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� 6إيبرا�شيات تنتظر قرارات �صعبة
من البابا توا�ضرو�س عند عودته 2

وزراء �إثيوبيا يعلنون ف�شلهم في بناء ال�سد

�أرثوذك�س نيوز
ال�سنة التا�سعة ع�شر /العدد � 15 - 1( 392أكتوبر 2018م)  -توت/بابه  1735لل�شهداء

«البريد» الأمريكية ت�صدر طابعا للبابا توا�ضرو�س..
وقنا�صــة لحمـايتـــه

�أعلن القم�ص �إبراهام عزمي ،م�س�ؤول
الإع �ل��ام ال ��دول ��ي بالكني�سة القبطية
الأرث��وذك�����س��ي��ة� �� ،ش ��روع ه�ي�ئ��ة البريد
الفيدرالية بالواليات المتحدة الأمريكية
ف��ي �إ�� �ص ��دار ط��اب��ع ب��ري��د ي�ح�م��ل �صورة
البابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية
وبطريرك الكرازة المرق�سية ،تكريما له.
وك�شف عزمي ،عن اال�ستقبال الر�سمي
ال��ذي يحظى ب��ه البابا توا�ضرو�س ،من
ال�سلطات الأمريكية ،م�شيرا �إلى �أن موكب
ال�ب��اب��ا ت�صاحبه �سلطات الأم ��ن للمدن
ب�شكل غير عادي.
و�أ�ضاف عزمي� ،أن ال�سلطات الأمريكية
و�ضعت ح��را��س��ات م�شددة على مداخل

رقد علي رجاء القيامه نيافة االنبا بي�شوي مطران دمياط
وكفر ال�شيخ ورئي�س دير القدي�سة دميانة ببراري بلقا�س
رق��د في ال��رب ب�شيخوخة �صالحة عن
عمر يناهز  76عاما الأب والعالم الالهوتي
والمطران الجليل مثلث الرحمات نيافة
الأنبا بي�شوي �إثر �أزمة قلبية مفاجئة �أثناء
تواجده بالقاهرة ،وذل��ك يوم الأرب�ع��اء ٣
�أكتوبر ٢٠١٨م الموافق  ٢٣توت � ١٧٣٥ش.
ول��د بمدينة المن�صورة ف��ي  ١٩يوليو
 ١٩٤٢با�سم مكرم �إ�سكندر نقوال ،وهو
ينتمي لعائلة �شهيد دم �ي��اط القدي�س
�سيدهم ب�شاي.
تلقى درا��س�ت��ه الأول���ى ف��ي بور�سعيد،
ث��م ح�صل ع�ل��ى ب�ك��ال��وري��و���س الهند�سة
معيدا بكلية
(ق�سم ك�ه��رب��اء) ،ث��م ُع� ِّي� َ�ن ً
الهند�سة بالإ�سكندرية .وح�صل على درجة
الماچ�ستير في الهند�سة الميكانيكية عام
.١٩٦٨
ترهب يوم �أحد الرفاع  16فبراير ١٩٦٩
با�سم الراهب توما ال�سرياني .واختاره
المتنيح قدا�سة البابا �شنودة الثالث،
�أ�سقفا لإيبار�شية دم�ي��اط وكفر ال�شيخ
وتمت �سيامته في � ٢٤سبتمبر  ١٩٧٢ونال
رتبة مطران في � ٢سبتمبر .١٩٩٠

نياحـة القم�ص بولــ�س
ع��ب��دال��م�����س��ي��ح �أ���س��ت��اذ
ال����ق����ان����ون ال��ك��ن�����س��ي

خدم ك�سكرتير للمجمع المقد�س لعدة
�سنوات ،وك��ان يلقب بالرجل الحديدي
داخل المجمع المقد�س للكني�سة القبطية
الأرث��وذك �� �س �ي��ة ،وت��ول��ى من�صب المقرر
لعدة لجان بالمجمع المقد�س في فترات
مختلفة.
وع �ل��ى ال�صعيد ال�م���س�ك��ون��ي� ،شارك
ف��ي ال �ع��دي��د م��ن ال� �ح ��وارات الالهوتية
والم�ؤتمرات الم�سكونية والدولية.
�اح��ا ل��روح��ه ال�ط��اه��رة ف��ي فردو�س
ن�ي� ً
النعيم.
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النا�شر ورئي�س التحرير:
عـزمـي حـــنـا

يا عم يا بتاع الحاجات
القديمة 14

� 16صفحة
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جريدة م�ستقلة �شاملة  -ت�أ�س�ست عام 2000

وح��ول الكنائ�س ،ون�شرت القنا�صة على
�أ�سطح المباني المحيطة بالكنائ�س لت�أمين
ال �ب��اب��ا ،وح��ر���ص كثير م��ن ال�سيا�سيين
و�صناع القرارات الحكومية في كل والية
بالترحيب ب��ه ،وتالحظ ذل��ك من وجود
عمد المدن وتقديم مفاتيح م��دن كثيرة
له ،ف�ضال عن ح�ضور �أع�ضاء كونجر�س
بارزين اثناء زيارته.
و�أ�شار م�سئول الإعالم الدولي بالكني�سة،
�إل��ى �أن ذل��ك ي�أتي للمكانة الدبلوما�سية
للبابا ،وو�ضع ال�شعب القبطي في الخارج
واحترامهم ل��ه ولنجاحاته ،ف�ضال عن
احترام البابا داخ��ل م�صر ال��ذي انعك�س
على احترامه في العالم الخارجي.
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المنتخب يطلق ر�صا�صة الرحمة
على وليد �سليمان !! 15

 5مر�شحين في جعبة ترامب لمن�صب ممثل �أمريكا في
الأمم المتحدة �أبرزهم دينا حبيب الم�صرية الأ�صل
ي��در���س ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ،دونالد
ت��رام��ب ،ملفات  5مر�شحين لمن�صب
مندوب �أمريكا �إل��ى الأم��م المتحدة بعد
ا�ستقالة نيكي هايلي ،وق��ال بعد �أن قبل
ا�ستقالتها� ،إن��ه �سيعلن ا�سم خليفتها،
خالل �أ�سابيع.
ومع �أن ترامب لم يذكر في البيان الذي
تم توزيعه على ال�صحفيين يوم الثالثاء
� 10/9أ�سماء جميع مر�شحيه في القائمة
لهذا المن�صب الهام ،لكنه �أ�شار �إلى �أن
م�ست�شارته ال�سابقة دينا باول من بينهم.
وقال «�سيعجب دينا هذا المن�صب» م�شيرا
�إلى �أنه يفكر في مر�شحين �آخرين.
ودي �ن��ا ب ��اول ( 45ع��ام��ا) م��ن �أ�صول
م�صرية تعمل حاليا في م�ؤ�س�سة «جولدمان
�ساكز» للخدمات المالية ،وفي وقت �سابق
عملت م�ست�شارة في البيت الأبي�ض .وهي
م��ن مواليد القاهرة ع��ام  1973لعائلة
م�سيحية قبطية ،وا�سمها قبل الزواج دينا
حبيب.
وق��ال ت��رام��ب �أي�ضا �إن ا�سم ال�سفير
الأمريكي في �ألمانيا ،ريت�شارد غرينيل،
غير م��درج في ه��ذه القائمة ،لكنه على
ا�ستعداد للنظر في تر�شيحه.
وف��ي وق��ت �سابق ،نفت ابنة الرئي�س

ا�ست�ضافت ج��زي��رة ك��ري��ت اليونانية
قمة ثالثية �ضمت الرئي�سين الم�صري
والقبر�صي� ،إ�ضافة �إل��ى رئي�س ال��وزراء
اليوناني ،في �إطار �آلية التعاون الثالثي،
وق��د رك ��زت ال�ق�م��ة ع�ل��ى ت�ع��زي��ز �أوا�صر
التعاون الم�شترك.

الرئي�س دونالد ترامب ودينــا بــاول

الأمريكي �إيفانكا ترامب ال�شائعات حول
احتمال تعيينها مندوبة الواليات المتحدة
الدائمة لدى الأم��م المتحدة .وجاء بيان
النفي ال�صادر ع��ن �إيفانكا بعد �إعالن
ترامب عن اعتقاده ب�أن تر�شيح ابنته لهذا
المن�صب منا�سب ،ولكنه يخ�شى �أن يجلب
تعيينها اتهامات بالمح�سوبية والمحاباة
له.
و�أع �ل �ن��ت ن�ي�ك��ي ه��اي �ل��ي ،ال �ت��ي �شغلت
من�صب الممثل الدائم للواليات المتحدة

ل��دى الأم��م المتحدة منذ يناير ، 2017
ا�ستقالتها على نحو مفاجئ يوم الثالثاء
 ،10/9و�سوف تغادر مكتبها في يناير من
العام المقبل .وتمت الموافقة على تعيين
هايلي ممثلة دائمة بعد �أربعة �أي��ام فقط
من تولي الرئي�س ترامب الرئا�سة في 20
يناير  .2017وقالت هايلي نف�سها ،في
م�ؤتمر �صحفي في البيت الأبي�ض� ،إنها لم
تتقاعد لأ�سباب �شخ�صية ،لكنها لم تعلن
عن خططها الم�ستقبلية.

تلميحات تركية لإطالق �سراح الق�س الأمريكي بران�سون
�أل�م�ح��ت تركيا م �ج��ددا �إل��ى �إمكانية
�إط�ل�اق � �س��راح الق�س الأم��ري �ك��ي �أن ��درو
ب��ران���س��ون ،ال ��ذي ي�ح��اك��م ل��دي�ه��ا بتهمة
دعم الإرهاب ،والذي ت�سببت ق�ضيته في
توتر حاد مع الواليات المتحدة بعد قرار
الرئي�س الأمريكي دون��ال��د ترمب فر�ض
عقوبات على تركيا.
ون�ق�ل��ت و� �س��ائ��ل �إع �ل�ام ع��ن م�صدر
دبلوما�سي ت��رك��ي ،ل��م ت�ح��دده باال�سم،
�أن �أنقرة ووا�شنطن كثفتا محادثاتهما
ب���ش��أن ق�ضية �إط�ل�اق � �س��راح مواطنين
�أمريكيين محتجزين في تركيا ويوجد
نحو � 20أمريكيا محتجز ًا ف��ي تركيا،
بينهم موظفان محليان في قن�صليتها
ف��ي �إ��س�ط�ن�ب��ول بتهمة دع��م تنظيمات
�إرهابية واالرتباط بحركة الخدمة التابعة
للداعية فتح اهلل جولن ،والمتهمة بتدبير
محاولة انقالب فا�شلة وقعت في تركيا في
منت�صف يوليو .2016
وقال الكاتب ب�صحيفة خبرتورك عبد
الرحمن يلدريم �أن �إطالق �سراح بران�سون

الق�س بران�سون

�سيكون الخطوة الأولى في حل الم�شكالت
وال �ت��وت��رات م��ع ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة قبل
ان �ت �خ��اب��ات ال �ك��ون �ج��ر���س وب� ��دء تطبيق
العقوبات االقت�صادية الجديدة على �إيران
في نوفمبر المقبل.
واعتبر �أن تح�سن العالقات مع وا�شنطن

�سيكون م�ستحي ًال من دون �إطالق �سراحه،
كما �أن تركيا تحتاج �إل��ى الح�صول على
�إذن م��ن ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة لموا�صلة
ا�ستيراد منتجات الطاقة الإيرانية ،عندما
يبد�أ تطبيق العقوبات عليها في الرابع من
نوفمبر.

ال�سلطات ال�صينية تهدم كني�سة وتر�سل لراعيها فاتورة الهدم!!

�أر��س�ل��ت ال�سلطات ال�صينية فاتورة
ل�ل��راع��ي ج�ي��ن مينغري ب�ع��د �أن هدمت
الحكومة كني�سة فى بكين ،وهى واحدة من
�أكبر الكنائ�س في الدولة ال�شيوعية.
وق��ال مينغري «في المرحلة الما�ضية
لم تكن الدولة تتدخل في �ش�ؤوننا ما دمنا
ال نتعاطى في ال�سيا�سة �أ ّم��ا الآن ف�إن لم
تكن من م�ؤيدي الحزب ال�شيوعي ف�أنت
م�ستهدف».
ودمرت الكني�سة دون �أي �إ�شعار و�أر�سل
الم�س�ؤولون فاتورة بمبلغ  1.2مليون يوان
�أي ما يعادل � 170ألف دوالر للراعي طالبة
منه ت�سديدها وفقًا لما ذكرته �صحيفة
الغارديان البريطانية.
و�أ� �ض��اف« :بالطبع نحن خائفون في
ال�صين لكن لدينا الرب ي�سوع».
وبح�سب ما تتبعت وكاله االنباء ،فقد
كانت حملة القمع بحق الم�سيحيين التي
نعي البابا توا�ضرو�س الثاني ،رحيل �شنتها الحكومة ال�صينية على كني�سة
القم�ص بول�س عبدالم�سيح كاهن ال�شهيد
م��ارج��رج����س بمن�شية ال���ص��در و�أ�ستاذ
القانون الكن�سي ،بالكلية الإكليريكية،
ال ��ذي ت��وف��ي ��ص�ب��اح ال �ث�لاث��اء � 9أكتوبر
الجاري.
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العنوان «حنانيا بار دودلو�س من اور�شليم» .ويقول
 ،1974ونال القم�صية في  19يناير  ،1991علماء الآثار �إن حنانيا كان يمتهن فن الفخار .وي�ؤكد
انتقل للخدمة بالقاهرة بكني�سة ال�شهيد علماء في �سلطة الآث��ار �أن هذا العنوان هو الوحيد
مارجرج�س بالزاوية الحمراء ،ثم كني�سة المعروف في الأبحاث عن فترة الهيكل الثاني ،الذي
ال�شهيد مارجرج�س بمن�شية ال�صدر.
ترد فيه احرف كلمة اور�شليم بكاملها ووفقا لقواعد
الكتابة العبرية المتداولة حاليا.

�أول عنوان يحمل �إ�سم �أور�شليم
بالكامل عمره  2000عام

الكني�سة ال�صينية بعد هدمها

�صهيون ق��د ب ��د�أت ف��ي �شهر �أغ�سط�س
عندما هدد الم�س�ؤولون ال�شيوعيون �أو ًال
ب�إغالق الكني�سة المكونة من  1500ع�ضو
بعد �أن رف�ضت الجماعة و�ضع كاميرات
مراقبة في الكني�سة.
في �أوائ��ل �سبتمبر قام مكتب ال�ش�ؤون
المدنية ف��ي مقاطعة ت�شاويانغ ببكين
بتوجيه �إنذار للكني�سة لتنظيمها للفعاليات
دون ت�سجيلها ر�سميا لدى الحكومة ما تع ّده
الدول ال�صينية خر ًقا للقوانين.
وت� ّدع��ي ال�سلطات ال�صينية �أن �سبب
هدم الكني�سة هو عدم التزامها بال�شروط
المفرو�ضة.
هذا ويقول الراعي انه ال يوجد ما يبرر
هدم الكني�سة وفر�ض تكلفة الهدم عليه
داع� ًي��ا الجماعات الإن�سانية �إل��ى تقديم
العون للكنائ�س والم�سيحيين الم�ضطهدين
في ال�صين.

الداخلية تفرج عن � 772سجين ًا تنفيذ ًا لقرار ال�سي�سي
�أعلنت وزارة الداخلية الم�صرية ،الأربعاء
� 10أكتوبر ،الإف��راج بالعفو عن  332من نزالء
ال�سجون ،و� 440آخرين �إفراجا �شرطياً� ،إ�ستكما ًال
لتنفيذ قرار الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي ،ال�صادر
بمنا�سبة االحتفال بعيد ال�ساد�س من �أكتوبر.
و�أو��ض��ح بيان الداخلية� ،أن قطاع ال�سجون
وا�صل عقد اللجان لفح�ص ملفات نزالء ال�سجون
على م�ستوى الجمهورية لتحديد م�ستحقي الإفراج
بالعفو عن بقية مدة العقوبة ،حيث انتهت �أعمال
اللجان �إلى انطباق القرار على « »332نزي ًال ممن
ي�ستحقون الإف��راج عنهم بالعفو ،كما با�شرت

اللجنة العليا للعفو فح�ص ح��االت م�ستحقي
الإفراج ال�شرطي لبع�ض المحكوم عليهم ،حيث
انتهت �أعمالها �إل��ى الإف��راج عن « »440نزي ًال
�إفراج ًا �شرطياً ،وذل��ك ب�إجمالي « »772مفرج
عنهم.
وذك��ر البيان �أن ذلك ي�أتي في �إط��ار حر�ص
وزارة الداخلية على تطبيق ال�سيا�سة العقابية
بمفهومها ال �ح��دي��ث وت��وف �ي��ر �أوج� ��ه الرعاية
المختلفة للنزالء وتفعيل �أ�ساليب الإف��راج عن
المحكوم عليهم الذين تم ت�أهيلهم لالنخراط
في المجتمع.

قمة ثالثية م�صرية
قبر�صية يونانية

تويوتا ت�سحب نحو 2.5
مليون �سيارة من الأ�سواق
�أع�ل�ن��ت �شركة ت��وي��وت��ا �أن�ه��ا �ست�سحب
نحو  2.5مليون �سيارة هجينة كانت قد
طرحتها في الأ�سواق.
و�أو� �ض �ح��ت ال�شركة �أن ال�سبب وراء
�سحب تلك ال�سيارات هو �إ��ص�لاح بع�ض
الأعطال الفنية الموجودة في محركاتها،
وخ�صو�صا �أن العديد من عمالء ال�شركة
كانوا قد را�سلوا تويوتا ،وا�شتكوا من �أن
محركات �سياراتهم الهجينة تتوقف فج�أة
عن العمل.
وم ��ن ال�م�ف�ت��ر���ض �أن ت�سحب تويوتا
�سيارات من ب�ضعة نماذج بما فيها «»Prius
ال�شهيرة ،حيث �سيتم مبدئيا �سحب نحو
 1.25مليون �سيارة في اليابان ،و830
�ألف �سيارة طرحت في �أمريكا ،و� 290ألف
�سيارة كانت قد �أطلقت في �أوروبا.
ومن المفتر�ض �أن تقوم ال�شركة ب�إ�صالح
تلك الأعطال في �سيارات عمالئها مجانا،
كما فعلت م�سبقا مع الم�شاكل التي ظهرت
في نظام فرامل بع�ض نماذجها.

 22من �أع�ضاء مجل�س ال�شيوخ
الأمريكي يطالبون ترامب بفتح
تحقيق باختفاء خا�شقجي
وق��ع  22م��ن �أع���ض��اء مجل�س ال�شيوخ
الأمريكي على ر�سالة موجهة �إلى الرئي�س
دونالد ترامب ،يطلبون منه فتح تحقيق
ب�ش�أن اختفاء ال�صحفي ال�سعودي جمال
خا�شقجي.
وق� ��ال �أع �� �ض��اء م�ج�ل����س ال �� �ش �ي��وخ في
الر�سالة« :ننتظر منكم �أن تدر�سوا �أثناء
اتخاذ قراركم ،كل المعلومات ذات ال�ش�أن،
بما في ذلك المتعلقة بكبار الم�س�ؤولين في
الحكومة ال�سعودية».
ويطلب �أع���ض��اء مجل�س ال�شيوخ من
الرئي�س �أن يحدد الرئي�س م��ا �إذا كان
�شخ�ص �أجنبي م�س�ؤوال عن انتهاك خطير
لحقوق الإن�سان ،وذل��ك بموجب «قانون
ماجنيت�سكي» حول محا�سبة الم�س�ؤولين
عن انتهاكات حقوق الإن�سان.
و�سبق للرئي�س الأم��ري �ك��ي �أن �أع ��رب عن
قلقه �إزاء املعلومات ع��ن اختفاء ال�صحفي
ال�سعودي جمال خا�شقجي ،ال��ذي يعتقد ب�أنه
دخ��ل القن�صلية ال�سعودية با�سطنبول ومل
يخرج منها .و�أكد ترامب �أنه يعتزم االت�صال
بامل�س�ؤولني ال�سعوديني على �أعلى م�ستوى لبحث
الق�ضية.
و�أك��د البيت الأبي�ض الأرب�ع��اء  ،10/10ان
م�ست�شار الرئي�س الأم��ري�ك��ي ل�ل�أم��ن القومي
ج��ون بولتون ،ووزي��ر اخلارجية مايك بومبيو
وم�ست�شار ترامب جاريد كو�شرن ،ناق�شوا مع
ويل العهد ال�سعودي الأم�ير حممد بن �سلمان
ق�ضية خا�شقجي.

«الأعلى للإعالم» يمنع بث برنامج «�ستاد الزمالك»
قرر المجل�س الأعلى لتنظيم الإعالم برئا�سة الكاتب ال�صحفى
مكرم محمد �أحمد ،منع بث برنامج «�ستاد الزمالك» المعرو�ض على
قناة الحدث الف�ضائية والذى يقدمه �أحمد ال�شريف لمدة � 3أ�شهر،
مع مراعاة عدم تقديمه �أى برامج �أخرى تحت �أي م�سمى في �أي
و�سيلة �إعالمية مرئية �أو م�سموعة �أو �إلكترونية خالل فترة منع البث،
وذلك لإ�ست�ضافته رئي�س نادي الزمالك مرت�ضى من�صور.
من جانبه ،قال �أحمد ال�شريف ،مقدم البرنامج �ستاد الزمالك
على قناة الحدث� ،إن قرار المجل�س بمنعى «كبير» وقا�س ،خا�صة
�أننى لم �أكن �أق�صد �أى تجاوز �أو خرق لقرارات المجل�س ،فلم �أكن
�أعرف بقرار عدم ظهور رئي�س نادى الزمالك ،ولم �أعلم بذلك لما
خالفت القرار.
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�أرثوذك�س نيوز

أخبار كنسية

البابا توا�ضرو�س في زيارة رعوية للواليات المتحدة الأمريكية

كتب :مايكل �سامي
غ ��ادر ال �ق��اه��رة متوجها �إل ��ى الواليات
المتحدة الأمريكية قدا�سة البابا توا�ضرو�س
الثاني في رحلة رعوية جديدة لإيبار�شياتنا
وكنائ�سنا في المهجر ،ت�ستغرق عدة �أ�سابيع.
راف ��ق ق��دا� �س��ة ال �ب��اب��ا وف��د ي�ت�ك��ون من
�صاحبي النيافة الأنبا دوماديو�س �أ�سقف
� ٦أكتوبر و�أو�سيم والأنبا ماركو�س الأ�سقف
ال �ع��ام لكنائ�س ح��دائ��ق القبة والوايلي،
والق�س �أنجيلو�س �إ�سحق والق�س �أمونيو�س
عادل �سكرتيري قدا�سة البابا .كما رافق
قدا�سة البابا في �سفره من القاهرة نيافة
الأنبا دافيد �أ�سقف نيويورك.
وكان في ا�ستقبال قدا�سة البابا �سعادة
ال���س�ف�ي��ر ي��ا��س��ر ر� �ض��ا �سفير م���ص��ر في
وا�شنطن والقن�صل العام ه�شام النقيب
في نيويورك ونائب القن�صل هاني ناجى
وال�سيد ال�سفير محمد ادري ����س مندوب
م�صر بالأمم المتحدة
ومن �أحبار الكني�سة� ،أ�صحاب النيافة
الأن�ب��ا �سيرابيون م�ط��ران لو�س �أنچلو�س
والأن��ب��ا مي�صائيل �أ��س�ق��ف برمنجهام،
�إن �ج �ل �ت��را والأن� �ب ��ا م �ك��اري��و���س الإري� �ت ��ري
الأ�سقف العام ب�أمريكا والأنبا �صرابامون
�أ�سقف عطبرة و�أم درم��ان والأنبا يو�سف
�أ�سقف جنوبي ال��والي��ات المتحدة والأنبا
مايكل الأ�سقف العام لكنائ�س فيرچينيا
والأن�ب��ا مينا �أ�سقف م�سي�ساجا وفانكوفر
وغرب كندا والأنبا يو�سف �أ�سقف پوليفيا
والأنبا كارا�س �أ�سقف بن�سلفانيا وديالوير
وميريالند وو�ست فيرچينيا والأن�ب��ا بيتر
�أ�سقف ��س��اوث ون��ورث كارولينا وكنتاكي
والأنبا �سارافيم �أ�سقف �أوهايو وميت�شجان
و�إنديانا .ولفيف من الآباء الكهنة
وف��ي �إط ��ار زي��ارت��ه ال��رع��وي��ة للواليات
المتحدة الأمريكية والتي بد�أها الخمي�س
� 13سبتمبر  2018ق��ام قدا�سته بتد�شين
عدة مذابح منها:
 مذابح كني�سة الملكة هيالنة والملكة�آن��ا��س�ي�م��ون بكوينز ،التابعة لإيبار�شية
نيويورك و�إنجالند.
 وم��ذب��ح كني�سة ال �� �س �ي��دة ال��ع��ذراءمريم وال�شهيد مارمينا العجايبي ب�سانت
كران�ستون ،رود �آيالند.
 وم��ذب��ح كني�سة ال���س�ي��دة ال �ع��ذراءوال�شهيد مارمينا ب�ساركيو�س ،نيويورك.
 ومذبح كني�سة العذراء ومار جرج�س،�أولباني.
 ومذبح كني�سة ال�سيدة العذراء� ،إي�ستبرونزويك.
 ومذبح كني�سة مارمينا والبابا كيرل�سبهوم ديل.
 وم��ذب��ح كني�سة ال �م�لاك ميخائيلبهوويل ،نيوچير�سي.
 ومذبح كني�سة العذراء والأنبا بي�شويبلندن ،نيوچير�سي.

البابا توا�ضرو�س يغادر مطار تامبا/فلوريدا متوجها �إلى مدينة �سان فران�سي�سكو
 ومذبح كني�سة الأن�ب��ا مو�سى والأنبا الحبيب ب�أوهايو حيث و�ضع حجر �أ�سا�سمبنى الخدمات.
�أبر�آم بب�ساكاوي تون �شيب ،نيوچير�سي.
 ومذبح كني�سة ال�شهيد �أبانوب والأنبا والتقى قدا�سته ب�شباب كني�سة العذراءو�أبو �سيفين بنيوجير�سي و�أجاب من خالله
انطونيو�س ،بيون ،نيوچير�سي
وق��د زار قدا�سته القن�صلية الم�صرية على �أ�س�ألتهم.
بنيويورك وذلك يوم الخمي�س الموافق  20ك�م��ا و��ض��ع ق��دا��س��ة ال�ب��اب��ا توا�ضرو�س
�سبتمبر  ،2018وكان في ا�ستقبال قدا�سته ال �ث��ان��ي�� ،ص�ب��اح ال���س�ب��ت ،ح�ج��ر �أ�سا�س
ال�سفير الم�صري بوا�شنطن ال�سفير يا�سر كاتدرائية ال�شهيد مار مينا والقدي�س البابا
ر��ض��ا وال��دك�ت��ور ه�شام النقيب القن�صل كيرل�س ال�ساد�س في �سطوني بينت  -نيو
العام الم�صري بنيويورك ،وال�سفير محمد جير�سي.
�إدري�س �سفير م�صر لدى الأم��م المتحدة وا�ستقبل قدا�سة البابا خ�لال رحلته
وال�سفير ماجد عبد العزيز مدير مكتب الرعوية ب�سفير م�صر لدى �أثيوبيا في نيو
الجامعة العربية بالأمم المتحدة ،وهاني جير�سي.
كما ق��ام قدا�سته بتد�شين �أول كني�سة
ناجي الوزير المفو�ض بالقن�صلية.
كما ق��ام قدا�سته بو�ضع حجر �أ�سا�س بالمهجر على ا�سم «حبيب جرج�س».
المقر البابوي بجنوبي نيوچير�سي ،وكذلك �شارك قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
و�ضع حجر �أ�سا�س كني�سة المقر البابوي في م�ؤتمر �شئون المهجر الذي ا�ست�ضافته
�إيبار�شية نيويورك و�إنجالند في الفترة من
ب�سيدرجروف.
وعلى هام�ش و�ضع حجر الأ�سا�س قال  ٣وحتى � ٥أكتوبر الجاري بح�ضور  ١٥من
قدا�سة البابا عن الم�شروع« :م�شروع كبير �أحبار الكني�سة وعدد كبير من الآباء الكهنة
وطموح لكن نحن ن�ؤمن �أن يد اهلل ت�صنع كل والخدام.
�شيء ودائما �أذكر العبارة التي كان يقولها كما �سلم قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
البابا �شنودة «عندما توجد النية اهلل يعطى يوم ال�سبت الموافق  6اكتوبر ك�ؤو�س ودروع
مهرجان ال�ك��رازة المرق�سية لعام ٢٠١٨
الإمكانية».
كما قام قدا�سة البابا خالل زيارته هذه لأبناء �إيبار�شية نيويورك ونيو �إنجالند
الفترة ب�سيامة عدد من الآباء الكهنة منهم كما ق��ام قدا�سته بتكريم المهاجرين
كاهنين لكني�سة ال�م�لاك ب�ه��ووي��ل ،وهما الأوائ ��ل بنيويورك م��ن �أب�ن��اء الإيبار�شية
الق�س �أغ�سطينو�س والق�س �سوريال وكذلك ال��ذي��ن ه��اج��روا �إل ��ى ال��والي��ات المتحدة
عاما،
منح رتبة القم�صية لكاهن الكني�سة الق�س الأمريكية ،قبل خم�سين ً
�إ�سحق .كما قام بر�سامة الق�س �أنطونيو�س وق��ام ب�إفتتاح كني�سة القدي�سة فيرينا
تكال كاهن كني�سة ال�شهيد �أبانوب والقدي�س بفلوريدا وتد�شين كني�سة القدي�سة فيرينا
الأن �ب��ا �أن�ط��ون�ي��و���س بمدينة ب �ي��ون ،والية بنيو بورت ريت�شي وقام قدا�سة البابا بتعميد
ت�سعة �أطفال بالكني�سة عقب تد�شينها.
نيوچير�سي ،قم�صا.
وق��ام قدا�سته ب�إفتتاح مبنى خدمات �آخر محطة في رحلة قدا�سة البابا زيارته
كني�سة مارمرق�س چير�سي �سيتي ،وقام لمدينة �سان فران�سي�سكو بوالية كاليفورنيا
قدا�سته بغر�س �شجرة في �أر���ض الكني�سة والتي ب��د�أت يوم الأثنين � ،10/8سيتوجه
بعدها �إلى م�صر مختتما زيارته الرعوية
تخليد ًا للزيارة.
وقام قدا�سته بزيارة دير العذراء ويوحنا الرابعة للواليات المتحدة الأمريكية.
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� 6إيبار�شيات تنتظر قرارات �صعبة من البابا توا�ضرو�س
تحمل قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني،
ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وب �ط��ري��رك ال �ك��رازة
المرق�سية ،الكثير م��ن الأل ��م ،وات�شحت
الكني�سة بال�سواد ف��ي �أوق ��ات كثيرة من
ال �ع��ام ،بعد رح�ي��ل � 6أ�ساقفة ف��ي �أوق��ات
متفرقة.
رحيل �أ�سقف يعني �أن البابا توا�ضرو�س
�أم��ام ق�ضية اختيار بديل ،وه��و �أم��ر لي�س
بالهين ،خا�صة �أن الر�سامة ت�ستمر طوال
حياة الأ�سقف ،وال يجوز نقله �أو �إقالته،
لكن يمكن �إر�ساله �إلى الدير حال ارتكاب
مخالفة كن�سية فجة ،وح��ال �أنهكه العمر
يعين له البطريرك �أ�سقفا عاما لم�ساعدته
في الخدمة و�إدارة �شئون الإيبار�شية� ،إذا
طلب ذلك .كل هذه الأ�سباب تجعل اختيار
الأ�سقف ق�ضية م�ؤرقة بالن�سبة للبطريرك،
من حيث التوازن بين قبول �شعب الإيبار�شية
واختياره له ،وقدرته على الإدارة ،ح�سب
قوة الإيبار�شية.
خ�لال ال�ع��ام الحالي ،فقدت الكني�سة
� 4أ��س��اق�ف��ة و 2م��ن ال �م �ط��ارن��ة ،وتنتظر
الإيبار�شيات ال�ست تن�صيب بديال ،وهو ما
يتطلب قرارا من قدا�سة البابا توا�ضرو�س.
�أول الراحلين كان الأنبا بقطر� ،أ�سقف
ال��واح��ات ،وال��ذي توفي ف��ي �شهر فبراير
الما�ضي ،وهي �إيبار�شية ا�ستحدثها البابا
توا�ضرو�س بعد تن�صيبه بطريرك ،ويرجح
�أن ي�ك��ون الأ��س�ق��ف ال�ج��دي��د �أح��د رهبان

«الكني�سة»  :موقفنا من
ال��ق��د���س ك��م��ا ه���و ..ول��ن
ندخلها �إال م��ع الم�سلمين
قال الق�س بول�س حليم المتحدث الر�سمي
با�سم الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية� ،إن
حديث قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
ب�ط��ري��رك ال �ك��رازة المرق�سية للأقباط
الأرثوذك�س ،عن ال�سماح بال�سفر لفل�سطين،
كان يق�صد به ال�سماح لكبار ال�سن.
و�أو�ضح الق�س حليم �أن :قدا�سة البابا
ك��ان ي���ش��رح ال��و��ض��ع وال �م��وق��ف ،وم ��ازال
موقفنا كما هو لن ندخل القد�س �إال مع
�إخوتنا الم�سلمين.
وك��ان البابا ق��ال� :إن��ه منذ ع��ام 1967
�إ��س��رائ�ي��ل اح�ت�ل��ت فل�سطين ول��م ي�سافر
الأق �ب��اط �إل�ي�ه��ا ،ول�ك��ن نحن لنا مدار�س
وم �ط��ران و�أوالدن� ��ا هناك وعاي�شين على
الزيارات.
و�أ�� �ض ��اف خ�ل�ال �إج��اب �ت��ه ع�ل��ى �أ�سئلة
ال�شباب :لما وقفت الزيارات �أ�صبح هناك
م�شكلة ،ومحمود عبا�س �أبو مازن الرئي�س
الفل�سطيني قال �إن زيارات الم�صريين لهم
ت�ساعدهم ،فتقدم �أوالدنا بال�سماح لل�سفر
و�سمحنا به.

ال�صعيد.
وخلى كر�سي �إيبار�شية طما ،برحيل
الأن�ب��ا ف��ام ،ويعتبر كر�سي طما من �أهم
الكرا�سي ،خا�صة �أن الأنبا فام كان يحظى
ب�شعبية كبيرة هناك ،ويحتاج ال�شعب هناك
لبديل يملأ فراغ الراحل.
كما يبحث البطريرك عن بديل الأنبا
�أنطونيو�س ،الذي رحل تاركا كر�سي منفلوط

�شاغرا ،ويرجح �أن يختار البابا راهبا من
دير المحرق ،خا�صة �أنهم الأقرب ،ويعلمون
تفا�صيل وطبيعة المنطقة.
وب�ع��د مقتل الأن �ب��ا �أبيفانيو�س �أ�سقف
ورئي�س دير الأنبا مقار ،تولى البابا نف�سه
م�سئولية الإ�شراف على الدير ،حتى ت�ستقر
الأو�ضاع هناك.
�أما بعد الأنبا �أر�سانيو�س مطران المنيا،
هناك احتماالت �أن تف�صل �إيبار�شية المنيا
عن �أبوقرقا�ص ،نظرا لحجمها الكبير،
وب��ال�ت��ال��ي م��ن الممكن �أن ي��ر��س��م الأنبا
مكاريو�س �أ�سقفا على المنيا ،فيما يختار
البابا �أ�سقفا لإيبار�شية �أبوقرقا�ص.
وتعتبر تركة الأنبا بي�شوي مطران دمياط
وكفر ال�شيخ ثقيلة على من �سيختاره البابا
توا�ضرو�س بديال ،حيث �إن ال��راح��ل كان
عالمة الهوتية ،ويحظى ب�شعبية كبيرة
هناك ،بخالف �أوقاف الإيبار�شية هناك،
حيث الإرث كبيرا ،وهو ما يحتاج �شخ�صا
ذا موا�صفات خا�صة.

بيان المجل�س الملي العام
ظهرت ف��ي الآون���ة الأخ��ي��رة �إت��ج��اه��ات تخالف
جميع القوانين الكن�سية والو�ضعية ..وتكتب فيما ال
يخ�صها وت�أخذ دور القا�ضي وتتطاول على الرئا�سة
الكن�سية والقيادات الدينية ،و�إذ يرى المجل�س �أن
ه��ذه الأف��ع��ال والكتابات وم��ا فيها من ت��ج��اوزات ال
تمت ب�صلة من قريب �أو بعيد للمنظومة التي تدار
بها الكني�سة القبطية بكل تراثها وعراقتها وفقا
للقوانين واللوائح والنظم الروحية والإجتماعية
التي و�ضعها الآباء الأولون للكني�سة القبطية.
لذلك ف�إن المجل�س الملي العام يرف�ض ب�شدة تلك
الحمالت الغير المبررة والتي تخفي ورائها �أغرا�ضا
ت�ستهدف �سالمة الكني�سة ووح��دت��ه��ا وعراقتها
وبنيانها المقام على �صخر الدهور.
وفي هذا ال�صدد ف���إن المجل�س يقف مع قدا�سة
البابا وي�سانده في كل مواقفه الوطنية والكن�سية
و�إ�سهاماته المجتمعية �سواء في م�صر �أو في �أرجاء
ال��ك��رازة ويهيب بكل رج��ال الفكر والثقافة على
مختلف �أطيافهم �أن يقفوا �سدا منيعا �ضد عوامل
التفرقة والإنق�سام.
حفظ اهلل م�صرنا الغالية وكني�ستنا وراعي رعاتها
ورئي�س كهنتها البابا المعظم الأن��ب��ا توا�ضرو�س
الثاني.
�إم�ضاء� :سكرتير المجل�س الملي العام
� 6أكتوبر 2018م

ال�سنة التا�سعة ع�شر  -العدد � 15 - 1) 392أكتوبر 2018م)  -توت/بابه  1735لل�شهداء

)Volume # 19 - Issue No. 392 - (1 - 15 October 2018

مقاالت روحية

أسئلة الشعب القبطي بأمريكا
ورد قداسة البابا عليها

لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
ال�س�ؤال الأول« :هل الأمور في م�صر م�ستقرة؟ لأني �أرغب
فى زيارة م�صر و�أديرتها �أنا و�أ�سرتي».
قدا�سة البابا« :تيجي ت��زور م�صر ونرحب بك ولو حبيت ت�صيف
كمان ..احنا عملنا الم�ؤتمر الدولي الأول ل�شباب الكني�سة في م�صر
و�شاركوا وق�ضوا وقت جميل وزاروا الأهرامات وقناة ال�سوي�س وعملوا
رحلة بحرية من الإ�سكندرية وباتوا ال�شباب فى دير مارمينا وال�شابات
فى دير راهبات وق�ضوا ليلة ت�سبيح رائعة وزاروا الأوبرا وفيه ها�شتاج
ا�سمه  #nJoyEgyptواللى عايز يزور م�صر �أهلاً و�سهال والو�ضع تغير
تماما غير من � ٥سنين».
ال�س�ؤال الثاني :هل تفكر الكني�سة فى �إن�شاء �أ�سقفية للتعليم
لمواجهة الفكر الدخيل والتعليم اليوناني والبيزنطي؟
قدا�سة البابا :احنا بنفكر في �إن�شاء مجل�س �أعلى للتعليم الكن�سي
وي�ضم مجموعة من الآباء الأ�ساقفة والكهنة المتخ�ص�صين في التعليم
القبطي الأرثوذك�سي وطبعا احنا عايزين حركة درا�سية .و�أنتم هنا
محتاجينها �أكثر ،لأن الكتب هنا قليلة وعل�شان كده �شباب كتير بيقر�أ
كتابات �أخرى بنفكر ونحاول ندعم الكليات الأكليريكية والمعاهد الدينية
وحال ًيا فيه راهب بيدر�س في رو�سيا ورهبان بيدر�سوا في اليونان وفي
�إنجلترا وفي �أمريكا وعندنا نا�س بتدر�س من �إثيوبيا و�إريتريا ورو�سيا
و�أرمينيا وهكذا � ..أق�صد �إن فيه حركة حتى لو خطوات قليلة وبنعمة
الم�سيح نبني �أكثر.
ال�س�ؤال الثالث :كيف نن�شط خدام لديهم �إهتمامات كثيرة
غير الخدمة ؟
قدا�سة البابا :ماهو الزم �أخ�ص�ص وقت في حياتي للخدمة زي ما
فيه نا�س بتقدم فلو�س فيه نا�س بتقدم وقت لكن عطية الوقت �أغلى من
عطية الفلو�س لأن عطية الوقت ال تعو�ض فعطية الوقت اللي بنقدمه في
غاية الأهمية ومن الأ�شياء المهمة فى كل كني�سة �أن يكون فى اجتماع
خدام حتى لو ن�ص �ساعة �أنا اتعلمت في دمنهور في كني�سة المالك
ودخلت الإكليريكية لكن اللي علمني و�شكل فكري هو اجتماع الخدمة
ثم �إعداد الخدام لأن هذا ما ين�شئ روح الخدمة.
ال�س�ؤال ال��راب��ع :ماهو ال�سن المنا�سب اللى بنكلم فيه
�أوالدنا عن الالهوت والأقانيم الثالثة؟
قدا�سة البابا :من �سن الع�شر �سنوات تقدر تتكلم معهم بطريقة
مب�سطة جديدة من �أول ر�شم ال�صليب ثم نتدرج فى التعليم ولما بيجي
عيد الغطا�س بن�شرح الثالوث بطريقة لطيفة.
ال�س�ؤال الخام�س :كيف �أربي ابني في مخافة اهلل و�سط
ذلك العالم ال�صعب؟
قدا�سة البابا :فيه تربية بالأوامر وفيه تربية بالدلع وفيه تربية
با�ستجابة كل المطالب وفيه تربية جميلة جدًا ا�سمها تربية بالنعمة،
ابنك لما ي�شوفك و�أنت بت�صلي وتخدم ،مرة كان فيه �شخ�ص بييجي
قبل كل عيد يعطيني م�ساعدة مالية لم�ساعدة الفقراء وكان بيعطي
�أم��ام �إبنه قولتله تاني م��رة متقدمها�ش ق��دام ح��د ،راح قالي ازاي
يا �أبونا؟ �أبويا و�أنا �صغير كان بيعمل كدة في دخلة العيد الزم ،وهنا
اتعلمت �إني �أقدم حاجة ت�ساعد �إخواتي المحتاجين و�أنا بعلم �إبني كده
وهنا ر�أيت التعليم بالقدوة وبالنعمة.
ال�س�ؤال ال�ساد�س :كيف �أحيا حياة ال�شكر بر�ضا و�أنا فى
ظروف �صعبة؟
قدا�سة البابا :اقعد بينك وبين نف�سك وهات ورقة واكتب من  ١لـ
 ٣٠حاجة حلوة في حياتك و�أعتقد �إنك هتالقي �أكثر من  ٣٠حاجة
في حياتك وا�شكر ربنا عليهم ،كل يوم عطايا ربنا كثيرة جدا وحينها
�ستتعلم ال�شكر والر�ضا.
ال�س�ؤال ال�سابع :ازاي �أحفظ فرحي و�سالمي في هذا العالم؟
قدا�سة البابا :طول ما �أنت قريب لربنا وعارف �إنه قائد المركب
هتف�ضل في �سالم وفرح .في مرة كانت ال�سفينة ما�شية والبحر هاج
وبد�أوا يخافوا وطلعوا لل�سطح ماعدا بنت �صغيرة بتلعب وتنط الحبل
م�ش خايفة ف�س�ألوها انتي م�ش خايفة ف��ردت الطفلة ببراءة �شديدة
�أخاف ليه �أ�صل بابا هو اللي بي�سوق ال�سفينة ،هي مطمنة لأن �أبوها
هو اللي بي�سوق ال�سفينة ،وهكذا اهلل بيقود حياتنا هو محب الب�شر لكن
ال يحب الخطية ،هو �صانع خيرات ال�صباح وهو �ضابط الكل ،ربنا مثل
الماي�سترو الذي ي�ضبط كل حياتنا.
خالل لقاء قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني بابا الإ�سكندرية وبطريرك
الكرازة المرق�سية مع �شعب كني�سة ال�شهيد مار مرق�س الر�سول بوي�ست

الجزء الثالث :
و�سن�أخذه جزء جزء ،ويقولَ « :و َح ْولَ ا ْل َع ْر ِ�ش
و�ش
�أَ ْر َب� َع� ٌة َو ِع�شْ ُرونَ َع ْر�ش ًاَ .و َر َ�أ ْي� ُ�ت َع َلى ا ْل ُع ُر ِ
�أَ ْر َب� َع� ًة َو ِع�شْ رِ َين ق�سي�س ًا َجا ِل ِ�س َين ُمت ََ�س ْر ِب ِل َين
ِي�ضَ ،و َع َلى ُر�ؤ ِ
ُو�سه ِْم َ�أ َكا ِلي ُل ِم ْن ذَ َه ٍب».
ِب ِث َي ٍاب ب ٍ
† العر�ش الكبير الذي للـه موجود وحوله
�أربعة وع�شرين عر�ش ،ربنا له العر�ش الكبير
و�أي�ض ًا هناك �أن��ا���س �أخ��ري��ن �سيجل�سون على
العر�ش �أو العرو�ش.
والإ��ص�ح��اح ال�سابق كنا نتك ّلم ع��ن (ر�ؤي��ا
 )21:3و�أن ربنا وع��د النا�س الغالبين �أنهم
�سيجل�سون معه ف��ي عر�شه ق��ائ�ل ًا :م��ن يغلب
ف�س�أعطيه �أن يجل�س معي في عر�شي كما غلبت
�أنا �أي�ض ًا وجل�ست مع �أبى في عر�شه ،فهنا اللـه
يحقق الوعد.
َم ْن هم الأربعة وع�شرين ق�سي�س ًا الجال�سين
فوق العر�ش �أو العرو�ش الأربعة وع�شرين؟ هو
م�ضاعف رق��م  ،12فـ  12منهم ي��رم��زون �إلى
الكهنوت في العهد القديم و�أ�سباط �إ�سرائيل
الأن �ث��ى ع�شر وال��ـ  12الآخ� ��رون ي��رم��زوا �إلى
الكهنوت في العهد الجديد ،الذي هو ن�سبة �إلى
التالميذ الأنثى ع�شر الذين يمثلون الكهنوت في
العهد الجديد ،والترجمة ح�سب الن�ص اليوناني
والقبطي �أربعة وع�شرين ق�سي�س ًا ولي�س �أربعة
وع�شرين �شيخ ًا لأن الك ّلمة اليوناني معناها
« »bi Epresvterosوك ّلمة «ابري�سفيتيرو�س»
معناها ق�سي�س �أو ك��اه��ن ،وه��ي م��ن الك ّلمة
«ابري�سفيا» �أي �شفاعة ،عندما �أق��ول هيتين
ابري�سفيا �أي ب�شفاعة العذراء� ....إلخ.
† �إن عمل الكاهن الأ�سا�سي هو �أن يكون
�شفيع ،لي�س فقط يعظ �أو ير�شد النا�س ،لأن

(يو )29 : 20

هنريتا روت�ش�ستر� ،أجاب قدا�سته على �أ�سئلة الح�ضور حيث وجه
ال�شعب لقدا�سته العديد من الأ�سئلة المتنوعة .منها:
�س�ؤال  : ١هل فكرة توحيد الأعياد «القيامة والميالد»
مع الكني�سة الغربية ممكنه؟
قدا�سة البابا :نحن نحاول فى توحيد عيد القيامة لأننا في ال�شرق
كل �أربع �سنين يتفق موعد العيد مع الكني�سة الغربية تلقائيا ،وكنا
اقترحنا �أن يكون الموعد الموحد في الأحد الثالث من �شهر �أبريل،
وهناك �أ�صوات ترى �أن يكون في الأحد الثاني لكننا ننتظر �إجماع
كل الكنائ�س وفعال احنا قدمنا لكنائ�س كثيرة في العالم ودعوناهم
لبحث المو�ضوع ،لأن حركة النا�س وهجرتهم جعلت كنائ�س كثيرة
غير متفقة على مواعيد الأعياد وتختلف التقاويم ولكن حتى الآن ال
توجد خطوة ر�سمية �صلوا من �أجل هذا الأمر.
�س�ؤال  : ٢هل ممكن نقل عيد الميالد �إلى يوم  ٢٥دي�سمبر؟
قدا�سة البابا :عندكم الفكرة قائمة لكن في م�صر طبعا ال واالختالف
بيكون مثال في وحدة قيا�س الحرارة ،في �أمريكا فهرنهيت وعندنا ٣٧
تقابل هنا  ٩٨تقريبا ،اق�صد اختالف التقاويم .وفى م�صر �أنا �شخ�صيا
بعيد على الطوائف الثانية في يوم  ٢٥دي�سمبر.
وهناك من ي�س�ألوننا هو الم�سيح اتولد  ٢٥دي�سمبر وال  ٧يناير
و�إجابتنا هي :الم�سيح الإله العظيم م�ش بنعمله يوم واحد لعيد ميالده
ولكن بنعمله فترة من  ٢٥دي�سمبر �إلى  ٧يناير.
وفعليا ال توجد جهود تخ�ص توحيد عيد الميالد وق��د ت��م طرح
المو�ضوع �سابقا فى المجمع المقد�س في كني�ستنا ولكن لم ن�أخذ فيه
قرار الختالف الأ�صوات.
�س�ؤال  : ٣هل زيارة قدا�ستكم تمهيد لزيارة الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سى ؟!
و�أجاب قدا�سة البابا بتلقائية :الرئي�س زار �أمريكا ال�سنة اللى فاتت
فمن مهد له؟! والأمر الأهم �أن زيارتي كانت مترتبة من ال�سنة الما�ضية،
خلى فكركم عالي وال ت�صدقوا الـ «.»Social media
الرئي�س لما ي�شرف وي�شارك كثيرين فى ا�ستقباله فهذا نوع من
الوفاء .وم�شاركتنا تنعك�س ب�صورة �إيجابية على م�صر ب�صفة عامة،
وهذا من الواجب لما يجيلك �ضيف �أو حد قريب بتروح ت�ستقبله في
المطار.
هذه مبادئ �إن�سانية بنحافظ عليها ،وطب ًعا الرئي�س جاي لزيارة
الأمم المتحدة ،وهي زيارة �سنوية ويلقي خطاب با�سم م�صر ،ور�ؤ�ساء
دول كثيرين بيح�ضروا.
فهذا لي�س له عالقة بزيارتي الرعوية لكم وهذا نوع من الرعاية
و�أتقابل مع الآباء الأحباء الأ�ساقفة والآباء الكهنة وبرنامج الزيارة تم
و�ضعه ال�سنة الما�ضية ولكن ظروفي ال�صحية لم ت�سمح بذلك فاعتذرت
وكملناه ال�سنه دي ربنا يكملها ب�سالم.
�س�ؤال  : ٤ماذا يحدث فى المنيا ولماذا لم يتكلم عنها �أحد؟
قدا�سة البابا :عندنا في م�صر  ٢٧محافظة ،وعندنا �أكثر من � ٦آالف
قرية ،ح�صلت م�شكلة في قرية �أو اتنين.
في محافظة المنيا بتتكرر تلك الم�شكالت لأنها محافظة فيها
خ�صائ�ص متنوعة فهى محافظة م�ساحتها كبيرة وبها كثافة �سكانية
عالية �سواء م�سلمين �أو م�سيحيين وفيها احتياج �شديد لم�شروعات
التنمية والثقافة والم�شروعات المجتمعية ،وهى محافظة طويلة �أكثر
من  ١٥٠كيلو متر وفيها جانب كله محاجر وجبال ولها خ�صائ�ص
معينة .وطبعا نيافة الأ�سقف العام في المنيا الأنبا مكاريو�س على
�إت�صال م�ستمر معنا ،ونحن على �إت�صال م�ستمر على م�ستوى القاهرة
بالم�س�ؤولين ،ونحاول �أن نحل الم�شكلة ،م�ش كل حاجة تقال في الإعالم
تكون حقيقية.
وت�س�أئل قدا�سته هي الم�شاكل بتتحل عندكم ازاي؟ فيه م�شاكل
بتتحل بال�صالة وفيه م�شكلة بالوقت وفيه م�شكلة بالمناق�شات ،وفيه
م�شكلة بطول البال؛ لكن عمر ما الم�شكلة تنحل بالعنف �أو الع�صبية �أو
الغ�ضب .فكروا بالعقل لأن الحكمة هي التي تحل الم�شكالت.
والزم تاخدوا بالكم فيه م�شكلة ح�صلت في قريتين بنحاول نحل
الم�شكلة بطريقة طيبة وبهدوء �شديد .دول قريتين في محافظة كبيرة
ومحافظة المنيا يوجد بها قيادات طيبة ج ًدا ،لكن احنا عندنا في بع�ض
الأماكن فيه �ضعف في التعليم و�ضعف في الثقافة خلي نظرتكم نظرة
واقعية للأمور.
ال يوجد �شيئ بن�سكت عنه وبنتكلم ونتفاهم وبن�صلى وبنفكر ونحاول
نوجد حلول وهكذا…
�أرجوكم كونوا مت�أكدين وعلى ثقة احنا بنتكلم كالم العقل وبنتكلم
في الوقت المنا�سب وكلمات لما بتتقال م�ش في وقتها تبقى الحكاية
م�ش مظبوطة وبنعمة الم�سيح بنحاول.
�س�ؤال  : ٥ماذا يفعل من يريد االن�ضمام للكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية؟
قدا�سة البابا :كني�ستنا وا�ضحة جدا� ،أول حاجة اختبار �إيمانه ثم
الأ��س��رار و�أول �سر المعمودية ثم تكملة بقية الأ��س��رار وكل حالة لها
درا�سة ،لكن ب�صفة عامة الزم يكون على نف�س الإيمان ،ثم يبد�أ يمار�س
الأ�سرار والكنائ�س الر�سولية غير الكنائ�س الغير ر�سولية ،وهكذا وعندما
ي�أتى �شخ�ص يرغب فى الإن�ضمام للكني�سة �أبونا بيجل�س معاه وي�شوف
خلفيته كانت �إيه وازاي تكون خطواته للإن�ضمام.

هكذا قال ال�سيد الم�سيح لتلميذه توما،
وبذلك و�ضع لنا مبد�أ روحانيا �إيمانيا ن�سير
عليه.
وفي الحقيقة هناك �أ�شياء كثيرة ن�ؤمن
بها دون �أن نراها.
 -1فنحن ن�ؤمن بالروح ،دون �أن نرى
الروح� .إن مات �إن�سان نقول خرجت روحه
منه ،ونحن لم نر روحا قد خرجت ،وال
نعرف �شكل هذه الروح .ولم نر �أي�ضا �إلى
�أين ذهبت .ولكن مع ذلك ن�ؤمن بالروح،
ووجودها في الحياة ،و�إنف�صالها عند
الموت.
 -2ن�ؤمن بوجود المالئكة وال�شياطين،
ونطلب �شفاعة المالئكة وحفظهم ،ونُعيد
لهم ،ونذكرهم في ت�سابيحنا ،دون �أن نرى
مالكاً .ومن الناحية الأخرى ن�ؤمن ب�أن
هناك �شياطين ،و�أنهم يحاربون الب�شر،
ونحتر�س من الأفكار ال�شيطانية .كل ذلك
دون �أن نرى �شيطاناً.
 -3ونحن ن�ؤمن بوجود العقل .وال نرى ما
هو هذا العقل ونعترف �أن العقل يعمل .ولكنه
غير مرئي .ال نراه ولكن نرى نتائج عمله.
وبالمثل ن�ؤمن بوجود العقل الباطن ،وعمله
دون �أن نراه.
 -4ون�ؤمن ب�أن �أبوينا الأولين هما �آدم
وحواء ،دون �أن نراهما .ولكننا نعتمد في
ذلك على الوحي .ون�ؤمن كذلك بال�سماء
والحياة الأخرى ،ونترجى ذلك دون �أن
نرى .ولكننا نتلو ذلك في قانون الإيمان.
ون�ستخدم كلمة الفردو�س .ون�ؤمن بقيامة
الأموات وحياة الدهر الآتي كل ذلك من
الوحي الإلهي ،دون �أن نراه.
وحقائق �إيمانية كثيرة نعي�ش بها ،وتقود
حياتنا ،وال نعتمد فيها على ر�ؤية �إب�صارنا.
�إنما على الإيمان .هذا الذي قال عنه
القدي�س بول�س الر�سول« :و�أما الإيمان فهو
الثقة بما ُيرجى ،والإيقان ب�أمور ال ُترى»
(عب.)1:11
ولعل في مقدمة ما ال ُيرى اهلل نف�سه،
الذي ن�صلي �إليه دون �أن نراه .ونثق بكل
�صفاته الالهوتية :من حيث هو �أزلي ،وخالق
وموجود في كل مكان ،وقادر على كل �شيء،
وكلي القدا�سة .ون�ؤمن ب�أنه
وكلي المعرفةّ ،
ّ
�ضابط الكل ،فاح�ص للقلوب والكلى .وهو
�أي�ضا الذي يحفظ ويقوي ،ويعين ،وينفذ.
ولكننا ندرك وجود اهلل عن طريق
مخلوقاته المرئية لنا .حيث «ال�سماوات
تحدث بمجد اهلل ،والفلك يخبر بعمل يديه»
(مز .)1:19ون�ؤمن بمعونته لنا عن طريق
ما نلم�سه عملي ًا في حياتنا وحياة غيرنا من
تدخل اهلل ب�صورة وا�ضحة.
ون�ؤمن بالأ�سرار المقد�سة وبفاعليتها
في حياتنا .ن�ؤمن بالوالدة الجديدة في
المعمودية ،ومعها التبرير ومغفرة الخطايا
(�أع .)38:2ون�ؤمن بحلول الروح القد�س فينا
بالم�سحة المقد�سة ،و�أننا هياكل هلل والروح
القد�س ي�سكن فينا (1كو .)16:3ون�ؤمن ب�سر
الكهنوت وما يمنحه اهلل فيه من �سلطان و�أن
يغفروا الخطايا �أو يم�سكوها (يو.)23:20
ون�ؤمن ب�سر الإفخار�ستيا ،و�أننا عن طريقه
نثبت في ال�سيد الم�سيح ،وهو يثبت فينا
(يو .)56:6ن�ؤمن بكل هذا وبغيره ..وهذا
الإيمان يحمل الثقة والإيقان ب�أمور ال
ُترى ح�سب قول القدي�س بول�س الر�سول
(عب.)1:11
فنحن ال نرى الوالدة الجديدة ،ولكننا
ن�ؤمن بها ونوقن بذلك .وال نرى �سكنى
الروح فينا ،ولكننا ن�ؤمن به .وال نرى الحل
والمغفرة ،ولكن ن�ؤمن به .وال نرى اال�ستحالة
في �سفر الإفخار�ستيا ،ولكننا ن�ؤمن دون �أن

في العهد القديم وف��ي العهد الجديد النا�س
الذين خدموه على الأر�ض يقول عنهم « َو َح ْيثُ
�أَ ُك��ونُ �أَنَا ُهن َ
َاك �أَ ْي ً�ضا َي ُكونُ خَ ا ِد ِميَ .و ِ�إ ْن َكانَ
َ�أ َح ٌد َيخْ ِد ُم ِني ُي ْكرِ ُم ُه ال ُآب»(.ي��و )26 :12يقول
ات»
« َو ِم� َ�ن ا ْل َع ْر ِ�ش َيخْ ُر ُج ُب � ُرو ٌق َو ُر ُع��و ٌد َو�أَ ْ�ص َو ٌ
(ع��دد  ،)5ال�ب��روق ت�شير �إل��ى وع��ود اللـه ل َّأن
البرق دائم ًا ينبئ بوجود المطر �أي الأول تبرق
وبعد ذل��ك النا�س تقول �إن�ه��ا �ستمطر ،فهذه
عملية وع��ود ،وع��د �إ��ش��ارة لأن الدنيا �ستمطر
هذه البروق« .الرعود» ت�شير �إلى التحذيرات
الإلهية ،لأن �صوت ال��رب �صوت كرعد يرهب
الإن�سان البعيد عنه لكي ينبهه ويرجعه �إليه،
والغريب في الأمر �إنه بعد ما يقول بروق ورعود
يبد�أ ي�أخذ الجو الهادي ويقول و «�أ�صوات» ،هنا
�صوت هادى لي�س فيه البرق ولي�س فيه الرعد
ربنا بذلك يعمل مقدمات لكي يقدم نف�سه لنا،
الأ�صوات هنا ت�شير للحب الإلهي وعطف ربنا
على �أوالده.
ِيح نَا ٍر
† « َو�أَ َم� �
�ام ا ْل� َع� ْر�� ِ�ش َ�س ْب َع ُة َم َ�صاب ِ
َ
ُم � َّت � ِق� َ�دةٌِ ،ه� َ�ي َ�س ْب َع ُة َ�أ ْر َو ِاح اهلل ِ» .هنا يتك ّلم
عن الروح القد�س وتك ّلمنا عليه �سابق ًا عندما
يقول الما�سك في يده �سبعة �أرواح اللـه يقول عن
ال��روح القد�س الكامل في مواهبه وفي ثماره،
ال ��روح القد�س ال��ذي يعمل ف��ي الكني�سة من
خالل الأ�سرار في �أ�سرارها ال�سبعة «المعمودية
ـ الميرون ـ التناول ـ التوبة واالعتراف ـ م�سحة
المر�ضى ـ الزواج ـ الكهنوت» ك ّل هذه الأ�سرار،
�أ�سرار الكني�سة ال�سبعة ،ويقول :و�أمام العر�ش
«�شبه م�صابيح نار متقدة هي �سبعة �أرواح اللـه»
عمل ال��روح القد�س في �أ�سرار الكني�سة ولكن
�سنالحظ في عدد  6يركز جد ًا على المعمودية
ويقول « َو ُق� َّد َام ا ْل َع ْر ِ�ش َب ْح ُر ز َُج ٍاج ِ�ش ْب ُه ا ْل َبلُّور»
و�أمام العر�ش بحر زجاجي �شبه البلور هنا يتك ّلم
عن المعمودية بالمياه ،يتك ّلم عن المعمودية
لأن من المعمودية ننال الميالد الثاني والبنوة
الكاملة للـه ويقول «بحر زجاج �شبه البلور» لأن
في الواقع ك ّل من ينال المعمودية وي�صير ابن
اللـه يعك�س �صورة اللـه ونور الم�سيح الجال�س
على العر�ش� ،أي انتبهوا ،فالم�سيح جال�س على
العر�ش وقدامه بحر زجاجي �شبه البلور وجه

الم�سيح ينعك�س على المياه �أو على هذا البحر
ويعطيه منظر زجاجي �شبه البلور فعندما يكون
ال�شخ�ص على المياه فيرى خياله في المياه
لكن ال�صورة وا�ضحة ج��د ًا ه��ذا البلور لي�س
حجر زجاجي عادى لأنه منظر رائع مثل مرايا
رائعة تعطى منظر جميل ج��د ًا والبلور يعطى
�ألوان مختلفة �سنراه الآن فيقول الذي يدخل في
المعمودية ي�أخذ �شك ّل الم�سيح لأن الجال�س على
العر�ش يعك�س وجهه عليه َ«م ْدفُو ِن َين َم َع ُه ِفي
ا ْل َم ْع ُمو ِد َّي ِة ،ا َّل ِتي ِفي َها �أُ ِق ْمت ُْم �أَ ْي ً�ضا َم َع ُه ِب ِ�إي َمانِ
َع َملِ ا ِ
هلل ،ا َّل ِذي �أَ َق َام ُه ِم َن الأَ ْم� َو ِات» .كو12 :2
فالم�سيح يطبع على هذا الإن�سان ،فالإن�سان
الم�سيحي ال��ذي اعتمد ي�ن��ال �صفة البنوة،
والم�سيح ي�شّ ُع عليه بنوره وبطهارته وبقدا�سته
وي�ضئ هذا الإن�سان �أي�ض ًا لأنه �صار م�ستنير ًا
باال�ستنارة الروحية في المعمودية المقد�سة
ويلب�س الم�سيح.
† يقول ك ّلمة «�شبه البلور» ،البلور دائم ًا
يعك�س �أ�شعة ال�شم�س والم�سيح هو ال�شم�س،
يقول« :تُ�شْ رِ قُ �شَ ْم ُ�س ا ْل ِب ِّر َو ِّ
ال�شفَا ُء ِفي َ�أ ْج ِن َح ِت َها»
مال  . 2 :4عندما ت�سقط ال�شم�س على البلور
يطلع منه �ألوان مختلفة غالب ًا يكون لون �أحمر
ولون �أخ�ضر ولون �أزرق .اللون الأحمر كما قلنا
ي�شير �إلى الخال�ص والأخ�ضر يرمز �إلى الثمار
الخ�ضراء التي هي بركات اللـه الكثيرة التي
ننالها في المعمودية اللون الأزرق يرمز �إلى
ال�سماء وهي المكان الذي �سنذهب �إليه بعد ما
نعتمد ون�صير مع الم�سيح.
† « َو ِفي َو َ�س ِط ا ْل َع ْر ِ�ش َو َح ْولَ ا ْل َع ْر ِ�ش �أَ ْر َب َع ُة
َح َي َوان ٍ
َات َم ْم ُل َّو ٌة ُع ُيون ًا ِم ْن ُق َّد ٍام َو ِم ْن َو َرا ٍء» �إلى
هنا يتك ّلم عن الأربعة الكائنات الحية الغير
متج�سدين و�سبق و�أن حزقيال النبي تك ّلم عليهم
في الأ�صحاح الأول من (عدد  ،)14-10وهي
مخلوقات غير متج�سدة «مملوءة عيون» معناها
مملوءة حكمة ومعرفة عندما يقول «مملوءة
عيون من ق��دام وم��ن وراء» �أي يعرفوا الأمور
الما�ضية ويعرفوا الأمور الم�ستقبلة لي�س مجرد
كثرة عيون لأنه عندما �أكون لدي عينان قدام
�س�أرى الأم��ور التي قدامى فقط ولكن عندما
يكون م��ن الجانب يكون م��ن ق��دام وم��ن وراء

فال�شخ�ص يعرف ك ّل َم ْن وك ّل ما هو حوله �أي � َّأن
ربنا يمتعهم بمعرفة كبيرة جد ًا لأمور ما�ضية
وحا�ضرة وم�ستقبلة .الإن�سان :لآباء وكثير من
المف�سرين اختلفوا في تف�سير ما هي الأربعة
الكائنات الحية غير المتج�سدين ولكن التف�سير
للكني�سة القبطية التي اتفقت عليه قالوا� :إنهم
ي�شيرون �إلى الأربعة ب�شائر �أو الأربعة �أناجيل
يقولَ « :وال َْح َي َوانُ ا َلأ َّو ُل ِ�ش ْب ُه َ�أ َ�س ٍدَ ،وال َْح َي َوانُ
ال َّثا ِني ِ�ش ْب ُه ِع ْجلٍ َ ،وال َْح َي َوانُ ال َّثا ِلثُ َل ُه َو ْج ٌه ِم ْث ُل
َو ْج ِه �إِن َْ�سانٍ َ ،وال َْح َي َوانُ ال َّرا ِب ُع ِ�ش ْب ُه ن َْ�سرٍ َطا ِئرٍ »
الأ�ســـــــــــد  :يرمز �إلى القدي�س مارمرق�س
وب�شارته .
العجـــــــــل  :ي��رم��ز �إل���ى ال�ق��دي����س لوقا
وب�شارته.
الإن�سان  :يرمز �إلى القدي�س متى وب�شارته.
الن�ســـــــــــر  :يرمز �إل��ى القدي�س يوحنا
وب�شارته .
َات ِلك ّل َو ِاح� ٍ�د ِم ْن َها ِ�س َّت ُة
« َوالأَ ْر َب� َع� ُة ال َْح َي َوان ُ
�أَ ْج ِن َح ٍة َح ْو َل َها َو ِم ْن َد ِاخلٍ َم ْم ُل َّو ٌة ُع ُيون ًاَ ،و َال تَزَ ُال
و�س ،ال َّر ُّب
و�س ُق ُّد ٌ
و�س ُق ُّد ٌ
َن َهار ًا َو َل ْي ًال َقا ِئ َل ًةُ « :ق ُّد ٌ
الإِ َل ُه ا ْلقَا ِد ُر َع َلى ك ّل �شَ ْي ٍء ،ا َّل ِذي َكانَ َوا ْل َكا ِئنُ
َوا َّل� ِ�ذي َي ْ�أ ِتي» �أي�ض ًا مملوءة عيون ًا يرمز للر�ؤية
الثاقبة والحكمة الروحية وال��دراي��ة الكاملة
بك ّل ما يدور حولهم ،ننتبه من عبارة ي�صلون
لي ًال ونهار ًا قائلين :قدو�س قدو�س قدو�س ،عمل
المالئكة ور�ؤ�ساء المالئكة والأربعة والع�شرين
ق�سي�س ًا في الأبدية والأربعة الكائنات الحية غير
المتج�سدين وبعد ذلك في الأ�صحاح الخام�س
�سيتك ّلم عن �ألوف وربوات بعد ذلك لي�س فقط
ه� ��ؤالء ال �م��وج��ودون ب��ل �سيكون ه�ن��اك �آالف
م��وج��ودة للعمل الأ�سا�سي وه��و عمل ال�صالة
والت�سبيح وتقدي�س ا�سم اللـه ب�صفة دائمة
وم�ستمرة دون �أن يمل ،الإن�سان الذي يريد �أن
يعي�ش في الت�سبيح في ال�سماء البد �أن يتمرن
وي �ت��درب على الت�سبيح ف��ي الأر� ��ض لكن من
يمل من طول القدا�س لن يقدر �أن ين�سجم في
ال�سماء �إن لم يكن الإن�سان متدرب ًا على الت�سبيح
وال�صالة ويح�ضر ع�شية ويح�ضر قدا�س وي�صلى
ف��ي البيت وي�صلى ف��ي ال���ش��ارع وي�صلى في
ال�سيارة وي�صلى وهو م�ستيقظ وي�صلى وهو نائم

الأ�صحـــاح الرابع

ه��ذا ممكن �أن يكون «� »Consolerأو خادم،
�إن�م��ا دور الكاهن الأ�سا�سي �إن ك��ان ُيع ِّلم �أو
ير�شد� ،أما الأ�سا�س فهو ال�شفاعة �أمام اللـه ،لذا
هو يقدم الأ�سرار ال�سبعة – �أ�سرار الكني�سة –
فهو دوره �أ�سا�س ًا عمل �شفاعة لذلك نحن نف�ضل
ترجمة «ق�سي�س �أو ق�سو�س» ولي�س ترجمة «�شيوخ
 »Eldersوالعجيبة �إنها موجودة في موا�ضع
�أخرى بنف�س هذا المعنى ومكتوبة ك ّلمة ق�سو�س
في (�أعمال  )17:20لم يقل «�شيوخ» ،بل قال
«ق�سو�س الكني�سة» ،هناك فرق عندما يق�صد
بها ك ّلمة كاهن �أو عندما يق�صد ك ّلمة �أرخن �أو
رجل عظيم في ال�شعب الذي هو الـ � Elderأو
ال�شيخ لكن الكاهن الذي ت�ستدعيه لأن الأ�سقف
يقوله م��اذا فعلت يقول له في كذا وك��ذا يقول
له نف�س الك ّلمة «ابري�سفيتيرو�س» موجودة في
(�أعمال  )17:20هي الموجودة في �سفر الر�ؤيا
الأ�صحاح ال��راب��ع فالترجمة التي نعترف بها
ك ّلمة ق�سو�س ،وتجدوها متكررة تحت بند ك ّلمة
�شيوخ المق�صود بها ق�سو�س الكني�سة ،فالأربعة
وع�شرين ق�سي�س ًا ه ��ؤالء يرمزوا للكهنوت في
العهد القديم والجديد ،وانتبهوا �أنهم جال�سين
وكم وقفوا كثير ًا على الأر���ض� ،إنما فوق يقول
جال�سين ،الجلو�س هنا ي�شير �إل��ى الثبات،
ومت�سربلين بثياب بي�ض« ،ال�سربلة» هي ال�شيء
الذي يلب�سه ال�شخ�ص حتى الرجلين مثل الروب
�أو التونية البي�ضاء وي�صف المالب�س الكن�سية
الم�أخوذ منه الت�شبيه �إننا في ال�سماء و�سنبقى
مت�سربلين بثياب بي�ض ال�سربلة ت�شير �إلى الوقار
والخ�شوع واللون الأبي�ض قلنا ي�شير �إلى الطهارة
وال�ن�ق��اوة ،ولي�س فقط جال�سين ومت�سربلين
بثياب بي�ض ولكن على ر�ؤو�سهم �أكاليل من ذهب
والإك ّليل رمز للمجد ،والذهب رمز للخيرات
وللأمور الغالية ،تقول �إن اللـه �سيكرم الكهنوت
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طوبى لمن آمنوا دون أن يروا
نرى .لذلك ُ�سميت كل هذه �أ�سرار ًا مقد�سة.
ومعنى ال�سر هنا هو نعمة غير منظورة توهب
لنا من اهلل غير المنظور عن طريق �صلوات
وطقو�س معينة مرئية.
�إن اهلل – تبارك �إ�سمه – ي�سمح في
�أوقات معينة� ،أن نرى بع�ض ًا مما ال ُيرى،
كعينة ،لن�ؤمن بالباقي .مثال ذلك :كثيرون
ر�أوا مالئكة ،كمالئكة الب�شارة (لو،)1
ومالئكة القيامة (مت ،28لو .)24وكمالئكة
في ظروف خا�صة كالمالكين اللذين ظهرا
للوط و�أ�سرته (تك .)19والمالك الذي ظهر
لكرنيليو�س (�أع .)23:10والمالك الذي
�أنقذ القدي�س بطر�س الر�سول من ال�سجن
(�أع .)7:12والق�ص�ص كثيرة في العهدين
القديم والجديد .ولكن ه�ؤالء المالئكة لم
يظهروا كمجرد �أرواح ،لأن الروح ال ُترى.
ولكن �أخذوا �أ�شكاال ظهروا بها ثم اختفوا.
ويقول القدي�س بول�س« :ال تن�سوا �إ�ضافة
الغرباء ،لأن بها �أ�ضاف �أنا�س مالئكة وهم
ال يدرون» (عب.)1:13
كذلك �أرواح الذين انتقلوا ،كما ظهرت
القدي�سة العذراء على قباب كني�سة العذراء
بالزيتون.
ر�آها الآالف من النا�س ،ولكن في �صورة
منظورة من نور ،لكي تثبت لهم بذلك وجود
روحها غير المنظورة .ولكي ي�ؤمنوا بذلك في
غير �أوقات الر�ؤى .ولكن ال ت�صبح قاعدة �أن
يروها كما حدث ذلك في الزيتون .كذلك
ظهر مو�سى النبي على جبل التجلي �إلى
جوار ال�سيد الم�سيح ور�آه التالميذ الثالثة،
وكان يتكلم معهم (مر.)4:9
وكثير من �أرواح القدي�سين ظهرت للبع�ض
في �أوقات نياحتهم .كما ر�أى القدي�س �أنبا
انطونيو�س الكبير روح القدي�س الأنبا �آمون
يزفها المالئكة �إلى ال�سماء .وكما ر�أى
القدي�س الأنبا كارا�س ال�سائح روح القدي�س
الأنبا �شنودة رئي�س المتوحدين ُتزف �إلى
ال�سماء ،و�أخبر بهذا القدي�س الأنبا بموا.
وظهور �أرواح القدي�سين كثيرة جداً ،ترويها
�سيرهم المقد�سة .كثير من القدي�سين بعد
وفاتهم – ير�سلهم اهلل �إلى العالم ،للإنقاذ
�أو لتبليغ ر�سالة معينة – لفائدة الب�شر –
ويتعرف عليهم من قد �أر�سلوا �إليهم .وطبعا
بطريقة ُترى.
القدي�س �إغناطيو�س الأنطاكي – بعد
�إ�ست�شهاده – ظهر لزمالئه الذين كانوا
معه في ال�سجن ،لكي يعزيهم ويقويهم على
احتمال اال�ست�شهاد.
والق�ص�ص ال تدخل تحت ح�صر� .إنما
نذكر البع�ض منها كمثال .الإيمان بما
ال ُيرى ،موجود �أي�ضا في العهد القديم.
�أبونا نوح – حينما بنى الفلك – كان قد
�آمن بقول الرب له �إنه �سينزل طوفان ًا على
الأر�ض فيهلك كل حي (تك .)6وطول مدة
بنائه للفلك كان م�ؤمن ًا بما لم ُيرى وقتذاك.
و�أبونا �إبراهيم �أبو الآباء ،ترك بلده و�أهله
وع�شيرته (تك )12لأنه كان ي�ؤمن بما ال
ُيرى .وهكذا قيل عنه «بالإيمان �إبراهيم –
لما ُدعي – �أطاع �أن يخرج �إلى المكان الذي
كان عتيدا �أن ي�أخذه ميراثاً .فخرج وهو ال
يعلم �إلى �أين يذهب» (عب .)8:11وكذلك
�أطاع حينما �أمره اهلل �أن يقدم �إبنه محرقة،
وهو م�ؤمن ب�أن اهلل �سيقيم له ن�س ًال من هذا
الإبن الذي �سيقدمه محرقة! كيف؟
�إنها وعود ال ُترى ،ولكن الآباء �آمنوا بها.
كما �آمنوا بالأر�ض التي تفي�ض لبن ًا وع�سالً.
هكذا في �سائر النبوات ،كانوا يرون ما ال
ُيرى .داود النبي كان بالإيمان يرى ما ال
ُيرى ،حينما قال في المزمور «ثقبوا يدي
ورجلي �أح�صوا كل عظامي ..يق�سمون ثيابي

�سل�سلة �سفر الر�ؤيا ()15
منظر العر�ش ال�سماوي

�أرثوذك�س نيوز

املتنيح مثلث الرحمات

البابــا �شـــنودة الثالــث

بينهم ،وعلى لبا�سي يقترعون» (مز-16 :22
 .)18قال ذلك قبل تحققه بمئات ال�سنين.
وهكذا �أي�ضا حينما قال «على �أنهار بابل
هناك جل�سنا ،فبكينا حينما تذكرنا �صهيون»
(مز .)137فر�أى من بعيد ما لم يكن ُيرى:
�أي �أيام ال�سبي ،في عز �أيام المملكة .وذكر
النبوءة ب�أ�سلوب الما�ضي ،كما في نبوءته
على ال�صلب ...الإيقان ب�أمور ال ُترى ،يظهر
�أي�ضا في الثقة بعمل اهلل.
مثلما تقدم ال�صبي داود لمحاربة جليات
الجبار .وقال له في ثقة وفي �إيمان «اليوم
يحب�سك الرب في يدي�1( »...صم.)46:17
كان – بالإيمان – يرى االنت�صار الذي لم
يكن يتخيله �أحد وقتذاك.
كذلك الآباء الذين «رقدوا على رجاء»
كانوا يرون م�ستقبلهم .كانوا يرون المدينة
التي لها الأ�سا�سات ،التي �صانعها وبارئها اهلل
(عب« )10:11هم لم ينالوا المواعيد ،بل
من بعيد نظروها و�صدقوها وحيوها .و�أقروا
�أنهم غرباء على الأر�ض» (عب .)13:11بل
كانوا يرون الخال�ص �أي�ضا ذلك الذي قال
عنه �سمعان ال�شيخ «الآن يا �سيدي تطلق
عبدك ب�سالم ح�سب قولك ،لأن عيني قد
�أب�صرتا خال�صك الذي �أعددته قدام وجه
جميع ال�شعب» (لو .)30،29 :2لقد �أب�صر
ذلك الخال�ص الذي تم بعد عبارته هذه
ب�أكثر من � 33سنة! كيف ذلك� :إنه الإيمان
الذي يوقن ب�أمور ال ُترى� .أي�ضا ال�شهداء:
كانوا في محاكماتهم وفي عذاباتهم ،ر�أوا
الأكاليل والأمجاد المعدة لهم ،التي لم تكن
ُترى.
نحن �أي�ضا ينبغي – بالإيمان – �أن
نرى وعود اهلل وك�أنها محققة .حينما يقول
الرب عن الكني�سة «�أن �أبواب الجحيم لن
تقوى عليها» (مت ،)18:16ينبغي �أن نثق
بهذا ونوقن ونطمئن ،مهما كانت الظروف
الخارجية .لأن «الإيمان هو الثقة بما ُيرجى»
(عب .)1:11وحينما يقول الرب لكل منا
«ال تخف� .أنا معك .ال �أهملك وال �أتركك»
(ي�ش� .)1أو حينما يقول «ي�سقط عن ي�سارك
�ألوف ،وعن يمينك ربوات .و�أما �أنت فال
يقتربون �إليك .بل بعينيك تت�أمل ،ومجازاة
الخطاة تب�صر» (مز .)91نقول في كل
يقين :نعم يارب �أب�صر� ،أب�صر ما ال ُيرى.
وحينما يعد ويقول «�إنه يفتح وال �أحد يغلق،
ويغلق وال �أحد يفتح» (ر�ؤ .)7:3نقول له:
�آمين نعم يارب �أن بيدك مفاتيح ال�سماء
والأر�ض .ف�أنت تفتح وال �أحد يغلق.
حقا بدون الإيمان بما ال ُيرى ،ال يوجد
�إيمان على الإطالق .فالإيمان هو هذا� ،أن
ت�ؤمن بما ال ُيرى .فلندرب �أنف�سنا على هذا،
على الأقل فيما يخت�ص بالعناية الإلهية.
فنردد في قلوبنا قول الرب «ها �أنا معك،
و�أحفظك حيثما تذهب» (تك .)15:28ونردد
بكل �إيمان قول المزمور «الرب يحفظك من
كل �سوء .الرب يحفظ نف�سك .الرب يحفظ
خروجك ودخولك» (مز.)8،7 :121
ثم ندرب �أنف�سنا على �أننا وقوف
با�ستمرار �أمام اهلل ،كما قال �إيليا النبي
«حي هو رب الجنود الذي �أنا واقف �أمامه»
(1مل .)15:18حق ًا �إننا ال نرى ذلك ،لكن
ن�ؤمن به.

بقلم :القم�ص ميخائيل �إدوار

كني�سة مارمرق�س  -كليفالند� ،أوهايو
وكيل ايربا�شية :اوهايو ومت�شجن و�إنديانا
كما يقول الكتاب «�أَ َن��ا نَا ِئ َم ٌة َو َق ْلبِي ُم ْ�س َت ْي ِق ٌظ»
ن�ش 2 :5حتى كما يقول مع داود النبي�« :أما
�أن��ا ف�صالة» مز  4 : 109لن يقدر �أن يختبر
الحياة مع الم�سيح لأنه في ال�سماء على الدوام
يقول« :قدو�س قدو�س قدو�س رب ال�صبا�ؤوت،
وك ّلمة قدو�س طبع ًا معناها م�صدر القدا�سة
وعندما يكررها ث�لاث م��رات وه��ي موجودة
كثير ًا في العهد القديم وفي �سفر الر�ؤيا ،عندما
يكررها ثالث مرات ي�شير للثالوث القدو�س اللـه
الآب اللـه االب��ن اللـه ال��روح القد�س ،ال�صفة
الأ�سا�سية التي قيلت في الأ�صحاح الأول »الرب
الإله القادر على ك ّل �شيء» �إ�شارة على عظمة
ربنا وقدرته �إنه هو �ضابط الك ّل وقادر على ك ّل
�شيء الذي كان والكائن والذي ي�أتي ،يريد �أن
يقول �إنه كان منذ البدء وكائن الآن و�سي�ستمر
و�سي�أتي في مجيئه الثاني ،لي�س له بداية ولي�ست
له نهاية «�أن��ا هو الأل��ف والياء �أن��ا هو البداية
والنهاية».
† ثم يقول «حينما تعطى الكائنات الحية
مجد ًا �أو كرامة و�شكر ًا للجال�س على العر�ش
الحي �إل��ى �أب��د الآبدين يخر الأربعة وع�شرين
ق�سي�س ًا» هنا عندما يقول ك ّلمة يخر عالمة
على الخ�ضوع الذي جعل اللـه يكرمهم والذي
جعلهم م��وج��ودي��ن ح��ول العر�ش لأن�ه��م كانوا

البقية �صفحة ()5
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مقاالت روحية

البابا �شنوده الثالث...

�س�ؤال :هل الج�سد هو عن�صر
الخطية ف��ي الإن�����س��ان؟ وهو
�سبب كل خطية؟ وعليه تقع
م�سئولية الخطايا ،بحيث يمكن
�أن ن�سميه ج�سد الخطية؟ وهل
ه��و وح����ده ي��خ��ط��ئ ،وال����روح
مظلومة معه ،لأن��ه��ا «ت�شتهي
�ضد الج�سد» (غ��ل )17:5؟،
و�إن ك��ان الأم��ر هكذا ،فلماذا
خلق اهلل الج�سد؟

الإجابة :لو كان الج�سد �شر ًا في
ذاته ،ما خلقه اهلل.
ولعلنا نالحظ �أن اهلل بعد ما خلق
الإن�سان من ج�سد وروح ،نظر �إلى كل ما
عمله ،ف�إذا هو ح�سن جد ًا (تك.)31:1
�إذن لم يخلقه اهلل عن�صر ًا للخطية.
ولقد عا�ش �آدم وح��واء فترة بالج�سد
في الجنة ب��دون خطية ،وف��ي ب�ساطة
وطهارة وبراءة ،قبل �أن تدخل الخطية
�إلى العالم.
ول�سنا ن�ستطيع �أن نقول �إن الج�سد
بد�أ بالخطية!
حق ًا هناك ثمرة محرمة و�أكل منها.
ولكن �سبق الأكل �شهوة الألوهية ،و�شهوة
المعرفة ،وال�شك في كالم اهلل( .وكل

بقلم :د� .إميــل ب�شــاي

emitedbishay@cox.net

«الصليب نصرتنا وثباتنا
ورجاؤنا»

(أف)13:4

«ال�صليب هو�سالحنا ،ال�صليب
هو رجا�ؤنا ،ال�صليب هو ثباتنا في
�ضيقاتنا و�شدائدنا»
(من �ألحان كني�ستنا)
حين �أخط�أ �أبوانا وع�صيا �إلهنا في جنة
عدن ا�ستحقا ،وا�ستحقت ذريتهما ،حكم
الموت .ولم ير�ض حنان اهلل �أن ي�سلمنا ليد

بقلم :يو�سـف يونـان
yabdelsayed@aol.com

طلبت من تحبه
نفسي
فى ليلة �أنعم الرب على بالت�أمل فى �سفر
ن�شيد الأنا�شيد الذى كتبه �سليمان الحكيم
فى لحظة يناجى فيها الرب النف�س الب�شرية
ويناديها قائال «ياحبيبتى ياجميلة ,»....
ولكن النف�س ت�شعر يخطاياها وتقول «�أنا
�سوداء  ....لأن ال�شم�س لوحتنى  »...ولكنى
جميلة فى نظر ربى من محبته العميقة للنف�س

بقلم :وجدي ميخائيـل
لي�سان�س �صحافة

wagdy_mikhael@yahoo.com
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سنوات مع أسئلة الناس

هل الج�سد وحده يخطئ؟

ال�سنة التا�سعة ع�شر  -العدد � 15 - 1) 392أكتوبر 2018م)  -توت/بابه  1735لل�شهداء

هذه �أخطاء الروح) ،وقد كان �إغراء الحية
وا�ضح ًا «لن تموتا» هنا ال�شك .و�أي�ضا �إغراء
الألوهية «ت�صيران مثل اهلل ،عارفين الخير
وال�شر» (تك� .)5:3أترى الروح قد ا�شتهت
الألوهية والمعرفة ،ف�أ�سقطت الج�سد معها،
ف�أكل من الثمرة لتو�صله �إلى كل هذا؟! على
الأقل يمكننا �أن نقول:
�إن �سقطة الإن�سان الأول ،كانت �سقطة
ج�سد وروح معاً.
الإث�ن��ان اتحدا مع ًا في عمل واح��د ،هو
ك�سر الو�صية الإلهية.
وللأ�سف ف��إن غالبية النا�س يتحدثون
فقط عن خطية الج�سد ،الذي قطف و�أكل.
وين�سون العوامل الداخلية التي دفعته �إلى
هذا ،وهي �أخطاء من الروح� .إذن يمكن �أن
تخطئ الروح كما يخطئ الج�سد .وال نقول
�أن الج�سد وحده يخطئ.
بل �أول خطية عرفها الكون ،هي خطية
روح.
نق�صد خطية ال�شيطان ،وه��و روح ال
ج�سد له ،لأن��ه كان مالكاً .والكتاب يقول
«الذي خلق مالئكته �أرواحاً» (مز.)4:104
وق��ع ف��ي خطية ال�ك�ب��ري��اء ،حينما قال
كر�سي فوق
«�أ�صعد �إل��ى ال�سماوات� .أرف��ع
ّ
العلي» (�أ���ش:14
كواكب اهلل� .أ�صير مثل ّ
.)14،13
�أول خطية ه��ي الكبرياء .وه��ي خطية
روح.
تالها من ال�شيطان العناد والمقاومة
و�إعثار الآخرين� ،إذ �أ�سقط مالئكة �آخرين

معه ،ثم �أعثر الإن�سان .وكانت كلها خطايا
روح بال ج�سد.
ووقع ال�شيطان �أي�ضا في خطية الح�سد،
كما نقول في القدا�س الإلهي «والموت الذي
دخل �إلى العالم بح�سد �إبلي�س ،هدمته.»..
ووق��ع ال�شيطان  -وه��و روح  -ف��ي خطية
الكذب ،كما في كذبه علىحواء .وقال عنه
الرب �إنه كذاب و�أبو الكذاب (يو.)44:8
�إذن الروح يمكن �أن يخطئ وحدها بدون
الج�سد.
فلي�ست كل خطايا ال��روح هي انقيادها
وخ�ضوعها للج�سد .كال ،بل هناك خطايا
ق��د تقع فيها ال ��روح وح��ده��ا .ورب�م��ا يقع
الج�سد معها م�شترك ًا في تلك الخطايا.
ولكن بالن�سبة �إل��ى ال�شيطان ،كانت كل
الخطايا ال�سابق ذك��ره��ا خطايا للروح
فقط.
فال نقول �إن الج�سد هو �سبب كل خطية.
فهناك �أخطاء كثيرة للروح .بل �إن الج�سد
وح��ده ب��دون ال��روح ،ال يمكنه �أن يخطئ.
مثال ذلك الج�سد الميت ..فالروح تعطيه
الحياة .وه��ي ت�شترك معه ف��ي الخطية،
بخ�ضوعها له ..ففي خطية القتل مثال :هل
تظنون �أن الج�سد فقط هو ال��ذي اعتدى

و�ضرب وقتل� .أما �إن خطايا الروح من
الكراهية والعنف هي التي دفعته �إلى
هذا؟ لقد �سقطت روح قايين ،قبل �أن
يقتل �أخاه بالج�سد.
ولأننا نعرف خطايا الروح والنف�س،
ن�صلي في القدا�س قائلين :طهر نفو�سنا
و�أج�سادنا و�أرواحنا.
�إذن الروح ممكن �أن تتدن�س وتتنج�س
تمام ًا مثل الج�سد .ولذلك نحن نقول
في �صالة ال�ساعة الثالثة :طهرنا من
دن�س الج�سد والروح.
�إذن لي�س الج�سد وح��ده ه��و الذي
يخطئ .فالروح تخطئ �أي�ض ًا ،ولذلك
ف�إنها تعاقب في الأبدية مع الج�سد .وال
ُيعاقب الج�سد وحده.
لو كانت الروح قوية ،ما �سقطت في
خطاياها الخا�صة ،وما خ�ضعت للج�سد
م�شتركة ف��ي خ �ط��اي��اه .ب��ل �إن �أب�شع
م��ا تو�صف ب��ه ال��روح ف��ي الكتاب قوله
عنها «�أرواح نج�سة»�« ،أرواح �شريرة»
(م � �ت� ��ى .)1:10ق�ي��ل ه ��ذا ع��ن �أرواح
المالئكة الذين �سقطوا .فبالحري يمكن
�أن تقال عن �أرواح الب�شر الأ�شرار.

عدونا القا�سي بل دبر بحبه وحنانه خطة
خال�صنا بال�صليب المحيي ،الخطة التي
�أذهلت ال�سمائيين والأر�ضيين من فرط
حنان اهلل وعمق محبته للب�شر .يقول �أبونا
البابا �شنودة الثالث الناطق بالروح القد�س
�أن خالقنا بحكمته غير المحدودة ومحبته
غير المدركة لنا ،لم يقبل �أن نهزم �أمام
خ�صمنا بل اعتبرها معركته َ
ال�شخ�صية
ف�أر�سل ابنه الوحيد لخال�صنا.
مخل�صنا المتعالي في المجد والقدرة
نزل �إلينا وعا�ش بيننا في ات�ضاع عجيب
معطينا مثا ًال لكي ن�سلك فيه «من قال �أنه
ثابت فيه ينبغي �أنه كما �سلك ذاك هكذا
ي�سلك ه��و �أي �� �ض �اً» (1ي ��و  )6 :2ل��م يكن
محتاج ًا �إلى عبوديتي بل كنت �أنا المحتاج
�إل��ى ربوبيته و�أب��وت��ه وتعليمه ف��ي م�شوار
تج�سده الأليم! الرب �صام عنا �أربعين يوم ًا
و�أربعين ليلة ب�سر ال ينطق به ليقدم لي
مثا ًال لمقاومة «�شهوة الج�سد و�شهوة العيون
وتعظم المعي�شة» (1يو  ...)16 :2وقبل �أن
يجرب من �إبلي�س ليعلمني طريق الن�صرة
عليه بكلمة اهلل وال�سجود له وحده ...وقبل
«عماد التوبة» من يوحنا عني وهو «الذي لم
يفعل خطية وال وجد في فمه مكر» (1بط
 ...)22 :2و�أخير ًا قدم ذاته ذبيحة حب
على ال�صليب عني لأحيا �أنا به ويدخلني
في �أح�ضانه �إبن ًا ووارث ًا للمجد معه.

وهنا نرى ثالثة خبرات من التجربة مر
بها مخل�صنا وانت�صر لنا فيها لكي �إذ نمر
فيها في زمن غربتنا نطلب مراحم الرب
ومعونته لنجتازها ب�سالم ون�صرة:
 -1ت �ج��ارب �إب�ل�ي����س :ن�ح��ن نطلب من
اهلل في ال�صالة الربية كل يوم قائلين «ال
تدخلنا في تجربة لكن نجنا من ال�شرير»
هذه التجارب لي�ست من اهلل بل هي حروب
ال�شيطان علينا لي�سقطنا في الخطيئة.
يقول معلمنا يعقوب الر�سول عنها« :كل
واح ��د ي �ج��رب �إذا ان �ج��ذب وان �خ��دع من
�شهوته .ثم ال�شهوة �إذاحبلت تلد خطية»...
(يع .)13 :1
� -2أن تجرب الرب �إلهك .قال �إبلي�س
لمخل�صنا «�إن كنت ابن اهلل فاطرح نف�سك
�إلى �أ�سفل لأنه مكتوب �أنه يو�صي مالئكته
بك فعلى �أيديهم يحملونك( »...مت.)6:4
وم��ن يقع ف��ي ه��ذه الخطية ه��و م�صاب
ب�ضربة يمين ،بالكبرياء الروحي� ،أي �أنه
«يرتئي فوق ما ينبغي».
 -3تجارب حمل ال�صليب :ال��رب قدم
ذات ��ه ف��ي ف ��رح ع�ل��ى ال�صليب م��ن �أج��ل
خال�صنا« :م��ن �أج��ل ال���س��رور المو�ضوع
�أمامه احتمل ال�صليب م�ستهين ًا بالخزي
فجل�س في يمين عر�ش اهلل» (عب.)2:12
ربنا ي�سوع ق��ال�« :إن �أراد �أح��د �أن ي�أتي

ورائي فلينكر نف�سه ويحمل �صليبه ويتبعني»
(مت )24 :16فال قيامة بغير �صليب!
وه�ن��ا ي�ج��ب �أن ن��ذك��ر �أم��ري��ن �أولهما
�أن ال ��رب ف��ي ح�ن��ان��ه ل��ن ي�ت��رك��ك تحمل
ال�صليب وحدك بدون معونته ،هو يحمله
معك وي�سندك .يقول داود النبي« :لوال �أن
الرب معيني ل�سكنت نف�سي �سريعا �أر�ض
ال�سكوت� .إذا قلت قد زلت قدمي فرحمتك
يارب تع�ضدني»( .مز)18 ،17 :94
والأمر الثاني �أن الرب بحنانه يعطي لكل
�إن�سان �صليب ًا ح�سب قامته (على مقا�سه).
تقول القدي�سة فران�سي�س دي �سال« :الرب
الأب ��دي بحكمته ال�سرمدية �سبق فر�أى
ال�صليب الذي يقدمه الآن �إليك هدية من
�أعماق قلبه .ال�صليب ال��ذي ير�سله الآن
�إليك قد �سبق فر�آه بعينيه كليتي المعرفة،
فهمه بعقله الإلهي ،اختبره بعدله الحكيم،
دف���أه بذراعيه الحانيتين ،ووزن��ه بيديه
�شخ�صيا ...ليرى �أن طوله ال يزيد بو�صة
واح ��دة ،و�أن وزن��ه ال يزيد �أوق�ي��ة واحدة
عن احتمالك .لقد باركه با�سمه القدو�س
وم�سحه بزيت نعمته وعطره بطيب عزائه
ثم �أر�سله �إليك من ال�سماء تحية خا�صة
م��ن اهلل �إل��ي��ك ،وب��رك��ة م��ن محبة كلي
الرحمة� ،إلهك».

الب�شرية  ,فت�شعر النف�س بمحبة اهلل وتقول له
"�إجذبنى وراءك فنجرى  ....نعم طلبت من
الرب �أن يجذبنى اليه ويجعلنى �أكره الخطية
وال �أرى غير حبيبى «يحيطنى ب�شماله تحت
ر�أ�سى ويمينه تعانقنى  »...وعندما �س�ألته
نف�سى �أن ير�شدها للتوبة والرجوع اليه وينير
لها الطريق للحياة الأبدية  ,قال لها «�أنا هو
الطريق والحق والحياة  »....و�إن �أردت �أن
تعرفى �أين الطريق  ,قال «�أخرجى على �آثار
الغنم  »...ف�شعرت بدعوته لى لقراءة �سير
القدي�سين والأب��رار وال�شهداء الذين �أر�ضوا
الرب كل �أيام حياتهم ,حتى الموت من �أجل
�إ�سم ال��رب ي�سوع ال��ذى م��ات حبا لخال�ص
الب�شرية كلها ثم قام وجل�س عن يمين الآب
ووعدنا قائلأ «حيث �أك��ون �أن��ا تكونون �أنتم
�أي�ضا .»....
م��ن ع�ظ��م ح��ب �إل �ه��ى لنف�سى الب�شرية
ال�ضعيفة قال لى «قومى ياحبيبتى ياجميلتى
وتعالى  ».....فقلت له ي��ارب رغ��م �سوادى
وخ �ط��اي��اى م��ازل��ت ت��دع��و نف�سى حبيبتك
وجميلتك !! يالعظم حبك للخطاة ياربى,
فتقول «ال �أ�شاء موت الخاطى مثلما يرجع
ويحيا» �أنا �أتمنى �أن ترجعنى اليك يارب � ,أنى
م�ستعد �أن �أكون معك �أينما ت�أخذنى و�أت�شبه
ب�إبينا �إبراهيم الذى دعوته ف�أطاع وخرج وهو
ال يعلم الى �أين هو ذاهب  ,خذنى يارب الى
المكان الذى تريده �إن كان فى هذه الحياة �أو
عندك فى الفردو�س ,ب�س �أرج��وك �إجعلنى
م�ستعدا للقاك و�إجعلنى �أعمل كل ما ير�ضيك
قبل �أن �أل�ق��اك و�إم�ل�أن��ى ب��روح��ك القدو�س

و�إ�شعل نار محبتك فى قلبى .
�إننى حزنت عندما قر�أت «فى الليل على
فرا�شى طلبت من تحبه نف�سى و طلبته فما
وجدته  »...ال ي��ارب �أرج��وك �إجعلنى دائما
�أطلبك و�أجدك  ,فى منامى وفى قيامى فى
ال�سراء وال�ضراء فى الليل وفى النهار فى كل
لحظة من حياتى تملأها �أنت بوجودك فيها
� .أنت قلت «�أن��ا واقف على الباب و�أق��رع �إن
فتح لى �أحد �أدخل و�أتع�شى معه »...يارب �أنت
�صاحب هذا القلب� ,أنت يارب الذى تفتحه
وال تنتظر �أن �أنا �أفتح لأنى مثقل بالخطية.
عادت نف�سى وتقول «وجدت من تحبه نف�سى
ف�أم�سكته ولم �أرخ��ه � »..أحمدك يارب لأنى
دائما �أج��دك �أنت المعين الحبيب الحنين,
ف�أرجوك �ساعدنى على �أال �أتراخى فى حبك
وف��ى طاعتك وف��ى خدمتك كل �أي��ام حياتى
لأنك �أعطيتنى الرجاء بقولك لنف�سى «كلك
جميل ياحبيبتى لي�س فيك عيب ,ما �أح�سن
حبك يا�أختى العرو�س ,كم محبتك �أطيب من
الخمر»� .أ�شكرك ياربى الحنون ال��ذى ترى
نف�سى جميلة ولي�س فيها عيب لأنك وعدت ب�أن
تن�سى كل خطاياها التى تابت عنها بمعونتك
وال تعود تذكرها  ,بل و�سمحت لها بالتناول
من �أ�سرارك المقد�سة لتثبت فى وتثبتنى فيك
الى النف�س الأخير .
رب��ى ال�ح�ن��ون �إن �ن��ى م��ن �ضعف �إرادت���ى
مازلت �أبحث عن �أع��ذار واهية للبعد عنك
 .لقد طلبت منى قائال «�إفتحى لى يا �أختى
ياحبيبتى ياحمامتى ياكاملتى لأن ر�أ�سى
�إمتلأ من الطل وق�ص�صى من ندى الليل »...

فكانت حججى «�أننى خلعت ثوبى وغ�سلت
رجلى» وما �أكثر الأعذار التى �أحاول الهروب
بها منك ولكننى ندمت يارب وقلت «فتحت
لحبيبى لكن حبيبى تحول وعبر  »...كم ندمت
نف�سى لأنى فى داخلى «مري�ضة حبا بك يا �أعز
حبيب  .....وحبيبى حلو وحلقه حالوة وكله
م�شتهيات  ...هذا حبيبى وهذا خليلى ....
�أنا لحبيبى وحبيبى لى «بكيت وتذللت �أمامه
بالتوبة فقبلنى وغفر لى وقال لنف�سى " �أنت
جميلة ياحبيبتى حولى عنى عينيك ف�إنهما
قد غلبتانى  »....وو�صف نف�سى التائبة بقوله
«�أنها م�شرقة مثل ال�صباح  ,جميلة كالقمر
طاهرة كال�شم�س مرهبة كجي�ش ب�ألوية »...
عيناى المملوءتان بدموع التوبة غلبت حبيبى
فغفر لى وو�صف نف�سى بال�صباح الم�شرق
و�أ�صبحت نف�سى طاهرة كال�شم�س وترهب
جيو�ش ال�شياطين لأن �ه��ا �إ��س�ت�م��دت قوتها
من ال��رب ال��ذى �إنت�صرعلى ال�شيطان على
ال�صليب و�أقامنى من موت الخطية وجعلنى
�أ�شعر بحب حبيبى و�أنه دائما «�شماله تحت
ر�أ� �س��ى ويمينه تعانقنى لأن المحبة قوية
كالموت  ,مياه كثيرة ال ت�ستطيع �أن تطفىء
المحبة وال�سيول ال تغمرها � ....إن �أعطى
الأن�سان كل ث��روة بيته ب��دل المحبة تحتقر
�إح�ت�ق��ارا �...أن ��ا لحبيبى وحبيبى ل ��ى».....
ما �أحلى حبك يارب  ,وما �أحلى الت�أمل فى
كلماتك المقد�سة لتنيرعيناى وفهمى بروحك
القدو�س  .ولألهنا المجد الدائم الى الأبد
�آميـــــــن .

المعجزة التالية التي تمت على يد البابا
كيرل�س ب�شفاعته و�شفافيته ومدى �إرتباطه
بال�شهداء والقدي�سين ..حدثت �أثناء �إحدى
زياراته الرعوية ل�سائر �أيبرا�شيات القطر
الم�صري ،وكانت هذه المعجزة من ن�صيب
مدينة ال�سوي�س.
ما ح��دث يومها �أن عائلة فتاة ك�سيحة
�أح�ضروها وو�ضعوها �أمام هيكل الكني�سة
�أثناء قيام �سيدنا ب�صالة القدا�س الإلهي
�أثناء زيارته لهذه الكني�سة!.
و�أثناء نزول البابا كيرل�س �ساللم الهيكل
عقب �إنتهاء �صالة ال�ق��دا���س ..تالم�ست
قدمه مع ج�سد الفتاة الك�سيحة الجال�سة
على �ساللم الهيكل ..وبتلقائية وعفوية
�شديدة ،خاطب الفتاة قائال لها« :قومي
يا�ست!» وفي الحال قامت الفتاة الك�سيحة
التي عا�شت �سنوات عديدة تعاني من مر�ض
الك�ساح وال ت�ستطيع القيام �أو الحركة بدون
معاونة من �أ�سرتها ..قامت الفتاة بنف�سها

و�أخ� ��ذت ت�ت�ح��رك ب�ح��ري��ة وت�ت�ج��ول داخل
الكني�سة و�سط ذه��ول وزغ��اري��د وهتافات
وت�صفيق الآالف من ال�شعب القبطي الذين
تزاحموا و�إمتلأت بهم الكني�سة في �صباح
ذلك اليوم!.
ا�ستمرت الهتافات والزغاريد لفترة،

في الحقيقة � ّأن الرهبنة منذ بدايتها
هي حركة للعمق الروحي ،وتكري�س القلب
والحياة للعري�س الحبيب في نذور ثالثة:
العفة والطاعة والفقر االختياري ..هي
انحالل من الكل لالرتباط بالواحد..
هي �إن�ف��راد مع اهلل بعيد ًا عن النا�س،
ولكن من �أجل النا�س ،ومن �أجل خدمة
ال�صالة لخال�ص العالم ك ّله ،والتي هي
�أعظم خدمة!..
هي بالحقيقة الظهير ال�صحراوي
القوي الذي ي�سند الكني�سة ..هي الجذور
العميقة التي تخدم �شجرة الكني�سة
وت�ق��وي�ه��ا وت �م��ده��ا ب�ع���ص��ارة الحياة،
فتنمو وت�ت�ق��وى ..لي�س فقط لأن قادة
الكني�سة ور�ؤ�ساءها يختارون من بين
الرهبان ،ولكن �أي�ض ًا لأن الأديرة الحية
ب��ال��روح ه��ي م�ستودع ل�خ�ب��رات الحب
الإلهي ،وينبوع متجدد للفكر الإنجيلي
ال�م�ع��ا���ش ،وب � ��ؤرة ملتهبة ل�ن��ار ال��روح
القد�س ..ي�ستطيع النا�س كلما تالم�سوا
معها �أن ينهلوا منها ،ويتجدد ذهنهم،
وت�ست�ضيء م�صابيحهم ،وت�شتعل قلوبهم
بالنار الإلهية.
الرهبنة هي َظ ْه ُر الكني�سة ..فالرهبان
�أع���ض��اء ذوو فاعلية هائلة ف��ي ج�سد
الم�سيح ،ولي�سوا منعزلين عن الكني�سة
كما يت�صور البع�ض ،حتى و�إن كانوا
منفردين في الأدي ��رة خ��ارج العالم..
ولذلك كلما تقوت الرهبنة ،كلما انعك�س
ذلك على الكني�سة انتعا�شا وقوة ونموا
و�إ�شعاعا ..ب�شرط تهيئة المناخ الروحي
النقي الذي ي�ساعد الراهب على التركيز
والجهاد المقد�س والنمو بعيدا عن �أي
ت�شوي�ش �أو �صراعات.
و�إذا ك��ان ت��اري��خ ال��ره�ب�ن��ة ب ��د�أ في
م�صر بالعظيم الأن �ب��ا �أنطونيو�س،
فلم تكن ال�ب��داي��ة فقط ه��ي م��ا تفخر
به كني�ستنا الغالية ..فلقد �سرت روح
التكري�س ال��ره�ب��ان��ي ب �ع��ده ف��ي مئات
الآالف م��ن �شباب م�صر كما ت�سري
النار في اله�شيم ..حتى �أنه في �أواخر
القرن الرابع عندما ح�ضر بع�ض الزوار
الغربيين �إل��ى م�صر ،مثل :باليديو�س
وجيروم ويوحنا كا�سيان ..كانوا ي�شهدون
�أن �أ�صوات الت�سبيح المنبعثة من المغائر
ال تنقطع من �أُذن ال�سائر منذ �أن يط�أ
بقدميه �شاطئ الإ�سكندرية حتى ي�صل
�إلى �أ�سوان!..
لقد كانت هناك ع�شرات المناطق
الرهبانية التي ت�ضم مئات الأدي ��رة؛
 600دي��را جنوب وغ��رب الإ�سكندرية،
 37دي ��را ب ��وادي ال�ن�ط��رون ف��ي القرن
العا�شر بح�سب كتاب «قدي�سو م�صر»

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

fryohanna@hotmail.com

ل�ل��أب �شينو�� ،ص�ح��راء ال�ف�ي��وم وجبل
ال�ن�ق�ل��ون وم�ن�ط�ق��ة ال �ق �ل �م��ون ،جنوب
ال�صعيد بالمنيا وجبل �أ�سيوط و�سوهاج
و�أخميم ونقادة و�إ�سنا و�أ� �س��وان ،هذا
بخالف �أدي��رة البحر الأحمر و�سيناء.
يكفي �أن نعرف �أن��ه ك��ان تحت �إر�شاد
القدي�س باخوميو�س ع�شرات الآالف..
وكان تحت �إر�شاد الأنبا �شنوده رئي�س
المتوحدين في �سوهاج �أكثر من �أربعة
�آالف راهب ،وتحت �إر�شاد القدي�س �أبو
فانا ب�صحراء هور بالمنيا حوالي �ألف
راهب ..وكان هذا كله �سبب قوة جبارة
و�سند ًا هائ ًال للكني�سة.
لذلك ف��إن النمو الرهباني ال�سليم
بركة للكني�سة عبر الأجيال ..ال�ستيعاب
وتقدي�س ط��اق��ات ج��دي��دة م��ن �شبابها
ال ��راغ ��ب ف ��ي ت �ك��ري ����س ال �ح �ي��اة هلل،
وتوظيف هذه الطاقات للنمو في محبة
اهلل ومعرفته وال�شهادة الحية له!..
* �أقوال �أعجبتني:
 +الراهب لي�س من ي�صير راهباً ،بل
من يعي�ش راهباً!..
 +القالية هي التي ت�صنع الراهب..
وبعدها ي�ستطيع الراهب �أن يحول �أي
مكان �إلى قالية!..
 +دخول الكهنوت بكثافة في الرهبنة
�أ�ضر باالثنين معا.
 +في طريق الرهبنة هناك قدي�سون
وهناك قطاع طرق ..لذلك من يم�شي
في هذا الطريق البد �أن يتحلى بالحكمة
ليقتدي بالقدي�سين وي�ت�ف��ادى قطاع
الطرق!..
 +ف��ي الرهبنة المعا�صرة ،هناك
�أ�شياء كبيرة ولكنها ال ت�ضر الراهب
(م �ث��ل ج �ه��از ال�ت�ك�ي�ي��ف ل�ل�ق�لاي��ة في
الأماكن الحارة جدا ،)..وهناك �أ�شياء
�صغيرة يمكنها �أن ت�ضر الراهب �ضرر ًا
بالغا (مثل جهاز التليفون المحمول
!..)The Mobile Phone

محطة «�أرثوذك�س نيوز» لعمل الخير
مطلوب تغطية تكلفة العمليات الجراحية التي نجريها في م�صر

و�أخ ��ذت الجموع بالكني�سة تمجد الرب
وقدي�س ال�ق��رن الع�شرين البابا كيرل�س
ال�ساد�س.
و�سط هذه الفرحة الغامرة قامت �أ�سرة
الفتاة ب�شراء �سلة �ضخمة مليئة بال�شمع..
ق��دم��وه ه��دي��ة ��ش�ك��ر وع ��رف ��ان للكني�سة
بمنا�سبة �شفاء الإبنة الك�سيحة من مر�ضها
الع�ضال.
وق�صوا على البابا كيرل�س معاناة �إبنتهم
مع ه��ذا المر�ض اللعين ل�سنوات عديدة
وعجز الأط�ب��اء المتخ�ص�صين عن �شفاء
الإب �ن��ة المري�ضة رغ��م �إخ �ت�لاف الأدوي ��ة
والعقاقير وط��رق ال�ع�لاج المختلفة التي
ف�شلت جميعها في عالجها.
وبالطبع  ..ان غير الم�ستطاع عن النا�س
م�ستطاع عند ال� ��رب ..خا�صة ب�شفاعة
وقد�سية وطهارة قدي�سيه.
و�إلى اللقاء في العدد القادم ب�إذن اهلل.

تقديم :د .مجدى نوار

ي �ق��ول الآب � ��اء  ...ع �م��ل ال��رح �م��ة هو
�أق�صر طريق لل�سماء ,لأن �أ�سا�سه رب
المجد نف�سه ,ال��ذى ك��ان ي�ج��ول ي�صنع
خ�ي��را ..ي�شفي مر�ضى ..يقيم موتى...
ي�شبع الجياع ..ويعزي الحزانى .وهذه
هي الديانة الطاهرة النقية عند الرب..
وتذكرنا الكني�سة في �صالة ن�صف الليل...
لي�س رحمة فى الدينونة لمن لم ي�ستعمل
الرحمة .ويقول معلمنا يوحنا الإنجيلي:
«ي��ا�أوالدى ال نحب بالكالم وال بالل�سان ..
بل بالعمل والحق».
يحكي كتاب ب�ستان الرهبان عن راهب
كان عنده  ٣خبزات في المغارة في زمن
جفاف النيل ,وكانت النا�س تذهب �إليه
لأن��ه ك��ان ي��وزع كل ما عنده حتى الثالث
خ�ب��زات الأخ �ي��رة ,وظ��ل ج��وع��ان لمدة ٣
�أيام ,وي�صلي �إن ربنا ينهي جفاف النيل,
فظهر له المالك وقال له :مادام �أعطيت
كل ما عندك ونفذت الو�صية ,هاتعي�ش
طول حياتك بال جفاف وب�سبب عطائك
رب�ن��ا ه��اي�ب��ارك م��اء النيل ف��ي ك��ل �أر���ض
م�صر.
وي�ح�ك��ى ع��ن الأن �ب��ا �أغ��اث��ون �أن ��ه كان
ي�سكن مغارة ومعه بع�ض الرهبان ي�شتغلون
بعمل القفف .وفي �أحد الأيام �أخد الأنبا
�أغ��اث��ون القفف ليبيعها في ال�سوق ,وفي
الطريق قابله مري�ض م�صاب بالجذام
جال�سا على جانب الطريق وطلب منه �أن
ي�أخذه معه للمدينة ,ف�إ�ضطر �أن يحمله
بقروحه المعدية ,ولما و�صل للمدينة قال
له خذني معك لل�سوق ,ف�أخذه ,ولما باع
القفف� ,س�أله المجذوم  ..بعتهم بكام,
فقال له بكذا ,فقال له المجذوم �إ�شترى
لى جالبية وطعام وكذا وكذا ...ف�إ�شترى
له كل طلباته ,ثم �س�أله �أن ي�شيله تانى
وي ��أخ��ذه لمكانه الأول ف ��أخ��ذه ,ولما جه
ينزله  ...طار لفوق و�إختفى و�سمع �صوت
من ال�سما بيقول له  ...مبارك �أن��ت من
ال��رب ياقدي�س اهلل �أنبا �أغاثون  ...ربنا
بعت مالكه عل�شان يختبر قدرة �إحتمالك
ومحبتك ف�أنعم بالملكوت ياحبيب الرب
 ....ربنا يمتعنا ببركات خدمة �إخوته.
+++
تكلمت معكم كثيرا من قبل عن خدمة
الأطباء ال�سنوية لبالدنا الحبيبة م�صر,
والآن نحن على �أع�ت��اب رحلتنا القادمة
في �أوائل �شهر نوفمبر ,وهذه هي الرحلة

ال�ع���ش��ري��ن ل�خ��دم�ت�ن��ا ,وال �أخ �ف��ي عليك
عزيزي القارئ مدى �إ�شتياقى دائما لهذه
الرحالت التي يتمتع فيها كل واح��د منا
بوجود عمل اهلل مع محبة �إخوتنا هناك
ال �ت��ى تجذبنا ب��إ��ش�ت�ي��اق وتجعلنا نبذل
ك��ل جهد حتى نتمم اللم�سات الأخيرة
فى ترتيب كل رحلة .المجموعة الطبية
ه��ذا ال�ع��ام ت�شمل مجموعة متنوعة من
التخ�ص�صات المختلفة و� �س��وف يكون
ت��رك�ي��زي ف��ي ه��ذا ال �ع��دد على مجموعة
ال�ج��راح�ي��ن ,ال�ت��ي ت�شمل ج��راح��ة عامة
وجراحة �أورام وعظام ورمد .وبع�ضهم من
زمالئنا الأطباء الأمريكان في �أول زيارة
لهم لم�صر� .سوف يتم �إجراء الجراحات
فى م�ست�شفى المقطم بالقاهرة وم�ست�شفى
ببا بال�صعيد .ك��ل العمليات مخ�ص�صة
لإخوة الرب ,ولدينا الآن حوالي  ١٥حالة
جاهزة مع �إحتمال �أن ي�صل عدد الحاالت
�إلى � ٣٠أو �أكثر.
هذه الحاالت يتم جمعها من الكنائ�س
والجمعيات التى تخدم �إخوة الرب .طبعا
خ��دم��ة الأط �ب��اء ب�لا م�ق��اب��ل ,لكن هناك
�إحتياج لتغطية تكلفة الم�ست�شفيات ,وحتى
ال يكون هناك �ضغطا ماليا على الخدمة
التي تقدمها الم�ست�شفى� ،إتفقنا معهم
مبدئيا على تقديم  ٥٠٠٠جنيه لكل حالة
وه��ذا مبلغ ب�سيط ج��دا بالن�سبة للتكلفة
الفعلية .هذا معناه �إننا في �إحتياج �إلى
�أك �ث��ر م��ن  ١٥٠,٠٠٠جنيه م��ع �إ�ضافة
 ٥٠,٠٠٠جنيه �أخرى م�صاريف �إنتقاالت
و�أدوي��ة� .أو بمعنى �آخر نحتاج �إلى حوالى
 $120,000لإج��راء  ٣٠عملية جراحية.
وه��ذا في تقديري �أق��ل من ن�صف تكلفة
�أ�صغر عملية تجرى في �أمريكا.
�أخ��ى الحبيب � ...أع��ر���ض عليك مرة
�أخ���رى م�ج��اال ج��دي��دا ت�ت�ع��رف ف�ي��ه على
�إحتياجات �إخوة الرب .بالطبع �أنت تعرف
�ضرورة الإحتياج لإجراء عملية جراحية,
ربما ال تفكر في التكلفة لأنك تتمتع بتغطية
الت�أمين ال�صحى ,فما بالك �إذا كنت فقيرا
وال تملك ه��ذا ال �غ �ط��اء ...ل�ه��ذا يذكرنا
الكتاب «�أذكروا المقيدين ك�أنكم مقيدون
مثلهم».
رجاء �أن تر�سل ال�شيك كالآتى:
Pay To: Santa Verena Charity
PO Box 51206
Irvine, CA 92619
�أرثوذك�س نيوز/عمليات جراحية Memo:
magdynawar@gmail.com
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األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

م�شاوير الحياة وح�صاد ال�سنين

الأفعــــى !

لم�سات طريفة في م�شاوير الحياة ()1

دعنى عزيزى القارئ �،أعر�ض لك من االح�ت�ف��اظ بالتحدث اللبق غير الممل،
خالل هذه ال�سل�سلة ال�شيقة التي نبد�أها في وب�شكل طبيعى ح�ت��ى واف �ت��ه المنية في
هذا العدد ،بع�ض النماذج االن�سانية التي .٢٠٠٣/٩/٢٨
تميزت بالعطاء الم�ستمر ،رغم العديد من
التحديات والم�صاعب والتجارب� ،أو رغم ( )٣ال�سوري ( علي محمد احمد)
�سن التقاعد� ،أو من تجاوزوا �أحيانا المائة
طالعتنا ج��ري��دة الأخ �ب��ار الم�صرية
عام ،نماذج ال تعترف بالعمر الزمني و�إنما ف��ى  ،٢٠٠١/٨/٢٣وف���اة معمر �سوري
بالعمر العقلي ال��ذي كلما زاد ،كلما نبغ عن عمر � ١٢٤سنة في منطقة ال�شيخ بدر
و�أبدع ،بل و�أ�صبح �أكثر قدرة على مزيد من بمحافظة طر�سو�س ب�شمال �سوريا ،ولد عام
العطاء( ،نذكر من بينهم فى هذا العدد) ،١٨٧٧ :وتزوج مرة واحدة ،وله من الأوالد،
وزوجاتهم ،و�أزواجهن ،والأحفاد و�أزواجهم
( )١الألماني (جوزيف جاكويز) وزوج��ات �ه��م ،و�أح �ف��اده��م ( )٣٠٠ف��رد،
طالعتنا ج��ري��دة الأخ��ب��ار الم�صرية وك��ان يعمل في ال��زراع��ة وتربية الموا�شي
ف��ى  ،١٩٩٦/٦/١٥تحت ع �ن��وان (عالم حتى وفاته ،ولم يدخن طيلة حياته ،وكان
غريب)!! ،بالخبر التالي من فرانكفورت ،غذا�ؤه الخبز البلدي ،والبرغل ،والحليب،
ب ��أن ه��ذا الأل�م��ان��ي ق��د ح�صل على درجة وم�شتقاته� ،أم��ا اللحوم فكان ي�أكلها في
ال��دك �ت��وراة م��ن جامعة ف��ران�ك�ف��ورت قبل ال�م�ن��ا��س�ب��ات ،ول��م ي��دخ��ل ع �ي��ادة طبيب
ب�ضعة �أيام من �إحتفاله ببلوغ مائة عام من للعالج ،وظل يعمل ويتنقل على قدميه حتى
عمره (ع��ام ،)١٩٩٦ويقول �أنه يفخر ب�أنه اللحظة التي توفي فيها!!
�أكبر طالب في العالم عمراً.
وكان قد التحق بالجامعة وهو في �سن ( )٤االمريكية (�سارة كالرك)
الثامنة وال�سبعين ،و�أن�ه��ى درا�سته وهو طالعتنا ج��ري��دة الأه� ��رام الم�صرية
في �سن الثالثة والت�سعين ،وب��د�أ درا�سته ف��ى � ،١٩٩٨/٤/٢٠أن مو�سوعة جيني�س
العليا حول زراعة الكروم!!! هل تفكر في بنيويورك للأرقام القيا�سية ،انها البالغة
�إ�ستكمال درا�ستك؟؟!!
من العمر ( )١١٧عاما وهى �أكبر معمرة
ف��ي ال�ع��ال��م ب�ع��د وف ��اة ال�م�ع�م��رة الكندية
( )٢الياباني (�شوجانجى)
(م � ��اري ل ��وى ف �ب��روت��ى) ي ��وم الخمي�س
ا�شتهر ب�صحته الجيدة والتحدث اللبق ( ،١٩٩٨/٤/١٦وال �ت��ى ك��ان��ت تكبر ،٢٦
والممتع وعمره ( )١١٤ع��ام�اً ،ويطلقون يوم ًا عن �سارة) ،وقد �شهدت �سارة �سبعة
عليه �أك�ب��ر معمر ف��ي الب�شرية� ،أو عميد ح��روب �أمريكية ،و � ٣إغ�ت�ي��االت لر�ؤ�ساء
الب�شرية ،فقد ولد في اليابان في  ٢٣مار�س دول ،وغرق ال�سفينة (التايتانيك) ،ورحلة
.١٨٨٩
�سفينة (�أبوللو) للف�ضاء ،ون�صحت �سارة
عمل في تربية دودة الحرير ،ثم عمل النا�س باالهتمام بعملهم ،وه��زم القلق،
كموظف م�صرفي ،واحتفظ ب�صحة جيدة ،وقالت �أنها تكره النكد ،وتع�شق ممار�سة ما
وقدرة ورغبة للعمل ،والأجمل قدرته على تهواه من �أن�شطة بمرح و�سعادة ،وقالت �أنها
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( )١٢٠عاماً.

} لي�س فى م�شاوير الحياة متاعب �إال بقدر ما فيها من ت�شا�ؤم  ،قد
تف�شل فى الحياة وتتعثر ،لكن احذر الي�أ�س ،وتذكر �أن كثيرين �إبتد�أوا
حياتهم من ال�صفر ،وو�صلوا �إلى القمة ،وهم الآن ال ي�صل �إليهم م�ستوى
الب�صر من كثرة ما قطعوا من �أ�شواط النجاح ،فالحياة مدر�سة ،يتعلم
الإن�سان منها خالل م�شوار حياته وخبرته المعا�شة التي هي ح�صاد
ال�سنين {.

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

تكره الخ�ضروات ،وتع�شق تناول ال�شيكوالته
والبطاط�س والحلوى!!! .
( )٥اللبناني (علي محمد ح�سين)
الحطاب
كتبت �أ /.حورية احمد(جريدة الأخبار
الم�صرية عام �)١٩٩٧أن اللبناني (علي)،
ُول��د في قرية قنايا ع��ام  ،١٨٧٥وك��ان ال
ي ��زال ع�ل��ى ق�ي��د ال �ح �ي��اة ،يتمتع ب�سالمة
الحوا�س ويتطلع �إل��ى المزيد ،ول��م يغير
المعمر اللبناني الذي دخل عامه  -وقتئذ-
الرابع والثالثين بعد المائة� ،إيقاع حياته،
ودرا�سته اليومية �أو نظرته المت�سامحة رغم
�أنه كان يعي�ش حرب ًا على لبنان بكل �أنواع
القذائف والقنابل ،هذا (الحطاب) كان
ينعم ب��دفء الحياة الزوجية ،مع رفيقة
حياته في قريته التي ُولد بها ،والتي تبعد
 ١٢٠كيلومتر جنوب بيروت ،وقرب ابنائه
و�أح �ف��اده .يعي�ش ه��ذا الحطاب ،في بيت
مكون من غرفة م�شيدة من الحجر و�سط
مظاهر الطبيعة البكر ال�ت��ي ت�ب��دو �أحد
�أ��س��رار عمره الطويل ،ك��ان يق�ضي عمره
ب �ع �ي��د ًا ع��ن ك��ل م�ظ��اه��ر ��ض�غ��وط الحياة
الجديدة التي ت�ستهلك طاقات االن�سان،
وتعجل بفنائه ،وبذلك يكون هذا اللبنانى
ق��د ك�سر ال��رق��م ال�ع��ال�م��ي ال ��ذي �سجلته
مو�سوعة جينز العالمية المتخ�ص�صة في
ر�صد الأرقام القيا�سية ،للعجوز الفرن�سية
جين لوي�س التي كانت تبلغ من العمر وقتئذ

( )٦طلبة وطالبات في �سن
 ٧٥عام ًا
تعال معي  -عزيزي القارئ  -نقر�أ هذا
الخبر الذي ن�شرته جريدة وطني الم�صرية،
وهي تجول ِبنَا (حول العالم) ،فقد كتب لنا
�أ /.فريد عبد ال�سيد هذا الخبر (من عدة
�سنوات):
تتحدث �أمريكا عن جامعة ( نيوانجلند)
بوالية ( مين) ،نالت هذه الجامعة �شهرة
وا�سعة في جميع �أنحاء الواليات المتحدة
االمريكية ،وطلبة هذه الجامعة من كبار
ال�سن ،من ت�ج��اوزوا  ٦٥ع��ام�اً ،والعجيب
�أن هذا النظام التعليمي بالجامعة ال يقبل
الطلبة ال�صغار الذين لم تبلغ �أعمارهم
�سن ال�ستين!!
�أن�ش�أت هذه الجامعة هذا الق�سم عام
 ،١٩٧٦وكانت الدفعة االول��ى حوالى ٢٠٠
طالب (عجوز) ،يدفع الطالب  ،$90مقابل
الر�سوم الدرا�سية في الجامعة التي ت�ستمر
عدة �أ�سابيع ،وتو�سعت منظمة دار الم�سنين
ح�ت��ى �أ��ص�ب��ح ع��دد الم�سجلين للدرا�سة
(� )٧٠أل ��ف ط��ال��ب وط��ال�ب��ة �أك�ب��ره��م في
الت�سعين من عمره و�أ�صغرهم في الخام�سة
وال�ستين ،وتقدم المنظمة برامج تعليمية
ف��ي التخ�ص�صات (الأدب �ي��ة ،والتربوية،
والعلمية) داخل  ٧٠٠م�ؤ�س�سة في  ١٠بلدان
ب��أم��ري�ك��ا ،ك��ل ح�سب رغبته �أو ميوله �أو
هواياته ،وتنظيم برامج ترويحية ورحالت
ترفيهية وثقافية ،وم��ن ال�م�ج��االت التي
تلقى قبوال من ه ��ؤالء الطلبة كبار ال�سن
(الفالحة  /تربية النحل  /رعاية وزراعة
الحدائق وتن�سيقها) ،والجدير بالذكر �أن
�أه��م داف��ع للإنتظام في الدرا�سة ،وحتى
ت�صبح الجامعة جذابة و�شيقة ،تقرر عدم
�إج��راء �أى امتحانات ،فالتعليم للمعرفة
و�إكت�ساب مهارات حياتية ي�شعر كبير ال�سن
�أنه يرغب في تح�صيلها ،فالتعليم للتعلم
الذاتي ،والعلم للعلم ،لذلك ظهرت عليهم
ع�لام��ات النبوغ واالب ��داع واالب�ت�ك��ار ،مثل
ال�سيدة «دورثي» من بن�سلفانيا � ٧٥سنة التي
رغبت في درا�سةالكمبيوتر ،وبعد �أ�سابيع
تفوقت في ا�ستعمال الكمبيوتر ،حتى اطلق
عليها (المر�أة التكنولوجية)!!!

الطق�س في الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية

بقية �صفحة 3

دورة الحمل

�سل�سلة �سفر الر�ؤيا

يخ�ضعون لربنا خ�ضوع ًا ك��ام�ل ًا في
تحدثنا في �أع��داد �سابقة عن الطق�س
حياتهم على الأر�ض ،وي�سجدوا عالمة
الليتورجي القبطي وكيف ح��دث له عدة
على تقديم العبادة الكاملة للم�سيح
تغييرات حتى و�صل الى ما هو عليه اليوم.
« ِلل َّر ِّب �إِله َِك ت َْ�س ُج ُد َو�إِ َّي��ا ُه َو ْح َد ُه َت ْع ُب ُد»
وفي هذا العدد بم�شيئة ال��رب �سنتكلم
م��ت 10 :4ي�ق��ول ل��ه �أن��ت م�ستحق يا
عن دورة الحمل وما كانت عليه وما �صارت
ربى المجد والإكرام وال�شكر لأنك �أنت
�إليه .ولكن يجب علينا �أوال �أن نعرف ما كان
الذي خلقتنا و�أنت الذي فديتنا.
عليه �شكل الهيكل في القديم فكان الهيكل
† �إن و�صف العر�ش ال�سماوي،
ينق�سم �إل��ى ق�سمين المذبح وه��و موجود
وو�صف الأمور الموجودة ح ّول العر�ش
جهة بحري ومائدة التقدمة وهي الموجودة
ال�سماوي ي�شوقنا �إلى الأبدية ويجعلنا
من اليوم وك ّل بقية �أيام حياتنا ن�ستعد
في الو�سط (و هي المذبح حاليا) .وهو
للأبدية لأننا �إن ع�شنا مع الم�سيح في
نف�س ال�شكل والت�صميم المتبع في كني�سة
الأر�ض �سيكون لنا ن�صيب مع الم�سيح
الروم.
في ال�سماء و�إن رف�ضنا �أن نعي�ش مع
وعلى ه��ذا ال�شكل وه��ذا الر�سم كانت
الم�سيح ف��ي الأر�� ��ض �سيرف�ضنا هو
تعمل دورة الحمل بخروجه م��ن المذبح
�أي�ض ًا في ال�سماء وها نحن نرى العظمة
جهة بحري وحتى ي�صل �إلى ن�صف �صحن
والجمال في الأبدية ،اللـه يعطينا �أن
الكني�سة تقريبا وهو خور�س الم�ؤمنين او
يكون لنا ن�صيب ًا �أن نغلب لكي نجل�س
Ethiopian
Orthodox
المتناولين  Communioniansيخرج Tewahido
معه في عر�شه.
بزفة يقال فيها لحن «الليلويا» والمعروف  Churchحيث �أنها كانت ايبار�شية تابعة
بنغمته الطويلة والم�شهور ب�إ�سم «اللي للكر�سي المرق�سي م�ن��ذ ت�أ�سي�سها في
(يتبع)
ال �ق��رب��ان» وم �ع �م��ول ب�شبيه ه ��ذه الزفة ال�ق��رن ال��راب��ع على ي��د البابا اثنا�سيو�س
حاليا في الأعياد ال�سيدية الكبرى دخول الر�سيولي حيث �سام لهم �أول مطران لهم
وهو القدي�س فرومنتيو�س (الأنبا �سالمه)
وحتى انف�صالهم في عهد البابا كيرل�س
ال�ساد�س ب�سيامة الأنبا با�سيليو�س مطران
الحب�شة كبطريرك على مدينة اق�سوم.
وهذه الدورة قد ذكرت في كتاب الق�س
� American Star Travelشم�س الريا�سة بن كبر �ضمنيا حيث �أو�ضح
«لكي ال يب�صر الم�ؤمنون القرابين».
Sam Awad Tel.: (508) 815-4327

ال�ح�م��ل بلحن «اب � � ��ؤورو ان �ت��ي تيهيريني
 »pouro nte ]hir/nو لكن
هذه الدورة الكبيرة التي ت�صل �إلى ن�صف
�صحن الكني�سة ت��م تقلي�صها فيما بعد
مجمع خلقيدونية ف��ي ال�ق��رن ال��راب��ع �إلى
داخ ��ل الهيكل ف�ق��ط ح�ي��ث ا��ص�ب��ح جنود
ال��والة الخلقيدونيين ي�ضطهدون الكني�سة
القبطية الالخلقيدونية ب�إهانة وقطع دورة
الحمل بق�صد ع��دم ا�ستكمال القدا�س
ولكن ه��والء ال��والة والجنود م��ازال��وا حتى
و�إن كانوا خلقيدونيين فهم م�سيحيين ال
ي�ستطيعون دخ��ول الهيكل .ونتج عن هذا
اال�ضطهاد تقلي�ص دورة الحمل لتكون من
المذبح بحري وتطوف حول مائدة التقدمة
في الو�سط دورة كاملة و هذا الطق�س مازال
معمول به في الكني�سة الأرثوذك�سية الحب�شية

�أمريكان �ستار تراڤل

�إيبدياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
وبعد �سل�سلة من الإ�ضطهادات من الوالة
العرب للكني�سة القبطية و ذهاب الأ�سقف
وال�ك�ه�ن��ة ل�ل���ص�لاة ف��ي ب �ي��وت الم�ؤمنين
تقل�صت دورة الحمل �أكثر لت�ؤول �إل��ى ما
هي عليه بال�شكل الحالي وهو الطواف حول
مائدة التقدمة دورة كاملة والتي ا�صبحت
بدورها تمثل االثنين معا المذبح و مائدة
التقدمة.
لت�صبح هذه الدورة هي المعمول بها في
الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية حاليا وفي
هذه الأثناء يرتل ال�شعب لحن من مزامير
داود ح�سب ال�ي��وم والمنا�سبة ففي �أيام
الآحاد والفرح يرتلون «الليلويا فاي بي بي
ايهو�ؤو – الليلويا هذا هو اليوم» وفي الأيام
ال�سنوي يرتلون «الليلويا جي افميفئي –
الليلويا ان فكر االن�سان» وفي �صوم نينوى
وال�صوم الكبير «الليلويا �آ اي ايخون –
الليلويا ادخل �إلى مذبح اهلل».

www.americanstartravel.net
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Bob Hanna

CA Lic# 0F15498

17315 Studebaker Rd, #120
Cerritos, CA 90703
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

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

 عالج املياه البي�ضاء
 املياه الزرقاء
 جفاف العني
 جراحة الليزر

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

ماجد سوس

Alpha Air Conditioning & Heating Inc.

Gobrial Insurance Agency

�أ�سعار خا�صة لرحالت القد�س � -أ�سعارنا ال تقبل المناف�سة



					

Nick Gobrial

We offer a group rate for individual booking
for any Cruises, Tourist, Packages & Resorts

Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp

خم�س ��س�ن��وات والأم� ��ن الم�صري
وال���س��وري والليبي بجانب الإنتربول
الدولي يبحث عن �أحد �أخطر المجرمين
ال�سفاحين على الإطالق وهو الإرهابي
الم�صري ه�شام ع�شماوي والتي �ألقت
القب�ض عليه القوات الم�سلحة الليبية
وع�شماوي ه��و �أم�ي��ر تنظيم القاعدة
بمدينة درنة.
بقلم :ماجد �سو�س
فقد �أعلنت غرفة عملية الكرامة في ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأمريكيني
magedsous@gmail.com
ليبيا� ،أن��ه القى القب�ض عليه في حي
المغار بمدينة درنة ،وكان يرتدى حزام ًا
نا�سف ًا قد حاول تفجيره لكنه ف�شل ب�سبب عن�صر المفاج�أة و�سرعة تنفيذ العملية
من قبل �أفراد القوات الم�سلحة.
ه�شام علي ع�شماوي يبلغ من العمر  40عام ًا  ،ان�ضم �إلى القوات الم�سلحة في
منت�صف الت�سعينات والتحق بالقوات الخا�صة «ال�صاعقة» كفرد ت�أمين عام 1996
حتى و�صل لرتبة مقدم.
وقد �أراد اهلل �أن يك�شف للنا�س تطرفه ففي العام � 2000أثار ال�شبهات حوله ،حين
وبخ قارئ القر�آن في �أحد الم�ساجد التي كان ي�صلي بها ب�سبب خط�أ في التالوة
وقامت م�شاجرة في الم�سجد ب�سببه وتم توبيخه من قبل قيادته في الجي�ش.
بد�أ في ن�شر �أفكاره المتطرفة داخل الجي�ش وذلك بعقد لقاءات مع ال�ضباط
والجنود وتوزيع كتب للفكر الجهادى �سراً ،وطالب الجنود وال�ضباط ب�أن تكون
التحية وال�سالم هلل فقط وبد�أ يردد �أن الحاكم كافر وقام بالتحري�ض �ضد الجي�ش.
وفي العام � 2007أحيل للمحكمة الع�سكرية قد تم التنبيه عليه بعدم تكرار هذا
الأمر و�أحيل �إلى عمل �إداري بعيد ًا عن عمله في قوات ال�صاعقة ولما لم يلتزم تم
ف�صله من القوات الم�سلحة بحكم �صادر من الق�ضاء الع�سكري في .2011
بعد ف�صله من القوات الم�سلحة عمل في اال�ستيراد والت�صدير ،وخالل هذه
الفترة بد�أ لقاء مجموعة من معتنقي «الفكر الجهادى» في م�سجد بحي المطرية،
ثم انتقل ن�شاطه �إلى مدينة ن�صر ،حيث ا�ستغل م�سجد ًا بناه والده في لقاء عدد
من العنا�صر التكفيرية ،ف�شكل «خلية �إرهابية» تابعة لتنظيم �أن�صار بيت المقد�س،
وكانت مهمته مع الإره��اب��ي عماد عبدالحميد الإ� �ش��راف على لجنة التدريب
الع�سكري ك َّون خلية �إرهابية ت�ضم مجموعة من التكفيريين بينهم  4من �ضباط
ال�شرطة المف�صولين من الخدمة ،لعالقتهم بـ«الإخوان» والجماعات التكفيرية.
ر�صدت وزارة الداخلية �سفره لتركيا في � 27أبريل  ،2013عبر ميناء القاهرة
الجوي ،وت�سلله عبر الحدود ال�سورية التركية لدولة �سوريا وتلقى تدريبات «حول
ت�صنيع المواد المتفجرة والعمليات القتالية» بعدها عاد �إلى م�صر بعد �صدمته
بعزل الرئي�س الأ�سبق محمد مر�سى ،لي�شارك في اعت�صام رابعة العدوية ،ثم
�سافر �إلى درنة الليبية ،و�أعلن عدم والئه وانف�صاله عن تنظيم داع�ش و�أعلن والئه
لتنظيم القاعدة وتدرب في مع�سكرات تابعة للقاعدة ب�إ�شراف عبدالبا�سط عزوز،
م�ست�شار �أيمن الظواهرى ،زعيم التنظيم.
في عام � 2013شارك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأ�سبق اللواء محمد
�إبراهيم حيث تولى عملية ر�صد تحركات الوزير مع عماد الدين �أحمد ،الذي �أعد
العبوات المتفجرة باال�شتراك مع وليد بدر منفذ العملية.
في عام َ 2014قتَل  22جندي في مذبحة ب�شعة �سميت با�سم «مذبحة كمين
الفرافرة» وقد ُحكم عليه بالإعدام .في عام � 2015شارك في «مذبحة العري�ش
الثالثة» التي ا�ستهدفت «الكتيبة  ،»101وا�ست�شهد بها  29عن�صر ًا من القوات
الم�سلحة ،ومحكوم عليه فيها �أي�ض ًا بالإعدام كما �أنه �أي�ض ًا هو العقل المدبر في
اغتيال النائب العام الراحل ال�شهيد ه�شام بركات.
وبث ه�شام ع�شماوى عدد ًا من الت�سجيالت ،وجه خاللها ر�سائل ك�شفت عن
�أهدافه وانتماءاته :الر�سالة الأول��ى  ،تعلقت بالوالء لتنظيم «القاعدة» وزعيمه
�أيمن الظواهرى ،بينما كانت جميع المعلومات تتحدث عن كون ه�شام ع�شماوى
القائد العملياتى لتنظيم بيت المقد�س ،الذى �أعلن مبايعته لـ«داع�ش» ،و�أ�صبح
يحمل �إ�سم «والية �سيناء»� ،إال �أنه �أكد من خالل ت�سجيل له والءه الكامل للقاعدة.
الر�سالة الثانية  ،كانت الإع�لان عن ت�أ�سي�س تنظيم المرابطون  ،في نهاية
عام  ،٢٠١٣بعد اندماج تنظيمي «الموقعون بالدم» و «جماعة التوحيد والجهاد في
غرب �أفريقيا ،وكان موالي ًا �أي�ض ًا لتنظيم القاعدة.
كان ع�شماوي في ليبيا يقود الج�سم الذى يمثل تنظيم «القاعدة» في ليبيا،
�أم �ي��ر ًا لجماعة المرابطون ،ف��ي «�سرية � ٩٦أج��ان��ب» ،وه��ى ال�سرية الخا�صة
بالإرهابيين الأجانب من خارج ليبيا ،تتمركز في المدخل الغربي لمدينة درنة
بمنطقة العمارات الكورية ،في حي ال�سيدة خديجة ،وكان ن�شاطها يتركز على تلقي
المعلومات من عنا�صر تنظيم «القاعدة» ،وا�ستهداف المدينة بالعمليات الإرهابية
�شديدة الخطورة.
القب�ض على ع�شماوي �سيحمل معه مفاج�آت كثيرة الأمر الذي تداولته جميع
�صحف ومراكز الإعالم في العالم لأنه هذا الرجل وع�صابته تم ال�صرف عليهم
وتمويلهم بمبالغ طائلة و�ستك�شف الأيام القادمة �أ�سماء دول ومخابرات و�أنظمة
وراء ه�ؤالء الأفاعي  ..مبروك لم�صر �سقوط هذا ال�شيطان.

E-Mail: alphahvac@att.net

نقدم خدمة التذاكر ب�أ�سعار مغرية جلميع �أقطار العامل
وخا�صة ال�شرق الأو�سط!
Discover the joys of travel

Precise Way
Insurance Services

5

�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
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�إله الفر�صة الثانية !

ال�صحف الأجنبية والأحداث
مقدمة:

�إهتمت ال�صحافة الأمريكية
بالرئي�س �أن��ور ال�سادات منذ عام
 1977عندما ب��د�أ في مباحثاته
مع رئي�س وزراء �إ�سرائيل مناحم
ب��ي��ج��ي��ن وب���رع���اي���ة ال��رئ��ي�����س
الأم��ري��ك��ي ك��ارت��ر .و�أع��ج��ب��وا به
ج��دا عندما نجحت المباحثات
ون��ت��ج عنها م��ع��اه��دة ال�����س�لام مما
�أدى �إلى ح�صوله على جائزة نوبل
لل�سالم .وهكذا كان �شخ�ص ًا عظيم ًا
في نظرهم وعليه كانت �إنتقاداتهم
ل��ه ب�سيطة .لكن لأه��م��ي��ة م�صر
كتبت كثير من ال�صحف التي تهتم
ب��الأخ��ب��ار العالمية م��ا ح��دث في
م�صر يوما بعد يوم .وهنا �س�أذكر
ملخ�صها – بح�سب تواريخ �صدورها
لدي من م�ستندات.
 -وما َّ

نيويورك تايمز (� 6سبتمبر):
كتبت ع��ن خ�ط��اب ال��رئ�ي����س ال�سادات
في اليوم ال�سابق مقا ًال بعنوان «عزل بابا
الأقباط وحل الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية التي
تهدد الوحدة الوطنية» .وذكرت �أن حملته
ت�ضمنت �أ�سماء �صحفيين و�أ�ساتذة جامعيين
تورطوا في �أن�شطة �ضارة على المجتمع .و�أن
عزل البابا كان مفاج�أة ولو �أن��ه والرئي�س
ال�سادات كانا على غير وفاق لأكثر من عام.
و�أن عند ذكره لهذا القرار �صمت البع�ض
من المفاج�أة بينما �صفق البع�ض و�أن��ه لم
يكن هناك تعليق من الأقباط وذكرت مقولة
الرئي�س «ال �سيا�سة في الدين وال دين في
ال�سيا�سة» و�أن محاولة الإخ��وان الم�سلمين
للجهاد يعتبرها �صفاقة و�أن��ه كان مخطئا
في الت�ساهل معهم و�أنهم البد �أن يدفعوا
الثمن .وذكرت تفا�صيل ما قال عن �أحداث
الزاوية الحمراء.
لو�س �أنجلو�س تايمز:
ق��ال��ت �أن الأن �ب��ا �شنودة واف��ق ب��ل �شعر
ب ��إرت �ي��اح على ع��زل��ه و�أن �أح��د الأ�ساقفة
الخم�سة فكر في عدم قبول الم�سئولية لكن
البابا ن�صحه ب�أن يقبل لم�صلحة الكني�سة.
و�أ�ضافت �أن ال�صدامات الأخيرة وال�سيما
الزاوية الحمراء كانت �أهدافها هي زعزعة
حكمه.
كري�ستان �سين�س مونيتور Christian
Science Monitor

ت�صدر في بو�سطن وتحدثت بتاريخ 8

�سبتمبر ع��ن �أ�سماء وخلفيات المتحفظ
عليهم وكان العنوان «ال�سادات يحاول �أن
يحكم ويحتفظ بتوازنه ب�سجن معار�ضيه»
وهدفه �أن بعد �ستة �شهور في �أبريل 1982
�ستعود باقي �شبه ج��زي��رة �سيناء لم�صر
ح�سب �إتفاقية كامب دافيد وعندئذ �سين�سى
النا�س الم�شاكل وي�شعرون بالإرتياح لنجاحه
في �إ�سترجاع �أر���ض فقدوها منذ  14عاما
في حرب  .1967ثم تحدثت عن الإختالف
ب�ي��ن ال �� �س��ادات ال�م���ص��ري وعبدالنا�صر
العربي و�أن ال�سادات كان واقعي ًا و�شجاعا
بالذهاب للقد�س .كما ذكرت ما قاله لطفي
الخولي �أح��د زعماء المعار�ضة �أن هدف
الإخ���وان الم�سلمون ك��ان �شطب معاهدة
كامب دافيد والرجوع �إلى العروبة ونهاية
�سيا�سة الإنفتاح .و�أ�ضافت �أن �أقباط م�صر
يعتبرون �أنف�سهم الم�صريين الأ�صليين
و�أنهم فخورون بذلك.
لو�س �أنجلو�س تايمز:
في � 9سبتمبر ن�شرت حديثا عن �شوقي
ك��را���س و�أن �ه��م �سيقومون ب�م�ظ��اه��رة في
نيويورك و�أنهم �أر�سلوا تلغرافات �إعترا�ض
على ع��زل ال�ب��اب��ا للكونجر�س الأمريكي
وه �ي �ئ��ات ك�ث�ي��رة ع��ال�م�ي��ة ك�م��ا ذك ��رت �أن
الرئي�س ال�سادات �إجتمع مع رئي�س وزراء
�إ�سرائيل مناحم بيجين في الأ�سكندرية يوم
� 23أغ�سط�س ب�ش�أن م�شكلة فل�سطين والتي
بعدها �شعر �أنه ال �أمل في حل الق�ضية ور�أى
�أن الإعترا�ضات �ستزيد في الداخل على
�سيا�سته وكذلك دول الرف�ض العربية ولهذا
ق�ضى على معار�ضيه قبل �أن يق�ضوا عليه.
نيويورك تايمز:
كتبت ف��ي نف�س ال �ي��وم �أن��ه ج��اءه��ا من
مرا�سلها في القاهرة �أن ورق��ة اال�ستفتاء
عليها ��ص��ورة �شيخ م�سلم وك��اه��ن قبطي
وك��ذل��ك ج��ام��ع وكني�سة وغ���ص��ن زيتون.
وتحتها مكتوب «ه��ل ت��واف��ق على ق��رارات
الوحدة الوطنية وال�سالم الإجتماعي بنعم
�أو ال؟».
و�أ�ضافت �أنه �سيك�سب كالعادة ب�أكثر من
 %95من الأ�صوات كما حدث في ا�ستفتاءات
�سابقة .وكذلك �أن الأق�ب��اط لم يبدوا �أي
�إعترا�ض على ع��زل البابا كثمن لتحجيم
الإ�سالميين الذين كانوا يروعونهم جاعلين
حياتهم �صعبة.
وفي يوم � 11سبتمبر كتبت Houston
 Chronicleمقاال عن ال�سادات وال�صحافة

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

الأجنبية و�أنه ال يقبل �أي �إنتقاد له ولحكومته
وذكرت طرده لبع�ض ال�صحفيين الأجانب
و�إ�ستيال�ؤه على ت�سجيل من �صحفي �إنجليزي
هاجم فيه ال�سادات .كما ذكرت �أن هناك
مائة �ألف قبطي في الواليات المتحدة وكندا
و�أن لديهم  26كني�سة و  28كاهن و�أنه �أثناء
زي��ارة ال���س��ادات ف��ي ال�شهر ال�سابق كتب
�شوقي كرا�س و�أعوانه �إعالنا في وا�شنطن
بو�ست يهاجموا فيه ال�سادات بينما  -تحت
�ضغط حكومة م�صر -كتب �أ�ساقفة وكهنة
�إعالنا �آخر في نيويورك تايمز يع�ضدونه.
مجلة تايم :Time
تظهر المجالت الأ�سبوعية في �أمريكا
حوالي �أ�سبوع قبل التاريخ المكتوب عليها
ولهذا نرى في مجلة تايمز عدد � 21سبتمبر
مقاال م�ستفي�ضا عن الأحداث تحت عنوان
«الديمقراطية تع�ض» وتحتها �صورة للرئي�س
ال�سادات وعلى وجهه غ�ضب وتذكر �أنه قال
�أن المعار�ضين له لن ي�ستطيعوا ت�شجيع
ث��ورة من الجي�ش لأن الجي�ش يع�ضده وال
باالنتخابات لأنها دائما معه ،ولكنهم حاولوا
عن طريق الفتنة الطائفية .وذكرت �أن من
دواعي غ�ضب ال�سادات هو عمر التلم�ساني
زعيم الإخ ��وان الم�سلمين ،ودك�ت��ور حلمي
الجزار �أمير الجماعات الإ�سالمية الذين
�أقنعوا ال�شعب على لب�س الجالليب وتربية
اللحي بالن�سبة للرجال ،وبالن�سبة للن�ساء
لب�س الحجاب والنقاب بدعوى �أنها �صحوة
�إ�سالمية .وكذلك تجريم الغناء والحفالت
والإنفتاح على الغرب بما �سموه المجون
ودعوة الم�سلمين  -ال�سيما ال�شباب  -للعودة
للدين الحنيف.
�أما نيوزويك وهي �أي�ضا مجلة �أ�سبوعية
ففي ي��وم � 21سبتمبر ذك��رت �أن التحفظ
على البابا �شيء مقبول لموازنة القب�ض
على الإ�سالميين المت�شددين .و�أن هدف
الرئي�س ال �� �س��ادات ه��و منع الإ�سالميين
من الو�صول للحكم كما حدث في �إيران.
و�أن بع�ض الأق�ب��اط �شعروا بالغ�ضب على
معاهدة ال�سالم مع اليهود الذين �صلبوا
الم�سيح .بينما قال �أقباط �آخرون ب�أن منع
زي��ارة القد�س تعتبر تدخال من البابا في
�أمور �سيا�سية وهو الأمر الذي تحدث عنه
الرئي�س كثيرا.
الدكتور ف�ؤاد عجمي:
ه��و ك��ات��ب �سيا�سي �أم��ري�ك��ي م��ن �أ�صل
لبناني �شيعي وكان مدير درا�سات ال�شرق
الأو� �س��ط و�أ� �س �ت��اذ بجامعة جونزهوبكنز

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

 Johns Hopkinsفي بالتيمور .كتب مقاال
م�ستفي�ضا ن�شر في عدة �صحف بتاريخ 24
�سبتمبر عن ال�سادات ،وكان عنوان المقال
«الفرعون ال�سادات يقامر ربما بال حكمة»
و�أن ال�سادات و�ضع  40الف م�سجد تحت
رقابة الحكومة و�أنه قب�ض على � 1536شخ�صا
ممن عار�ضوه �سواء م�سيحيين �أو م�سلمين
– ليبراليين �أو �شيوعيين ،و�أنه �سمى نف�سه
رئي�س العائلة وو�صف ما يفعله ب�أنه وح�شية
�سيا�سية  Political Cannibalismو�أن من
خ�صائ�ص ال�سادات الأفعال الدرامية و�أن
فرعون الأر���ض ي�ستطيع �أن يعطي حقوقا
و�أي�ضا ي�سحبها ممن يعار�ضونه .و�أن��ه من
ال�سخرية �أن��ه �أدخ��ل ال��دي��ن ف��ي الد�ستور
وال�سيا�سة بينما �أعلن «ال دين في ال�سيا�سة
وال �سيا�سة في الدين» .و�أنه قد قب�ض على
كثيرين لي�س لهم ع�لاق��ة ب��الأدي��ان مثل
الق�ضاة و�أ�ساتذة الجامعات و�أن ما ينادي
ب��ه م��ن ديموقراطية وم��ا يفعله ق��د ي�ؤدي
�إل��ى الهاوية .و�أن ال�سادات قد و�صل �إلى
حد ب�أنه �أكبر من الوطن .لكن الأوطان لها
طريقتها في التخل�ص من �أوهام الحاكمين
المهوو�سين.
خطابي للو�س �أنجلو�س تايمز:
كتبت خطاب ًا لبريد ال�ق��راء بتاريخ 12
�سبتمبر  1981من فريزنو� ،أداف��ع فيه عن
قدا�سة البابا �شنودة و�أن �أقباط م�صر كانوا
في خطر من الجماعات الإ�سالمية و�أن
قدا�سة البابا كان يحاول �أن يحمي رعيته.
لكن طبعا لم تن�شر ال�صحيفة الخطاب �إذ
اعتقد �أنها كانت تحاول �أال تدخل في معمعة
ال ت�أثير فيها على الأمريكان.
الخاتمة:
كانت ال�صحف والمجالت الأمريكية
تحاول �أن تكون حيادية و�أال تتخذ جانبا في
معارك �إعتبرتها �شئون داخلية لم�صر ،وهو
الطريق الذي اختارته الحكومة الأمريكية
�أي�ضا� ،إال �أن الجهات الدينية الم�سيحية
ر�أت غير ذل��ك ،وه��و مو�ضوع حديثنا في
مقال قادم ..وت�صبحوا على خير.

�أ�سرة �صموئيل النبي
ف��ي الأ� �ص �ح��اح �ي��ن الأول� �ي ��ن م��ن �سفر
�صموئيل الأول ،يحكي الكتاب المقد�س
ق�صة ه��ذه الأ� �س��رة المكونة م��ن �ألقانة
الأب وحنة الأم والطفل ال�صغير �صموئيل
النبي ..وفي هذه الأ�سرة يمكننا �أن نرى
الكثير م��ن ال��درو���س ال��روح�ي��ة والتربوية
للأ�سرة الم�سيحية.
� +ألقانة الزوج:
 -1ي�ح��دث�ن��ا ال �ك �ت��اب ع��ن �ألقانة
الزوج الذي يقدم لنا نموذج ًا رائع ًا لحكمة
تعامل ال��زوج م��ع زوج�ت��ه ،وم�ساندته لها
في �ضيقتها .فقد كانت حنة تُع ّير كل يوم
من فننة زوجة �ألقانة الأخرى لأنها �إمر�أة
عاقر ،لكن زوجها الحكيم كان ماهر ًا �أن
يطيب قلبها فكان يعزيها "�أما �أنا خير لك
من ع�شرة بنين؟" ،فقد كان �ألقانة الأب
م��اه��ر ًا �أن ي�شجع زوج�ت��ه التي تعاني من
�صغر النف�س ،وكان �سند ًا قوي ًا لها ليعطيها
روح الرجاء.
 -2ي��ذك��ر ال�ك�ت��اب �أي���ض��ا مواظبة
�ألقانة و�أ�سرته لل�صعود �إلى �شيلوه ،المو�ضع
ال��ذي ت�سكن فيه خيمة الإجتماع ،ليقدم
الذبائح .فقد كان �ألقانه ملتزم ًا بال�شريعة
الإلهية رغ��م �أن الكهنة حفني وفنحا�س
�أوالد ع��ال��ي ال�ك��اه��ن ل��م يكونا ملتزمين
بال�شريعة ،فلم يكن القانة يتعامل مع الرب
من خالل �ضعفات الخدام هناك ،بل كان

يقدم لنا مثال كيف �أننا يجب �أن نرتبط
ببيت ال��رب ،غير ناظرين �إلى �أية عثرات
يمكن �أن نواجهها.
 +الزوجة حنة:
 -1دخ �ل��ت ح�ن��ة �إل ��ى م��و��ض��ع بيت
ال��رب ف��ي �شيلوه ،وك��ان��ت ت�صلي م��ن كل
قلبها ،ورغم العثرات الموجودة هناك لم
يدخل �إل��ى قلبها �أو فكرها ،وال ظهر في
كلماتها� ،أي فكر �إدان��ة من جهة �أي من
خ��دام الم�سكن .كانت حنة ُم��رة النف�س
تعاني ب�سبب عقوريتها ،كما �أن �ه��ا ر�أت
�أن��ه لي�س هناك من يتمم �إرادة ال��رب في
الهيكل ،وك��ان��ت غ�ي��ورة على مجد الرب،
لذلك ا�شتهت �أن يهبها الرب طفال ح�سب
قلبه ليخدمه بطهارة وبر �أمامه كل الأيام،
فقد فكرت �أن ت�ساهم م�ساهمة �إيجابية
بدال من �أن تدين الآخرين.
� -2صلت حنة �صالة نقية مقبولة،
فكانت �صالتها بات�ضاع �شديد ،وقدمت
وعدا �أمام الرب �أن تقدم طفلها الذي يهبه
الرب لها ليخدم بيت الرب ،وكانت �صالتها
�أي�ضا بلجاجة ،حتى �أن عالي الكاهن ظنها
�سكرى �إذ �أكثرت ال�صالة .كانت �صالتها
�أي�ضا هادئة ،فكانت �شفتاها فقط تتحركان
وهي قائمة ت�صلي في �صمت .وكانت تتكلم
ف��ي قلبها ،وه��ي واث�ق��ة �أن ال��رب الب��د �أن
يجيب طلبتها ،فقد م�ضت بعد �صالتها ولم
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الرب.
 -4كانت حنة و�ألقانة والدا �صموئيل
الطفل متفقين في الر�ؤية ومنهج التربية،
فلم يعتر�ض �ألقانة على ن��ذر زوج�ت��ه ،بل
واف��ق على تقدمتها للطفل ليخدم بيت
الرب.
 -5كانت حنة تنتمي بكل قلبها �إلى
بيت ال��رب ،فقد كلمت عالي الكاهن �أنها
�صلت هناك والرب قبل طلبتها ..فهي تقدم
لنا مثال في االرتباط بكني�ستنا ،المو�ضع
الذي ُولدنا فيه ثانية ،والمكان الذي �شهد
�آالمنا و�شكوانا للرب ..فهي تمثل الإن�سان
الأم �ي��ن لكني�سته ،وال ��ذي ال يتركها لأية
�إغراءات �أو تيارات فكرية �أخرى.
�	-6أخيرا كانت حنة ت�صنع لإبنها
جبة ج��دي��دة ك��ل ع��ام ،وك��ان��ت تقدمها له
وهي تطمئن �أنه الزال في الطريق الروحي
الم�ستقيم ،و�أن��ه ل��م يترك طريق الرب،
فقد كانت �أم��ا تربي وتتابع وتحر�ص �أن
تعلم �إبنها الإل �ت��زام ،حتى بعد �أن �أخذ
�صورة التكري�س ،وتعلمه �أن ال يفقد مبادئه
الروحية ال�صحيحة.
 -7كانت �أ�سرة �صموئيل النبي �أ�سرة
مثالية ،ت�ستحق �أن تكون مثال للأجيال ولكل
الكني�سة.

نيافة الأنبا
باخوميو�س
يكن وجهها مت�ضايقا بعد ،فقدمت لنا مثاال
عن ال�صالة المت�ضعة المن�سحقة وا�ضحة
ال�ه��دف ،ولكن دون انفعاالت �أو �أ�ساليب
غير وق��ورة كما ن��رى البع�ض ي�صلي الآن
على كثير من الف�ضائيات .فال�صالة لي�ست
بمقدار ال�ضو�ضاء والإعالن فيها ،بل بمدى
الهدوء والإيمان والإن�سحاق فيها.
 -3كانت حنة تمثل الأم التي ت�ؤمن
بحياة التكري�س ،فقد ارت�ضت �أن تقدم
طفلها الوحيد الذي يهبه لها الرب لخدمة
بيت الرب ،ولم تغلبها قط م�شاعر �أمومتها
ال�ت��ي ُح��رم��ت منها ل���س�ن��وات ،كما تذكر
الآيات الكتابية كيف �أنها قدمت �إبنها للرب
بفرح ،فقد ا�صطحبته ومعها تقدمة �أي�ضا
لبيت الرب ،فلم تحزن �أن تتمم نذرها �أمام

لمحبي ال�سياحة وال�سفر
رحلة العمر ال تدع
الفر�صة تفوتك
�أ�سبانيا والمغرب..
(مدريد ومراك�ش)
فقط $2185

adellotfy21@aol.com

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

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

}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.

�شاملة تذاكرالطيران والأوتيالت مع
الفطار � -أتوبي�سات �سياحية
زيارة الأماكن ال�سياحية
ميعاد الرحلة
من  3مايو �إلى  12مايو 2019
تخفي�ضات للعائالت � 3أو � 4أفراد

BEACHSIDE REALTORS

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

اهلل كما ن�ؤمن به هو �صاحب الباب
المفتوح ال��ذى ي��رح��ب بكل م��ن يقبل
ال�ي��ه .ق��ال ال�سيد الم�سيح عن نف�سه
«�أنا هو الباب �إن دخل بي �أحد فيخل�ص
ويدخل ويخرج ويجد مرعى» (يو :10
 .)9فاالن�سان له كامل الحرية فى ان
بقلم :منيـر ب�شــاي
يختار مواقفه من اهلل ويتحمل م�سئولية
Mounir.bishay@sbcglobal.net
اختياره .ي�ستطيع االن�سان ان يدخل
الباب ويظل داخله او يخرج منه ويظل
خارجه او يعود اليه مرة اخرى .وطالما فر�صة التوبة متاحة �سيظل اهلل فاتحا
ذراعيه منتظرا عودة ال�ضال لأنه �إله التائبين ،اله الفر�صة الثانية.
فى مثل الإبن ال�ضال (لوقا  )33 -11 :15ي�صور لنا ال�سيد الم�سيح �إبن ًا �أراد
�أن يجرب حريته بعيد ًا عن بيت �أبيه .طلب الإبن من �أبيه �أن يعطيه ن�صيبه من
الميراث ف�أخذه وم�ضى �إلى بلدة بعيدة لينفقه على الملذات وال�شهوات .وعندما
نفد المال واجه ال�شاب الوجه القبيح من الحياة بعيد ًا عن بيت الأب .ا�ضطر
�إبن العز �أن ي�شتغل حتى ال يجوع وو�صل به الحال �أن يعمل كراعي للخنازير وكان
ي�شتهى �أن يملأ بطنه من الخرنوب الذى ت�أكله الخنازير ولم يعطه �أح��د .عاد
ال�شاب �إلى نف�سه و�أدرك خط�أه� .أخذ يعود بفكره �إلى بيت �أبيه وتذكر كيف �أن
الأجير عند �أبيه ي�أكل وي�شبع ويف�ضل عنه الطعام بينما هو يموت جوعاً .وقرر �أن
يعود �إلى بيت �أبيه ،ولكن الم�شكلة كيف يواجه �أبيه بعد ما عمله؟ قال� :أعترف
لأبي بخط�أي وب�أنني ل�ست م�ستحق ًا �أن �أكون له �إبنا واطلب �أن يجعلني كواحد من
الإجراء .بد�أ الإبن رحلة العودة وبينما كان ما يزال بعيد ًا ر�آه �أبوه .كان الأب يعلم
�سوء �إختيار الإبن وكان يتمنى �أن يكت�شف خط�أه ويعود .وكانت عينا الآب �شاخ�صة
�إلى الطريق تنتظر عودة �إبنه الذى غاب .وفج�أة ظهر الإبن من بعيد ولما ر�آه
الأب تحركت م�شاعر الحنان فرك�ض نحو �إبنه واحت�ضنه ووقع على عنقه وقبله غير
مكترث برائحة الخنازير التى ما تزال عالقة به .حاول الإبن �أن يردد الكلمات
التي �أعدها ولكن الأب �أوقفه قبل �أن يطلب �أن يجعله واحد ًا من الأجراء� .أعاد
الأب لإبنه مركزه و�أمر �أن يلب�سوه الحلة الأولى و�أن ي�ضعوا خاتم ًا في يده وحذاء في
رجليه و�أن يذبحوا العجل الم�سمن لي�أكلوا ويفرحوا .قال الآب «لأن �إبنى هذا كان
ميت ًا فعا�ش و�ضا ًال فوجد» .وقال الم�سيح عن عودة التائبين «يكون فرح في ال�سماء
بخاطىء واحد يتوب �أكثر من ت�سعة وت�سعين ال يحتاجوا �إلى توبة» لأن اهلل هو �إله
التائبين الذين يبحثون عن فر�صة ثانية.
ولقد تقابل ال�سيد الم�سيح مع خطاة كثيرين ف�أعطاهم فر�صة ثانية ولكنه
حذرهم من العودة للخطيئة .كان الم�سيح يعتقد �أن رد �إن�سان لحياة البر �أف�ضل
من قتله ب�سبب خطيئته .ولذلك لم ي�أمر برجم الزانية وقال للم�شتكين عليها «من
كان منكم بال خطيئة فليرمها �أوال بحجر» .فان�صرف الجميع لأنهم كانوا كلهم
خطاة .ثم قال لها «وال �أنا �أدينك �إذهبى وال تخطئي �أي�ضا» (يوحنا .)11 :8
وتقابل الم�سيح بمفلوج كان ينتظر � 38سنة مالك ًا ينزل ليحرك ماء البركة
لينزل وي�شفى .قال له �إنتظارك قد �أنتهى قم �أحمل �سريرك و�أم�ش فقام في
الحال .ولكن عارف القلوب كان يعلم �أن مر�ضه كان ب�سبب الخطيئة فقال له «ال
تخطىء �أي�ضا لئال يكون لك �أ�شر» (يوحنا .)14 :5
وحتى تالميذ الم�سيح كانوا بحاجة �إلى الفر�صة الثانية .فبطر�س �أنكر الم�سيح
�أمام جارية ولكن الم�سيح عالج خطيئته بنظرة عتاب جعلته يدرك �شناعة فعلته
بكاء مراً .وكانت نتيجة معامالت الرب معه �أن هذا الهارب
فيخرج خارج ًا ويبكى ً
من الم�سئولية �أ�صبح �أحد �أعمدة الكني�سة وا�ست�أمنه الم�سيح على رعاية غنمه
(يوحنا  ،)8 :21وذلك الخائف من جارية �أ�صبح بط ًال جريئ ًا وقف امام ر�ؤ�ساء
الكهنة وواجههم وقال لهم «ب�أيدى �أثمة �صلبتموه وقتلتموه» (�أعمال .)23 :2
وتوما �شك في قيامة الم�سيح وقال �إن لم يب�صر في يديه �أثر الم�سامير وي�ضع
يده في جنبه في �آثار الحربة ال ي�ؤمن .وجاء الم�سيح في زيارة خا�صة لتوما ليريه
ما طلب �أن يرى في�ؤمن وكان ذلك في وجود بقية التالميذ لي�ؤكدوا الأمر لتوما
ولكل �ش ّكاك فينا على مر الع�صور( .يوحنا .)28 :20
و�إله الفر�صة الثانية يريدنا �أن نت�شبه به في معامالتنا مع الآخرين فنتحمل
�ضعفاتهم ونعطيهم فر�صة ثانية .وهناك مثال لأحد المنتفعين بالفر�صة الثانية
وهو يوحنا مرق�س .فعندما خرج الر�سل للكرازة انطلق ال�شاب مرق�س مع الر�سولين
بول�س وبرنابا في الرحلة التب�شيرية الأولى وكرز معهما في انطاكية وقبر�ص و�آ�سيا
ال�صغرى .ولكن لظروف ال نعرف تفا�صيلها ربما كانت مر�ض ًا �أ�صابه لم يكمل
مرق�س الرحلة وعاد �إلى �أور�شليم .وعندما بد�أ الر�سول بول�س رحلته الثانية تذكر
لمرق�س هذا ورف�ض �أن ي�أخذه معه �أما برنابا ف�أ�ص ّر �أن يعطيه فر�صة ثانية .وكانت
النتيجة �أن الفريق �أ�صبح فريقين بول�س معه �سيال وبرنابا معه مرق�س .ولكن
بول�س ما لبث �أن �أعترف بقيمة مرق�س فيذكره في مقدمة العاملين معه (فليمون
 .)2 :4ويذكره �ضمن العاملين معه في الر�سالة �إلى كولو�سى .وفي �أ�سره الثاني
كتب لتيموثاو�س يطلب �إر�سال مرق�س لأنه نافع له للخدمة ( 2تى .)11 :4
ولكن لعل �أكثر المنتفعين من خدمة مرق�س هم �أقباط م�صر .فمرق�س هو من
جاء �إلى م�صر وكرز بالإنجيل ل�شعبها و�أ�س�س مذبح كني�سة اال�سكندرية وهو من
مات �شهيد ًا على �أر�ضها.
ولكن الفر�صة الثانية على قدر ما هى �إمتياز فهى م�سئولية .فالباب المفتوح لن
يظل مفتوحا �إلى الأبد لأن من يقاوم عمل الروح القد�س المرة تلو المرة قد يتق�سى
قلبه ويفقد الرغبة في التوبة .اهلل ال ي�سر بموت ال�شرير مثلما يرجع عن طريقه
ويحيا (حزقيال  ).23 :18ولقد بكى ال�سيد الم�سيح على �أور�شليم لأنها لم تعرف
زمان �إفتقادها وذكرها بكم من المرات �أراد �أن يجمع �أوالدها كما تجمع الدجاجة
فراخها تحت جناحيها ولم يريدوا (متى  )37 :23و (لوقا .)44 :19
منير بشاي
						

رجاء الإت�صال بـ
ريمون عبدالم�سيح �أو ليزا
714-585-9489

Emial: gogroup2000@gmail

مع هذا الكوبون

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

 %20خ�صم..

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

1335 S. Grand Ave., Glendora, CA 91740

(626) 335-2700
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ايمان كال�صخر ..

بقلم مايكل �سامي
وحل الجفاف في ظروف ع�صيبه
وبد�أت الثمار تذبل و�أوراق الأ�شجار
بد�أت تت�ساقط..
اع�ل�ان� � ًا ع ��ن غ �� �ض��ب اهلل لقرية
�أ�صبحت ال تعرفه..
وفي كل �صباح كان يخرج العجوز
من بيته ويقف و�سط مح�صوله الذابل
ويرفع يداه وي�صلي بكل قوة ..
�إر�سل لنا المطر  ..فلم يتبقى �سوى
�أي ��ام قليلة والجميع �سيموت جوع ًا
وعط�ش ًا.
ولكن �صلواته كان ال ي�ستجاب لها
وف��ي اليوم الثاني ك��رر ما فعله ..
ولكن بدون فائدة اي�ض ًا.
وا�ستمر الو�ضع لليوم الخام�س حتى
بد�أ العجوز في فقدان الأمل.
وفي اليوم ال�ساد�س طلب حفيده �أن
يذهب معه لكي يرى ما حدث  ..ولكي
ي�صلي مع جده.
وعندما خرجا �سوي ًا من المنزل
�ُ ..صدم العجوز من �صغيره � ..إذ ر�آه
مم�سك مظلته في يداه.
ف�س�أله ما هذا الذي بيدك  ..ف�أجابه
الطفل  ..ال �أريد ان تبتل ثيابي عندما
ي�سمع اهلل �صالتنا.
وبالفعل كان له ما �أراد ..

�إغلبي تهيج جلد الر�أ�س
من �صبغة ال�شعر
اق��وم بتلوين �شعري في المنزل لتوفير
بع�ض المال واكتفي بالذهاب �إلى �صالون
ال�شعر لق�صه ف�ق��ط ،ول�ك��ن م�شكلتي �أن
ال�صبغة دائما تهيج جلد الر�أ�س ،ولح�سن
حظي �أن م�صفف ال�شعر �أبلغني بخدعة
ب�سيطه لمنع هذه الحكة ويمكنك �أنت �أي�ضا
�سيدتي �أن تجربيها وهي �أنني �أ�ضيف �إلى
�صبغة ال�شعر اثنين باكو من Sweet’N
 Lowو�أقلبهما مع ال�صبغة ثم �أقوم ب�صبغة
ال�شعر كالمعتاد.
�إن الماده الحلوة في الـ Sweet’N Low
تحتوي على كريم  tartarوالأحما�ض التي
بها تعمل على تحيد المواد الكيميائية في
�صبغة ال�شعر فتمنع تهيج جلد الر�أ�س.

تهدئة العيون المتعبة
الجافة في ثوان

ف��ي ال�م��رة التالية ال�ت��ي ت�شعر فيها
العين بالحكة وال�ت�ع��ب بعد تحديقها
في �شا�شة الكمبيوتر ل�ساعات  ،تخطي
قطرة العين وخفيفي هذه الل�سعه من
خالل تمرين ب�سيط لغم�ض العين.
ما عليك فعله :اغلقي عينك ب�شده
ل �م��دة ث�ل�اث ث� ��وانٍ ث��م اف�ت�ح�ي�ه��ا على
�أو��س��ع نطاق ممكن لثالث ث��وانٍ كرري
هذا التمرين لمدة دقيقة واح��دة .هذا
التمرين ين�شط القنوات الم�سيله للدموع
فتعيد ترطيب العين وتق�ضي علي ل�سعه
العين جراء الجفاف.

البع�ض ي �ب��د�أون يومهم بقلق لي�س له
مبرر ،وتبعا لما قاله موقع «�سيكولوجي
ت ��وداي» �أن ال��درا��س��ات تظهر �أن المزاج
ال�صباحي يبقي طوال اليوم نظرا لأن ما
تركزين عليه يت�سع ،وكلما ركزت على �شعور
�أو �إح�سا�س �سيئ ،مثل الألم �أو الخوف �أو
الفزع كلما زاد وا�ستمر ذلك ال�شعور معك
طوال اليوم .لذا و�أنت ت�ستعدي لبدء يومك،
هناك �شيء يمكنك فعله ل�ت�ب��د�أي بداية
جيدة :وه��ي الإ�ستراتيجية القديمة التي
تقول «ت�صرف كما لو» ،وهي و�سيلة ب�سيطة
ولكن قوية ،تقول� ،إنه يمكنك خلق ظروفك
المحيطة الخارجية بالت�صرف كما لو كانت
حقيقية.
ك� �ي ��ف ت�����س��ي��ر الأم � � � � ��ور وف� � ��ق ه ��ذه
الإ�ستراتيجية؟ :تقم�صي �أدا ًء معين ًا كما
لو كان هذا ما ت�شعرين به بالفعل .فعندما
تت�صرفين «كما ل��و» ،ي�صير المزاج الذي
تدعيه حقيقة ،وقد يبدو الأمر من الب�ساطة
ليكون حقيقياً ،ولكن هذا ما يدعمه العلم.
فلنفتر�ض �أنك غا�ضبة من �شخ�ص �أ�ساء
�إليك ،ولكنك تريدين �أن ت�سامحيه .يمكنك
البدء بال�شعور بالم�سامحة والت�صرف كما
لو �أنك ت�سامحيه.
ي��م��ك��ن��ك ع� ��زي� ��زت� ��ي ت��ط��ب��ي��ق ه ��ذه

عامل حواء � -إعداد مرمي منري

اعملي على
�أن يكون
يومك �سعيد
الإ�ستراتيجية في كل �شيء تقريبا .ف�إذا
ك��ان لديك م�شكلة مع �شيء م��ا ،ب��دال من
�شحذ كل قواك ،حاولي �إقناع نف�سك ب�أن
الأمر �سهل ،وت�صرفي كما لو كان �سهال،
وان �ت �ظ��ري لتعرفي م��ا �إذا ك��ان يمكنك
معالجة الم�شكلة بنجاح.
ال�سبب �أن الإ�ستراتيجية �ستجدي نفع ًا
هو في ال�صلة بين الذهن والج�سم .فعندما
«تت�صرفين كما لو» يحذوا حذوها بقيتك.

لأنه دائما ما تتن�صت خاليا ج�سمك على
�أفكارك.
عندما تكوني مت�شككة ف��ي ��ش��يء ما
�أو محبطة م �ن��ه ،يتبع ج�سمك تراجع
م�شاعرك ويلقي مجموعة من النيوروببتيد
في مجرى دمك لت�صير م�شاعرك �أ�سو�أ في
غ�ضون ثوان .وفيما تركزي على الم�شاعر
ال�سلبية ،يط�أط�أ ر�أ�سك �أو ينحني ج�سدك
خالل ال�سير ،وهذه الو�ضعية تعك�س كيف

�أرثوذك�س نيوز
ت�شعرين وهذا يزيد ال�شعور ال�سيء وي�ؤدي
�إلى مزيد من ال�سلبية في الأفعال.
ولكن تغيير و�ضعية ج�سمك ،و�أنماط
التنف�س وتوتر الع�ضالت وتعبيرات الوجه
والحركات والكلمات ونغمة ال�صوت يطلق
مجموعة من المركبات التي يمكنها تغيير
ح��ال�ت��ك ال��داخ �ل �ي��ة ،ف��ال��وق��وف منت�صبة
والكتفان م�ستقيمان ال يجعلك تبدين واثقة
فقط بل يجعلك ت�شعرين ب�أنك �أكثر ثقة
بنف�سك.
دربي ج�سمك على �أن تت�سق و�ضعيته مع
الطريقة التي تريدين �أن تفكري وت�شعري
بها حيال نف�سك ،عدلي �أفكارك و�شعورك
بالطريقة التي تريدين �أن تكوني عليها.
والأم ��ر نف�سه ينطبق على االبت�سامة.
فتعبيرات وج�ه��ك ت ��ؤث��ر ع�ل��ى م�شاعرك
ب�إطالق ناقالت ع�صبية معينة .وبالتالي،
عندما تعب�سين ت�شعرين بم�شاعر �سيئة ،ال
لأنها تعك�س كيف ت�شعرين ،ولكن لأن تعبير
ال��وج��ه ي�ساهم ف��ي كيف ت�شعرين .وعلى
نف�س المنوال ،يمكن �أن تجعلك االبت�سامة
ت�شعرين �أنك �أكثر �سعادة .حتى �إذا ادعيتي
وو�ضعتي ابت�سامة على وجهك يمكن �أن
يتح�سن مزاجك وينخف�ض التوتر.

ما َق َّـل و دل!
بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا

طبيب �أمرا�ض نف�سية

الأناقة في الحوار

�إن االناقة عالمة وا�ضحة لل�شخ�صية
�سواء كان في الملب�س �أو الكالم ..نعم �أن
الكالم يجب �أن يكون �أنيق �أي�ضا حتى
يعك�س ثقافتك وي�ضفي على �شخ�صيتك
بريقا ح�ضاريا جميال .والأن��اق��ه في
الكالم ت�ستدعي معرفتنا بااللتزامات
الآتية في الحديث.
• البدء �أو ًال ب�إلقاء ال�سالم والتحية
على الأ�شخا�ص المتواجدين في نف�س
المكان.
• النظر جيد ًا �إلى وجه الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن تتحدثين �إل�ي�ه��م وم��راع��اة ب�أن
يكون �صوتك وا�ضح وبنبر ٍة معتدلة.
ِ
كالمك كما
• ال تكوني �سريعة في
يجب �أن ال تكوني بطيئة فخير الأمور
�أو�سطها حتى ال تزعجي الم�ستمعين
� ِ
إليك وكي ال ت�شعريهم بالملل.
• ك��ون��ي م�ستمعة ج �ي��دة عندما
يتحدث الآخ��رون ِ
معك ،كما يجب �أن ال
تقاطيعهم �أثناء الحديث.
• �إذا �أ ّل��م ِ
بك �أل��م ما تداركيه وال
تُ�شعري الآخرين به.
• �إعطاء فر�صة لل�شخ�ص المتحدث
لإبداء �آرائه دون احتكار.
• ال ت�سبب �إح��راج � ًا لأي �شخ�ص
يجهل ما تتحدثين فيه بحيث يجب �أن
تتجاهلي هذا الأم��ر من باب االحترام

معجون الأ�سنان الذي
ي�شفي نزيف اللثــة
ا�ستخدام معجون الأ��س�ن��ان م��ع باكنج
�صودا ي�ساعد على تخفيف الأل��م ونزيف
التهاب اللثة.
هذا ما جاء علي ل�سان باحثين مجلة
ط��ب الأ��س�ن��ان فقد وج ��دوا �أن ا�ستخدام
معجون الأ�سنان من بكنج �صودا مرتين في
اليوم لمدة �سته ا�شهر يقلل من نزيف اللثة
بن�سبة .٪ 47
ال�سبب :ت��وازن الباكنج �صودا في الفم
يتميز بخ�صائ�ص م�ضادة للجراثيم تقتل
م�سبب التهاب اللثة – لت�صحبك االبت�سامه
ال�صحية .ا�ستخدمي فر�شاة �أ�سنان جافة
لمدة دقيقتين قبل �إ�ضافة معجون �أ�سنان
 وهي ا�ستراتيجية اخري تم عر�ضها فيدرا�سات �أخرى لخف�ض نزيف اللثة بن�سبة
٪55

واللباقة.
• ا��س�ت�خ��دم��ي م� �ف ��ردات ق��ري �ب��ة من
الأ���ش��خ��ا���ص ال ��ذي ��ن ت �ت �ح��دث �ي��ن �إليهم
دون م �ب��ال �غ��ة ف ��ي ا� �س �ت �ع �م��ال الكلمات
والم�صطلحات �صعبة الفهم لتتجنبي
اال�ستعرا�ض اللغوي.
• اب �ت �ع��دي ع��ن �أب � ��داء �أي ن ��وع من
االزدراء �أو التقليل م��ن ��ش��أن الآخرين
�أثناء حديثهم.
• قدمي ر� ِ
أيك دون خجل حتى و�إن لم
تتفقي مع �آراء الآخرين.
• اب �ت �ع��دي ع��ن ا��س�ت�خ��دام الكلمات
الأج�ن�ب�ي��ة �أو ال �م �ف��ردات ال�صعبة ك��ي ال
تظهري �أمام الآخرين بمظهر اال�ستعرا�ض
ِ
قيامك بهذا الأمر لن ُي�ضيف �إلى
حيث �أن
ِ
�شخ�صيتك �أي �شيء.
• عندما تنادي ال�شخ�ص الذي تكلميه
ناديه ٍ
بلقب يحبه �أو با�سمه وال تناديه بما
يكرهه م��ن الأ��س�م��اء حتى و�إن ك��ان على
�سبيل ال �م��زاح ال��ذي ق��د ي��و ّل��د الخ�صام
والخالفات.
تذكري اي�ضا :
• االبت�سام با�ستمرار ف��ي وج��ه من
ي �ح��ادث� ِ�ك وال تجعلي الإب�ت���س��ام��ة تفارق
ِ
محياك ،فاالبت�سام يقرب بين الأ�شخا�ص
ويبعث على الود والمحبة.
• اختاري الموا�ضيع التي تتنا�سب مع

�ام م �ق��ال ،وهذا
جل�سة ال �ح��وار فلكل م �ق� ٍ
يعني ب�أن تتحدثي عن �أمو ٍر مفرحة �أوقات
الفرح.
• تكلمي م��ع الآخ��ري��ن ب ��أم��و ٍر تُدخل
البهجة وال���س��رور �إل��ى �أنف�سهم وتجنبي
تذكيرهم بما يعكر �صفوهم �أو ُي�شعرهم
بالحزن.
ِ
كالمك فالكالم الكثير
• ال تثرثري في
يبعث على النف�س ال�شعور بالملل والمقت
ِ
كالمك كلما
واالنزعاج ،وتذكري كلما زاد
ك ُثرت اخطائك لذا ِ
عليك باالعتدال.
ِ
ي�صدقك
• ال تُكثري من الحلف كي
الآخ��رون وذلك ل ّأن هذه ال�صفة تدل على

مائدتـك هـذا األسـبوع
قوارب بريتو الكو�سة

 ½ كوب حبوب ذرة.  1كوب جبنه �شيدر مب�شورة.  1كوب جبنه مونتيري جاك.كزبرة مفرومه طازجه ،للتزيين.
الطريقة:
 -1اق�سمي كل كو�سايه الى ن�صفين
بالطول وكوري ما بداخلها .
� -2سخني الفرن �إلى � .350ضعي
الكو�سه في الفرن بعد ان تر�شي عليها
ملعقه زيت زيتون متبل بالملح والفلفل
لمده  10دقائق ثم اخرجيه من الفرن
ور�صيه في �صينه.
 -3في مقالة كبيرة على حرارة
م�ت��و��س�ط��ة ��ض�ع��ي م�ل�ع�ق��ه م��ن زيت

حكم �أعجبتني !

 -1خ�ل��ق اهلل للمالئكة ع�ق��وال بال
�شهوة ..وخلق اهلل للحيوانات �شهوة بال
عقول ..وخلق اهلل الإن�سان فيه العقل
وال�شهوة ،فمن َغ َلب عقله ال�شهوة التحق
بالمالئكة وم��ن َغلبت ال�شهوة عقله
فالتحق بالحيوانات.
 -2ك��ن ف��ي حياة الآخ��ري��ن كحبات
ال�سكر حتى ل��و اختفيت تركت طعم ًا
حلواً.
 -3الإن�سان في هذه الحياة مثل قلم
الر�صا�ص تبريه التجارب ليكتب بخط
�أجمل ويكون هكذا حتى يفنى القلم وال
يبقى له �إال جميل ما كتب.
 -4ال تبكي على ��ش��يء م�ضى ،بل
�أجعله در�س ًا عظيماً ..ولي�س كل �سقوط
ه��و ن�ه��اي��ة ..ف�سقوط الأم �ط��ار �أجمل
بداية.
� -5أ�سلوبك هو مكانتك بين النا�س
وهو فن فكلما �إرتقى �أ�سلوبك ارتقيت
وعلت مكانتك.
 -6ابت�سم عندما ال تح�صل على ما
تريد ..ف�إن اهلل يريدك �أن تح�صل على
�أك�ث��ر مما تريد  -ف�أ�صبر وتب�سم في
النهاية.
� -7إذا ت�ألمت لألم �إن�سان ف�أنت نبيل،
�أما �إذا �شاركت في العالج ف�أنت عظيم.
فلي�س للحكمة ن�ه��اي��ة ..و�إل ��ى لقاء
�آخر.

الكذب والنفاق.
• رتبي �أف �ك� ِ
�ارك ب�صور ٍة منطقية
وت �ح��دث��ي ف ��ي الأم� � ��ور ال �ت��ي يعرفها
الأ�شخا�ص الذين تتحدثين �إليهم.
• تحدثي عن �أمرٍ � ِ
أنت على دراي ٍة به
كما يجب �أن يكون من تحدثيهم �أي�ض ًا
على معرف ٍة جيدة به.
• افهمي مغزى الحديث قبل �أن
تقومي بالرد.
نقا�ش
• حولي الحوار الممل �إل��ى ٍ
يدعمه ق�ص�ص �أو �أمثلة لإ�ضفاء روح
التغيير والمتعة.

عمل مناديل التنظيف المنزلية

ان مناديل التنظيف المنزلية الورقية المعطرة
والتي تحتوي على مواد قاتله للبكتريا لهي �أ�سرع
و�أ�أم��ن و�سيلة لتنظيف المطبخ ونظرا لأ�سعارها
المكونات:
المرتفعة ،نعر�ض هنا كيفية عمل هذه المناديل
  3ث �م��رات م��ن ال�ك��و��س��ة ،تقطعبالمنزل.
بالطول �إلى ن�صفين.
نقوم بو�ضع لفة م��ن ف��وط المطبخ الورقية
  2ملعقة كبيرة زيت الزيتون.( Towelذات عالمه تجاريه جيده مثل فيفا �أو
 ملح وفلفل �أ�سود مطحون.باونتي) في ابريق بال�ستك.
 ½ ب�صلة مفرومة.ثم نغمر هذه الفوط الورقيه بمحلول محلي
  2ف�ص ثوم ،مفروم.ال�صنع با�ستخدام الماء والخل و�صابون الأطباق
  1بوند لحم مفروم.وزي��ت �شجرة ال���ش��اي .بعد نقع اللفه ف��ي هذا
 ½ملعقة �صغيرة م�سحوق �شطة.المحلول ل�ع��دة دق��ائ��ق ،يمكن ب�سهولة �سحب
 ½ ملعقة �صغيرة كمون.االنبوب الكرتوني الذي في و�سط اللفه وبعدها
 ¼ ملعقة �صغيرة فلفل �أحمر.ابد�أي في �سحب الفوط الورقية من مركز اللفة
 ½ كوب فا�صوليه �سوداء.ال�ستخدامها كفوط معقمه لتنظيف كونترتوب
 ½ كوب طماطم مفرومة.وا�ضيفي الب�صل وقلبي ثم �أ�ضيفي المطبخ.

اللحم المفروم وقلبي �إلى �أن تن�ضج
اللحم ثم �صفي الع�صاج من الدهون
الزائده وا�ضيفي الثوم المفروم والملح
والفلفل وم�سحوق ال�شطه والكمون
والفلفل االحمر والفا�صوليا ال�سوداء
والطماطم المفرومة والذرة.
 -4يو�ضع ملعقة من ع�صاج اللحم
البقري في ن�صف ثمرة الكو�سة (التي
على �شكل القارب) ثم ير�ش بالجبن،
وي��دخ��ل ال�ف��رن م��ره اخ��ري لمده 10
دقائق ،وبعد اخراجه من الفرن يزين
ب��ال�ك��زب��رة ال�ط��ازج��ة قبل التقديم.
وبالهنا وال�شفا..
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تخل�صي من العرق
ورائحته المزعجة

يعتبر ع�صير الليمون الطازج
�أف �� �ض��ل م��زي��ل الف � � ��رازات ال �ع��رق
ولرائحته الكريهة ويقلل من الماء
ال ��ذي يبلل المالب�س تحت الأب��ط
مما ي�سبب االح ��راج وذل��ك ب�سبب
الخا�صيه الحم�ضيه لع�صير الليمون
م�م��ا ي�ساعد ع�ل��ي خف�ض م�ستوى
الهيدروجين للب�شرة مما يق�ضي على
البكتيريا المنتجة لرائحة العرق.
وقبل ا�ستخدام الليمون كمزيل
للعرق يجب ان تكون تلك المنطقه
نظيفه من ال�شعر الزائد ويتم غ�سيل
تلك المنطقه جيدا بالماء وال�صابون
وتجفف جيدا ثم يتم ف��رك ن�صف
ليمونه تحت االب��ط وي�ت��رك ليجف
تماما ثم ارت��دي مالب�سك وان كان
عندك ح�سا�سيه جلديه �ضد الليمون
او بعد ازاله ال�شعر مبا�شرة يمكنك
تخفيف ع�صير ن���ص��ف الليمونه
ب��ا� �ض��اف��ه ن���ص��ف ك ��وب م��ن الماء
ث��م ا�ستخدام قطنه لو�ضعه تحت
االبطين ويترك لمدة  10دقائق حتى
يجف ثم ارتدي مالب�سك.

اعتمدوا
«�أرثوذك�س نيوز» في
حملتكم الإعالنية القادمة،
�أنها الأكثر �إنت�شاراً

)818( 774-0446

�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

Marriage and Family Therapist
د .ابتسام جرجس
لعالج القلق و الإكتئاب
م�شاكل الزواج وتربية الأطفال

2130 Main St. # 120,
Huntington Beach, CA 92648

(818) 992-4600

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

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

Phone

714-397-6661

ST. Mark FAMILY DENTAL

دكتوراة في علم النف�س
وماجي�ستير في الم�شورة

Email :- ebtesamgirgis6@gmail.com

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

د .ماجد النجار

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

ب�شــرى �ســارة

 عودة الم�ساعدات الحكومية لمتو�سطي
الدخل ت�صل �إلى  60،000دوالر.
 وزيادة الم�ساعدات الحكومية لمحدودي
الدخل ت�صل �إلى  90،000دوالر
الميزانية محدودة خ�صو�صا لمتو�سطي
الدخل بادر باالت�صال الآن

Amal Hanna
Melleka

calBRE - Lic. 01781235

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

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

Cell: (818) 891-5155

9137 Reseda Blvd., Northridge, CA 91324

E-mail: amalhanna12@hotmail.com
www.mellekateam.com

إعالنات
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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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صباح اخلري يا مصر

اللواء خالد فوده يوجه الدعوة للبابا والإمام لح�ضور م�ؤتمر «هنا ن�صلي معا»

البابا توا�ضرو�س

وجه اللواء خالد ف��ودة ،محافظ جنوب
�سيناء ،الدعوة للبابا توا�ضرو�س الثاني بابا
الأ�سكندرية بطريرك ال�ك��رازة المرق�سية
وال��دك �ت��ور �أح �م��د ال�ط�ي��ب� ،شيخ الأزه ��ر،
لح�ضور م�ؤتمر ملتقى الأدي��ان «هنا ن�صلي
معا» ،الذي يعقد يومي  19و 20من �أكتوبر
الجاري بمدينة �سانت كاترين.

الإمام �شيخ الأزهر

ال�سي�سى يعتر�ض على قانون
«التجارب ال�سريرية» ويعيده للبرلمان..
ف��ي �سابقة د��س�ت��وري��ة تعد الأول� ��ي من
نوعها ،منذ ت�شكيل مجل�س النواب الحالي،
اعتر�ض الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي علي
قانون الأبحاث الطبية الإكلينيكية المعروف
�إعالميا با�سم «التجارب ال�سريرية» ،وهو
القانون ال��ذي �أق��ره المجل�س في  14مايو
الما�ضي.
ودعا الرئي�س  -في مذكرة اعترا�ضه علي
القانون التي �أر�سلها للمجل�س ،بالتزامن مع
بدء دور انعقاده الرابع� -إلي �إعادة النظر
في القانون  ،وت�صحيح �أوج��ه الخلل في
مواده �أرقام «.»22 ،20 ،19 ،11،9،5 ،4
الرئي�س ال�سي�سي
وقد �أحال الدكتور علي عبد العال رئي�س
مجل�س النواب اعترا�ض رئي�س الجمهورية
علي القانون� ،إلي اللجنة العامة لمناق�شته حقه ال��د��س�ت��وري ،طبقا ل�ل�م��ادة 123م��ن
و�إع ��داد تقرير ب�ش�أنه ،و�أب��دي عبدالعال ال��د� �س �ت��ور ف��ي االع �ت��را���ض ع�ل��ي م�شروع
ترحيبه ب��االع�ت��را���ض ال��رئ��ا��س��ي ،قائال :القانون».
«ح�سنا فعل رئي�س الجمهورية ،با�ستخدامه

مدير م�ست�شفيات جامعة القاهرة :النقاب
ممنوع في غرفة العمليات

�أرثوذك�س نيوز
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�أمريكا تمنح ال�سادات ميدالية الكونجر�س الذهبية في ذكرى ميالده المئوية
�أكدت ال�سفارة الأمريكية بالقاهرة� ،أن الكونجر�س مرر قانونا لمنح
الرئي�س الراحل �أنور ال�سادات ميدالية ذهبية في ذكرى ميالده المئوية.
وكتبت ال�سفارة الأمريكية تغريدة على �صفحتها الر�سمية بموقع تويتر:
مرر مجل�س النواب الأمريكي قانونا لالحتفال بالرئي�س �أنور ال�سادات
في ذكراه المئوية ،هذا الت�شريع يكرم الرئي�س الم�صري الراحل �أنور
ال�سادات بالميدالية الذهبية بالكونجر�س.
يذكر �أن الرئي�س الراحل محمد �أنور ال�سادات ولد في قرية ميت �أبو
الكوم محافظة المنوفية في  25دي�سمبر .1918
ال�سادات

م�صر ت�شهد م�شروعا قوميا �سيغير �صورتها بالكامل
�أكد وزير النقل الم�صري ه�شام عرفات،
�أن م�صر �ست�شهد م�شروعا قوميا �سيغير
�صورتها بالكامل ،الفتا �إلى �أنه يعد الأهم
في تاريخ ال�سكك الحديدية.
و�أعلن عرفات ،خالل كلمته بحفل تخرج
طالب الجامعة الألمانية �أن م�صر �ستدخل
ع�صر ال �ق �ط��ارات ال�سريعة ال �ت��ي تعمل
بالكهرباء من خالل خط ال�سكة الحديد
الذي يربط بين العلمين والعين ال�سخنة.
و�أو��ض��ح �أن البالد ت�شهد حاليا تنفيذ
العديد من الم�شروعات القومية المتميزة
ف��ي ��ش�ت��ى ال �م �ج��االت ب��رع��اي��ة القيادة
ال�سيا�سية.
و�أ� �ش��اد ع��رف��ات ،بم�شاركة الجانبين
الم�صري والأل �م��ان��ي ف��ي اف�ت�ت��اح �أك�ب��ر  3عبر «الفيديو كونفران�س» ،بالتعاون مع الألمانية التي ت�ساهم مع الدولة في تطوير
محطات للكهرباء على م�ستوى العالم في �شركة «�سيمنز» ال�سنوات الثالث الما�ضية ،ال�سكك ال�ح��دي��دي��ة م�ث��ل م���ش��روع بنها،
بني �سويف والبرل�س والعا�صمة الجديدة �إ�ضافة �إل��ى وج��ود العديد م��ن ال�شركات الزقازيق ،الإ�سماعيلية ،بور�سعيد.

�ضابط م�صري مبتور ال�ساقين يرد على
الإرهابي «ع�شماوي» بطريقة مميزة

رد �ضابط م�صري ي��دع��ى محمود
ع�����ص��ام ال� �ك ��وم ��ي ع��ل��ى الإره� ��اب� ��ي
«ع �� �ش �م��اوي» ،بعد �أن وق��ع ف��ي قب�ضة
الجي�ش الليبي وتم ترحيله �إل��ى م�صر
ع �ق��ب ال ��دك� �ت ��ور �أح �م��د
تمهيدا لمحاكمته ،ب�شكل م�ؤثر.
�صبحي م��دي��ر م�ست�شفيات
ون� ��� �ش���ر ال� ��� �ض���اب���ط ال� �م� ��� �ص ��ري
جامعة القاهرة على واقعة
� �ص��ورة الإره ��اب ��ي ي��دو� �س �ه��ا بقدميه
ارت � � ��داء �إح� � ��دى طالبات
اال�صطناعيتين اللتين فقدهما بعد
االم �ت �ي��از ف��ي ك�ل�ي��ة الطب
ا�ستهداف المدرعة التي كان يقودها
للنقاب داخل غرفة العمليات
في التا�سع من يناير عام � ،2016أثناء
بم�ست�شفى ق���ص��ر العيني
تم�شيطه ل�ط��رق��ات م��دي�ن��ة العري�ش،
بقوله�« :إن النقاب ممنوع
بعبوة نا�سفة �أ�سفرت عن �إ�صابته ببتر
بغرفة العمليات وال ن�سمح
ف��ي ال�ساقين اليمنى �أ��س�ف��ل الركبة
ل�ع���ض��وات ه�ي�ئ��ة التدري�س
والي�سرى �أعلى الركبة ،وانفجار مقلة
بارتداء النقاب داخل غرف
العين اليمنى و�شظايا بالعين الي�سرى
العمليات �أو خالل عالج المر�ضي �أو خالل يدعي بع�ض النا�س ،من الممكن �أن ت�شارك واليدين.
التدري�س بالمحا�ضرات».
بعملية �أو �أن تح�ضر لتتعلم لكنها ال تعالج
و�أ�ضاف� ،أن الواقعة غريبة لأن الكلية بنف�سها».
ت�سمح للطالبات ب��ارت��داء النقاب داخل ي��ذك��ر �أن و�سائل االع�ل�ام ق��د تداولت
قاعات المحا�ضرات ولكن غير م�سموح لهم �صو ًرا لريم �أ�شرف طبيبة في االمتياز بكلية
�إجراء جراحات بمفردهم .وقال «معندنا�ش الطب جامعة القاهرة ،وهي ترتدي النقاب ي�ستعد الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين
�أطباء امتياز يعملوا عمليات لوحدهم كما داخل غرفة عمليات ق�صر العيني.
للقاء نظيره الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي،
يوم � 17أكتوبر في �سوت�شي لمناق�شة مجموعة
ه��ام��ة م��ن الق�ضايا ك��ال�ت�ع��اون الع�سكري
التقني وعودة ال�سياحة بين البلدين .و�أكدت
م�صادر دبلوما�سية� ،أن جدول المباحثات
�سي�ضم  5ملفات هامة وهي كالتالي:
عودة ال�سياحة بين م�صر ورو�سيا
ي�ستعد الرئي�سان لمناق�شة عودة ال�سياحة
فى وقت و�صلت فيه الم�صالحة الفل�سطينية �إلى طريق م�سدود ،وبعد فترة من توقف بين رو��س�ي��ا والمنتجعات ال�سياحية في
زيارات الوفود من كلتا الحركتين �إلى القاهرة لإتمام الم�صالحة ،تعود الزيارات مرة م�صر� ،إذ ت��وق��ف ال�ط�ي��ران ب�شكل كامل
�أخ��رى وب��د�أت بوفد من حركة فتح الفل�سطينية ،وا�ستُكملت ب��زي��ارة لوفد من حركة بين رو�سيا وم�صر ،عقب �سقوط الطائرة
حما�س جاء �إلى القاهرة بغر�ض الم�صالحة و�أي�ض ًا بحث التهدئة بين �إ�سرائيل والحركة الرو�سية في �سيناء في � 31أكتوبر ،2015
الفل�سطينية فى قطاع غزة.
والتي راح �ضحيتها  224مواطنا رو�سيا،
وقال م�صدر مقرب من المحادثات فى القاهرة �إنها قد تكون الورقة الأخيرة التى قبل �أن يعود الطيران المبا�شر بين مو�سكو
تقدمها م�صر لكال الطرفين فى هذه الجولة من �أجل الو�صول �إلى اتفاق م�صالحة واتفاق والقاهرة �شهر �أبريل .2018
ب�ش�أن الهدنة �أي�ض ًا بين «حما�س» واالحتالل الإ�سرائيلى.
التعاون الع�سكري التقني
تتعاون مو�سكو والقاهرة ب�شكل كبير في
المجاالت الع�سكرية ،حيث �شاركت القوات
الم�صرية في الفترة الأخيرة في الألعاب
محالت بلدي للطيور الحية والمذبوحة
الع�سكرية الدولية «�آرميا –  ،»2018وحقق
15%
خاللها الجي�ش الم�صري مراكز متقدمة،
تعلن عن توفر جميع
مبنا�سبة
تخفي�ض
ومن المقرر �أن ت�شارك القوات الرو�سية في
مو�سم الأعياد
مناورات ع�سكرية في م�صر في الفترة من
�إحتياجاتكم من:
احلمام)
(ماعدا
� 13إلى � 26أكتوبر بين قوات المظليين في
دجاج * حمام * بط * �أرانب
كال البلدين.
المنطقة ال�صناعية الرو�سية في
* (ديك حب�شي) رومي
محور قناة ال�سوي�س
* �سمان * بي�ض بلدي طازج
�صادق مجل�س ال��وزراء الم�صري ،على
اتفاقية �إن�شاء وت�شغيل المنطقة ال�صناعية

وق��ال الكومي« :علمت بخبر �إلقاء
القوات الم�سلحة الليبية القب�ض على
الإره��اب��ي الهارب ه�شام ع�شماوي في
مدينة درنة عبر التلفاز� ،إنه �صيد ثمين
والخبر �أثلج �صدري».
وع ��ن ال �� �ص��ورة ال �ت��ي ن���ش��ره��ا على
ح�سابه ال�شخ�صي ب�م��وق��ع التوا�صل
االجتماعي «في�سبوك» ،يو�ضح الكومي
�أن فكرتها تحمل دالالت رمزية قائال:
«الباطل حتى ولو كان �صوته عاليا لن
ينت�صر على الحق لأننا �أ�صحاب ر�سالة
وندافع عنها» ،م�شيرا �إل��ى �أن الخائن
الذي يخون مهنته وزمالءه الذين كان
يخدم وطنه معهم يوما ،مكانه الطبيعي
«تحت الجزمة» ،و�أن علم م�صر ال بد
و�أن يظل مرفرفا فوق الر�ؤو�س.

 5ملفات هامة خالل لقاء بوتين وال�سي�سي

المحل الوحيد للطيور الحية والمذبوحة
من لوس أنجلوس حتى سان دييجو

8261 Bolsa Ave., Garden Grove, CA 92655

714-894-7796

اتفاقية التجارة الحرة بين م�صر
واالتحاد االقت�صادي الأورا�سي
�أعلن وزير الخارجية الرو�سي �سيرجي
الف ��روف� ،أن المفاو�ضات ب�ش�أن �إن�شاء
م�ن�ط�ق��ة ال �ت �ج��ارة ال��ح��رة ب �ي��ن االت �ح��اد
االقت�صادي الأورا��س��ي وم�صر �ستبد�أ في
الم�ستقبل القريب.
ويهدف االت�ح��اد الأورا� �س��ي �إل��ى تعزيز
ال ��رواب ��ط ال �ت �ج��اري��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة بين
�أع�ضائه ،وت�ضمن اتفاقيات االتحاد لجميع
�أع�ضائه حرية نقل ال�سلع والخدمات ور�ؤو�س
الأموال واليد العاملة وانتهاج �سيا�سة متفق
عليها فيما يخ�ص �أهم قطاعات االقت�صاد،
وهي التجارة والطاقة وال�صناعة والزراعة
والنقل.

مكتب المحامي

ESKANDER
INVESTIGATIONS

«ح�م��دى رزق» �صحفى وك��ات��ب ومحلل
�سيا�سى و�صاحب م�سيرة مهنية غنية،
تخ�ص�ص ف��ى � �ش ��ؤون ت �ي��ارات «الإ� �س�لام
ال�سيا�سى» وفى تجلياتها الم�صرية والعربية
والدولية ،ورئي�س تحرير لمجل�س الم�صور
وجريدة الم�صرى اليوم.
تخرج حمدى رزق من ق�سم ال�صحافة
بكلية الإع �ل�ام بجامعة ال �ق��اه��رة ،عام
 ،1986وبد�أ العمل فى ال�صحافة منذ عام
 1984محر ًرا للتحقيقات فى مجلة «روز
اليو�سف» ،ثم انتقل �إلى مجلة «الم�صور»
بم�ؤ�س�سة دار الهالل ع��ام  ،1993وتولى
رئا�سة تحرير الم�صور منذ مار�س 2009
وحتى يوليو  ،2013ث��م كاتبا بالم�صرى
اليوم بمقال يومى ،ورئي�سا لتحريرها حتى
�أغ�سط�س  .2018و�صدر له كتابان «فتح
م�صر» ع��ن «وث��ائ��ق التمكين الإخوانية»،
كما �صدر له كتاب «كيريالي�سون فى محبة
الأقباط» عام .2017
ح�صد «ح �م��دى رزق» ط ��وال م�سيرته
المهنية العديد من الجوائز كان �أبرزها
ح�صوله على ج��ائ��زة «البحر المتو�سط
لل�صحافة» فى عام  ،1995وجائزة «نقابة
ال�صحفيين الم�صريين» مرتين ،عامى
 2000و 2003وج��ائ��زة «م�صطفى وعلى
�أمين» .2012

ت�ستعد م�صر الف�ت�ت��اح وت�شغيل مطار
�سفنك�س الدولي الجديد ،منت�صف �أكتوبر
الجاري ،بعد �أن ت�سلمته ال�شركة الم�صرية
للمطارات.
وي �ه��دف ال �م �ط��ار ال�م���ص��ري الجديد
لتخفيف ال�ضغط ع�ل��ى م �ط��ار القاهرة
وا�ستقبال رحالت ال�شارتر وخدمة �سياحة
اليوم الواحد ،ويقع المطار غربي القاهرة
ويتكون من �صالة رئي�سية وب��رج للمراقبة
و 42مبنى خدميا.
وتبلغ الم�ساحة الإجمالية للمباني 25
�ألفا و 500متر مربع ،ويتكون من �صالة
لل�سفر و�أخرى للو�صول و�صالة لكبار الزوار
ومكاتب �إدارية للجوازات ومنطقة جمارك
و�أمن موانئ.
ويحتوي مطار �سفنك�س على  4محطات
كهرباء فرعية ،وقامت ال�شركة اال�ست�شارية
الم�صرية ب�إن�شائه وتنفيذه ب�إ�شراف القوات
الم�سلحة الم�صرية.
وي���س�ت��وع��ب ال �م �ط��ار  300م���س��اف��ر في
ال�ساعة ،وتبلغ تكلفة �إن�شائه  300مليون
جنيه م�صري ( 16.8مليون دوالر).
وي �ق��ع ب��ال �ق��رب م��ن ال�م�ت�ح��ف الجديد
ومنطقة الأهرامات مما يجعل له ت�أثير على
الحركة ال�سياحية ،ويخدم مدن � 6أكتوبر
وال�شيخ زايد ،بالإ�ضافة �إلى  6محافظات
�أخرى منها الفيوم وبني �سويف والمنيا.
LAW OFFICE OF

جورج مليــكة

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

الكاتب الكبير حمدى رزق
ين�ضم لكتاب «اليوم ال�سابع»

م�صر تفتتح مطار «�سفنك�س»
الدولي الجديد

«القاهرة» ت�ستقبل وفد «حما�س»
لإنقاذ الم�صالحة

الرو�سية في المنطقة االقت�صادية لقناة
ال�سوي�س ،لت�صنيع منتجات تناف�سية ذات
تكنولوجيا عالية ،وزي ��ادة ك�ف��اءة البنية
التحتية ال�ح��ال�ي��ة ،و�إي��ج��اد ف��ر���ص عمل
جديدة وتنفيذ برامج تدريب في مختلف
القطاعات ال�صناعية.
م�شروع ال�ضبعة النووي
ت�ستعد م�صر لو�ضع اللم�سات النهائية
لتنفيذ م�شروع ال�ضبعة النووي ،حيث تنفذ
رو�سيا الم�شروع ،و�ست�ضم المحطة �أربع
وح��دات طاقة بقدرة  1200ميجاوات لكل
منها ،بداخل كل وح��دة مفاعل ن��ووي من
الجيل الثالث المطور « ،»+3ال��ذي يتمتع
ب�أعلى معايير الأمان فيما ي�سمى بـ«معايير
ما بعد فوكو�شيما».
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GEORGES
MELEKA
خريج GUCLA

نقدم خدماتنا للجالية العربية في مجاالت:

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

اال�ست�شارة الأوىل جمانية

Lic. PI 27077

نتحدث العربية

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

www.eskanderinvestigations.com
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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

10

�أرثوذك�س نيوز

أمريكا من حولنا

الحكم بال�سجن على الممثل
الأمريكي بيل كو�سبي بعد
�إدانته باالعتداء الجن�سي

ترامب :ندافع عن دول غنية للغاية ال تقوم بتعوي�ضنا

بيل كو�سبي

�إتفاقية �إقت�صادية جديدة بين كندا والواليات المتحدة والمك�سيك

�أ�صدر الق�ضاء الأمريكي م�ؤخر ًا حكما
بال�سجن من ثالث �إلى ع�شر �سنوات على
الممثل الأمريكي بيل كو�سبي بعد �إدانته
بتهمة االع�ت��داء الجن�سي على ام��ر�أة في
منزله في بن�سيلفانيا قبل  14عاما .وقد
و�صف القا�ضي في محكمة في بن�سلفانيا
كو�سبي ب�أنه «معتد جن�سي عنيف» و�أمر
ب�سجنه.
ولم ي�صدر �إثر النطق بالحكم بال�سجن
المنفرد �أي رد فعل عن الممثل البالغ من
العمر  81عاما والذي وجدته هيئة محلفين
مذنبا في �أبريل الما�ضي.
وما �أن تُلي الحكم ،حتى �أكد المحامي
الرئي�سي للممثل بطل م�سل�سل «كو�سبي �شو»
ال�شهير� ،أن��ه �سي�ست�أنف القرار وطلب �أن
يبقى موكله طليقا بموجب كفالة بانتظار
البت بطلب اال�ستئناف�.إال �أن القا�ضي �أمر
ب�سجن كو�سبي فورا.

ت �ط��رق ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي دونالد
ت��رام��ب� ،أم� ��ام ح�شد ان�ت�خ��اب��ي بوالية
مني�سوتا الأمريكية ،الخمي�س ،10/4
�إلى م�س�ألة مطالبة ملك ال�سعودية �سلمان
بن عبد العزيز بدفع المزيد من الأموال
لوا�شنطن مقابل حماية جيو�شها لبالده.
وكان ترامب قد طالب المملكة �سابقا
بدفع المزيد من الأموال نظير الحماية
الأمريكية ،ولكنه ك�شف هذه المرة عن
تفا�صيل ات�صال هاتفي بينه وبين الملك
�سلمان وال��ذي م��ن الوا�ضح �أن��ه �أ�سفر
عن نتائج �إيجابية من الجانب ال�سعودي
للطلب الأمريكي.

�أعلنت الواليات المتحدة وكندا في بيان
م�شترك �أنهما تو�صلتا يوم الأحد � 9/30إلى
«اتفاق مبدئي ي�شمل المك�سيك» و«يتالءم
مع واقع القرن الواحد والع�شرين» يق�ضي
بتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا
ال�شمالية (نافتا) التي تربط بين 500
مليون �شخ�ص في �أمريكا ال�شمالية منذ
.1994
وقال البيان �إن «االتفاقية االقت�صادية
الأمريكية المك�سيكية الكندية» البديلة
لنافتا «�ست�سمح بجعل الأ�سواق �أكثر حرية
والتجارة �أكثر عدال وبنمو اقت�صادي متين
لمنطقتنا».
و�ستبقى الر�سوم الجمركية على الفوالذ
والألمنيوم الكندي ،التي فر�ضها الرئي�س
ت��رام��ب ال�ح��ري����ص ع�ل��ى ح�م��اي��ة �صناعة
ال�صلب الأمريكية ،قائمة حاليا على الرغم
من غ�ضب �أوتاوا.
و�أر� �س��ل ن�ص االت�ف��اق �إل��ى الكونجر�س
الأمريكي م�ساء الأح��د فور التو�صل �إليه.

وقال ترامب محدثا الح�شود الم�ؤيدة
لحزبه« :ندافع عن دول غنية للغاية ال
تقوم بتعوي�ضنا ،كل ما يدفعونه ن�سبة
�ضئيلة ج��دا .لدينا ع�لاق��ات جيدة مع
ه��ذه ال�ب�ل��دان ،لكن على �سبيل المثال
ال�سعودية ،هل تعتقدون �أن لديهم المال؟
نحن ندافع عنهم وهم ال يدفعون �إال ن�سبة
�ضئيلة».
وتابع ترامب محدثا جمهوره قائال:
«�إنهم يدفعون  30في المئة فقط ونحن
ن�ت�ح��دث ه�ن��ا ع��ن م �ل �ي��ارات ومليارات
الدوالرات».
وهذه لي�ست المرة الأول��ى التي يذكر

وه��ذا ي�سمح باحترام مهلة ال�ستين يوما
التي يفر�ضها القانون قبل توقيع الوثيقة
في نهاية نوفمبر من قبل الرئي�س دونالد
ترامب ورئي�س ال ��وزراء الكندي جا�ستن
ترودو والرئي�س المك�سيكي المنتهية واليته
انريكي بينيا نييتو.
ورح��ب ترامب عبر تغريدة في ح�سابه

الق�ضاء الأمريكي يعلن
ت�أييد عقوبة الإعدام لمنفذ
اعتداء نيويورك  2017وزير الخارجية الأمريكي يبد�أ جولة �آ�سيوية تمهيدا لعقد
قمة ثانية مع زعيم كوريا ال�شمالية

�أع�ل��ن الق�ضاء الأم��ري�ك��ي �أن��ه �سيطلب
عقوبة الإعدام �إذا �أدين �سيف اهلل �سايبوف
الجهادي الأوزبك�ستاني الأ��ص��ل ،المتهم
بقتل ثمانية �أ�شخا�ص في عملية ده�س في
� 31أكتوبر  2017في مانهاتن.
ووج��ه الق�ضاء الفدرالي �إل��ى �سايبوف
( 30عاما)  22تهمة في نوفمبر الما�ضي
بعد الهجوم ال��ذي وقع يوم عيد الهالوين
و�أ�سفر عن �سقوط �أكبر ع��دد من القتلى
منذ � 11سبتمبر  .2011وقد �أوقف بعدما
ده�س ب�شاحنته ال�صغيرة م��ارة وراكبي
دراج��ات في مكان مزدحم للنزهات في
نيويورك.
وك� ��ان � �س��اي �ب��وف دخ ��ل �إل� ��ى ال��والي��ات
المتحدة في  2010بت�أ�شيرة دخول اكت�سبها
ب��ال�ق��رع��ة .وك���ش��ف التحقيق �أن ��ه اعتنق
التطرف تدريجيا .وقد �أعلن والءه لتنظيم
«الدولة الإ�سالمية» و�أك��د بعد توقيفه �أنه
«فخور ب�أفعاله» ،ح�سب المحققين.
وم��ن ال �م �ق��رر �أن ت �ب��د�أ محاكمته في
�أكتوبر  2019لكن محاميه قالوا �إنه م�ستعد
لالعتراف بالتهم الموجهة �إليه �إذا تخلت
الحكومة ع��ن طلب �إع��دام��ه ،كما ذكرت
�صحيفة «نيويورك تايمز» .والق�ضايا التي
يطلب فيها الإعدام نادرة في نيويورك وقد
�ألغيت على م�ستوى جرائم الوالية.

و�صل وزي��ر الخارجية الأمريكي مايك
ب��وم�ب�ي��وال���س�ب��ت � 10/6إل� ��ى ط��وك �ي��و في
المحطة الأول��ى من جولته الآ�سيوية التي
�سيزور خاللها بيونغ يانغ للمرة الرابعة في
حين ترت�سم مالمح اتفاق تاريخي محتمل
بين الواليات المتحدة وكوريا ال�شمالية.
وقال بومبيو �إنه ي�أمل في �إحراز تقدم في
ملف نزع الأ�سلحة النووية وعقد قمة ثانية
بين كيم جونغ �أون ودونالد ترامب،
و���ص��رح ب��وم�ب�ي��و و�إل� ��ى ج��ان �ب��ه رئي�س
ال��وزراء الياباني �شينزو �آبي �أن الحليفين
التاريخيين �سيكون لديهما نظرة موحدة
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ماذا يحدث في أمريكا...

فيها ترامب طلبه �أم��ام الجماهير فقد
�سبق وق��ال �أم��ام تجمع انتخابي بوالية
م�سي�سيبي يوم الثالثاء � 2أكتوبر الجاري،
قال ترامب �إنه حذر ملك ال�سعودية من
�أنه لن يبقى في ال�سلطة «لأ�سبوعين» دون
دعم الجي�ش الأمريكي لبالده.
ال� �م ��رة الأول� � ��ى ك��ان��ت ف ��ي التا�سع
والع�شرين من �سبتمبر الما�ضي خالل
تجمع انتخابي ب��والي��ة وي�ست فرجينيا
وك���ش��ف ف�ي�ه��ا ت��رام��ب ب�ع����ض تفا�صيل
مكالمته الهاتفية مع العاهل ال�سعودي
و�شدد فيها على �أهمية حماية وا�شنطن
للعر�ش ال�سعودي مقابل المال.

ال�شخ�صي على موقع تويتر بـ «اتفاق تجاري
رائع» عقب الإعالن عن التو�صل لتفاهم مع
كندا.
وي�ت�ع�ي��ن �إق � ��رار االت �ف��اق �ي��ة التجارية
ال �ج��دي��دة م��ن ق�ب��ل ال �ن��واب الأمريكيين
والكنديين والمك�سيكيين لي�صبح نافذا.

الواليات المتحدة تغلق
قن�صليتها في الب�صرة ب�سبب
«تهديدات �إيرانية»

�أع �ل �ن��ت ال�م�ت�ح��دث��ة ب��ا��س��م الخارجية
الأمريكية هيذر ن��اورت �إغ�لاق القن�صلية
الأمريكية في الب�صرة ،ب�سبب «تهديدات»
ن�سبتها �إلى �إيران ،بعد احتجاجات دمو ّية
َ
�شهدتها ه��ذه المدينة الواقعة في جنوب
مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي العراق.
و�أ�شارت ناورت �إلى � ّأن وزير الخارجية
ّ
المنظمة»
ومن�سقة بالكامل حول كيفية الم�ضي قدما مايك بومبيو �أم��ر بـ«المغادرة
وهو ما �سيكون �ضروريا لنجاح عملية نزع لجميع الموظفين الأمريكيين من الب�صرة،
الأ�سلحة النووية من كوريا ال�شمالية.
مو�ضحة �أن الخدمات القن�صلية �ست�ؤمنها
ال�سفارة الأمريكية في بغداد.
وقال بومبيو في بيان «منذ ب�ضعة �أ�سابيع،
ازدادت التهديدات لموظفينا ومرافقنا في
العراق».
و�أ�ضاف �أن هذه التهديدات م�صدرها
بعد ��س��اع��ات على اكت�شافه ،تمكن ا�ستغلوا خلال ف��ي ت�شفير في�س بوك»« ،الحكومة الإيران ّية وق� ّوة القد�س التابعة
موقع التوا�صل االجتماعي في�س بوك من وت��اب��ع «�أ�صلحنا الخلل و�أبلغنا جهات للحر�س ال �ث��وري وملي�شيات ُي�ساعدها
و ُي�سيطر عليها و ُيديرها قائد ق ّوة القد�س
�إ�صالح خلل �أمني �أثر على ح�سابات نحو �إنفاذ القانون».
وكانت ال�شركة �أعلنت الجمعة �إنها قا�سم �سليماني».
 50مليون ح�ساب و�أو�ضحت ال�شركة �أن
وجدد وزير الخارجية الأمريكي مايك
مهاجمين �سرقوا رموز الو�صول من خالل اكت�شفت خرقا �أمنيا �أثر على ح�سابات
بومبيو ،تحذيرا ب ��أن ال��والي��ات المتحدة
خا�صية «عر�ض ال�صفحة ال�شخ�صية كما نحو  50مليون م�ستخدم.
وتراجعت �أ�سهم في�س بوك ثالثة في �ستحمل �إي� ��ران م���س��ؤول�ي��ة م�ب��ا��ش��رة عن
تظهر للآخرين».
وق��ال نائب رئي�س �إدارة المنتجات المئة �إل��ى  163,78دوالر لل�سهم خالل �أي هجمات على الأمريكيين والمن�ش�آت
الدبلوما�سية الأمريكية.
جاي رو�سين «من الوا�ضح �أن المهاجمين المعامالت الم�سائية.

في�س بوك تعلن اكت�شاف خرق �أمني �أثر على ح�سابات نحو
 50مليون م�ستخدم

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

م�شاريع القوانين الجديدة في كاليفورنيا
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
ي �ت��وج��ه م��واط �ن��ي ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا يوم
الثالثاء  6نوفمبر القادم �إلى �صناديق
الإقتراع للإدالء ب�أ�صواتهم في م�شاريع
القوانين الجديدة بوالية كاليفورنيا.
وكما عودناكم في كل ع��ام ،تقدم لكم
«�أرث��وذك ����س ن �ي��وز» م���ش��اري��ع القوانين
بطريقة مب�سطة ومخت�صرة ور�أي الكاتب
ال�شخ�صي فيها:
م���ش��اري��ع ال�ق��وان�ي��ن الأرب��ع��ة الأول ��ى
ي �ط��ال �ب��ون ب���إ���ص��دار � �س �ن��دات لتمويل
م�شروعات عامة مثل:
م�شروع رقم ( :1ال)
ب�ن��اء م�ساكن للمحاربين القدماء
بقيمة  4بليون دوالر.
م�شروع رقم ( :2ال)
بناء م�ساكن للم�شردين والذين بال
م�أوى بقيمة  2بليون دوالر.
م�شروع رقم ( :3ال)
بناء بنية تحتية لم�شاريع مياه ولحماية
البيئة بقيمة  8،877بليون دوالر.
م�شروع رقم ( :4ال)
بناء م�ست�شفيات للأطفال بقيمة 1،5
بليون دوالر.
ول �ك��ن م��ا معنى �أن ت���ص��در الوالية
�سندات Bonds؟
تقوم الوالية ب�إ�صدار �سندات بالقيمة
المطلوبة وبيعها في البور�صة على �أن
ت�سدد قيمتها في مدة معينة (� 5أو 10
�أو � 30سنة) ،وفي نهاية المدة المحددة
تقوم ال��والي��ة بت�سديد القيمة الأ�صلية
لل�سندات بالإ�ضافة �إلى الفوائد ،وذلك
عن طريق زيادة ال�ضرائب على العقارات
بن�سبة م �ئ��وي��ة ،ب�م�ع�ن��ى �أن �أ�صحاب
العقارات هم من �سيقومون ب�سداد قيمة
هذه ال�سندات .وهي طريقة غير عادلة
لأنها تفر�ض ال�ضرائب على فئة واحدة
ولي�س على كل دافعي ال�ضرائب ،وهذا
الأ�سلوب الملتوي لزيادة ال�ضرائب على
فئة معينة مرفو�ض .ومرفو�ض �أي�ضا لأن
دافعي ال�ضرائب في كاليفورنيا يدفعون
�أعلى معدل �ضرائب بين جميع الواليات
الأمريكية .هذا علما ب�أن والية كاليفورنيا
لديها فائ�ض في الميزانية يقدر بـ 16
بليون دوالر ،فلماذا ال ت�ستخدم الوالية
هذا الفائ�ض لتمويل هذه الم�شاريع؟.
م�شروع قانون رقم ( :5نعم)
ي�ن����ص ه ��ذا ال �م �� �ش��روع ع�ل��ى تعديل
قانون ُع��رف ب�إ�سم ،Proposition 13
لعام  1978هذا القانون ين�ص على �أن
ال�ضرائب العقارية ال تتجاوز  %1من ثمن
ال�شراء و�أن الوالية ال ت�ستطيع زيادة هذه
ال�ضرائب �سنويا �إال طبقا لمعدل الغالء
�أو � %2أيهما �أقل.
قبل الموافقة على ،Proposition 13
لم يكن هناك حدا لما تفر�ضه الوالية
م��ن �ضرائب على ال�ع�ق��ارات �سنويا ثم
تم تعديل هذا القانون في عام ،1986
ون�ص التعديل على �أن �أ�صحاب المنازل
فوق �سن الـ � 55أو المعاقين طبيا يحق
لهم �أن يدفعوا نف�س القيمة ال�ضريبية
التي كانوا يدفعونها �سنويا �إذا قاموا ببيع

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

منزلهم وا�شتروا منزال �آخر بنف�س قيمة
بيع المنزل الأول �أو �أقل.
مثال� :إذا قمت ب�شراء منزل بمبلغ 100
�ألف دوالر في عام  1990وكانت القيمة
ال�ضريبية  1000دوالر ،ثم قمت ببيع
المنزل بمبلغ � 400ألف دوالر في 2017
وقمت ب�شراء منزل �آخ��ر خالل �سنتين
بمبلغ � 400ألف دوالر فمن المفرو�ض �أن
تدفع  4000دوالر (قبل التعديل) ،ولكن
بعد التعديل �ستقوم بدفع نف�س القيمة
ال�ضريبية القديمة �أال وهي  1000دوالر
فقط .وذل��ك لحماية ه���ؤالء الم�سنين
والمعاقين من فقد منازلهم.
كما ن�ص تعديل  1986على �أن تتمتع
بهذا التخفي�ض مرة واح��دة فقط مدى
الحياة ،كما ي�شترط �أن يكون المنزل
الجديد في نف�س الكاونتي الذي كان فيه
المنزل القديم �أو في كاونتي �آخر بعد ان
يتم الإتفاق بين كالهما.
ولكن م�شروع ق��ان��ون رق��م ( )5هذا
العام ي�سمح لك بالإحتفاظ بال�ضرائب
العقارية القديمة بغ�ض النظر عن قيمة
ال �م �ن��زل ال �ج��دي��د ،وف��ي �أي م �ك��ان في
الوالية ،وب��دون �أي �إرتباط ب��أي كاونتي
ولأي عدد من المرات.
م�شروع قانون ( :6نعم)
ين�ص على �إلغاء �ضريبة المحروقات
) (Gasوزي ��ادة ر��س��وم تجديد رخ�ص
ال�سيارات ال�سنوية والتي �صدر بها قانون
من كونجر�س الوالية العام الما�ضي وتم
تنفيذه مع بداية عام .2018
ن�ع��م ...لأن �أ�سعار المحروقات في
كاليفورنيا ه��ي �أع �ل��ى ث��ان��ي والي��ة بعد
هاواي.
م�شروع قانون ( :7نعم)
يطالب بالغاء قانون تغيير التوقيت
ال�صيفي وال�شتوي في كل عام.
م�شروع قانون رقم ( :8ال)
ي�ن����ص ع �ل��ى �أن ال �ع �ي��ادات الطبية
الخا�صة بالغ�سيل الكلوي �أن تقوم برد
�أي �أرب��اح تفوق  %115من التكلفة �إلى
المر�ضى و�إلى �شركات الت�أمين ال�صحي
التي تدفع تكاليف العالج.
ال  ..لرقم ( )8لأن الحكومة يجب
�أال تتدخل في فر�ض �أ�سعار �أو فر�ض حد
�أعلى للأرباح .بموجب نظام الإقت�صاد
الحر ف��ان العر�ض والطلب هما الذان
يحددان الأ�سعار وبالتالي الأرباح.
و�إذا بد�أنا بالعيادات ف�إن �أي �صناعة
�أو حرفة �أخرى �ستكون معر�ضة لتدخـــــل
البقية �صفحة ()14

Saint Paul Dental
FREaEnt
implltation
Consu

(714) 550-6088

د� .سـامح جنـدي

saintpauldental@gmail.com

Adult Medical:

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

* 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

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

George Boules

Engineer & Contractor

310-593-1333

sangeorge@me.com
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ال�سلطة الفل�سطينية تقدم �شكوى �إلى محكمة العدل
الدولية �ضد نقل ال�سفارة الأمريكية �إلى القد�س
قالت محكمة العدل الدولية �إنها تلقت
�شكوى من «دولة فل�سطين» �ضد الواليات
المتحدة تقول �إن و�ضع الحكومة الأمريكية
�سفارتها ل��دى �إ�سرائيل بالقد�س ينتهك
اتفاقية دولية و�إنه ينبغي نقلها.
وتطالب الدعوى الفل�سطينية المحكمة
«ب�إ�صدار �أمر للواليات المتحدة الأمريكية
ب�سحب بعثتها الدبلوما�سية م��ن مدينة
القد�س».

وف��ي دي�سمبر �أم��ر الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب بنقل ال�سفارة الأمريكية في
�إ�سرائيل من تل �أبيب �إلى القد�س وافتتحت
ال�سفارة الجديدة في مايو الما�ضي.
وفي عام  2012اعترفت الجمعية العامة
ل�ل�أم��م المتحدة بفل�سطين ك��دول��ة غير
ع�ضو ب�صفة مراقب على الرغم من عدم
اع�ت��راف �إ�سرائيل �أو ال��والي��ات المتحدة
بالخطوة.

�إندوني�سيا :مراقب جوي ي�ضحي بحياته
لت�أمين �إقالع طائرة خالل الزلزال
ت �ح��ول ال �م��راق��ب ال �ج��وي �أنطونيو�س
ج ��ون ��وان �أج ��ون ��ج �إل� ��ى ب �ط��ل وط �ن��ي في
�إندوني�سيا حيث لقي حتفه في الزلزال
المدمر ال��ذي �ضرب مدينة ب��ال��و .وكان
ال�شاب البالغ م��ن العمر  21ع��ام��ا ،قد
رف����ض ت��رك من�صبه قبل �أن يت�أكد من
�إقالع طائرة ركاب ب�سالم.
ورغم الم�أ�ساة التي �ضربت الجزيرة،
بلغت �إل��ى �آذان العالم ق�صة �أنطونيو�س
ج��ون��وان �أج��ون��ج ،فحين ب��د�أت الرجات
الأول��ى تهز الأر� ��ض ،رف�ض ال�شاب ترك
عمله قبل �أن ي�ؤمن �إق�لاع طائرة ركاب
ويت�أكد من �سالمة العملية.
و�أكد م�س�ؤولو مطار بالو �أن �أنطونيو�س
بقي في من�صبه حتى �إقالع طائرة �شركة

«باتيك �إير» الجوية الإندوني�سية ،في حين
غ��ادر زم�ل�ا�ؤه ،الذين لم يكونوا مكلفين
بمراقبة هذه الطائرة ،برج المراقبة.
ونقلت جميع و�سائل الإع�لام المحلية
ق�صة ه��ذا ال��رج��ل ال��ذي بقي حتى �آخر
لحظات حياته وف�ي��ا لمهمته وحري�صا
على تفادي حادث خالل الإقالع .فبعد �أن
حلقت «الرحلة  »6231في الأجواء� ،صارت
الهزة الأر�ضية �أقوى وبلغت �شدة الزلزال
 7.5درجات .عندها اهتزت جميع �أركان
مبنى المطار وبد�أ برج المراقبة يتداعى
لل�سقوط ،فقفز �أنطونيو�س من الطابق
الرابع .و�إ�ضافة �إل��ى ك�سر في الرجلين،
زادت �إ��ص��اب��ات داخلية ح��ال��ة المراقب
الجوي البطل تدهورا مما �أدى �إلى وفاته.

والشرق األوسط

أخبار العامل

�أرثوذك�س نيوز

وزراء �إثيوبيا يعلنون ر�سمي ًا «ف�شلهم» في بناء �سد النه�ضة
ناق�ش االجتماع الثالثي ل��وزراء المياه
وال��ري لم�صر وال���س��ودان و�إثيوبيا ،الذي
انعقد في �أدي�س �أبابا ،يوم الأربعاء ،9/26
نتائج ال��درا��س��ة المتعلقة ب�سد النه�ضة،
بح�ضور �أول لأع �� �ض��اء اللجنة الوطنية
البحثية الم�ستقلة م��ن ال ��دول الثالث،
والمكونة من  15ع� ًضوا ،وفقًا ل�شبكة �سكاي
نيوز الإخبارية.
ال تزال هذه االجتماعات تنعقد في ظل
غمو�ض يكتنف م�صير ال�سد ،ال��ذي كان
اق�ت��رب م��ن االن�ت�ه��اء ،حتى تهي�أت �أدي�س
�أبابا لأن تكون �أكبر دولة م�صدرة للطاقة
في �أفريقيا.
كان من المقرر �أن يكتمل الم�شروع في
يوليو من العام الما�ضي ،لكن �إنجازه ت�أخر
كثيراً ،وعقب تغيير الحكومة في �إثيوبيا،
ف��ي وق��ت �سابق ه��ذا ال �ع��ام ،دف��ع رئي�س
ال��وزراء الجديد �أب��ي �أحمد الم�شروع �إلى
الأمام مرة �أخرى.
لكن العثرات �أمام �أبي �أحمد كانت عائق ًا

ال�ستكمال بناء �أكبر �سد في �أفريقيا ،بطاقة
� 6آالف ميجاوات ،وتكلفة �أكثر من �أربعة
مليارات دوالر.
انك�شفت �أول ��ى ه��ذه ال�ع�ث��رات ب�إعالن
رئ�ي����س ال� ��وزراء ال �ج��دي��د ،ف��ي �أغ�سط�س
الما�ضي «م�شاكل تتعلق بت�صميم ال�سد،
الأمر الذي ينذر بعرقلة �إتمام بنائه».
قال رئي�س وزراء �إثيوبيا« :لم نتمكن حتى الآن
من تثبيت توربين (م�ضخة) ،كما لم ن�ستطع
ا�ستكمال الم�شروع وفق الجدول الزمني».
وا�ضطر �أب��ي �أح�م��د �إل��ى ات�خ��اذ بع�ض
ال �ق��رارات ،ك��ان �أب��رزه��ا ا�ستبدال �إحدى
ال�شركات التابعة للجي�ش الإثيوبي الم�شاركة
ف��ي �أع �م��ال ال�ب�ن��اء ب�شركة �أخ���رى� ،أم�ًل�اً
في �إنجاز الم�شروع �سريعاً ،وفي محاولة
لمعالجة الم�شاكل التي رافقت الت�صميم.
و��ش��ن �أح �م��د ،خ�ل�ال م��ؤت�م��ر �صحفي،
هجوم ًا الذع � ًا على �إدارة م�شروع ال�سد،
قائالً« :بناء �سد النه�ضة كان من المخطط
�أن ينتهي ف��ي � 5سنوات ،لكن ل��م نتمكن

من ذل��ك ب�سبب �إدارة فا�شلة للم�شروع،
خ�صو�صا ب�سبب تدخل �شركة ميتيك».
و�أ�ضاف« :ميتيك ت�سببت في ت�أخير ال
لزوم له في بناء م�شروع ال�سد ،لقد �سلمنا
م�شروع ًا مائي ًا معقد ًا �إلى �أنا�س لم يروا �أي
�سد في حياتهم ،و�إذا وا�صلنا ال�سير بهذا
المعدل ،ف�إن الم�شروع لن يرى النور».
وف��ي ظ��ل ه��ذه ال�ت�ط��ورات المت�سارعة،
نظم العاملون في ال�سد �إ�ضراباً ،مطالبين
بزيادة رواتبهم بالنظر �إلى الت�أخيرات في
�إنجاز �أعمال ال�سد التي كانت �سبب ًا �أي�ضا
في طلب �شركة �ساليني تعوي�ضاً».
ولطالما �شكلت خطط بناء وملء ال�سد
�أزم ��ة ف��ي ال�ع�لاق��ة بين م�صر و�إثيوبيا،
واعتبرت م�صر ق��رار �إثيوبيا ع��ام 2010
بالم�ضي قدما ف��ي خطط طويلة المدى
ال�ستغالل نهر النيل الأزرق ،قرب الحدود
الإثيوبية ال�سودانية ،كم�صدر رئي�سي للطاقة
تهديد ًا ما لحقوقها المائية المعروفة منذ
عهد الفراعنة.

وليد المعلم يطالب القوات الأمريكية والفرن�سية والتركية
بالإن�سحاب ً
«فورا» من �سوريا

المتحدة».
كما �أعلن وزي��ر الخارجية ال�سوري من
جهة ثانية �أن «معركتنا �ضد الإره��اب قد
�شارفت على االنتهاء» م�ضيفا «�أننا عازمون
على موا�صلة المعركة المقد�سة حتى تطهير
كل الأرا�ضي ال�سورية من رج�س الإرهاب
ومن �أي وجود �أجنبي غير �شرعي».
وت��اب��ع ال��وزي��ر ال �� �س��وري «ب ��ات الو�ضع
على الأر���ض �أكثر �أمنا وا�ستقرارا بف�ضل
الإن �ج��ازات التي تحققت �ضد الإره��اب»،
م�ضيفا ل�ق��د «ب��ات��ت الأر� �ض �ي��ة مهي�أة
وندد المعلم بحكومات �شكلت «تحالفا للعودة الطوعية لالجئين ال�سوريين �إلى
دول� �ي ��ا غ �ي��ر � �ش��رع��ي ب �ق �ي��ادة ال ��والي ��ات وطنهم».

ط��ال��ب وزي��ر الخارجية ال���س��وري وليد
المعلم ف��ي كلمة �أل�ق��اه��ا �أم ��ام الجمعية
العامة للأمم المتحدة في نيويورك ،القوات
الأمريكية والتركية والفرن�سية باالن�سحاب
«فورا» من �سوريا.
وق��ال المعلم في خطاب ن�شرته وكالة
«��س��ان��ا» ال���س��وري��ة «�إن �ن��ا نعتبر �أي قوات
تواجد على الأرا��ض��ي ال�سورية دون طلب
من الحكومة ال�سورية بما في ذلك القوات
ق��ررت كندا ترحيل  900مهاجر غير �شرعي تم اعترا�ضهم من قبل ال�شرطة عند الأمريكية والفرن�سية والتركية هي قوات
اح�ت�لال و�سيتم التعامل معها على هذا
عبورهم ب�شكل غير قانوني الحدود قادمين من الواليات المتحدة.
 900مهاجر غير �شرعي الأ�سا�س ولذلك عليها االن�سحاب فورا ودون
وقال وزير �أمن الحدود الكندية بيل بلير� ،أن ما يقرب من
العموم الكندي� ،إلى �أن العدد قيد �أو �شرط».
�صدرت لهم �أوامر ترحيل ،م�شيرا في كلمة له �أمام مجل�س
الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين تم ترحيلهم و�إبعادهم من كندا ما زال
منخف�ضا.
ولفت الى �أنه منذ �أوائل عام  2017عبر �أكثر من � 34ألف طالب لجوء �إلى كندا من
نقاط غير ر�سمية وقد تم ترحيل  398منهم فقط.
وا�ضاف �أن م�س�ؤولي الحدود الكندية ال ي�ستطيعون ا�ستبعاد طلبات اللجوء الفا�شلة �إال
بعد ا�ستنفاذ جميع الخيارات القانونية المتاحة للح�صول على و�ضع الالجئ ،والتي ت�شمل
الطلبات المقدمة �إلى مجل�س الهجرة والالجئين والطعون والتدابير الإداري��ة الأخرى،
الفتا الى �أنه عند االنتهاء من جميع هذه الإجراءات يمكن اتخاذ خطوات لترحيل ه�ؤالء
�أج��رت الم�ست�شارة الألمانية� ،أنجيال
الأفراد غير الم�ؤهلين.
م �ي��رك��ل ،ات �� �ص��اال ه��ات�ف�ي��ا م��ع الرئي�س
الفل�سطيني ،محمود عبا�س ،ح�سبما �أفاد
الناطق با�سم الحكومة الألمانية� ،شتيفن
زايبرت.
و�أو�ضح الناطق �أن الم�ست�شارة الألمانية
«�أط �ل �ع��ت ال��رئ�ي����س (الفل�سطيني) على
�أعلنت م�صلحة الدخل القومي الكندي ب��د ًءا من � 12سبتمبر الما�ضي ،وتغريمها زيارتها �إلى �إ�سرائيل» ،م�ضيفا �أن الطرفين
ناق�شا الأو�ضاع في منطقة ال�شرق الأو�سط،
تجميد ن�شاط �إح ��دى ك�ب��رى المنظمات � 550ألف دوالر.
التابعة لتنظيم الإخ ��وان الإره��اب��ي ،بعد وق��ال مدققون بالحكومة الكندية �إن وبحثا ب�صورة مف�صلة الو�ضع في قطاع
ال �ك �� �ش��ف ع ��ن ت�م��وي�ل�ه��ا ع���دة تنظيمات �إ�سنا  -كندا حولت � 136أل��ف دوالر �إلى غزة والجهود للم�صالحة الفل�سطينية.
�إرهابية ،بينها تنظيم م�سلح يطلق على منطقة ك�شمير ،التي ين�شط فيها تنظيم وج��رت في القد�س ،الأ�سبوع الما�ضي،
نف�سه ا�سم حزب المجاهدين ،الذي يتخذ ح��زب المجاهدين ،حيث ينفذ عمليات م �� �ش��اورات ب�ي��ن ال�ح�ك��وم�ت�ي��ن الألمانية
والإ�سرائيلية .و�أكدت ميركل� ،أثناء م�ؤتمر �أعلن وزير الخارجية الأمريكي ،مايك
�إرهابية �ضد القوات الهندية.
من باك�ستان مق ًرا له.
الم�صلحة �أن��ه ت��م حظر عمل و�أ� �ش��ارت وثائق ح�صلت عليها �إل��ى �أن م�شترك مع رئي�س ال ��وزراء الإ�سرائيلي ،بومبيو ،عن تحقيق تقدم في عملية التو�صل
وذك��رت
الجمعية الإ��س�لام�ي��ة لأم��ري�ك��ا ال�شمالية �إ�سنا  -كندا تبرعت بـ� 90ألف دوالر لإحدى بنيامين نتنياهو ،تم�سك برلين ب«حل التفاق حول تحويل �شبه الجزيرة الكورية
وكندا �أو �إ�سنا  -كندا ،التي تمثل تنظيم المنظمات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان الدولتين» لل�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني� .إلى منطقة خالية من الأ�سلحة النووية.
وكتب بومبيو على �صفحته في تويتر بعد
الإخ��وان في �أمريكا ال�شمالية ،لمدة عام بين عامي  2007و.2009
انتهاء زيارته �إلى بيونغ يانغ« :،جرت الزيارة
�إلى بيونغ يانغ للقاء زعيم كوريا ال�شمالية،
كيم جونغ �أون ،بنجاح .نحن (الواليات
المتحدة وكوريا ال�شمالية) نوا�صل العمل
على االتفاقات التي تم التو�صل �إليها �أثناء
القمة (قمة ترامب-كيم) في �سنغافورة.
و�أ�شكركم على ا�ستقبالي وا�ستقبال فريقي
22935 Ventura Blvd., Suite 219
من وزارة الخارجية الأمريكية».
هذا و�أك��د بومبيو �أن��ه تو�صل �إل��ى اتفاق
Woodland Hills, CA 91364
مع كيم ب�ش�أن �إن�شاء مجموعة عمل م�شتركة
Fax: (818) 225-0094
دع ��ت ك��ل م��ن ل �ن��دن وب��اري ����س وبرلين لمناق�شة خطة تحويل كوريا ال�شمالية �إلى
�إل��ى الإ��س��راع في ك�شف مالب�سات اختفاء منطقة خالية من الأ�سلحة النووية و�إجراء
ال�صحفي ال�سعودي جمال خا�شقجي.فيما قمة جديدة بين وا�شنطن وبيونغ يانغ.
عبر المتحدث با�سم الأمين العام للأمم وج ��اء ف��ي ب �ي��ان � �ص��در ع��ن ال�سكرتير
المتحدة �ستيفان دوجاريك عن قلق المنظمة ال�صحفي لرئي�س كوريا الجنوبية يون يونغ-
ابراهيم ر�أفت جاد
الدولية �إزاء التقارير عن اختفاء خا�شقجي ،ت�شان�« :أف ��اد وزي��ر الخارجية الأمريكي
خربة � 32سنة
بومبيو باتفاق الطرفين (الواليات المتحدة
م�ؤكدا �أنها تتابع الق�ضية عن كثب.

كندا ترحل  900مهاجر غير �شرعي

برلين:
ميركل �أطلعت عبا�س هاتفيا
على زيارتها �إلى �إ�سرائيل

بومبيو يعلن عن تقدم في المحادثات مع
كوريا ال�شمالية بعد لقائه كيم جونغ �أون

كندا ُتجمد �أكبر جمعيات جماعة الإخوان
بعد ثبوت تمويلها للإرهاب

Cal-Tax
Masters
Cal-Tax Masters

توالي ردود الفعل على
اختفاء خا�شقجي

(818) 225-0090

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  Van Nuysو�إيجار زهيد
For more information Call:

818-774-0446

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

وكوريا ال�شمالية) على �إن�شاء مجموعة عمل
للتو�صل في الم�ستقبل القريب �إل��ى اتفاق
حول جدول تحويل �شبه الجزيرة الكورية
�إل��ى منطقة خالية م��ن الأ�سلحة النووية
و�إجراء قمة �أمريكية كورية �شمالية».
و�أ�ضاف« :قال بومبيو �إنه تبادل الآراء
مع كيم جونغ �أون ب�ش�أن �إج��راء قمة ثانية
بين ال��والي��ات المتحدة وك��وري��ا ال�شمالية
في القريب العاجل .واتفق الجانبان على
موا�صلة المناق�شة بهدف تحديد المكان
والزمان لإجراء القمة».
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فوز «نادية مراد» والطبيب
الكونغولي «دني�س» بجائزة
نوبل لل�سالم

�أعلنت الأكاديمية ال�سويدية ،عن فوز
النا�شطة الأزي��دي��ة نادية م��راد والطبيب
الكونجولي دني�س موكويجي بجائزة نوبل
لل�سالم.
ونادية م��راد نا�شطة حقوقية نجت من
اال�سترقاق الجن�سي على يد تنظيم داع�ش
الإرهابي في العراق بينما موكويجي طبيب
�أمرا�ض ن�ساء يعالج �ضحايا العنف الجن�سي
في الكونجو.
وقيمة ال�ج��ائ��زة ت�سعة ماليين كرونة
�سويدية (مليون دوالر) و�ستمنح في حفل
في �أو�سلو يوم العا�شر من دي�سمبر المقبل.

رئي�سة كرواتيا تخطف
الأنظار من جديد في
�إجتماعات الأمم المتحدة

ن�شرت الرئي�سة ال�ك��روات�ي��ة ،كوليندا
ج ��راب ��ار ك�ي�ت��اروف�ي�ت����ش ،ع �ب��ر �صفحتها
الر�سمية على موقع التوا�صل «في�سبوك»،
� �ص��ور ًا لها �أث �ن��اء م�شاركتها ف��ي �أعمال
الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها
 73التي بد�أت �شهر �سبتمبر الما�ضي.
وخطفت كيتاروفيت�ش ،كعادتها الأنظار
ب�صورها التي ن�شرتها مع زعماء وقادة
العالم الم�شاركين في دورة الجمعية العامة
للأمم المتحدة الـ.73
وه ��ذه لي�ست �أول م ��رة تلفت رئي�سة
كرواتيا الأنظار �إليها خالل حدث عالمي
مهم كاجتماعات الأمم المتحدة ،فخالل
بطولة مونديال رو�سيا  2018كانت محط
�أنظار الكثيرين حول العالم ،وخا�صة بعد
�أن و�صل منتخب بلدها لنهائي البطولة.

�إندوني�سيا :خم�سة �آالف �شخ�ص في
عداد المفقودين جراء الزلزال
قال المتحدث با�سم وكالة �إدارة الكوارث
في �إندوني�سيا� ،سوتوبو ب��وروو نوغروهو،
الأح��د � 10/7إن ع��دد المفقودين جراء
الزلزال والت�سونامي اللذين �ضربا موقعين
مدمرين في بلدة بالو بجزيرة �سوالوي�سي
قد و�صل �إلى خم�سة �آالف �شخ�ص.
و�أك��د المتحدث لل�صحافيين �أن هذا
العدد ي�ستند �إلى تقديرات م�س�ؤولي حيي
بيتوبو وب��اراروا اللذين دمرتهما الكارثة،
فيما ت�شير الح�صيلة الأخيرة �إل��ى العثور
على  1763جثة حتى الآن.

Milad Saad, B.S., B.A. E.A.
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توت عنخ �أمون
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
توت عنخ �أمون كان �أحد فراعنة الأ�سرة الم�صرية الثامنة
ع�شر في تاريخ م�صر القديم ،وكان فرعون م�صر من 1334
�إلى  1325ق.م .في ع�صر الدولة الحديثة .ويعتبر توت عنخ
�أمون من �أ�شهر الفراعنة لأ�سباب ال تتعلق بانجازات حققها
�أو حروب انت�صر فيها كما هو الحال مع الكثير من الفراعنة؛
و�إنما لأ�سباب �أخرى تعتبر مهمة من الناحية التاريخية ومن
�أبرزها هو اكت�شاف مقبرته وكنوزه بالكامل دون �أي تلف.
واللغز ال��ذي �أح��اط بظروف وفاته �إذ اعتبر الكثير وفاة
فرعون في �سن مبكرة جد ًا �أم��ر ًا غير طبيعي وخا�صة مع
وج��ود �آث��ار لك�سور في عظمي الفخذ والجمجمة ،وزواج
وزيره من �أرملته من بعد وفاته وتن�صيب نف�سه فرعوناً .كل
هذه الأحداث الغام�ضة ،واال�ستعمال الكثيف لأ�سطورة لعنة
الفراعنة المرتبطة بمقبرة توت عنخ �أمون التي ا�ستخدمت
في الأفالم و�ألعاب الفيديو جعلت من توت عنخ �أمون �أ�شهر
الفراعنة لألغاز و�أ�سئلة ال تزال بال جواب ،اعتبرها البع�ض
من �أقدم الإغتياالت في تاريخ الإن�سانية .توفي توت عنخ
�أمون �صغير ال�سن ودفن في مقبرته في وادي الملوك بالبر
الغربي بالأق�صر.
توت عنخ �أمون كان عمره � 9سنوات عندما �أ�صبح فرعون
م�صر و�إ�سمه باللغة الم�صرية القديمة تعني «ال�صورة
الحية ل�ل�إل��ه �أم ��ون» وك��ان �أم ��ون كبير الآل �ه��ة الم�صرية
القديمة .عا�ش توت عنخ �آمون في فترة انتقالية في تاريخ
م�صر القديمة حيث �أتى بعد �أخناتون الذي حاول توحيد
�آلهة م�صر القديمة في �شكل الإله الواحد الأحد .وتم في
عهده العودة �إلى عبادة �آلهة م�صر القديمة المتعددة .تم
اكت�شاف قبره عام 1922م من قبل عالم الآثار البريطاني
هوارد كارتر .و�أحدث هذا االكت�شاف �ضجة اعالمية وا�سعة
النطاق في العالم.
توت عنخ �آمون ابن الملك �أخناتون (�أمنحتب الرابع).
وقد �أعلن المجل�س الأعلى للآثار الم�صرية في �شهر �أبريل
عام � 2010أنه بناء على اختبارات الحام�ض النووي تبين �أنه
�إبن الملك اخناتون.
توفي ت��وت عنغ �آم��ون في ظ��روف غام�ضة ومجهولة،
ليحكم بعده وزيره ال�سابق «�آي» والذي تزوج من عنخ �إ�سن
�أمون �أرملة توت عنخ �آمون.
بد�أت ثورة من تل العمارنة �ضد حركة الفرعون ال�سابق
�أخناتون الذي نقل العا�صمة من طيبة �إلى عا�صمته الجديدة
�أخ��ت �أت ��ون بالمنيا وح ��اول توحيد �آل�ه��ة م�صر القديمة
المتعددة بما فيها الإله �أمون في �شكل الإله الواحد �آتون.
في �سنة  1331ق.م �أي في ال�سنة الثالثة لحكم توت عنخ
�أمون رفع الحظر المفرو�ض على عبادة الآلهة.
ومن الجدير بالذكر ان الأدلة التاريخية ت�شير �إلى وجود
وزيرين لتوت عنخ �أم��ون �أحدهما «�آي» والآخ��ر كان �إ�سمه
«حورمحب» وهناك �أدلة �أثرية ت�ؤكد �أنه بعد وفاة توت عنخ
�أمون �أ�ستلم الوزير «�آي» مقاليد الحكم لفترة ق�صيرة ليحل
محله الوزير الثاني حورمحب ال��ذي تم في عهده �إتالف
معظم الأدلة على فترة حكم «توت عنخ �أمون» والوزير «�آي»
وهذا ي�ؤكد لدى البع�ض نظرية الم�ؤامرة.
كان ما ي�سمى وادي الملوك الواقعة على ال�ضفة الغربية
من نهر النيل بالقرب من طيبة ولمدة � 450سنة �أثناء عهد
الدولة الحديثة من تاريخ قدماء الم�صريين التي امتدت
من � 1539إلى  1075قبل الميالد بمثابة مقبرة لفراعنة
تلك الفترة حيث يوجد في هذا الوادي ال�صخري الذي يبلغ
م�ساحته ما يقارب  20,000متر مربع  27قبر ًا ملكي ًا تعود
لثالثة �أ�سر وهي الأ�سرة الم�صرية الثامنة ع�شر والأ�سرة
الم�صرية التا�سعة ع�شر والأ�سرة الم�صرية الع�شرين هذا
ما تم اكت�شافه حتى هذا اليوم.
ويعتقد �أن الوادي ي�ضم على �أقل تقدير  30قبر ًا �أخرى لم
يتم �إكت�شافها حتى الآن .القبور المكت�شفة في وادي الملوك
وح�سب الترتيب الزمني لحكم الفراعنة تعود �إلى تحوتم�س
الأول و�أمنحوتپ الثاني وتوت عنخ �أمون وحورمحب وهم من
الأ�سرة الم�صرية الثامنة ع�شر ورم�سي�س الأول و�سيتي الأول
ورم�سي�س الثاني و�آمينم�سي�س و�سيتي الثاني و�سبتاح وهم
من الأ�سرة الم�صرية التا�سعة ع�شر و�ست ناختي ورم�سي�س
الثالث ورم�سي�س الرابع ورم�سي�س الخام�س ورم�سي�س التا�سع
وهم من الأ�سرة الم�صرية الع�شرون .وهناك قبور �أخرى
لفراعنة مجهولين الزالت المحاوالت جارية لمعرفتهم.
كان بناء قبر الفرعون يبد�أ عادة بعد �أيام من تن�صيبه
فرعونا على م�صر وكان البناء ي�ستغرق على الأغلب ع�شرات
ال�سنين وكان العمال ي�ستعملون �أدوات ب�سيطة مثل الف�أ�س
لحفر �أخ��ادي��د طويلة وت�شكيل غ��رف �صغيرة في الوادي
وب�م��رور الزمن كانت هناك قبور تبنى ف��وق قبور �أخرى
وكان �شق الأنفاق والأخاديد الجديدة ت�ؤدي في الغالب �إلى
ان�سداد الدهاليز الم�ؤدية �إلى قبر الفرعون الأقدم ,وانعدام
التخطيط المنظم هذا كان ال�سبب الرئي�سي الذي �أدى �إلى
بقاء هذه الكنوز وعدم تعر�ضها لل�سرقة لآالف ال�سنين.
في 4نوفمبر 1922م عندما كان عالم الآثار والمتخ�ص�ص
في ت�أريخ م�صر القديمة البريطاني ه��وارد كارتر يقوم
ب �ح �ف��ري��ات ع �ن��د مدخل
النفق ال �م ��ؤدي �إل��ى قبر
رم���س�ي����س ال �� �س��اد���س في
وادي الملوك الحظ وجود
قبو كبير وا�ستمر بالتنقيب
الدقيق �إل��ى �أن دخل �إلى
الغرفة التي ت�ضم �ضريح
ت��وت عنخ �أم ��ون ,وكانت
على ج��دران الغرفة التي
ت �ح��وي ال �� �ض��ري��ح ر�سوم
رائ �ع��ة تحكي ع�ل��ى �شكل
� �ص��ور ق�صة رح �ي��ل توت
ع �ن��خ �أم�� ��ون �إل� ��ى عالم
الأم���وات ,وك��ان الم�شهد

الكلمــات املتقـاطعــة

بقلم :لطيف �شاكر

lampra333@yahoo.com

في غاية الروعة للعالم هوارد كارتر الذي كان ينظر �إلى
الغرفة من خالل فتحة وبيده �شمعة ,ويقال �أن م�ساعده
�س�أله «هل بامكانك ان ترى اي �شيء؟» فجاوبه كارتر «نعم
�إني �أرى �أ�شياء رائعة».
في  16فبراير  1923كان هوارد كارتر ()1939 - 1874
�أول �إن�سان منذ �أكثر من � 3000سنة يط�أ قدمه �أر�ض الغرفة
التي تحوي ت��اب��وت ت��وت عنخ �أم ��ون .الح��ظ ك��ارت��ر وجود
�صندوق خ�شبي ذات نقو�ش مطعمة بالذهب ف��ي و�سط
الغرفة ,وعندما قام برفع ال�صندوق الحظ ان ال�صندوق
كان يغطي �صندوقا ثانيا مزخرفا بنقو�ش مطعمة بالذهب,
وعندما رفع ال�صندوق الثاني الحظ ان ال�صندوق الثاني كان
يغطي �صندوقا ثالثا مطعما بالذهب ,وعند رفع ال�صندوق
الثالث و�صل كارتر �إلى التابوت الحجري الذي كان مغطى
بطبقة �سميكة من الحجر المنحوت على �شكل تمثال لتوت
عنخ �أم��ون وعند رفعه لهذا الغطاء الحجري و�صل كارتر
�إلى التابوت الذهبي الرئي�سي الذي كان على هيئة تمثال
لتوت عنخ �أمون ,وكان هذا التابوت الذهبي يغطي تابوتين
ذهبيين �آخرين على هيئة تماثيل للفرعون ال�شاب.
الق��ى ه ��اورد �صعوبة ف��ي رف��ع الكفن الذهبي الثالث
الذي كان يغطي مومياء توت عنخ �أمون عن المومياء ففكر
كارتر ان تعري�ض الكفن �إل��ى ح��رارة �شم�س �صيف م�صر
الملتهبة في االق�صر �ستكون كفيلة بف�صل الكفن الذهبي
عن المومياء ,ولكن محاوالته ف�شلت وا�ضطر في الأخير
�إلى قطع الكفن الذهبي �إلى ن�صفين لي�صل �إلى المومياء
الذي كان ملفوفا بطبقات من الحرير ,وبعد �إزالة الكفن
الم�صنوع من القما�ش وجد مومياء توت عنخ �أمون بكامل
زينته من قالئد وخواتم والتاج والع�صى وكانت كلها من
الذهب الخال�ص ،ولإزالة هذه التحف ا�ضطر فريق التنقيب
�إلى ف�صل الجمجمة والعظام الرئي�سية من مفا�صلها وبعد
�إزالة الحلي �أعاد الفريق تركيب الهيكل العظمي للمومياء
وو�ضعوه في تابوت خ�شبي.
عندما اكت�شف هيوارد كارتر مقبرة توت عنخ امون ومنع
زيارة الم�صريين لها و�سمح للأجانب وكان ذلك �سنة ١٩٢٣
�سمع بذلك مرق�س با�شا حنا وكان وزير ًا للأ�شغال ,انده�ش
لهذا الأمر من كارتر وقرر فتح المو�ضوع علن ًا وار�سل حامية
�شرطة لإغالق المقبرة وحفظ حق م�صر في �آثار مليكها
ال�شهير توت عنخ امون ,وهاجمته ال�صحف الأجنبية ب�شدة
ولكنه �أ�صر على موقفه لحماية تاريخ م�صر وتراثها.
وترجع �أهمية مجموعة الملك توت عنخ �آمون �إلى العديد
من الأ�سباب:
�أول �ه��ا �أن كنز الملك ت��وت عنخ �أم ��ون ه��و �أك�م��ل كنز
ملكي ُعثر عليه وال نظير له� ،إذ يتكون من ثالثمائة وثمان
وخم�سين قطعة ت�شمل القناع الذهبي الرائع وثالثة توابيت
على هيئة الإن�سان� ،أحدها من الذهب الخال�ص والآخران
من خ�شب مذهب.
ثانياً� :أن تلك الأمتعة ترجع �إلى الأ�سرة الثامنة ع�شر
�أ�شهر و�أزهى ع�صور الدولة الحديثة حيث انفتحت البالد
ع�ل��ى �أق��ال �ي��م ال���ش��رق الأدن� ��ى ال�ق��دي��م بف�ضل الحمالت
الع�سكرية والعالقات التجارية من ت�صدير وا�ستيراد للموارد
والمنتجات الم�صنعة ون�شاط �أهل الحرف والفنانين.
ثالثاً� :أن ه��ذه المجموعة الهائلة قد ظلت في م�صر،
وتو�ضح كيف كان القبر الملكي يجهز ويعد فهناك �أمتعة
الحياة اليومية كالدمى واللعب ،ثم مجموعة من �أثاث
مكتمل و�أدوات ومعدات حربية ،وتماثيل ل�ل�أرب��اب تتعلق
بدفن الملك وما ي�ؤدى له من �شعائر ،وبوق توت عنخ �آمون
ال�شهير الم�صنوع من الف�ضة و�آخر من النحا�س ،وكل هذه
المحتويات الآن بالمتحف الم�صري بالقاهرة.
رابع ًا :من هذا الكنز �أو المجموعة الهائلة نتعرف على
الكثير من حياة الملك وحبه لل�صيد وعالقته بزوجته «عنخ
�أ�سان �آمون» التي من المعتقد �أن تكون قريبته ،بالإ�ضافة
لمعرفة �أهم �أعماله وحا�شيته ،و�أخير ًا كر�سي العر�ش الوحيد
الذي و�صل لنا من ح�ضارة الم�صريين القدماء.
الأمر الم�ؤ�سف :تطالعنا االخبار باختفاء ثالثة وثالثين
�ألف قطعة �آثار من المتحف الم�صري خالل الع�شر �سنوات
ال�سابقة.
�أو�ضح �أمين ع��ام االتحاد العام للأثريين العرب� ،أن
المخازن المتحفية غير م�ؤمنة و�إختفاء هذا العدد المهول
منها يدل على عدم حماية التراث الم�صرى القديم من
قبل العاملين بالوزارة ،وهذا �أمر لي�س بجديد ،الفتا �إلى
ت�صريحات عالم الآثار الدكتور زاهى حوا�س قال �أن م�صر
فقدت  %30من تراثها ولم يلتفت �أحد ويتحقق من الأمر..
دعونا نتح�سر على �آثار م�صر الفرعونية .

�إعداد:
مريـم عــادل

دير ال�شهيدة القدي�سة دميانة بالبراري

دير القدي�سة دميانة بالبراري

دير «القدي�سة دميانة» بمركز بلقا�س بالدقهلية
هو �أحد �أ�شهر �أديرة الراهبات في م�صر ،ت�سكنه
ع�شرات الراهبات الالتي انقطعن للعبادة ،ولم
يعد ي�شغلهن ما يحدث خارج �أ�سوار الدير.
الأم «مارتيريا»� ،سكرتير المجمع المقد�س
ب��ال��دي��ر ،ق��ال��ت�« :إن ال��دي��ر ي�ضم ع���دد ًا من
«القاليات» ،وهي غرف الراهبات الملحق بكل
منها حمام ومطبخ ،وال ي�صرح لغير �صاحبة
القالية بدخولها مهما ك��ان الأم ��ر ،ويتو�سط
القاليات �صالون تجتمع فيه الراهبات».
وي�ب��د�أ ي��وم الراهبات من الرابعة �صباحاً،
حيث ي�ستيقظن لت�أدية ال�صالة ،كما قالت الأم
مارتيريا ،و�أ��ش��ارت �إل��ى �أن الراهبات الالتي
عاما يظللن
تتراوح �أعمارهن ما بين � 20إلى ً 60
تحت االختبار لمدة ت�صل �إلى � 3سنوات ،قبل
�أن يتم قبولهن في عالم الرهبنة ،وخالل هذه
المدة يتعرفن على الدير ويتعلمن من الراهبات
القدامى �أ�سا�سيات وقواعد الحياة هناك.
الدير به ور�شة ومعر�ض للأثاث الخ�شبي من
�إنتاج الراهبات ،ويخ�ص�ص جزء من الإنتاج
لإعانة فقراء الكني�سة على توفير �أثاث الزواج،
والجزء الآخر يباع ل�صالح الدير.
يعي�ش بالدير بع�ض الراهبات الأجانب ،كالأم
«�أنطونيا» الأ�سترالية الأ�صل ،والتي كانت تعمل
مذيعة بالتليفزيون الأ�سترالي ،وعندما �أتت �إلى
م�صر قررت الرهبنة واعتزال الحياة.
ال��دي��ر مقام على م�ساحة � ٣أف��دن��ة ،ورغم
الزحف العمراني �إال �أن الدير ما زال يحتفظ
بخ�صو�صيته وق�ي�م�ت��ه ال��دي �ن �ي��ة .ويخ�ص�ص
للق�ساو�سه �سكن خا�ص خارج مبني الراهبات.
ويحوي مبنى الراهبات المكون من  6طوابق
كني�سة لإقامة ال�صالة ،بالإ�ضافة لغرف الور�ش
اليدوية التي تعمل بها الراهبات خالل اليوم،
في �أعمال مثل الحرق على الخ�شب ،والتطريز،
والر�سم على الزجاج ،و�صناعة الزجاج المع�شق،
وال�صناعات الجلدية ،و�صناعة الأيقونات .وال
ي�سمح لأي راهب �أو ق�س بالدخول لمقابلة �أي من
الراهبات �إال ب�إذن �شخ�صي من رئي�س الدير.
كما يحوي الدير ما ي�سمى «بيت الخلوة» ،وهو
عبارة عن مكان مخ�ص�ص ال�ستقبال ال�ضيوف
من الفتيات الم�سيحيات للف�ضف�ضة والحديث
عن م�شكالتهن بالعالم الخارجي ،وبه يتعلمن
تعاليم الدين الم�سيحي� .أم��ا م��زار القدي�سة
دميانة ،والمتواجد به قبرها ،فمتاح لجميع
ال�ضيوف والزائرين.
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( )5رحلن  -منا�سبة� )6( .أداة ا�ستفهام � -شقيق الوالد � -شحم  -ا�ستكان)7( .
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قواعد اللعبة:
لعبة «�سودوكو»
ه� ��ي ع�� �ب� ��ارة عن
�شبكة من  9مربعات
كل مربع فيها ي�ضم
 9خ��ان��ات ،لت�شغل
بمجملها � 9أعمدة
�أف� �ق� �ي���ة و�أخ � � ��رى
ر�أ��س�ي��ة ،تملأ هذه
ال �خ��ان��ات ب���أرق��ام
من  9 - 1بحيث ال
يتكرر الرقم الواحد
في المربع الواحد
وال ف� ��ي ال� �ع��م ��ود
ال��واح��د عموديا �أو
�أفقيا.

حل م�سابقة العدد

�أفقيـــا:
( )1من أ�مثال ال�سيد الم�سيح )2( .ي�أ�س � -شقيق الوالدة  -من �أمثال ال�سيد الم�سيح )3( .ماء
متجمد )4( .من �أمثال ال�سيد الم�سيح  -زوج بت�شبع التي تزوجها داود النبي )5( .من �أمثال
ال�سيد الم�سيح (معكو�سة) (⅔ -ورل) )6( .و�شى )7( .من �أمثال ال�سيد الم�سيح  -مت�شابهة4 .
( )8من �أمثال ال�سيد الم�سيح )9( .منح بال عو�ض � -صعب )10( .من �أمثال ال�سيد
الم�سيح � -سقى النبات� )11( .أجاب � -أذى  -للإ�ستثناء )12( .من �أمثال ال�سيد الم�سيح
� -سحب خلفه.

َمن هي ال�شهيدة دميانة؟
ك��ان��ت ال�شهيدة دم�ي��ان��ة الأب �ن��ة الوحيدة
لمرق�س ،حاكم منطقة الزعفرانة والبرل�س،
وف��ي �أح��د الأي��ام طلبت من �أبيها �أن يبني لها
بيتا �صغير ًا بعيد ًا عن النا�س لتعي�ش فيه وتهب
نف�سها للم�سيح ،فرف�ض �أبوها في البداية ،ولكن
مع �إلحاحها واف��ق و�أن�ش�أ لها ال��دي��ر ،وان�ضم
�إليها  ٤٠من العذارى من بنات البلدة .وعقب
ذلك بد�أ الإمبراطور دقلديانو�س يدعو النا�س
�إلى نبذ الم�سيحية وال�سجود لأ�صنامه ،ف�ضعف
والد دميانة و�أعلن �إيمانه ب�أ�صنام الإمبراطور
خوفا من بط�شه ،فلما �سمعت دميانة الخبر
ا�ستاءت من �أبيها وطلبت زيارته وعنفته على
خطيئته و�أع��ادت��ه �إل��ى �إي�م��ان��ه ،ف��أع�ل��ن كفره
ب�أ�صنام الإم�ب��راط��ور ،فقتله الأخ�ي��ر ،و�أخبره
رجاله �أن �سبب انقالب مرق�س عليه هو �إبنته
دميانة التي ت�سكن الدير وتدعو النا�س للتم�سك
بالم�سيح ،فحاول ا�ستمالتها ل�صفه بالإغراءات
والهدايا ،وعندما ف�شل قرر تعذيبها والعذارى،
وظل يعذبهن � ٣سنوات ،حتى �أ�شار �أحد قواده
عليه بقتل دميانة بال�سيف للتخل�ص منها ومن
دينها ،فوافق ،واقتاد دميانة والعذارى الأربعين
�إلى �ساحة الدير ،وقطع رقابهن جميعا في نف�س
المكان ،وتم دفنهن به ،و�سمي المكان عقب ذلك
بالأر�ض الحمراء رمزا لدمائهن التي ُ�سفكت.
وعندما زار الرحالة الراهب فان�سيلب دير
ال�شهيدة دميانة في يوم  17مايو �سنة 1672م
كتب في مذكراته «يعتقد الم�صريون م�سلمون
و�أقباط �أن القدي�سة دميانة �صاحبة البيعة تظهر
في قبتها م��دة ثالثة �أي��ام و�أن الخياالت التي
تتحرك في القبة هي حقيقية ولي�ست انعكا�سات
�ضوئية لأن ال�شبابيك التي يمكن �أن تدخل منها
ه��ذه الأ� �ض��واء ه��ي قائمة ف��ي الجهة البحرية
للكني�سة وال يدخل منها �ضوء ال�شم�س بالمرة ثم
ي�ضيف في فقرة الحقة  -ولقد زرت هذا المكان
المقد�س وفي ليلة العيد المذكورة ظهرت هذه
ال�ع��ذراء على �شكل طائر �ضخم الج�سم كبير
الأجنحة يلف حول �أر�ض المولد كثيرا حتى ر�آه
الكبير وال�صغير».
و يقع دير ال�شهيدة دميانة بجوار قرية لها
نف�س الأ�سم هى قرية دميانة بالقرب من بلقا�س
ومبانى الكني�سة الأث��ري��ة القديمة م��ن ثالث
مبانى هى  :الكني�سة الأثرية للقدي�سة ال�شهيدة

دميانة ويطلق عليها كني�سة الظهور  -والكني�سة
�ألأح��دث للأنبا �أنطونيو�س  -وفى الغرب مزار
مدفن ال�شهيدة دميانة.
وه�ن��اك ت�لال �أث��ري��ة بجانب دي��ر القدي�سة
دميانة فى البرارى وحوله وقد قامت م�صلحة
الآثار �أخير ًا بعمل حفائر في هذه التالل الأثرية
لم ي�ستدل منها على �صفاتها �أو �إ�ستخدامها ربما
ترجع �إلى ع�صر بناء الدير القديم وربما تكون
م�ساكن العمال الم�ؤقتة الذين بنوا الدير.
وت��م �إك�ت���ش��اف كني�ستين �أث��ري�ت�ي��ن ف��ى دير
القدي�سة دميانة بالبرارى فى �شهر �سبتمبر
 2005م .
ونختم الحديث ع��ن دي��ر القدي�سه دميانه
للرهبات بخبر في مجلة الكرازه يوم الجمعة
الموافق  2يونيو  2006م ال�ك��رازة ال�سنة 34
العددان  20-19يقول :
«�أحتفل نيافة الحبر الجليل الأنبا بي�شوى
بعيد تكري�س كني�سة القدي�سة دميانة بالبرارى
كعادته كل عام  ,وقد ح�ضرة مئات الآالف من
الزوار البع�ض �أقام فى بيوت ال�ضيافة فى الدير
والبع�ض ن�صب الخيام فى م�ساحة  30فدان ًا
حول الدير ,ويتميز الإحتفال ب�إقامة القدا�سات
فى كني�سة الدير الأثرية التى تم �أكت�شافها �سنة
 1974م  ,وق��ام قدا�سة البابا المعظم الأنبا
�شنودة ب�إفتتاحها لل�صالة فيها ي��وم  7مايو
 1975م.
وق��د �أكتملت ق�ب��اب ه��ذه الكني�سة وحامل
�أيقوناتها تحت �أ��ش��راف م�صلحة الآث��ار ,وتم
تزيينها بالأيقونات ذات الطابع القبطي القديم
و�إنارتها ,وقد �أكتملت �شبابيك الكني�سة الكبرى
ب�أيقونات الزجاج المع�شق و�أي�ضا �أكتمل حامل
الأي �ق��ون��ات بها وذل��ك بعد تو�سيع الكني�سة,
وتخ�صي�ص كني�سة ملحقة للقدي�س مرق�س والي
البرل�س والد ال�شهيدة دميانة».
و قد حدث  :حريق بالدير ق�ضى على �أيقونات
�أثرية ال تقدر بثمن ،وقال االنبا بي�شوي في ذلك
الوقت� ،أن الكني�سة التي احترقت ،كانت تحتوي
على �أيقونات �أثرية ال تقدر بثمن منها ما يعود
للقرن الرابع الميالدي ،وكانت الكني�سة مجلدة
بالكامل بهذه الأخ�شاب.
وكان حريق هائل في دير القدي�سة دميانة،
ما ت�سبب في احتراق كني�سة الراهبات ،ووقوع
�أ� �ض��رار م��ادي��ة كبيرة بالكني�سة .لكن ببركه
�صلوات و ن�شاط و تعب نيافه الجبر الجليل
المتنيح مثلث الطوبي و الرحمه االنبا بي�شوي تم
ا�صالح ما �أتلفه الحريق.
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مقاالت متنوعة
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حاكم دبي يفاجىء ال�شعوب
العربية والعالم بهذه
التغريدات…هل من يقر�أ؟

محمد بن را�شد حاكم دبي
دبي:
وك� ��أن الف�ساد ب��ات �سمة م�شتركة
بين دول المنطقة التي ت�ضع م�صلحة
�شعوبها في �أ�سفل �س ّلم �أولياتها فتبني
م�صالحها ال�شخ�صية �أو الحزبية على
كل �شيء.
�أم��ام ه��ذه الحقيقة الم�ؤ�سفة بات
ق�ي��ام ال�م���س��ؤول ب��واج�ب��ات��ه الحقيقية
التي من �أجلها و�صل �إلى الحكم �أم ًرا
ا�ستثنائ ًيا.
�سل�سلة م��ن ت�غ��ري��دات لحاكم دبي
�أذهلت �شعوب المنطقة وحتّى العالم
تاما
خ�صو�صا و�أن�ه��ا تظهر ان�ح�ي��ازًا ً
ً
لم�صلحة �أب �ن��اء الإم�� ��ارات العربية
�شديدا
المتحدة والمقيمين بها
وحر�صا ً
ً
على �سعادتهم.
وجاء في تغريدة رئي�س دولة الإمارات
ورئي�س مجل�س وزرائ �ه��ا وح��اك��م دبي
محمد بن را�شد«اطلعت على تقارير
ر�ضا الموظفين في  40جهة حكومية
ات �ح��ادي��ة ..ت�صل ن�سبة ال��ر��ض��ا في
بع�ض ال�ج�ه��ات  ٪93لدينا  5جهات
تقل فيها ن�سبة الر�ضا عن  ! ٪60هذه
الن�سب غير مقبولة .ر�ضا الموظفين
مفتاح لر�ضا المتعاملين� 6 .أ�شهر مهلة
نعطيها ل�م��دراء ه��ذه الجهات لتغيير
بيئة العمل .ر�أ�س مال الحكومة الأغلى
هو موظفيها».
حاكم دبي و�ضع ا�صبعه على جرح
� �ش �ع��وب ال�م�ن�ط�ق��ة ال��ذي��ن م�� ّل��وا من
ال�سيا�سيين وخطاباتهم الرنانة التي
لي�س ل�ه��ا �أي ��ص��دى ول��م ينفذ منها
م��ا ي�ستحق ال��ذك��ر ف�ج��اء ف��ي �إح��دى
تغريداته«:لدينا فائ�ض من ال�سيا�سيين
ف��ي العالم العربي ولدينا نق�ص في
الإداريين� .أزمتنا �أزم��ة �إدارة ولي�ست
م � ��وارد ..ان �ظ��ر لل�صين وال �ي��اب��ان ال
يملكان م��وارد طبيعية �أي��ن و�صلوا..
وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء
والب�شر ،وال تملك م�صيرها التنموي..
وال تملك حتى توفير خدمات �أ�سا�سية
كالطرق والكهرباء ل�شعوبها».
هذا و�أعاد محمد بن را�شد ت�صويب
تعريف ال�سيا�سي ودوره الحقيقي مغ ّر ًدا
�أنه في عالمنا العربي يدير ال�سيا�سي
االقت�صاد والتعليم والإع�ل�ام وحتى
الريا�ضة!
الحاكم الإماراتي �أ�ضاف �إن وظيفة
ال�سيا�سي الحقيقية هي ت�سهيل حياة
االقت�صادي والأكاديمي ورجل الأعمال
والإعالمي وغيرهم .وظيفة ال�سيا�سي
ت�سهيل حياة ال�شعوب ،وح��ل الأزمات
بدال من افتعالها ،وبناء المنجزات بدال
من هدمها.
ومن هذا المنطلق كم نتمنّى �أن يقر�أ
معظم حكام المنطقة ه��ذه الأ�سطر
الق�صيرة ع � ّل يدفعهم �إل��ى ت�صحيح
م�سارهم الذي باتت تفوح منه رائحة
الف�ساد والر�شى والتفرد بال�سلطة.
(رئي�س دولة الإمارات)

الإعالن في «�أرثوذك�س
نيوز» هو �أول خطوة على
طريق النجاح ...ات�صل
اليوم وال ت�ؤجل
)818(774-0446

الكني�سة القبطية والهوية الم�صرية
تتعر�ض كني�ستنا القبطية هذه االيام لحملة �شر�سة تهدف الي ت�شويه �صورتها
والغ�ض من مكانتها  .حملة لم ن�شهد لها مثي ًال علي االقل منذ مائة عام وان كانت
قد القت في تاريخها الطويل والممتد منذ �سنة ت�سعين ميالدية حتي الآن من
االهوال الج�سام واال�ضطهاد ما لو واجهته كني�سة �أخري لما بقيت �صامدة حتي
االن .
والجديد في الأمر هو ان الحملة هذه االيام لم تلج�أ الي اال�ضطهاد المادي
والبدني بعد ان ثبت لها ان هذه النوعية من الحمالت لم ت ِ
ُجد نفع ًا مع هذه الكني�سة
العتيدة وي�شهد علي ذلك تاريخها فال قوة الرومان الغا�شمة وال �سطوة غيرها من
القوي اال�ستعمارية المتعاقبة التي داهمت م�صر طوال تاريخها حتي الغزو العربي
ا�ستطاعت ان تثني الكني�سة او تنهي دوره��ا الفكري والقومي وتاثيره الفذ علي
ال�شخ�صية الم�صرية ممتدة اال�صول والتراث الي االجداد الفراعنة العظام .
�أجل فالكني�سة القبطية هي حافظة القومية الم�صرية وهي التي ع�ضت علي
تراث م�صر الفكري والثقافي بالنواجذ فها هي م�صر لم تزل تاخذ بالتقويم
القبطي في الزراعة وهو تقويم �شم�سي ولم ي�ستطع العرب الغزاة بكل تجبرهم
وق�سوتهم غير المنكرة تاريخي ًا ان يفر�ضوا تقويمهم القمري عليها  ,بل ان
الكني�سة القبطية هي التي ر�سخت كل تقاليدنا القومية حتي ا�صبح المرء ال يفرق
بين عادات وتقاليد الم�سلم والم�سيحي الم�صري فالكني�سة حين و�ضعت قدا�ساتها
ركزت علي النواحي االجتماعية وال�سلوكية التي ينبغي ان يتميز بها الم�صري .
انظروا اليها وهي ت�صلي فتقول «انعم علي �شعبك بوحدانية القلب» وهو مبد�أ اخذ
منه الم�سلمون المحدثون مقولتهم ال�شهيرة «علي قلب رجل واحد» اذ ان الكني�سة
ا�سبق وجودا من اال�سالم بقرون وقرون  .ثم انظروا اليها وهي تردد اي�ض ًا �صالتها
«ب��ارك اكليل ال�سنة ب�صالحك من اجل فقراء �شعبك من اجل االرملة واليتيم
والغريب وال�ضيف» ف�أية مبادي تفُ�ضل تلك التي زرعتها وا�صلتها كني�ستنا القبطية
والتي كانت ثوابت �شعبية وعقيدة لدي م�سلميها واقباطها علي ٍ
حد �سواء  ,واي
عظمة في ار�ساء مبد�أ التكافل االجتماعي قبل ان ت�أخذ به الح�ضارة الغربية بقرون
هذا قدرها ؟ وقد يذكر من عا�ش منا في الريف الم�صري الغرفة التي كانت يطلق
عليه الم�ضيفة في كل بيت وهي المخ�ص�صة ال�ستقبال ال�ضيوف والغرباء و�إكرام
وفادتهم دون مقابل قبل فكرة الفنادق والخانات  .ثم تعالوا الي تقاليد كانت
مرعية عند الم�صريين جميعا في العطف والحنو علي االرامل وااليتام وكيف كان
الجار ال يبيت الليل وقد علم ان له جار ًا في عوز او ارملة محتاجة او يتيما لي�س له
من يرعاه  .كل هذه العادات الم�شتركة التي كانت قا�سما للم�صريين جميع ًا هي من
و�ضع ورعاية الكني�سة القبطية
ثم نعود الي بيت الق�صيد في هذا المقام وهو ان الهدف الذي تتغياه الحملة
الوهابية الم�سعورة من الهجوم علي كني�ستنا هو الق�ضاء علي البقية الباقية
من الهوية الم�صرية التي تحافظ عليها كني�ستنا الم�صرية فانتبهو ايها ال�ساة
الحري�صون علي بقاء م�صر ب�شخ�صيتها القومية المتفردة.
كمال �سيدارو�س
					

في القانون

قانون بناء الكنائ�س والتعليق عليه
حدد القانون �شكل الكني�سة في مادته
رقم ( )1وو�صفها ب�أنها عبارة عن مبنى
م�ستقل قد تعلوه قبة �أو �أكثر تمار�س فيه
ال�صالة وال�شعائر الدينية ويتكون من
طابق واحد �أو �أكثر و�سقوف ومحاط ب�سور
ولها هيكل وهو المكان المخ�ص�ص لرجال
الدين المخت�صون ب�أداء ال�صالة والكني�سة
لها �صحن يتواجد فيه الم�صلون و�أي�ضا لها
قاعة (معمودية) وهو المكان المخ�ص�ص
في �أداء طق�س العماد و�أي�ضا لها منارة وهو
جزء مرتفع من مبنى الكني�سة على �شكل
مربع �أو م�ستطيل �أو �إ�سطواني �أو �أي �شكل
يكون مت�صال بمبنى الكني�سة ولها �أي�ضا
جر�س و�صليب ولها �أي�ضا مبنى خدمات
وبيت للخلوة ومكان ل�صناعة القربان.
ون�ص القانون في المادة ( )2يراعي �أن
تكون م�ساحة الكني�سة المطلوب الترخي�ص
ببنائها وملحق الكني�سة على نحو يتنا�سب
مع عدد وحاجة مواطني الطائفة الم�سيحية
في المنطقة التي تقام بها.
ون���ص��ت ال �م��ادة ( )5ع�ل��ى �أن يلتزم
المحافظ المخت�ص ف��ي ال�ب��ت ف��ي طلب
ت��رخ�ي����ص الكني�سة ف��ي م ��دة ال تتجاوز
�أربعة �أ�شهر من تاريخ تقديم الطلب ،وفي
حالة الرف�ض يجب �أن يكون قرار الرف�ض
م�سبباً.
وتن�ص ال�م��ادة ( )7على �أن��ه ال يجوز
تغيير الغر�ض من الكني�سة المرخ�صة �أو
ملحق الكني�سة المرخ�ص �إل��ى �أي غر�ض
�آخر .ولو توقفت �إقامة ال�صالة �أو ال�شعائر
الدينية بها يقع باطال كل ت�صرف يتم على
خالف ذلك.
و�أتت المادة ( 8و  )9من ذات القانون
على �أن��ه ال ي�ج��وز منع �أو وق��ف ممار�سة
ال�شعائر والأن���ش�ط��ة الدينية ف��ي �أي من
المباني الم�شار �إليها �أو ملحقاتها لأي
�سبب .ويعتبر مرخ�صا ككني�سة كل مبنى
قائم في تاريخ العمل ب�أحكام هذا القانون
تقام به ال�شعائر الدينية الم�سيحية.
تعليق:
هذا القانون يعتبر قانون غلق الكنائ�س
ولي�س بناء الكنائ�س ،ولكن ب�صفة مقننة.
فالقانون ت�ضمن على �شروط تعجيزية لبناء
الكنائ�س ،فمواد القانون �أتت متناق�ضة مع
مواد الد�ستور الم�صري والتي تعطي حرية
الإعتقاد المن�صو�ص عليها في المواد  64و
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 89من الد�ستور ومهدرة لمبادئ المواطنة
وال �م �� �س��اواة وح��ري��ة �إق��ام��ة دور العبارة
وممار�سة ال�شعائر الدينية.
فعند البناء يبد�أ �أوال بطلب يقدم لل�سيد
المحافظ التابع لدائرته المكان المراد
ترخي�صه �أو تقنينه ،ومن الجائز �أن يقابل
هذا الطلب بالرف�ض لأ�سباب واهية وغير
قانونية .و�إذا ما طُ عن على قرار الرف�ض
�أمام محاكم مجل�س الدولة ف�إلى �أن تنتهي
الق�ضية ُويحكم فيها يكون الجيل الذي
تقدم بطلب الترخي�ص قد انقر�ض و�أ�صبح
في عداد الأموات.
وا�شترط �أي�ضا القانون �أن يكون عدد
الم�سيحيين متنا�سبا مع م�ساحة الكني�سة،
وم��ن �أي��ن لنا �أن نعرف ع��دد الم�سيحيين
ف��ي ك��ل مدينة �أو ق��ري��ة ،فهذا �شيء غير
منطقي.
وال�شيء المهين �أي�ضا ،ما ورد في المادة
( )2من ذات القانون هو لفظ عدد وحاجة
مواطني الطائفة الم�سيحية في المنطقة!!
فهل التقرب �إلى اهلل يحتاج عدد معين من
النا�س؟ ومن منّا لي�س في حاجة للتقرب
�إلى رب العباد؟!
ب��الإ��ض��اف��ة �إل ��ى ذل��ك ف� ��إن ع��دد كبير
م��ن المباني المطلوب تقنين �أو�ضاعها
وترخي�صها وبعد �أن �أر�سلت الكني�سة �إلى
الجهات المخت�صة قائمة بهذه المباني
فوجئنا بكثير من الغوغائيين المدفوعين
من قبل �أ�شخا�ص معينة بمحا�صرة تلك
المباني ومنع الم�صلين من ال�صالة بها
والتدخل ال�سافر والخارق للقانون من قبل
جهات الأمن بغلق تلك الأماكن بالمخالفة
لن�ص ال�م��ادت�ي��ن  8و  9م��ن ق��ان��ون بناء
الكنائ�س.

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.
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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

عالمة ا�ستفهام ؟

خ��ال�����ص �إح��ت��رام��ي لكاتب
هذا المقال الذي و�صلني على
الوات�س�آب.
م�ل�ي��ون ع�لام��ة ا��س�ت�ف�ه��ام ،على
�إقرار الكويت لتبرع ،لبناء  ٥٠معهد
�أزهري في م�صر ،دائم ًا تبرعاتهم
لبناء جوامع �أو مدار�س دينية ،بينما
الخليج الآن يبني معاهد بحث علمي،
ومتاحف .جامعة ال�سوربون �إفتتحت
ف��رع� ًا �ضخم ًا ف��ي الخليج ،متحف
ال�ل��وف��ر ،م��رك��ز �أب �ح��اث نا�شيونال
ج��ي��وج��راف��ي��ك ،م ��اي ��و كلينيك،
الجامعات الأمريكية ،كبرى مراكز
البحث العلمي ،الإم ��ارات �أنجزت
ب��رن��ام��ج ف���ض��اء م�ت�ق��دم ،البعثات
العلمية لأبنائهم للدرا�سة في �أمريكا
و�أوروبا وكندا بالآالف ،فقط عندما
ي�ك��ون التبرع لم�صر؛ ي�ك��ون لبناء
جوامع ،وم��دار���س دينية تكر�س ما
نحن فيه من غيبوبة وخدر ،لت�صبح
م�صر �أك�ب��ر م��زرع��ة ميكروفونات
في العالم ،و�أكبر م�صرخة �صوتية
على الكوكب ،المدار�س الدينية هي
حوا�ضن وم�ف��ارخ للرجعية والفكر
الما�ضوي ال�خ��راف��ي ،ول��ن ت�ؤ�س�س
�إن�سان ًا ع�صري ًا مناف�ساً ،بعقل علمي
نقدي تجريبي .م�صر التي �أر�سلت
للكويت في ال�ستينات ،زكي طليمات
لي�ؤ�س�س معاهدها الم�سرحية والفنية،
م�صر التي �أر�سلت �أحمد بهاء الدين
والكاتب �أحمد زكي لي�ؤ�س�سا مجلة
العربي وال�صحافة الكويتية ،م�صر
التي ا�ستقبلت طالبهم في جامعة
القاهرة وعين �شم�س ،مليون عالمة
ا��س�ت�ف�ه��ام ك�ب�ي��رة ع�ل��ي التبرعات
الموجهة لغر�ض بعينه ،المدار�س
الدينية �أحرقت وفخخت باك�ستان،
تبرعات مجانية بينما �إذا طلبت
م�صر ق��ر��ض� ًا لمركز بحث علمي
�أو م�ست�شفي ،من �صندوق الإنماء
الكويتي يكون بفائدة �أعلى من فائدة
�إقرا�ض البنك الدولي.
�أم��ا كفانا ال�ب��رن��ام��ج ال�سعودي
ال�سخي لت�سمين ال�سلفية في م�صر،
ووهبنة و�سلفنة الأزه��ر و�شيوخه،
والذي تبلغ ميزانيته  ٣مليار دوالر،
متى نفيق م��ن خم�سين ع��ام � ًا في
الغيبوبة؟ متى يا وطن؟
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عليــك!
�إ�ســم ال�صليــب ِ
ن�ش� ُأت فى �أ�سرة ال ي�صي ُبها الهل ُع �إن
ج��اءت طنط �إيڤون جارتنا وح�ضنتنى
وهى تقول :با�سم ال�صليب عليكى كبرتى
وبقيتى عرو�سة!� .أو حين تقولها طنط
�آنجيل لأم��ى �إن �شاهدتها ف��ى ف�ستان
جديد جميل� .أو حين يقولها جارنا �أنكل
و�سيم لأبى ،المت�صوف حافظ القر�آن،
حين يخبره �أننى ح�صلت على الدرجات
النهائية فى االمتحان.
�أول م ��رة ف��ى ح �ي��ات��ى �أ� �س �م��ع هذه
العبارة الطيبة كانت فى ال�صف الثانى
االبتدائى .كانت مي�س را�شيل تدور بيننا
فى الف�صل ونحن نكتب ما تُمليه علينا.
توقفت جوار مكتبى و�أم�سكت كرا�ستى.
باب الف�صل ودخلت مع ّلم ٌة �أخرى
ُطرق ُ
لأم��ر م��ا .فهتفت مي�س را�شيل :تعالى
�شوفى يا عايدة .البنت �شولة ،ب�س ا�سم
ال�صليب عليها ّ
خطها حلو خال�ص .وقتها
انده�شت ج ًّدا كيف عرفت مي�س را�شيل
�أننى �شولة! كنت �أظنّه �س ًّرا عائل ًّيا ال
تعرفه �إال �أم��ى! وقتها ل��م �أك��ن �أعرف
�أن �شولة تعنى ع�سراء� ،أى �أكتب بيدى
الي�سرى .كنت �أ�سمع �أم��ى تقول للنا�س
بده�شة :فافى �شولة ب�س ّ
خطها جنان!
مر�ض داخلى ال يعرفه �أح ٌد
وفهمت �أنه ٌ
رفعت ب�صرى �إلى مي�س را�شيل
�إال �أمىُ .
التى تعرف �أ��س��رار الأ��س��رة ،فبدت فى
عينى ك�إحدى ر ّب��ات الحكمة فوق جبل
و�ضعت ك َّل المعلمين
الأولمب .من وقتها
ُ
فى مرتبة فوق الب�شر باعتبارهم علما َء
حكيت لأمى ما
و�سحرة .فور عودتى للبيت ُ
حدث ،فابت�سمت وح�ضنتنى .لم ترتعب
من كلمة �صليب كما يرتعب المر�ضى
�ضعاف الإيمان .نحن الم�سلمين ن�ؤمن
ب�أن ال�سيد الم�سيح عليه ال�سالم ُرفع من
ال�صليب و�صعد �إلى ال�سماء قبل �إتمام
و�صلب الإ�سخريوطى عو�ض ًا
ال�صلبُ ،
عنه ع�ق��اب� ًا على خيانته .والم�سيحى
ي ��ؤم��ن �أن ال�سيد الم�سيح ُ�صلب لكى
يفتدى الب�شرية الآثمة ،فيحقق معادلة
العدل والرحمة ،اللذين ال يجتمعان �إال
بدم ال�سيد الم�سيح الم�صلوب .اختالف
فى فل�سفة عقيدتين ال ي�ستوجب التقاتل
وال الهلع ،لكم دينكم ولى دينى .الهلع
ي�شير �إلى نف�س مهزوزة فقيرة الإيمان.
كانت �أمى رحمها اهلل تُهدى المع ّلمات
الم�سيحيات فى مدر�ستى تماثيل لل�سيدة
ال�ع��ذراء فى �أع�ي��اد الم�سيحيين ،وكان
جيراننا الم�سيحيون يهدون جيرانَهم
م�صاحف جميل ًة ل�سياراتهم الجديدة.
َ
تلك البيئة ال�صحية التى ن�ش�أ فيها

بقلم :فاطمة ناعوت
جيلى وم��ا �سبقتنا م��ن �أج �ي��ال ،جعلت
قلو َبنا نظيفة ،وعقولنا م�ستنيرة� .أحزن
حين �أ�سمع ما يجرى اليوم فى بع�ض
ال �م��دار���س م��ن عن�صريات و�شقاقات
يب ُّثها بع�ض الأهل قليلى الوعى فى قلوب
ال�صغار البرعمية ،فين�ش�أون مه�شمين
روح� ًّي��ا ونف�س ًّيا ،ويكرهون كل مختلف
ع�ن�ه��م ،وي �ه��دم��ون ب ��د ًال م��ن �أن يبنوا
م�ستقبل هذا البلد الحزين.
لم �أر م�سيح ًّيا انزعج حين ي�سمع منّا
نحن الم�سلمين العبارة المقابلة :ا�سم
النبى حار�سك و�صاينك .بل كثي ٌر منهم
يقولونها بمحبة وب�ساطة .وحين ُيلحفون
فى طلب يقولون :والنبى! كما نفعل نحن
الم�سلمين .الم�سيحيون ت�ش ّربوا �أدبياتنا
الإ�سالمية اليومية م��ن ط��ول ع�شرتنا
م ًعا ،دون هلع ،وال نفور ،وال ا�ستعالء.
�أى هلع ي�صب مختال من �صليب هو رم ٌز
لدى الم�سيحى وجوهر �إيمانه؟!
م��ازل��ت �أذك ��ر ب�ف��رح ذل��ك ال�صليب
الأزرق ال�صغير المر�سوم بالو�شم على
ُر�سغ يد ق ّدمت لى ح ّبة تمر لأك�سر بها
�صيامى فى رم�ضان يوم  26يوليو 2013
�أم��ام ق�صر االتحادية .وال �أدرى لماذا
بيت فى ق�صيدة
خطر على بالى الآن ٌ
�أحمد �شوقى للجنرال �إدم��ون��د �أ ِلنبى:
ال�سيف ناحي ًة.....
القد�س خ ّل
فاتح
َ
ِ
يا َ
حديدا كان بل خ�شبا .و� ُأى
لي�س
ال�صليب ً
ُ
هلع من جر�س كني�سة ك��ان هو ال�سبب
فى اختراع ال�س ّلم المو�سيقى الذى �صنع
لنا ماليين ال�سيمفونيات وال�سونتات
والألحان الجميلة ،كما ع ّلمنا التاريخ؟!
عن نف�سى �أح� ّ�ب �صوت جر�س الكني�سة
و�أ��س�ت�م�ت��ع ب��ه ح��زي� ًن��ا ك���ص��وت ڤيولين
�شج ّية تملأ قلبى بال�شجن ،وفرِ ًحا كما
��ص��وت ع�صفور ي�ش ُّق ُح� ُ�ج� َ�ب ال�صمت
قلب الم�ؤمن
�صادحا يقول :هنا حياة!ُ ،
ً
يت�سع لكل الب�شر على اختالف �أعراقهم
القلب المهترئ
وعقائدهم و�ألوانهم� ،أما ُ
نف�سه.
فال ي�سع حتى َ
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في ذكرى كمال المالخ

�إعـداد :مـاري ب�ســطـا

بجريدة الأهرام العتيدة الأكثر
قراءة والتى كان ي�ستهل قارئ الجريدة قرائتها
بها ،بعد المان�شيت الرئي�سى .كمال المالخ هو
م�ؤ�س�س مهرجان القاهرة ال�سينمائى الدولى
لالفالم وتر�أ�س المهرجان فى (�أزهى ع�صوره)
وجعل منه مهرجانا عالميا .كمال المالخ اي�ضا
�أ�س�س مهرجان اال�سكندرية لالفالم.
ك��ان عمه «�سليم ال �م�لاخ» وزوج �ت��ه يقطنان
الفيلال التى بنى عليها ب��رج التطبيقيين على
كورني�ش نيل المنيا الآن ،هو وزوجته التى اغلقتها
بعد وفاته فى �أواخر ال�سبعينيات تقريبا ،ولم يكن
لهما ذرية.
هل �سمع �أحد عن تكريم ًا لهذا الرجل
اال�سطوري بعد وفاته؟!!

ياعم يا بتاع الحاجات القديمة
عم يا بتاع الحاجات القديمه� ..شوفلنا حاجه عندك ليها قيمه� .شوف قلوب تكون
�سليمه � ..شوف نا�س تكون رحيمه .تعبنا م النا�س اللئيمه ...اللي عاي�شه ب�ألف و�ش....
واللي كل حياتها غ�ش ..واللي ابوها جنيه وقر�ش� ..شوف �ضحكه م القلب طالعه� .شوف
�شمعه في ال�ضلمه والعه� .شوفلنا حتى �ضحكه حلوه� ...سمعنا حتى �أي غنوه ...ت�صحي في
الحزين ...يا بتاع الحاجات القديمه � .شوفلنا نا�س من
النف�س الحنين ...وتفرح القلب
ّ
بتوع زمان نا�س كانت طيبه  ..نا�س كانت قريبه  ..نا�س كانت عي�شها كريمه  ..نا�س كانت
عي�شتها ب�سيطه  .يا عم يابتاع الحاجات القديمه ينفع تاخد النا�س الجديده وترجلعنا
النا�س القديمه !.

(بقية �صفحة )10
الحكومة في تحديد ن�سبة الربح.
م�شروع قانون رقم :9
ت��م ال�غ��اء م�شروع ال�ق��ان��ون رق��م  9من
قبل الق�ضاء لمخالفاته القانونية ،حيث
ك��ان ي��دع��و �إل ��ى تق�سيم كاليفورنيا �إلى
ثالث واليات .ولذلك تم حذفه من بطاقة
الإنتخاب.
م�شروع قانون رقم ( :10ال)
القانون الحالي ي�سمح لبع�ض المدن �أو
الكاونتي �أن تحدد قيمة الزيادة ال�سنوية على
�إيجارات ال�شقق ال�سكنية فقط ،وي�ستثنى
م��ن ه��ذا �إي �ج��ارات ال�م�ن��ازل  Housesو
الكوندومنيوم  ،Condominiumوكان
�أ�صحاب ال�شقق ال�سكنية يلتزمون بالزيادة
المقررة من قبل المدن �أو الكاونتي ،ولكن
في حالة �إخالء �إحدى ال�شقق يحق للمالك
ان يرفع القيمة الإيجارية لل�ساكن الجديد
بدون �أي قيود.
م�شروع القانون رقم  10الجديد يطالب
ب ��إزال��ة ال�شروط التي كانت تفر�ض على
المدن التي يتم فيها تحديد الإيجارات
وي�سمح لها ان تحدد قيمة الزيادة ال�سنوية
للإيجارات مع و�ضع �سقف لها ،كما يعطي

ما هى الأديرة غير المعترف بها ر�سم ًيا؟
في ال�سابع ع�شر من �شهر �أغ�سط�س الما�ضي ،دعت لجنة الرهبنة و�ش�ؤون
الأديرة بالمجمع المقد�س للكني�سة الأرثوذك�سية ،جميع الأماكن غير المعترف بها
ك�أديرة� ،إلى ت�صحيح �أو�ضاعها ،من خالل الخ�ضوع لإ�شراف البطريركية عليها،
روحي ًا ورهباني ًا ومالياً ،و�أمهلتها �شهر ًا للخ�ضوع �إليها «في هدوء و�سالم».
وبعد قرابة الأ�سبوع من االنتهاء من المدة ،لم ُتعلن الكني�سة ر�سمي ًا حتى الآن
�سواء على ل�سان متحدثها الر�سمي� ،أو من خالل بيانات المجمع المقد�س ،تقنين
�أي ًا من الأديرة الغير معترف بها� ،أو حتى تقدم �أحدها �إلى الكني�سة بطلب لتقنين
�أو�ضاعها.
وفيما يلي نر�صد عدد ًا من الأديرة غير المعترف بها من الكني�سة.

مراكب ال�شم�س من �إكت�شاف كمال المالخ

ماذا يحدث في أمريكا...

)Volume # 19 - Issue No. 392 - (1 - 15 October 2018

انتهت مهلة «خ�ضوعها للكني�سة»..

م�����ص��رى ت��م تجاهله
ول����م ي��ج��د م���ن ي��داف��ع
ع��ن��ه ،وح��ت��ى ال ي��ذوب
من ال��ذاك��رة الجمعية
للم�صريين نذكركم
به.

ا�سمه ك�م��ال ول�ي��م يونان
ال� �م�ل�اخ ال �� �ش �ه �ي��ر بكمال
المالخ.
ف �ق��د ت �ع �م��دوا تجاهله
وطم�س تاريخه ،وكثير ًا ما
ُن�سبت �إنجازاته لآخرين!!
كمال المالخ �شخ�صية
م���و�� �س���وع� �ي���ة ،م��ت��ع��دد
ال�م��واه��ب  ..ح��اج��ة ك��دا زى عمنا
�صالح جاهين.
كمال المالخ كاتب  ..و�صحفى  ..ور�سام
 ..و�أديب  ..وروائى  ..و�سينمائى  ..واي�ضا
ع��ال��م �آث ��ار عالمي ،ه��و مكت�شف مراكب
ال�شم�س بعد ان كانت مجهولة ومدفونة لمدة
� ٥آالف �سنة به�ضبة الأهرام بالجيزة ،وقد
ت�صدرت �صورته ب�سبب هذا الك�شف ا�شهر
المجالت العالمية.
ك �م��ال ال �م�لاخ ه��و م��ؤ��س����س الجمعية
الم�صرية للكتاب ون �ق��اد ال�سينما عام
 .١٩٧٣كمال المالخ كان الر�سام اال�سا�سى
لأخبار اليوم و�آخر �ساعة واالخبار والجيل
ال �ج��دي��د .ك �م��ال ال��م�ل�اخ ك ��ان الر�سام
اال�سا�سى لمقاالت توفيق الحكيم ومحمد
التابعى وال�ع�ق��اد و�سالمة مو�سى وكامل
ال�شناوي ومحمد ح�سنين هيكل .كمال
ال�م�لاخ ك��ان �صاحب ال�صفحة الأخيرة
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أغرب المعلومات
 -1تختفي ال�شم�س تماما من �سماء المتجمد ال�شمالي لمدة  186يوم ًا
�سنوياً.
 -2عدد الأغنام الموجودة في نيوزيلندا نحو  70مليون ًا في حين �أن
عدد ال�سكان ال يتجاوز  4ماليين.
� -3إحدى القبائل الهندية ال يحق للإبن �أن ي�صبح �أطول من والده،
وفي حال �إقت�ضت ال�ضرورة ذلك ف�إنه يتعين على الإبن �أن ي�شتري ذلك
الحق من والده بالمال �أو بثور.
� -4إذا و�ضعت كمية من الكحول على عقرب �سام ف�إنه �سي�صاب
بهياج �شديد و�سيلدغ نف�سه مرار ًا وتكرار ًا �إلى �أن يموت.
 -5قبل ب�ضع �سنوات� ،ضربت �صاعقة رعدية ملعب ًا لكرة القدم في
جمهورية الكونغو الديمقراطية خالل �إحدى المباريات ،الغريب �أن تلك
ال�صاعقة قتلت جميع العبي �أحد الفريقين في حين لم ي�صب �أي العب
من العبي الفريق المناف�س ب�سوء.
 -6في العام  1894كان في الواليات المتحدة الأمريكية � 4سيارات
فقط.
 -7الرقم القيا�سي الذي حققته دجاجة في اال�ستمرار في الطيران
حتى الآن هو  13ثانية فقط.
ّ
 -8عندما يولد الإن�سان يكون في ج�سمه  300عظمة� ،إال �أن ذلك
العدد يتراجع �إلى  206فقط عند الو�صول �إلى �سن البلوغ.
 -9عندما ُتخرِ ج الغوريال ل�سانها من فمها فمعنى ذلك �أنها غا�ضبة
للغاية.

بدون تعليق
كنت با�شترى عي�ش من مخبز وحلوانى في مدينتي  ..طلبت العي�ش
قالولي قدامه ع�شر دقائق ويطلع من الفرن  ..قررت ا�ستنى وبد�أت
اتفرج على الحلويات اللي بيبيعها المحل ،كانت حاجات حلوه قوي
وملفته للنظر فعال.
دخل المحل �شاب �صغير حوالي � ١٨سنة كده  ..للوهلة الأولى �شكله
يدى �إنطباع �أنه �شاب م�ش كوي�س يعني داخل ب�سجارة والب�س �سل�سلة
وحظاظه وكده ..
�صاحب المحل طلب من ال�شاب يطفي ال�سيجارة فالولد �إعتذر ب�أدب
�شديد وخرج رمى ال�سيجارة بره المحل ودخل اعتذر تاني وو�شه �أحمر
من الك�سوف.
طلب ال�شاب ن�ص د�ستة جاتوه وبد�أ يختار القطع اللي عاوزها  ..كان
بيختار بدقة �شديدة وحب و�شغف ..كان وا�ضح �أنه بيختار القطع اللي
بيحبها ومنتظر انه ي�ستمتع ويتلذذ بيها.
دخل راجل �شكله ومالب�سه توحى بالتوا�ضع ..غالبا بي�شتغل حار�س
في �أحد العمارات القريبة  ..كان معاه �إبنه طفل �صغير حوالى � ٦سنين
 ..الراجل طلب ب  ٢جنيه عي�ش ووقف ينتظر زيى.
بد�أ الطفل يحرك عينه في المحل بانبهار و�شوق وبعدين �شد �أبوه من
هدومه وقاله حاجه في ودنه وهو بي�شاور على الجاتوه.
الأب طبطب عليه وراح �س�أل �صاحب المحل عن ال�سعر وبعدين رجع
تاني طبطب على �إبنه وقاله بكره اجيبلك �أنت واخوك و�أنتم رايحين
المدر�سة عل�شان م�ش معانا غير فلو�س العي�ش.
�أنا وال�شاب ال�صغير (�أبو �سل�سلة) اخدنا بالنا من الموقف ده وبينما
�أنا مت�أثر و�صعبان عليا الولد و�صل العي�ش الفينو.
اخد الرجل و�إبنه العي�ش الأول وخرجوا.
وهما ل�سه عند الباب القيت ال�شاب (�أبو �سل�سلة !) جرى وراهم وادى
علبة الجاتوه كلها للطفل و�أ�صر على �أبوه انه ياخدها.
مفي�ش كالم ممكن يو�صف نظرة ال�سعاده فى عينين الطفل وال نظرة
الإمتنان وال�شكر فى عيون االب.
م�ش دي الحاجه الوحيدة المثيرة للإعجاب؛ ده كمان �صاحب المحل
قال لل�شاب اجيبلك جاتوه غير اللي اديته للولد؟  ..كان رد ال�شاب (�أبو
�سل�سلة!) �أنه ما كان�ش معاه غير الفلو�س اللي دفعها ،ب�س هو ممكن
يجيب في �أي وقت تاني.

دير «ماريوحنا الحبيب» ب�أمريكا
�أعلن الأنبا كارا�س �أ�سقف بن�سلفانيا وتوابعها ،منذ قرابة ال�شهر منع الزيارات
�إلى ما �أ�سماه بـ«دير ماريوحنا الحبيب» بوالية بن�سلفانيا الأمريكية ،الفت ًا �إلى �أن
هذا الدير ال يتوافر فيه �أي �شرط من �شروط المقومات الرهبانية.
وقرر �أ�سقف بن�سلفانيا منع التعامالت المادية� ،أو القيام بالرحالت �إلى الدير،
وفق ًا لقرارات اللجنة الرهبانية التي �أعطت مهلة �شهرا لتقنين الأدي��رة غير
المعترف بها.
المعروف عن الدير� ،أن الأنبا بطر�س الأ�سقف العام للكني�سة هو من �أ�س�سه
منذ � 7سنوات ،وتقام به �صلوات ،لكن رغم ذلك ف�إنه لم ُيعترف به ،ولم يخ�ضع
ل�شروط لجنة الرهبنة و�ش�ؤون الأديرة ،التي �أو�ضحت �ضرورة ت�سجيل �أر�ض الدير
با�سم بطريركية الأقباط الأرثوذك�س ،والخ�ضوع للم�شرف الروحي الذي �سيعينه
البابا للدير.
و�أ�صدر القائمون على المكان بيان ًا �سموه «بيان محبي الدير»� ،أو�ضحوا فيه �أن
مركز القدي�س يوحنا الحبيب لي�س دير ًا بالمعنى المتعارف عليه للحياة الديرية،
و�أنه المقر الروحي والإدارى لقناة �أغابي ،التي تعد �أول قناة ف�ضائية للكني�سة
القبطية َت ُبث من الخارج.
دير «الأنبا كارا�س» بوادى النطرون
تعود ق�صة الدير �إل��ى ت�أ�سي�س الراهب الم�شلوح يعقوب المقاري -الراهب
بدير �أبومقار �سابقاً -دير �سماه بـ«الأنبا كارا�س» ،من خالل جمعه لتبرعات من
الأقباط بلغت ع�شرات الماليين.
وفي �أوائل عام � ،2015أخلت لجنة الرهبنة و�ش�ؤون الأديرة بالمجمع المقد�س
طرفه من دير القدي�س الأنبا مقار بوادي النطرون ،لقيامه ب�إن�شاء ما ي�سمى دير
الأنبا كارا�س بوادي النطرون دون �أي تكليف قانوني من الكني�سة.
وعلى مدار �أربعة �سنوات� ،أو�ضحت اللجنة المجمعية �أنها قدمت من خالل
عدد من الأ�ساقفة محاوالت الن�صح والإر�شاد وزيارات وجل�سات متعددة من الآباء
المطارنة بما فيهم الأنبا �إبيفانيو�س و�أع�ضاء اللجنة المجمعية للرهبنة و�شئون
الأدي��رة� ،إال �أنه ا�ستمر في عناده وتجاوزاته الرهبانية وال�سلوكية ،الأمر الذي
دفعها لتجريده من الرهبنة.
دير «الأنبا مكاريو�س» بالفيوم
رغم �إ�شراف الأنبا مكاريو�س الأ�سقف العام لإيبار�شية المنيا و�أبوقرقا�ص على
الدير ر�سمياً� ،إال �أنه لم يحظ باالعتراف الر�سمي من الكني�سة ولجنة الرهبنة
و�ش�ؤون الأديرة بالمجمع المقد�س.
ترجع تاريخ �أزم��ة الدير منذ  2009عندما فوجيء م�سئولو وزارة البيئة
والمحميات الطبيعية بالفيوم برهبان الدير بمحمية وادي الريان ،ببنائهم داخل
�أر�ض المحمية دون الح�صول على تراخي�ص ،وعندما ت�صدى لهم م�سئولو البيئة
والمحميات الطبيعية تعدوا عليهم بال�سب وال�ضرب و�إلقاء الطوب والحجارة،
و�إلقاء القب�ض في وقت الحق على راهب بالدير.
انتهت الأزمة باتفاق ،كلف البابا توا�ضرو�س في �أعقابه الأنبا مكاريو�س �أ�سقف
عام المنيا بالإ�شراف على الدير روحي ًا والبدء في تنظيم حياة رهبانه بداخله،
في انتظار الح�صول على �إعتراف ر�سمي من المجمع المقد�س.
دير الزيتونة بطريق الإ�سماعيلية ال�صحراوي
تعود الق�صة �إلى عام  ،2005عندما �أن�ش�أ القم�ص �إبيفانيو�س ال�سرياني الدير
في عام  2005على م�ساحة فدانين ،على طريق الإ�سماعيلية ال�صحراوي.
القم�ص �إبيفانيو�س ال�سرياني� ،أمين الدير وم�ؤ�س�سه ،قال في ت�صريحات
�سابقة �إن هذا الدير الذي �أ�س�سه عام  2005على م�ساحة فدانين ،ما زال حتى
الآن «تحت الإن�شاء» ،وغير معترف به من قبل الكني�سة دير ًا عامر ًا حتى تنتهي
جميع �إن�شاءاته ،لكن في الوقت نف�سه هو مكان خا�ضع لإ�شراف البابا توا�ضرو�س
الثاني.
و�أو�ضح �أن لديه  10رهبان بالدير ،و 9من طالبي الرهبنة ،و�أنه تم االنتهاء من
بناء  150قالية بالدير.
الدير غير المعترف به �إلى الآن كان منفى للراهب الم�شلوح �أ�شعياء المقاري
بعد �أن ت�سبب في العديد من الم�شكالت بدير �أبومقار.
دير متا�ؤ�س الفاخوري
ظهر الدير على قائمة المزراع الخا�ضعة لإ�شراف الأ�ساقفة من الكني�سة،
في القائمة التي �أعلنتها الكني�سة في �أواخر �شهر �أغ�سط�س الما�ضي تحت ا�سم
«مزرعة ال�سالم»� ،إال �أنها حتى الآن لم يتم االعتراف بها ر�سمي ًا كدير ،رغم وجود
عدد من الرهبان به.
و�أو�ضح م�صدر كن�سي� ،أن الأنبا دوماديو�س �أ�سقف �إيبار�شية � 6أكتوبر هو
الم�شرف على الدير ،الفت ًا �إلى �أنه من المتوقع �ضمه �إلى قائمة الأديرة المعترف
بها بعد االنتهاء من بع�ض الأعمال الإن�شائية فيه.

�أنــا لــن �أكـــون
�إعداد :مي�شيل م�سيحه
�شيكاغو

ع الماشي

الحق اي�ضا للمدن ان تفر�ض قيودا على
م�صيبتنا في �سرعة تغيير وزارات��ن��ا ،فبعد �أن يحول الوزير
المنازل والكوندومنيوم.
�سي�سمح
�ه
�
ن
ل
أ
�ض
�
�
�و
ه��ذا ال�ق��ان��ون م��رف�
الأموال العامة �إلى �أموال خا�صة ،وبعد �أن يرتقي ب�أفراد عائلته
حق
وجه
بدون
تتدخل
لحكومات المدن
أ�سعار اانلإيجارات ،الأمر الذي �إلى مراكز مرموقة ،وما �أن يبد�أ ينتبه ل�شئون وزارته حتى ُتحل
في تحديد �
الوزارة وي�أتي جدد ،يبد�أون الطريق من �أوله!!..
يتعار�ض مع نظام االقت�صاد الحر.
(ال) لم�شروع القانون .10
د .نبيه حبيب
					
م�شروع قانون رقم ( :11نعم)
ين�ص على �أن �أ�صحاب �شركات �سيارات
الإ�سعاف الخا�صة التزام موظفوها ب�أن
يكونوا تحت الطلب خالل فترات الراحة
«طوبى للرحماء على الم�ساكين ...الم�سيح يرحمهم في يوم الدين»
المدفعوعة  Break Timeو�أن يقوموا بعقد
ندوات تدريبية لهم ،ودفع بع�ض التعوي�ضات
�إن �أردت �أن تعمل رحمة وال تعرف كيف..
�إذا �أ�صيبوا ب�أمرا�ض نف�سية.
الفر�صة �سانحة لك الآن من خالل برنامج
م�شروع قانون رقم ( :12ال)
الناتجة
والبي�ض
يمنع بيع اللحوم والطيور
رعاية �أ�سرة في م�صر
من المزارع الحيوانية والتي ال تلتزم بتربية
الحيوانات والطيور في �أماكن م�ساحتها
وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا
تتالئم وعدد هذه الحيوانات والطيور.
تحدد
وب �م��وج��ب ه��ذا ال �ق��ان��ون � �س��وف
لم�ساعدةالأ�سرالمحتاجةفيم�صر.
الم�ساحة من قبل الحكومات المحلية.
ي�شرف على البرنامج �إيبار�شيةلو�سانجلو�س.
وه��ذا �أي�ضا يعتبر تدخال �صارخا من
جانب الحكومة في كيفية �إنتاج �سلعة ما،
لمزيد من المعلومات ات�صلوا 562-923-2590 :
وهذا مرفو�ض تماما.

خا�ص الرثوذك�س نيوز
ربي �أنا ل�ست �أ�سقفا �أو نا�سكا �أو قا�ضيا ولن �أكون
�أنا ل�ست مو�سى وال �أيوب وال ي�شوع بن نون
بل كوني على �صورتك واتكلت على �شخ�صك الحنون
�أ�س�أل وقد يبدو �س�ؤالى قديما قد م�ضت عليه قرون
+++
ماذا داهاك يا وطن وما هذا الذي ت�شهده العيون
هذا قاتل وذاك جائر وهذا ظالم ملعون
يحرق في عز النهار بيعتك وي�شدو �أمام نار الأتون
وهذا بريء من �أي هفوة �أ�سكنوه بين جدران ال�سجون
�إنهم يهدمون و�أي�ضا ي�سرقون وقا�ضى يق�ضى بغير قانون
فهل هذا حق �أم ذاك عدل �أم هذا عقل �أم جنون
+++
ايا �صاحب ذاك تاريخكم حكم الوطن؛ فترة فرعون
هاج وماج وفرح لما قلب فرح الكني�سه �شجون
�سالت دما�ؤه و�سقط قناعه من �صرخه كيريالي�سون
+++
فهل يا �إلهي ل�س�ؤالى جواب �أم كفاني ريب وظنون
ربي �أعلم �أنك عادل و�أنت قوي و�ضابط الكون
و�أنا بدونك تائه حائر و�أنا بدونك لن �أكون
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رياضة ومالعب

رياضة
�أعلن الم�ست�شار تركي �آل ال�شيخ رئي�س
مجل�س �إدارة «الهيئة العامة للريا�ضة واللجنة
الأولمبية العربية ال�سعودية» ان�سحابه ب�شكل
ر�سمي من اال�ستثمار الريا�ضي في م�صر
بح�سب ما نقلت القناة التلفزيونية «بيراميدز
ت��ي ف��ي» المهتمة بال�ش�أن الريا�ضي والتي
يملكها ،بعد �أن �شتم �أن�صار ن��ادي الأهلي
الم�صري وال��دت��ه خ�لال م�ب��اراة �ضد فريق
حورويا» الغيني لح�ساب البطولة الأفريقية
لكرة القدم.

رف�ض ال��دك�ت��ور �أ��ش��رف �صبحي ،وزير
ال�شباب وال��ري��ا��ض��ة ،م��ا ت��ردد ح��ول نقل
مقر االتحاد الإفريقي لكرة القدم خارج
م�صر خالل الفترة المقبلة ،ب�سبب الأزمة
الدائرة مع مرت�ضى من�صور رئي�س نادي
الزمالك ،وح�شده عددا من موظفي النادي
للتجمهر �أم��ام مقر الكاف بالقاهرة في
وقفة احتجاجية ،وتهديداته بحرق مقر
الكاف.
وحر�ص وزير الريا�ضة على طم�أنة �أحمد
�أحمد رئي�س االتحاد الإفريقي لكرة القدم،
خالل ح�ضوره فعاليات الجمعية العمومية
للكاف التي �أقيمت في �شرم ال�شيخ ،حيث
�أكد الوزير �أن م�صر �ستقدم كل الت�سهيالت
ال�لازم��ة للكاف ،م ��ؤك��دا �أن �أزم��ة رئي�س
ال��زم��ال��ك ح��دث ع��اب��ر �سيتم حله خالل
�ساعات.
وقدم الوزير بع�ض الإغراءات لم�سئولي
الكاف للت�صدي لأي محاوالت لنقل المقر
خارج م�صر ،م�ؤكدا �أنه ح�صل على موافقة
هيئة المجتمعات العمرانية على تخ�صي�ص
�أر���ض بجوار مقر االتحاد الإفريقي لكرة
القدم ،لتنفيذ تو�سعات في مقر الكاف.
وزي��ر الريا�ضة وعد بتقديم دعم مالي
بالإ�ضافة لتقديم كل الت�سهيالت الالزمة
من �أج��ل االنتهاء من تلك التو�سعات في
�أق��رب فر�صة ،حتى ي�صبح مقر االتحاد
الإفريقي �صورة م�شرفة.
و�أ� �ض��اف �صبحي �أن ه�ن��اك خطة من
الدولة ،لدعم مقار االتحادات الدولية في
م�صر ،بر�صد ميزانية لهذا البند ،وتقديم
جميع الت�سهيالت.

ثالثيات كرة ال�سلة
رامز نجم �سوبر �ستار باالحمر وعن يمينه يو�سف يعقوب

�أنتوني ديفيز يقترب من االنتقال �إلى لو�س �أنجلو�س ليكرز
ليكرز قد يخطف �صفقة مدوية ثانية هذا ال�صيف

اقترب الالعب �أنتوني ديفيز نجم نادي
نيو �أورل �ي��ان��ز بيليكانز م��ن ال��رح�ي��ل عن
�صفوف فريقه خ�لال ال�صيف الحالي،
و��س��ط اه�ت�م��ام كبير م��ن ج��ان��ب عمالقة
الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة ال�سلة.
�أح��دث التقارير ال��واردة ت�شير �إل��ى �أن
�أنتوني ديفيز العب نو �أورليانز بيليكانز
في طريقه لالنتقال �إلى �صفوف فريق لو�س
�أنجلو�س ليكرز خالل ال�صيف الحالي.
وانت�شرت التكهنات في الأون��ة الأخيرة
حول م�ستقبل العب البيليكانز ،خا�صة انه
�سيدخل ال�ع��ام الأخ�ي��ر م��ن عقده م��ع نيو
�أورليانز ،و�سي�صبح من حقه الرحيل في

المنتخب يطلق ر�صا�صة الرحمة على وليد �سليمان
�أط� �ل ��ق ال��ج��ه��از الفنى
للمنتخب الوطنى لكرة القدم
ب �ق �ي��ادة �أج� �ي ��رى ر�صا�صة
الرحمة على وليد �سيمان،
الع���ب الأه� �ل���ى ،ب�صعوبة
�ضمه �أو اال�ستعانة به خالل
المع�سكرات المقبلة ،راف�ضا
ال���ض�غ��وط الإع�لام �ي��ة التى
يتعر�ض لها الجهاز الفنى ب�سبب عدم
�ضم الالعب.

و�أكد هانى رمزى ،مدرب املنتخب� ،أن
الالعب ظهر مب�ستوى متميز خالل الفرتة
املا�ضية مع فريقه لكن طريقة �أداء اجلهاز
الفنى للمنتخب ال تتنا�سب مع طريقة اللعب
التى يت�سم بها «�سليمان» ،و�أو�ضح رمزى
�أن الع��ب الأه �ل��ى يلعب ف��ى نف�س املركز
الذى ي�شغله حممد �صالح ،جنم املنتخب،
وبالتاىل فمن ال�صعب �أن يتم �ضم وليد
�سليمان ويكون على دك��ة ال�ب��دالء ،و�أ�شار
�إىل �أن اجلهاز الفنى لديه �سيا�سة جديدة
يتبعها خالل قيادته للمنتخب تعتمد على
تخفي�ض معدل الأعمار حتى يكون الفريق

جاهزا للم�شاركة فى مونديال
.2022
ول� �ف ��ت «رم�� � ��زى» �إىل �أن
�أج�يرى �أ�شاد مب�ستوى الالعب
خ�ل�ال ال���ش�ه��ر امل��ا� �ض��ى ،لكن
هناك معايري حم��ددة و�ضعها
اجلهاز الفنى ل�ضم الالعبني
فى املرحلة املقبلة.
فى �ش�أن �آخ��ر ا�ستقر هانى
رمزى مدرب املنتخب الوطنى
ع�ل��ى ال�سفر �إىل �إجن �ل�ترا ع�ق��ب مباراة
ال�ع��ودة �أم��ام �سوازيالند امل�ق��رر �إقامتها
يوم � 16أكتوبر اجلارى فى اجلولة الثالثة
من الت�صفيات امل�ؤهلة لبطولة �أمم �أفريقيا
لالجتماع مع الأملانى يورجن كلوب ،املدير
الفنى لفريق ليفربول الإجنليزى ،ملعرفة
الأ��س�ب��اب احلقيقية وراء ت��راج��ع م�ستوى
حم �م��د � �ص�لاح ،جن��م ال �ك��رة امل�صرية،
والتن�سيق ب�ين ج �ه��از املنتخب الوطنى
وليفربول الإجنليزى مل�ساعدة «م��و» على
العودة �إىل م�ستواه املتميز الذى ظهر به فى
املو�سم املا�ضى ور�شحه ليكون �أحد �أف�ضل
ثالثة العبني فى العامل.

وبح�سب قناة «بيراميدز تي في» فقد قرر
�آل ال�شيخ ،في �ضوء التطورات الأخيرة �أي�ضا
«بيع الالعبين المميزين في نادي بيراميدز
في �إطار عقود خارجية ..و�إبقاء النادي تحت
ت�صرف ح�سام البدري وهادي خ�شبة و�أحمد
ح�سن ..و�ستوفر قناة بيراميدز للعاملين بها
�أماكن مميزة وعقودهم م�ستمرة» م�ؤكدا �أن
«ك��ل رج��ل في بيراميدز في ذمتي» ،وداعيا
«رموز قناة بيراميدز لالجتماع في القريب
العاجل».

تركي �آل �شيخ

�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

لو�س �أنجلو�س:

نظمت كني�سة مار يوحنا ثالثيات كرة �سلة لل�شباب
وال�شابات يوم ال�سبت � ٢٢سبتمبر �شارك فيها �أربعة
ع�شر فريقا لل�شباب و�أربعة فرق لل�شابات من مختلف
كنائ�س االيبرا�شية� ...أقيمت المباريات على مالعب
كني�سة مار يوحنا بكوفينا ،وبح�ضور و�إقبال كبير على
ريا�ضتهم المف�ضلة ..ونجح بدرجة �إمتياز باتريك
ماجد موري�س في تنظيم البطولة ب��دءا من ح�شد
�أكبر عدد من نجوم الالعبين على �صفحات التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي حتى ان و��ص��ل بالبطولة �إل ��ى من�صة
التتويج  ...قام بتحكيم البطولة جون عو�ض ...الذي
يعد �أحد �أ�سباب نجاح البطولة ...فهو خادم امين
يتحلي باالخالق الم�سيحية ويحظي باحترام ومحبة
الجميع.
كما كان لم�شاركة رامز ميخائيل  ...العب �سوبر
�ستار المحترف �أثر ًا كبير ًا في نجاح البطولة  ...فهو
يتميز بتمريراته العبقرية ودقة ت�صويبه للثالثيات
فينتزع الآهات من المتفرجين من فرط حالوة الأداء
وينجح ب�سهولة في �إحراز المركز الأول ومعه �صديق
الطفولة يو�سف يعقوب الذي يع�شق �أن يلعب مع رامز
ميخائيل ل�شدة التفاهم بينهم.
وذلك بعد �أن فازوا في المباراة النهائية بنتيجة ٢٧
 ٢٠/ويحتل فريق مينا م�شرقي المركز الثاني بعد �أن
قدم فريقه فا�صال من فنون اللعبة.
وعلى م�ستوى ال�شابات فاز فريق مارينا توما�س
ومعها المت�ألقة مريام عبدالملك على فريق كري�ستينا
بر�سوم و�سونيا ب�شارة . ٢٠/٢١
وتوج الفرق الفائزة قد�س �أبونا �شنودة غطا�س.
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تركي ال�شيخ ين�سحب من اال�ستثمار الريا�ضي في م�صر

�أعداد� :صالح بول�س

وزي���ر ال��ري��ا���ض��ة يت�صدي
ل���م���ح���اوالت ن���ق���ل م��ق��ر
ال����ك����اف خ�������ارج م�����ص��ر

�أرثوذك�س نيوز

�صيف عام  2019ب�شكل مجاني.
لو�س �أنجلو�س ليكرز يعد �أوف��ر الفرق
حظ ًا للظفر بخدمات �أنتوني ديفيز هذا
ال�صيف ،في �صفقة تجارية تبادلية مع نيو
�أورليانز هذا ال�صيف.
فريق �أنتوني ديفيز ي��در���س بقوة عقد
ال�صفقة مع لو�س �أنجلو�س ليكرز بالعب
في نف�س المركز ،ل�ضمان تعوي�ض رحيل
الالعب عن ت�شكيلة الفريق.
وكان فريق لو�س �أنجلو�س ليكرز حديث
الجميع ف��ي ��س��وق االن �ت �ق��االت ال�صيفية
ال �ح��ال �ي��ة ،ب�ع��دم��ا �أب� ��رم �صفقة القرن،
كما �أطلق عليها ،بعد التوقيع مع الملك
ليبرون جيم�س قادم ًا من فريق كليفالند
كافالييرز.
ويعد فريق بو�سطن �سيلتيك�س هو الخيار

الثاني النتقال �أنتوني ديفيز ،حال عدم �إتمام
�صفقة انتقاله �إلى لو�س �أنجلو�س بنجاح ،في
ظل وجود اهتمام كبير ب�ضم الالعب.
ال�لاع��ب �صاحب ال� �ـ 25ع��ام � ًا مطلوب
بقوة في �صفوف بو�سطن �سيلتيك�س الذي
يبحث تعزيز ت�شكيلته قبل �إنطالقة المو�سم
الجديد للمناف�سة على ب�ل��وغ النهائيات
وال�صراع على لقب الدوري.
�أنتوني ديفيز ي�شعر بقيمته في دوري
العمالقة المحترفين ،حيث �أن �أ�سهم
ال�لاع��ب ارت�ف�ع��ت ب�شدة خ�لال ال�سنوات
الأخيرة ،قبل �أن يخرج علينا م�ؤخر ًا ويعلن
نف�سه الالعب الأف�ضل في الدوري.
وق��ال ال�لاع��ب« :م��ن وجهة نظري� ،أنا
�أف�ضل العب في ال��دوري� ،أ�شعر حق ًا بهذا
الأمر ،وال يمكن لأحد ان يختلف على هذا
الأم��ر� ،س�أقول لنف�سي ،ال �أعتقد �أن �أحد ًا
�أف�ضل مني ،هذه هي عقليتي».
ف��ي ال�سنوات الأخ �ي��رة ،تطور م�ستوى
�أنطوني ديفز ب�شكل كبير ،حيث يعد واحد ًا
م��ن �أف���ض��ل ال�لاع�ب�ي��ن ف��ي دوري ال�سلة
المحترفين ،كما تناف�س على جائزة العب
العام في المو�سم الما�ضي.
ويعد �أنطوني ديفيز نجم بيليكانز هدف ًا
كبير ًا لفريق جولدن �ستيت واريورز حامل
لقب دوري ال�سلة الأمريكي في المو�سم
الما�ضي.
جدير بالذكر �أن �أنتوني ديفيز اختير
�ضمن قائمة المر�شحين للفوز بجائزة
�أف�ضل العب هذا العام ب��دوري العمالقة،
حيث تناف�س م��ع ك��ل م��ن ،الملك ليبرون
جيم�س الع��ب كليفالند كافالييز ونجم
هيو�ستن روكت�س جيم�س هاردن على جائزة
الأف�ضل هذا المو�سم ،ليتوج بها في النهاية
نجم الروكت�س جيم�س هاردن.

منع مرت�ضى من�صور من الظهور في و�سائل الإعالم
* قرر المجل�س الأعلى للإعالم في م�صر منع مرت�ضى من�صور رئي�س مجل�س �إدارة
نادي الزمالك من الظهور فى كل و�سائل الإعالم.
وقال المجل�س في بيان �إن القرارات جاءت «حفاظ ًا على الأمن القومي بعدم
التحري�ض على �إثارة الجماهير الريا�ضية الم�صرية والتطاول عليها والتحقير من
�ش�أن رموز الريا�ضة الم�صرية».
وكان من�صور قد ظهر في برنامج تلفزيوني هاجم فيه العديد من ال�شخ�صيات
الريا�ضية والعامة ،بما في ذلك رئي�س االتحاد الأفريقي �أحمد �أحمد ،و�سكرتير
االتحاد عمرو فهمي ورئي�س النادي الأهلي محمود الخطيب.
كما قرر المجل�س منع بث برنامج «م�ساء بيراميدز» الذي يبث على قناة بيراميدز
لمدة خم�سة ع�شر يوما ،ل�سماحه «بالتلفظ بعبارات م�سيئة تخالف ميثاق ال�شرف
الإعالمي».
و�أ�شار البيان �إلى �أن قرار �إيقاف من�صور جاء بناء على تو�صية لجنة �ضبط �أداء
الإعالم الريا�ضي بناء على �شكاوى ب�ش�أن ما تم عر�ضه ب�أحد البرامج الريا�ضية
وما جاء به من «انتهاك لحرية الر�أي والتعبير والقيم االخالقية واالجتماعية».
المجل�س الأعلى للإعالم يوقف برنامج مدحت �شلبي
* قرر المجل�س الأعلى للإعالم وقف بث برنامج «م�ساء بيراميدز» ،المذاع على
قناة «بيراميدز» ،ويقدمه الإعالمي مدحت �شلبي ،لمدة  15يوما.
ومن المقرر وفقا لبيان المجل�س ،بدء تنفيذ القرار اعتبارا من � 30سبتمبر.
ووجه المجل�س �إن��ذار ًا للقناة بمنع بثها حال ا�ستمرار المخالفات الإعالمية
الج�سيمة.
عمومية الأهلى تعتمد الئحة النادي الجديدة
*
بح�ضور � 16ألفا و� 138صوتا
 اعتمدت الجمعية العمومية للأهلي الئحة النادي الجديدة خ�لال الجمعيةالعمومية التي اقيمت يوم الجمعة  9/27بمقر الجزيرة،حيث جاء عدد االع�ضاء
 ١٦الف و ١٣٨ع�ضو عدد اال�صوات ال�صحيحه  ١٥الف  ٩٩٩ع�ضوا وواف��ق على
الالئحة  ١٣الف و� 921صوت وعدد الراف�ضين لالئحة � 2087صوت .
واعلنت اللجنة الم�شرفة على عمومية الأهلي �إنتهاء فترة الت�سجيل والأدالء
بالأ�صوات في تمام ال�ساعة ال�سابعة م�ساء.
و�أمرت اللجنة الم�شرفة القائمين على اللجان ببدء عملية الفرز مبا�شرة والتي
انتهت بالنتيجة التي تم الإعالن عنها.
وكان الن�صاب القانوني قد اكتمل بعد بلوغ عدد الح�ضور  ١٢٥٠٠ع�ضو وهو
الن�صاب القانوني.
«كاف» يعاقب الأهلي بعد تجاوزات الجماهير في مباراة حوريا
*
قررت لجنة االنظباط في االتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ،معاقبة الأهلي
بغرامة مالية قدرها � 20ألف دوالر ،ب�سبب تجاوزات الجماهير في مباراة حوريا
الغيني بدوري �أبطال �أفريقيا� ،إلى جانب حرمان الفريق من ح�ضور الجماهير
مباراتين مع �إيقاف التنفيذ.
محمود الخطيب رئي�س النادي وطاهر �أبو زيد �أول الحا�ضرين لت�شييع جنازة
*
�صفوت عبد الحليم نجم الفريق ال�سابق الذى وافته المنية.
رم�ضان �صبحى يرف�ض عر�ض النادي للعودة للقلعة الحمراء فى ال�شتاء المقبل
*
�سواء �إعارة �أو بيعا نهائيا ب�سبب المقابل المادي والرغبة فى االحتراف.
م�سئولو النادي يدفعون مبلغ  54مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية ،قيمة
*
مقدم تعاقد �أر�ض التجمع الخام�س ،والبالغة قيمتها  330مليون جنيه.
نادي الزمالك مهدد بخ�صم  6نقاط من ر�صيده من جدول ترتيب بطولة الدورى
*الممتاز ،لعدم �سداد م�ستحقات الالعبين ال�سابقين الغانى �أجوجو والكاميرونى
موندومو .وت�أخر جدولة الم�ستحقات لدى الفيفا.
جرو�س يقرر �إعادة كا�سونجو للت�شكيل الأ�سا�سى �أمام الهالل بال�سوبر الم�صري
*
ال�سعودي ويعيد عمر ال�سعيد للبدالء من �أجل ك�سب روحه المعنوية بعد الت�أهل
بالبطولة العربية بهدفه في القاد�سية.
�شخ�صيات ريا�ضية بارزة تتدخل لتهدئة مرت�ضى من�صور وتعده بحل الأزمة
*
وديا مع الكاف واللجنة الأوليمبية الم�صرية.
الإ�سماعيلى يجدد مفاو�ضاته ل�ضم با�سم علي من الأهلي فى ال�شتاء لدعم
*
�صفوفه في بقية المو�سم.
اتحاد الكرة في �سوازيالند يتعهد للجبالية بانهاء �أزمة الت�أ�شيرات لالعبى
*
المنتخب الوطني قبل مواجهة ت�صفيات �أمم �إفريقيا  2019المقررة �إقامتها يوم
� 16أكتوبر المقبل.
الزمالك يعلن �شطب ع�ضوية حازم �إمام
*
�أكد مرت�ضى من�صور رئي�س نادي الزمالك التقدم ببالغ للنائب العام �ضد حازم
امام وه�شام ن�صر وخالد نا�صف �سليم ويا�سر ادري�س وتم �شطبهم من ع�ضوية
النادي بعد موافقتهم على بيان اللجنة االوليمبية.
وقال مرت�ضى من�صور« :كلهم وقفوا �ضد ناديهم ،حازم من �أحبوه من نا�شئين
الزمالك وافق على خو�ضهم المباريات خارج النادي ..وقفت معه عند عودته من
ايطاليا ا�شعر بالخجل لك على وقوفك �ضد النادي و�إقرارك بعدم لعب المباريات
بالنادي و�إال كان الفريق مهزوما ،ال يا حازم �أنت المهزوم والمقهور.

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

6407 Van Nuys Blvd., Van Nuys

نتكلم ا������
�����
العربية

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

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

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

818-786-0902
We do Catring

� 16أرثوذك�س نيوز
األخرية
�أقامت �أورك�سترا «ليالي زم��ان» بقيادة
اورك�سترا «ليالي زمان» تعود بنا لذكريات حفالت «�أ�ضواء المدينة» الماي�سترو عادل �إ�سكندر ليلة فنية غنائية
في لونج
على م�سرح
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Carpenter Center

بيت�ش وذلك يوم � 6أكتوبر في ذكرى العبور
العظيم لقواتنا الم�سلحة الم�صرية.
ح�ضر الحفل �سعادة ال�سفيرة لمياء
مخيمر قن�صل عام جمهورية م�صر العربية
بلو�س انجلو�س والتي تم تكريمها في هذا
الحفل لمجهوداتها وت��واج��ده��ا ف��ي كافة
�أن�شطة الجالية الم�صرية ،كما ح�ضر الحفل
بع�ض �سفراء وقنا�صل الدول العربية.
هذا وقد ا�ستمتع �أبناء الجالية العربية
ال��ذي��ن ح �� �ض��روا م��ن ال��م��دن المختلفة
بكاليفورنيا لال�ستماع �إلى مو�سيقى الزمن
الجميل.
ت� �ه ��ان� �ي� �ن ��ا
ال� � �ق� � �ل� � �ب� � �ي � ��ة
ل �ل �م��اي �� �س �ت��رو
ا�� � �س� � �ك� � �ن � ��در
ل�ل��أداء المميز
وال� �م� �م� �ت ��ع مع
تمنياتنا بدوام
الأداء الراقي
ل �ل �م��و� �س �ي �ق��ى
العربية.

�أورك�سترا «ليالي زمان»

م�صر تبني �أكبر م�صنع في ال�شرق الأ�سط
لإنتاج �سلعة نادرة

تكريم �سعادة ال�سفيرة لمياء مخيمر

جانب من الأورك�سترا

ت�ستعد م�صر لإن�شاء �أكبر م�صنع في ال�شرق الأو�سط في
مدينة ال�سادات ال�صناعية ،لإنتاج �سلعة نادرة.
وتقيم �شركة «جوجرين» الم�صرية المتخ�ص�صة في �إنتاج
زيوت الجوجوبا الطبيعية النادرة �أكبر م�صنع من نوعه في
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لإنتاج الزيت في
مدينة ال�سادات ال�صناعية.
وك�شفت ال�شركة ،في بيان لها� ،أن م�صر في طريقها لأن
ت�صبح مركز ًا �إقليمي ًا لإنتاج زيت الجوجوبا ،بعد �إمتالكها
�أكبر م�ساحات لزراعته ،م�شير ًا �إل��ى �أن المرحلة الأولى
تت�ضمن �إقامة  5خطوط �إنتاج ،لي�صل الإجمالي �إل��ى 40
خطا.
وتعتبر «جوجرين» هي �صاحبة �أكبر مزارع الجوجوبا في
ال�شرق الأو�سط بواقع  6.3مليون �شجرة تمت زراعتها فعليا
خالل الأعوام الما�ضية على م�ساحة � 12ألف فدان ،كم�ساحة
مبدئية لحين ا�ستكمال بقية الم�ساحة التي خ�ص�صتها لها
الدولة والتي تتجاوز � 21ألف فدان.
كما تحتل �شركة «جوجرين» المركز الأول �إقليمي ًا في
زراع��ة و�إن�ت��اج ب��ذور الجوجوبا ،والخام�س عالمياً ،حيث
ت�ستهدف ال�شركة في الفترة المقبلة مركز ال�صدارة في
قائمة ال�شركات المحلية المنتجة والم�صدرة لم�ستح�ضرات
التجميل والزيوت الطبيعية في ال�شرق الأو�سط والعالم.
ويعرف زيت الجوجوبا با�سم «ذهب ال�صحراء» وهو �سائل
ذهبي اللون عديم الرائحة ،يتم ا�ستخراجه من بذور نبات
الجوجوبا ،ويتمتع بالعديد من اال�ستخدامات �إما منفرد ًا �أو
لدى خلطه بزيوت عطرية.

• 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. 

