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البابا توا�ضرو�س ي�ستقبل الرئي�س الفرن�سي وقرينته بالكاتدرائية بالعبا�سية

م�����ص��ر :ا��س�ت�ق�ب��ل ق��دا� �س��ة البابا
توا�ضرو�س الثاني الرئي�س الفرن�سي
�إيمانويل ماكرون وقرينته والوفد المرافق
له بالكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية
يوم الثالثاء  29يناير الما�ضي .و�شارك
في ا�ستقبال �ضيف م�صر وف��د كن�سي
يتكون من الآباء الأ�ساقفة الأنبا يوليو�س
والأن �ب��ا اكليمند�س و�سكرتيري البابا
الق�س �أنجيلو�س والق�س �أمونيو�س والق�س
بول�س حليم المتحدث الر�سمي با�سم
الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية.

وق� ��د �أ� �ص �ط �ح��ب ق��دا���س��ة البابا
توا�ضرو�س الثاني الرئي�س الفرن�سي
وقرينته في جولة داخ��ل الكاتدرائية.
وا�ستمع الرئي�س الفرن�سي ل�شرح عن
�أيقونات الكاتدرائية والزجاج المع�شق
والأع �م��ال الرخامية ،كما �أط�ل��ع على
التجديدات الأخ�ي��رة التي تمت داخل
الكاتدرائية .و�أبدى الرئي�س الفرن�سي
�إعجابه ال�شديد بالفن القبطي.
البقية �صفحة ()2

بطريرك الكني�سة ال�سريانية في زيارة للكني�سة القبطية الأرثوذك�سية

البابا توا�ضرو�س وبطريرك الكني�سة ال�سريانية في لقاء مع �شباب المعادي وحلوان
ا�ستقبل قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني ،وال��دك �ت��ور ه��ان��ي ك�م�ي��ل م��دي��ر ال��دي��وان المقد�س ،والأنبا يوليو�س ،الأ�سقف العام
قدا�سة البطريرك مار �أغناطيو�س �أفرام البابوي ،وال�سيدة بربارة �سليمان مدير لكنائ�س م�صر القديمة والم�سئول عن
الثاني ،بطريرك �أنطاكية و�سائر الم�شرق المكتب البابوي للعالقات والم�شروعات� .أ�سقفية الخدمات ،بالإ�ضافة �إلى ما يقرب
وق��د التقى قدا�سة البابا توا�ضرو�س من  ٩٠كاهن.
لل�سريان الأرثوذك�س ،بالمقر البابوي في
وفي نهاية زي��ارة البطريرك الأنطاكي
الكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية في �إطار ال �ث��ان��ي ،ب��اب��ا الإ� �س �ك �ن��دري��ة وبطريرك
زي��ارة قدا�سته لم�صر وال�ت��ي ا�ستغرقت ال �ك��رازة المرق�سية ،وبح�ضور قدا�سة �أن��اب قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني،
البطريرك مار�إغناطيو�س �أف��رام الثاني� ،صاحبا النيافة الأنبا �أكليمند�س الأ�سقف
ثالثة �أيام.
�شارك في ا�ستقبال الأب البطريرك بطريرك �أنطاكية و�سائر الم�شرق ،ما العام لكنائ�س الماظة والهجانة و�شرق
وفد كن�سي �ضم كال من �أ�صحاب النيافة :يقرب م��ن � ١٢٠٠شاب وف�ت��اة م��ن قطاع مدينة ن�صر ،والأنبا ميخائيل الأ�سقف العام
الأنبا يوليو�س والأنبا �إكليمند�س والأنبا جنوب القاهرة ،وال��ذي ي�ضم �إيبار�شيتي لكنائ�س حدائق القبة والوايلي والعبا�سية،
�ساوير�س والأنبا مو�سى� ،إ�ضافة �إلى الق�س حلوان والمعادي وكنائ�س م�صر القديمة ،وال��دك�ت��ور جرج�س �صالح الأم �ي��ن العام
�أنجيلو�س �إ�سحق والق�س �أمونيو�س عادل وذلك في كني�سة الأنبا �أنطونيو�س بزهراء الفخري لمجل�س كنائ�س ال�شرق الأو�سط ،
لتوديع قدا�سة البطريرك مار �إغناطيو�س
�سكرتيري قدا�سة البابا ،والق�س بول�س المعادي.
�شارك في اللقاء �أ�صحاب النيافة الأنبا �أفرام الثاني ،بطريرك الكني�سة ال�سريانية
حليم المتحدث الر�سمي با�سم الكني�سة،
والأ��س�ت��اذ جرج�س �صالح الأم �ي��ن العام ب�سنتي� ،أ�سقف حلوان والمع�صرة ،والأنبا  ،والوفد المرافق له بمطار القاهرة قبل
الفخري لمجل�س كنائ�س ال�شرق االو�سط ،دانيال� ،أ�سقف المعادي و�سكرتير المجمع عودة قدا�سته �إلى لبنان.

�شيخ الأزهر لم�سيحيي ال�شرق� :أنتم جزء من الأمة ول�ستم �أقلية

حث �شيخ الأزهر �أحمد الطيب الم�سلمين في ال�شرق الأو�سط
على «احت�ضان» �أتباع الطوائف الم�سيحية ،داعيا الم�سلمين
في دول الغرب �إلى االندماج في المجتمعات الم�ضيفة لهم
واحترام القوانين المحلية.
وفي كلمة �ألقاها خالل الحفل الختامي لم�ؤتمر «الأخوة
الإن�سانية» ،الذي �أقيم االثنين  2/4في العا�صمة الإماراتية �أبو
ظبي ،بح�ضور بابا الفاتيكان فرن�سي�س ،خاطب �شيخ الأزهر
الم�سلمين في ال�شرق ودعاهم �إلى اال�ستمرار «في احت�ضان
الإخ��وة من المواطنين الم�سيحيين في كل مكان» وحمايتهم
واحترام معتقداتهم وطقو�سهم.
وقال الطيب« :الم�سيحيون في ال�شرق جزء من هذه الأمة
ولي�سوا �أقلية ..ومواطنون كاملو الحقوق والواجبات» ،متمنيا
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عليهم �أن يتخل�صوا من ثقافة م�صطلح الأقلية ،بح�سب ن�ص
الكلمة المن�شور على ح�ساب الأزهر في «في�سبوك».
و�أ�شار �إلى �أن «الم�سيحية احت�ضنت الإ�سالم عندما كان
دينا وليدا حديثا».
و�أ�ضاف موجها نداءه �إلى الم�سلمين في الغرب« :اندمجوا
في مجتمعاتكم اندماجا �إيجابيا ،تحافظون فيها على هويتكم
الدينية كما تحافظون على احترام قوانين هذه المجتمعات،
واعلموا �أن �أم��ن هذه المجتمعات م�س�ؤولية �شرعية ،و�أمانة
دينية في رقابكم تُ�س�ألون عنها �أم��ام اهلل تعالى ،و�إن �صدر
من القوانين ما يفر�ض عليكم مخالفة �شريعتكم فالج�أوا
�إلى الطرق القانونية ،ف�إنها كفيلة برد الحقوق �إليكم وحماية
حريتكم».
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البابا والإمام على طابع بريد �إماراتي
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ت��أت��ي زي��ارة م��اك��رون للكاتدرائية في
�إط��ار زي��ارت��ه لم�صر وال�ت��ي تعد الزيارة
الأول � ��ى م�ن��ذ ت��ول�ي��ه من�صبه .وق ��د قام
�سيادته بت�سجيل كلمة في �سجل الزيارات
بالكاتدرائية قال فيها «�سعيد بتواجدي في
م�صر و الكني�سة».
هذا وقد قام قدا�سة البابا ب�إلقاء كلمة
تحدث فيها عن الدور الفعال الذي تقوم
به المدار�س الفرن�سية بم�صر .ومن جانبه
�أك��د «م��اك��رون» على �أهمية التعليم لبناء
مجتمع جيد ومتطور.
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توفيق عكا�شة
ينتقد ال�شباب
لإطالق لحيتهم
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الأهلي مكتمل ال�صفوف �أمام بيراميدز

م�صــر وفرن�ســا توقعــان  30اتفاقــ ًا وعقــد ًا تجاريــ ًا

�أعلنت الرئا�سة الفرن�سية �أن جدول
زي��ارة الرئي�س �إيمانويل م��اك��رون �إلى
م�صر ت�ضمن توقيع نحو  30اتفاق ًا
وع�ق��د ًا تجاري ًا «بقيمة مئات ماليين
اليوروات».
و�أ�ضافت الرئا�سة الفرن�سية ،ح�سب
وكالة ال�صحافة الفرن�سية� ،أن العقود
التي و�ضعت تحت خانة تنويع العر�ض
التجاري الفرن�سي حيال م�صر �ست�شمل
ق�ط��اع��ات النقل وال�ط��اق��ة المتجددة
وال�صحة وال�صناعات الغذائية.

وهيمنت �أو� �ض��اع ح�ق��وق الإن �� �س��ان في
م�صر على م�ؤتمر �صحافي عقده الرئي�س
عبد الفتاح ال�سي�سي مع نظيره الفرن�سي
ف��ي ختام مباحثات ج��رت ف��ي القاهرة،
تناولت �أي�ض ًا ق�ضايا ال�شرق الأو�سط ،وعلى
ر�أ�سها الأو�ضاع في ليبيا و�سوريا والق�ضية
الفل�سطينية.
و�شهد الم�ؤتمر �سجا ًال م�صري ًا  -فرن�سي ًا،
بعدما انتقد م��اك��رون ت��راج��ع الحريات
في م�صر ،م�ؤكد ًا �أن «اال�ستقرار والأمن
مرتبطان باحترام الحريات الفردية ودولة

القانون».
ومن جانبه ،رد ال�سي�سي قائ ًال�« :إننا
ل�سنا ك�أوروبا و�أمريكا ...نحن نتحدث
ع��ن منطقة م���ض�ط��رب��ة ،ون �ح��ن جزء
منها» ،وت�ساءل« :فماذا كان ب�إمكانكم
�أن تقدموه لم�صر عندما تتحول الدولة
الم�صرية �إل��ى ح��رب �أهلية؟» .و�أ�شار
ال�سي�سي �إل��ى �شعبيته ،م��ؤك��د ًا �أن��ه «ال
يقبل ب�أن يكون الر�أي العام في م�صر،
�أو الغالبية الم�صرية ،راف�ض ًا لوجوده،
وي�ستمر رغم ذلك».

رئي�س مجل�س النواب الم�صري يعلن
موافقة اللجنة العامة بالأغلبية على تعديل الد�ستور
�أعلن الدكتور على عبد العال رئي�س
مجل�س النواب فى الجل�سة العامة موافقة
اللجنة العامة بالمجل�س ،ب�أغلبية ثلثى
عدد �أع�ضائها ،ب�ش�أن الطلب المقدم من
 155ع�ضوا ب�إ�ضافة وتعديل بع�ض مواد
الد�ستور ،م��ؤك��دا �أن ر�أى اللجنة انتهى
�إلى توافر ال�شروط الد�ستورية واالجرائية
ف��ى ه��ذا ال�ط�ل��ب وف�ق��ا ل�ل�م��ادة  226من
الد�ستور.
وت�ل�ا رئ�ي����س المجل�س ن����ص م�شروع
ال�ت�ق��ري��ر ،ال ��ذى ت�ضمن خم�سة �أق�سام
رئي�سية ،وت��م ر�صد المبادئ الأ�سا�سية
التى تكفل تحقيق الأه��داف المرجوة من
طلب التعديل على النحو التالي:
�أو ًال :ف��ى مجال زي��ادة التمثيل ودعم
الحياة ال�سيا�سية وال�ت��وازن بين طوائف
المجتمع.
(�أ) دعم تمثيل المر�أة فى المجال�س
النيابية وو�ضع ن�سبة محجوزة د�ستورية
لها.
(ب) ا�ستمرار تمثيل العمال والفالحين
فى المجال�س النيابية بعد �أن كان تمثيال
م�ؤقتا.
(جـ) ا�ستمرار تمثيل ال�شباب والأقباط
والم�صريين فى الخارج وذوى الإعاقة بعد
�أن كان تمثيال م�ؤقتا.
ثانيا :فى مجال �إ�صالح نظام الحكم
وال � �ت� ��وازن ب �ي��ن ال��ن��م��وذج البرلمانى
والرئا�سي:
(�أ) �إم� �ك ��ان ت�ع�ي�ي��ن ن��ائ��ب لرئي�س
الجمهورية �أو �أكثر.

(ب) تعديل م��دة رئا�سة الجمهورية
لت�صبح �ست �سنوات بد ًال من �أربع مع و�ضع
ما يلزم من �أحكام انتقالية.
ثالثا :فى مجال ال�سلطة الق�ضائية:
(�أ) تنظيم �آلية موحدة لتعيين ر�ؤ�ساء
الهيئات الق�ضائية والنائب العام ورئي�س
المحكمة الد�ستورية العليا.
(ب) �إن �� �ش��اء مجل�س �أع �ل��ى لل�شئون
الم�شتركة للق�ضاء.
راب � �ع� ��ا :ف ��ى م� �ج ��ال م �ه �م��ة ال� �ق ��وات
الم�سلحة:
( �أ ) �إعادة �صياغة وتعميق دور القوات
الم�سلحة.
(ب) ج�ع��ل تعيين وزي ��ر ال��دف��اع بعد
موافقة المجل�س الأعلى للقوات الم�سلحة.
(ج) �إ��س�ب��اغ الحماية القانونية على
المن�ش�آت الحيوية والمرافق العامة.

خ��ام �� �س��ا :ف��ى م �ج��ال �إ�� �ص�ل�اح نظام
االنتخابات:
ح� ��ذف ع� �ب ��ارة ال �ت �م �ث �ي��ل المتكافئ
للناخبين ،ل�م��ا �أث��ارت��ه م��ن خ�ل�اف فى
التطبيق العملى التزاما بحكم المحكمة
الد�ستورية ال�صادر فى هذا ال�ش�أن.
�ساد�سا� :إن�شاء وتنظيم مجل�س ال�شيوخ:
ا�ستحداث م��واد ج��دي��دة تنظم الحد
الأدن��ى لعدد �أع�ضائه و�شروط الع�ضوية
واخت�صا�صه وم�سئولية الحكومة �أمامه
وع��دم ج��واز الجمع بين ع�ضوية مجل�سى
النواب وال�شيوخ.
��س��اب�ع��ا :ف��ى م�ج��ال �إدارة ال�صحافة
والإعالم:
ح ��ذف ال �م��ادت �ي��ن  213 ،212ب�ش�أن
الهيئة الوطنية للإعالم ،والهيئة الوطنية
لل�صحافة.

رو�سيا تعلق م�شاركتها في معاهدة ال�صواريخ النووية متو�سطة المدى غداة �إن�سحاب وا�شنطن

�أعلن الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين
ال�سبت � 2/2أن مو�سكو �ستعلق م�شاركتها
في معاهدة ال�صواريخ النووية متو�سطة
المدى (�آي �إن �إف) ردا على ان�سحاب
الواليات المتحدة منها قبل يوم ،وفق ما
ذكرت وكاالت �أنباء عدة.
وقال بوتين �إن «�شركاءنا الأمريكيين
�أع �ل �ن��وا تعليق م�شاركتهم ف��ي االتفاق
و�سنعلق نحن كذلك م�شاركتنا» في �إ�شارة
�إلى المعاهدة الموقعة عام .1987
و�أك��د بوتين خالل لقاء جمعه بوزيري
ال �خ��ارج �ي��ة وال ��دف ��اع ��س�ي��رج��ي الف ��روف
و�سيرجي �شويغو �أن رو�سيا لن تبا�شر �أي الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين
محادثات جديدة مع ال��والي��ات المتحدة ب�ش�أن هذا المو�ضوع المهم».
ب�ش�أن م�س�ألة ن��زع الأ�سلحة .حيث قال
والجمعة � 2/1أعلن الرئي�س الأمريكي
«�سننتظر �إل��ى حين ن�ضوج �شركائنا بما دونالد ترامب في بيان �أن بالده �ستن�سحب
يكفي لإج ��راء ح��وار مت�ساو وذي مغزى من «معاهدة الحد من ال�صواريخ النووية

المتو�سطة» المبرمة م��ع مو�سكو �أثناء
الحرب ال�ب��اردة ،م�شيرا �إل��ى �أن العملية
«�ستكتمل خالل �ستة �أ�شهر» .و�أك��د حلف
�شمال الأطل�سي دعمه «ال�ك��ام��ل» لقرار
وا�شنطن.
وتقول وا�شنطن �إن منظومة ال�صواريخ
الرو�سية متو�سطة المدى ت�شكل انتهاكا
التفاق «�آي �إن �إف».
لكن مو�سكو لطالما �أ�صرت على �أنها ال
تنتهك االتفاق ودعت �صحافيين وملحقين
ع���س�ك��ري�ي��ن �أج ��ان ��ب ال���ش�ه��ر الما�ضي
ال�ستعرا�ض منظومة الأ�سلحة التي ت�سببت
بالخالف.
وك ��رر الف ��روف ال�سبت االتهامات
ال��رو� �س �ي��ة ل��وا��ش�ن�ط��ن ب� ��أن ال��والي��ات
المتحدة هي التي تنتهك المعاهدة منذ
�سنوات.
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لقطات من زيارة الرئي�س الفرن�سي وقرينته للكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية وكني�سة ميالد الم�سيح

الرئي�س ماكرون ي�ضع باقة من الزهور �أمام مق�صورة �شهداء البطر�سية

الرئي�س ماكرون يتفقد �أيقونات الكاتدرائية المرق�سية

البابا فرن�سي�س بابا الفاتيكان يزور دولة الإمارات
ا�ستقبل ال�شيخ محمد بن زايد �آل نهيان،
ول��ي عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
للقوات الم�سلحة ف�ضيلة الإم ��ام الأكبر
�أحمد الطيب� ،شيخ الأزهر ال�شريف ،رئي�س
مجل�س حكماء الم�سلمين ،لدى و�صوله �إلى
مطار الرئا�سة في العا�صمة الإماراتية �أبو
ظبي ،حيث �أقيم ا�ستقبال ر�سمي للترحيب
بزيارة ف�ضيلته.
و��ش��ارك الإم ��ام الأك�ب��ر وول��ي عهد �أبو
ظبي في مرا�سم ا�ستقبال قدا�سة البابا
فرن�سي�س ل��دى و�صوله للمطار في زيارة
تاريخية ت�ستغرق � 3أي��ام ،هي الأول��ى من
نوعها �إلى منطقة الخليج العربي للم�شاركة
في الم�ؤتمر العالمي للأخوة الإن�سانية� ،إلى
جانب �شيخ الأزه��ر الإم��ام �أحمد الطيب.
ثم ا�ستقل بابا الفاتيكان والإم��ام الأكبر
�سيارة م�شتركة �إلى مقر �إقامتهما.
ا�ستقبال ر�سمي للبابا فرن�سي�س في دولة االمارات
وراف �ق��ت ال�سيارة الم�شتركة للإمام
الأكبر وبابا الفاتيكان ،حرا�سة م�شددة من
الأمن الإماراتي وت�ضمن موكب القيادتين
الدينيتين� 24 ،سيارة �إماراتية للت�أمين
ت �ق��دي��را لقيمتهما ال�ك�ب�ي��رة ف��ى العالم
الإ�سالمي والم�سيحي.
وقد وقع البابا فرن�سي�س بابا الفاتيكان
وف�ضيلة الإم� ��ام الأك �ب��ر ال��دك�ت��ور �أحمد
ال�ط�ي��ب� ،شيخ الأزه���ر ال���ش��ري��ف ،وثيقة
«الأخ��وة الإن�سانية» ،التى ت�شكل الوثيقة
الأه� ��م ف��ي ت��اري��خ ال �ع�لاق��ة ب�ي��ن الأزه ��ر
ال�شريف وحا�ضرة الفاتيكان ،كما تعد من
�أهم الوثائق في تاريخ العالقة بين الإ�سالم
والم�سيحية.
والوثيقة هى نتاج عمل م�شترك وحوار
متوا�صل ا�ستمر لأك�ث��ر م��ن ع��ام ون�صف
بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان ،وتحمل
ا�ستقبال ال�شيخ �أحمد الطيب للبابا فرن�سي�س في االمارات
ر�ؤيتهما لما يجب �أن تكون عليه العالقة بين
اتباع الأديان ،وللمكانة والدور الذي ينبغى
للأديان �أن تقوم به في عالمنا المعا�صر .القدا�س الإلهي بمدينة زاي��د الريا�ضية ي��وم ال�ث�لاث��اء  ،2/5قبل �أن يتوجه �إلى
ح�ضره �أكثر من  135الف �شخ�ص ،واختتم مطار �أبوظبى حيث اقيمت مرا�سم وداع
وتر�أ�س البابا فرن�سي�س بابا الفاتيكان ،البابا فرن�سي�س زي��ارت��ه �إل��ى الإم ��ارات ،ر�سمية.

الرئي�س ماكرون مع الرئي�س ال�سي�سي بكني�سة ميالد الم�سيح

رحلة كني�سة العذراء والأنبا �إبرام
ببرايتون لم�سار العائلة المقد�سة

لقاء �أرثوذك�سي كاثوليكي في الفاتيكان

البابا فران�سي�س ي�ستقبل الأنبا كيرل�س

ا�ستقبل قدا�سة البابا فرن�سي�س �صباح الجمعة  1فبراير � 2019أع�ضاء اللجنة الدولية
المختلطة للحوار الالهوتي بين الكني�سة الكاثوليكية والكنائ�س الأرثوذك�سية ال�شرقية
الم�شاركين في الجل�سة ال�ساد�سة ع�شرة للجنة برئا�سة الأنبا كيرل�س الرئي�س الم�شترك
الجديد للجنة ،والأ�سقف العام ب�إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س.
وفي بداية كلمته ذكر البابا بكلمات �صاحب المزامير «�أال ما �أطيب ،ما �أحلى �أن ي�سكن
الإخوة معا» (مز  ،)1 ،133والتي �أراد من خاللها الترحيب ب�ضيوفه �شاكرا �إياهم على
التزامهم بال�سير على درب الوحدة بروح الأخ ّوة.
و�أعرب البابا �أي�ضا عن فرحه ال�ستقبال �أع�ضاء اللجنة في روما كل عامين حين يعقدون
جل�ساتهم فيها ،و�أكد تحيته من خاللهم لر�ؤ�ساء الكنائ�س الأرثوذك�سية ال�شرقية ،هذا
و�شكر قدا�سته الأنبا كيرل�س الرئي�س الم�شترك الجديد للجنة على كلمته ،ومتذكرا الأنبا
يي�شوي الذي كان �أول رئي�س م�شترك للجنة والذي توفي م�ؤخرا ،م�ؤكدا �صالته من �أجله.

تعرف على ال�صعيدى الم�صري المرافق الدائم لـ بابا الفاتيكان

ي�ؤن�س لحظي ،من مواليد محافظة �سوهاج ،هو كاهن قبطي كاثوليكي ،و�أول م�صري
و�شرقي ُيعين في من�صب ال�سكرتير الخا�ص لبابا الفاتيكان في � 14أبريل عام .2014
كان يعمل في مكتب �أمانة ال�سر دولة الفاتيكان لمدة � 3سنوات ،وفي � ،2007صحح
�سل�سلة من الن�صو�ص ال�صادرة عن القانون الكن�سي للكنائ�س ال�شرقية ،و�شغل من�صب
�سكرتيرا في ال�سفارة البابوية داخل الأردن ،والعراق ،والكونغو ،كما ح�صل على الدكتوراة
فى القانون الكن�سي بكلية الالهوت بالكني�سة الكاثوليكية.
كان �صوت البابا الناطق باللغة العربية ،وتم اختياره من قبل البابا بيندكتو�س ال�ساد�س
ع�شر لهذه المهمة في �أكتوبر من عام  ،2012بعد �أن قرر �إ�ضافة اللغة العربية �إلى اللغات
المعتمدة في الفاتيكان.
خا�صا لبابا الفاتيكان� ،سابقة هي الأولى في تاريخ الكني�سة
ا
ر
�سكرتي
ويعتبر تعيين ي�ؤن�س
ً ً
الكاثوليكية ،ليكون خلفًا لمون�سينيور الفرد جيوريب ،الذي تم تعيينه نائ ًبا في ديوان
المالية ،وليعمل مع الكاهن الأرجنتيني فابيان بيداكيو ،ال�سكرتير الأول لبابا الفاتيكان.
الكاهن الم�صري معروف بدقة عمله في مكتب �أمانة ال�سر دولة الفاتيكان والتخ�ص�ص
في الترجمة من اللغة العربية �إلى اللغة الإنجليزية ،كما �أنها المرة الأولى التي يختار فيها
بابا الفاتيكان معاونًا له من دول ال�شرق.

الذكرى الرابعة ل�شهداء ليبيا في مطرانية �سمالوط
�أعلنت مطرانية �سمالوط للأقباط الأرثوذك�س  ،بدء �صالة الذكرى الرابعة ل�شهداء
ليبيا الـ« »21الذين ا�ست�شهدوا على يد تنظيم «داع�ش» بليبيا ،برئا�سة الأنبا بفنوتيو�س
مطران �سمالوط ،بكاتدرائية �شهداء الإيمان بقرية العور بمحافظة المنيا.
وتقام ال�صالة على مدار �أربعة ع�شر يوما تبد�أ من اليوم الأول من �شهر فبراير ،وت�ستمر
حتى الرابع ع�شر من ال�شهر ذاته.

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

قسيمة إشرتاك

نظمت كني�سة ال�سيدة ال�ع��ذراء والأنبا
�إبرام ببرايتون �إنجلترا رحلة لأبنائها� ،إلى
م�صر لزيارة م�سار العائلة المقد�سة.
�ضمت ال��رح�ل��ة  ٣٠م���ص��ر ًّي��ا يحملون
الجن�سية البريطانية .وا�ستقبلهم قدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاني بالمقر البابوى
بالكاتدرائية المرق�سية بالعبا�سية.
ت�ضمن برنامج الرحلة زي��ارة العديد
من الأماكن الدينية وال�سياحية في مدن
القاهرة والمنيا و�أ�سيوط و�سوهاج ونقادة
والأق�صر و�أ�سوان والغردقة وطنطا ووادى
النطرون.
كما التقى ال�سائحون الم�صريون �أثناء
الرحلة التي ا�ستغرقت �أ�سبوعين ،بالعديد
من الآب��اء المطارنة والأ�ساقفة والرهبان
والكهنة.
�أع� ��رب �أب �ن��اء كني�سة «ب��راي �ت��ون» عن
ان �ب �ه��اره��م ب��روع��ة ال�م�ع��ال��م ال�سياحية
والدينية التي زاروه ��ا �إل��ى جانب �شبكة
الطرق الجديدة التي تم �إن�شا�ؤها بم�صر
خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية.
وي���ش�ج��ع ق��دا� �س��ة ال �ب��اب��ا توا�ضرو�س
الم�صريين من �أبنائه بالخارج على عمل
رح�لات �سياحية لم�سار العائلة المقد�سة
وك��اف��ة ال�م�ع��ال��م الأث ��ري ��ة بم�صر دع ًما
لالقت�صاد الم�صري.
(بقية �صفحة )1

البابا توا�ضرو�س ي�ستقبل
الرئي�س الفرن�سي

كما ق��ام الرئي�س الفرن�سي «ماكرون»
ب�صحبة قدا�سة البابا بجولة داخل الكني�سة
البطر�سية المعروفة بكني�سة ال�شهداء
«ن�سبة ل�ل�ح��ادث الإره��اب��ي الأل �ي��م الذي
تعر�ضت له الكني�سة منذ �سنوات قليلة»،
وخ�لال الزيارة ا�ستمع الرئي�س الفرن�سي
لتاريخ الكني�سة ومعمارها ،كما �شاهد �أثار
ال�ح��ادث االره��اب��ي على �أع�م��دة وج��دران
الكني�سة.
اي���ض��ا ق��ام ال��رئ�ي����س الفرن�سي بو�ضع
باقة من الزهور �أم��ام مق�صورة ال�شهداء
المقامة ببهو الكني�سة.
وخ�ل�ال ال�ج��ول��ة ت�ح��دث ق��دا��س��ة البابا
توا�ضرو�س للرئي�س الفرن�سي قائ ًال�« :أن
الهجمات الإره��اب�ي��ة على كنائ�سنا كانت
�أ�سا�سا �ضد الوحدة الوطنية بم�صر».
و�صرح قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني
لل�صحفيين �أن دولة فرن�سا تعد �أقرب دولة
�أوروب �ي��ة لم�صر ،و�أن��ه ناق�ش م��ع الرئي�س
الفرن�سي دعم �سبل التعاون في المجاالت
الكن�سية والثقافة القبطية ،وق��د �أعرب
الرئي�س الفرن�سي عن ا�ستعداد بالده لدعم
مو�ضحا �أنه �أكد لماكرون
م�شروعات التعليم،
ً
�أن االعتداء على الكنائ�س لم يكن ي�ستهدف
الأقباط فقط ولكنه في الأ�سا�س ي�ستهدف
ا�ستقرار م�صر ،و�أن ا�ستهداف الأقباط كان
بمثابة اختبار للوحدة الوطنية.
ون ��وه ال�ب��اب��ا ت��وا��ض��رو���س �أن الكني�سة
القبطية ت�شكل �أح��د ق��وى م�صر الناعمة
مثلها مثل الأزه��ر ال�شريف والم�ؤ�س�سات
الثقافية الأخرى.
ومن الجدير بالذكر ان الرئي�س الفرن�سي
زار في نف�س اليوم كاتدرائية ميالد الم�سيح
بالعا�صمة الإداري � ��ة ال �ج��دي��دة ب�صحبة
الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،بعدما زارا
م�سجد الفتاح العليم ،واللذين افتتحهما
الرئي�س ال�سي�سي يوم الأحد  ٦يناير الما�ضي
قبل قدا�س عيد الميالد المجيد.
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مقاالت روحية

كيف تجعل عقلك
ونفسك وروحك نافعين؟
لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين

�أري��د ان اكلمكم اليوم عن العقل،
وعن الروح والنف�س ..كيف تكون غير
نافعة وت�صير نافعة فيما بعد؟
العقل:
العقل هبة من اهلل والمثل يقول:
«العقل زي�ن��ة» �أي ي��زن فكر الإن�سان
وكالمه ،وهو عطية عظمى للإن�سان،
والتي جعلت منه �إن�سان ًا ،فالعقل يفكر
وي �ب��دع .ه��ل ت�ستخدم عقلك كله �أم
ج��زء ًا منه؟ هل تفكر في مو�ضوعات
ال تليق وال ت�سر �أو مو�ضوعات �شر؟
ماذا يوجد داخل عقلك؟ وماذا يوجد
ب��ه ال يعرفه �أح ��د � �س��واك (و�إن كنا
نحكم على �أفكار الإن�سان من خالل
كالمه)؟ فهناك من لهم �أفكارا متعبة
جداً ،مثل يونان النبي ،لكن في موقف
معين (حين طلب منه اهلل �أن يذهب
�إلى نينوى) ،ظهر كيف يفكر بطريقة
خاطئة .حينما تدر�س �شخ�صية يونان
النبي ،تجده قد ارتكب �أخطاء كثيرة،
لكن عندما تدقق تجد ث�لاث خطايا
�سقط فيها ب�سبب العقل.
الخطية الأولى هي خطية اال�ستهتار:
�أم ��ره اهلل �أن ي��ذه��ب ف��ي ات �ج��اه ما،
فا�ستهان بكالمه وذه��ب في االتجاه
العك�سي ،وه��ذا يك�شف غياب مخافة
اهلل عن قلبه ،فوجود مخافة اهلل في
قلب الإن�سان يحكم ت�صرفاته ،ويجعل
عقله يفكر بطريقة �صحيحة .وعندما
�أراد اهلل �أن ي��وق �ظ��ه ،ج�ع��ل البحر
كله يهيج ،والأم� ��واج تعلو ،والهواء
ي�ضطرب ،والعوا�صف ت�ضرب ال�سفينة
حتى تكاد تغرق ،لي�س لكي ي�صحو من
النوم الج�سدي ،بل لي�صحو من غفلته
وا�ستهتاره .انتبه لئال تقع في خطية
اال�ستهتار.
الخطية الثانية التي وقع فيها يونان
النبي هي خطية العناد ،وما �أدراك
م��ا ه��و ال�ع�ن��ادُ ...ي�ق��ال ع��ن الإن�سان
العنيد �أن «فالن مخه نا�شف»! عندما
يعاند الإن�سان يكون بال طاعة ،ويبرر
م��واق �ف��ه ،وي�ف���س��ر لنف�سه �أن���ه على
�صواب ،ويرف�ض الن�صح ممن حوله.
ك��م م��ن م�شاكل نقابلها ف��ي عائالت
كثيرة ،العناد هو بطلها! في حين �أن
كلمة طاعة �صغيرة من �أحد الطرفين
قد تنهي خالف ًا ا�ستمر وقت ًا طويالً.
�صديقنا يونان النبي نام في ال�سفينة،
ن��ام نوم ًا ثقيالً ،وب�سبب عناده هاج
البحر ،وك��ادت ال�سفينة بكل �أمتعتها
�أن تغرق� .أين عقلك يا يونان؟
عندما نقر�أ ق�صة يونان النبي ،نجد
ان اهلل لكي يبكت يونان اح�ضر كائنا

�أكثر طاعة منه وه��و الحوت،
و�أمره �أن يبتلع يونان .عنادك
يفقدك الكثير ،و�أهم ما تفقده
ب�سبب العناد هو �سالم حياتك.
هل تظنون �أن يونان كان يعي�ش
في �سالم؟ هل كان مرتاح ًا لأنه ك�سر
الو�صية وعاند اهلل؟ بالطبع ال!
الخطية الثالثة هي الأنانية :فقد
ك��ان يحب نف�سه ويحب �شعبه �أكثر
م��ن الآخ��ري��ن ،وب�سبب ه��ذه الأنانية
رف�ض �أن يكرز لهم بالتوبة وهرب.
الإن���س��ان الأن��ان��ي ال ي��رى �أح ��د ًا غير
نف�سه ،وي�صور له عقله �أن��ه هو فقط
ال ��ذي يتحرك وال ��ذي يعمل ،ول��واله
لكانت حركة ال�ك��ون ق��د وق�ف��ت .كما
�أن الأنانية تعوق التوبة ،فالتوبة تجعل
الذات ت�صغر بل وتن�سحق .وقال ال�سيد
الم�سيح�« :إن لم ترجعوا وت�صيروا مثل
الأوالد فلن تدخلوا ملكوت ال�سموات»
(م� �ت ��ى ،)3:81لي�س ال�م�ق���ص��ود �أن
ن�صغر في القامة �أو ال�سن �أو في �أي
� �ش��يء ،لكن ��س��وف ن�صغر ف��ي ر�ؤي��ة
�أنف�سنا لأنف�سنا .كيف ترى نف�سك؟ �إن
المحيطين بنا هم مر�آة لنا نرى فيها
�أنف�سنا� ،سواء �أكانوا �أف��راد الأ�سرة،
زمالء العمل �أو الكني�سة �أو الخدمة.
كيف تجعل عقلك نافع ًا؟
عن طريق التركيز .ال تجعل عقلك
م�شتت ًا ف��ي �أ��ش�ي��اء كثيرة ،و��ض��ع في
عقلك �أفكار نجاح لتنجح ،فالعقل مثل
الأر�ض ،والأفكار كالبذار ،وما تزرعه
ف�إياه تح�صد .ا�شحن عقلك بالقراءة
بكل �صورها ،ال تجعل عقلك فارغ ًا
مملوء ًا بتفاهات ال تبني .احفظ ما
ت�ق��ر�أه ،و�سجله ب�صورة من ال�صور.
اج�ل����س ف��ي ال�ج�ل���س��ات ال �ت��ي تحترم
العقل ،مع �أ�شخا�ص ذوي علم ومعرفة
وخ �ب��رة روح �ي��ة� ،أ��ش�خ��ا���ص يفكرون
وي�ب�ت�ك��رون وي��ط��ورون .اج�ع��ل عقلك
وبناء ،يفكر وي�ستطلع خبرات
نافع ًا ً
الآخرين .ابتعد عن القراءات المتعبة
ب�صفة عامة ،وداوم على قراءة الكتاب
المقد�س لكي يبنيك.
النف�س:
ن�ف����س الإن �� �س��ان ت���ش�م��ل ال �ع��ادات
والقدرات والمواهب والعاطفة.
ع��اط �ف��ة الإن� ��� �س ��ان ت�ج�ع�ل��ه يحب
ويحنو ،فالإن�سان يفهم الآخر وي�شعر
ب ��ه .ع��واط��ف الإن �� �س��ان ق��د تن�ساق
وراء غ��رائ��ز غير نافعة ،مثل المال
�أو الج�سد �أو ال�شهرة �أو  ...ال ت�سمح
لعينك �أن ت��رى �شيئا غير جيد ،وال
ت�سمح لعاطفتك �أن تن�ساق لأمر ال يليق
ب��ك .ت�صير عواطفك نافعة �إن كنت
قريبا من اهلل ،اهلل يحب كل الب�شر،
وعندما تقترب من اهلل ي�صير قلبك
مت�سع ًا للجميع ،وفي المقابل عندما
تبتعد عنه ي�صغر قلبك.
العاطفة المقد�سة والمباركة هي
التي �أن�ش�أت كل الخدمات الإن�سانية
ال� �ت ��ي ن �� �س �م��ع ع �ن �ه��ا ،م �ث��ل خدمة
التمري�ض ،وال�صليب الأحمر ،وخدمة

ال�ف�ق��راء ،وغ�ي��ره��ا .اج�ع��ل عاطفتك
تمجد �إ�سم اهلل ،واجعل محبتك هلل
هي المحبة الأول��ى التي منها تتفرع
�سائر المحبات الآخ��رى .ومن خالل
خدمتك التي تمجد �إ�سم اهلل ،تكون
عاطفتك عاطفة م�ب��ارك��ة ،ه��ذا من
ناحية العواطف.
من ناحية العادات :اظن كل �إن�سان
فينا عنده ع��ادات م�سيحية و�أخ��رى
غير م�سيحية ،وبع�ضها عادات خطيرة
وبع�ضها مفيد ,و�أخ��رى �سيئة ...ومن
الممكن �أن يدمر الإن�سان نف�سه بعادة
من العادات� ،أو يدمر المجتمع الذي
حوله .مثال لذلك الإدمان ،خطية تبد�أ
ب�سيطة ،ثم ت�سجن الإن�سان وت�صيره
�أ��س�ي��ر ًا ل�ع��ادة الإدم� ��ان ،ث��م تدمره.
افح�ص ما هي عاداتك؟ عادة الأكل
الكثير ،عادة ال�سهر الكثير ،مثل هذه
ع��ادات �سيئة .وهناك ع��ادات جيدة
مثل المواظبة على ال�صالة.
لكي تقتني عادات جيدة و�صادقة،
�إب � ��د�أ ب��رغ�ب�ت��ك ال��داخ �ل �ي��ة ،تخل�ص
�أوال م��ن ال��ع��ادات ال�سلبية ال �ت��ي ال
تفيد ،اجعل حياتك مليئة بالعادات
الإيجابية ،على م�ستوى الحوا�س �أو
ال�ق��راءة �أو التعامالت مع الآخرين.
اجعل عاداتك من�ضبطة ،وتخل�ص من
العادات ال�سلبية والقديمة .لو في بداية
كل �سنة و�ضعت عادة حلوة كهدف لك،
في ظرف �سنين �سيكون عندك كم من
العادات الطيبة ،وت�صير حياتك نافعة
لك ولمن حولك.
�آخر �شيء في النف�س هو المواهب
وال�ق��درات .كل واح��د منا له موهبة،
ف�ه��ل ي��ا ت ��رى ت �ع��رف م��واه �ب��ك؟ هل
ت �ع��رف ال��وزن��ات ال �ت��ي �أع �ط��اه��ا لك
اهلل ،وت�ستخدمها� ،أم طمرتها في
الأر� ��ض؟ من يعرف �أن يعمل ح�سن ًا
وال يعمل فهذه خطية له كقول الكتاب.
تاجر بالوزنة ،درب موهبتك ون ّمها،
وا�ستخدمها وا�ستفد ب�ه��ا .والأكثر
من هذا هو �أن ت�ساعد ال�صغار على
اكت�شاف �أنف�سهم ومواهبهم.
الروح
ه��ل م��ن الممكن �أن ي�ك��ون ال��روح
غ �ي��ر ن��اف��ع ،وي���ص�ي��ر ن��اف �ع �اً؟ نعم!
هناك من ال تعمل روح��ه ،بمعنى �أنه
ك�سول روح �ي �اً ،يلج�أ للت�أجيل .اهلل
عندما خلق الإن�سان ،نفخ فيه ن�سمة
ح �ي��اة ،وط��ال�م��ا الإن �� �س��ان ق��ري��ب من
اهلل ،تظل روح��ه م�شتعلة .وت�شتعل
الروح بال�صالة ،وبالكلمة المقد�سة،
وال � �ق� ��راءات ال��روح��ي��ة ،وممار�سة
الأ�سرار ،وبالمعا�شرات الجيدة .قوة
�أرواحنا في العزيمة والإرادة والرغبة
ال�صادقة في �أن ن�صير �أف�ضل على كل
الم�ستويات.
اج �ع��ل ح �ي��ات��ك ن��اف �ع��ة ل��ك ولمن
حولك .ا�ستثمر مواهبك .كن �أر�ض ًا
ج�ي��دة على م�ستوى الج�سد وال��روح
والنف�س والعقل ،وتعهد �أم��ام اهلل �أن
الأ�شياء التي كانت فيك غير نافعة
ت�صير نافعة.

من هو الإن�سان؟ لعل هذا ال�س�ؤال يوجه �إلى
كل �إن�سان :من �أنت؟ وما هو الإن�سان؟
 +وقد يجيب البع�ض ب�أن الإن�سان هو ج�سد
وروح ونف�س ،ح�سبما قال القدي�س بول�س
الر�سول «ولتحفظ روحكم وج�سدكم ونف�سكم
كاملة بال لوم عند مجئ ربنا ي�سوع الم�سيح»
(1ت�س.)23:5
� +أو يجيب البع�ض بلون من الإت�ضاع:
الإن�سان هو تراب ورماد ،ح�سبما قال �أبو الآباء
والأنبياء �إبراهيم «�شرعت �أن �أكلم المولى،
و�أنا تراب ورماد» (تك.)27:18
� +أو يجيب البع�ض ب�أن الإن�سان مخلوق حي
عاقل ناطق حر مريد...
 +على �أن �أح�سن �إجابة تحمل المعنى
الروحي والمعنى الالهوتي هو �أن الإن�سان
�صورة اهلل� ،شبهه ومثاله .فهكذا قال الرب
الإله في ق�صة خلق الإن�سان «نعمل الإن�سان
على �صورتنا ك�شبهنا ...فخلق اهلل الإن�سان
على �صورته ،على �صورة اهلل خلقه» (تك:1
 )27،26توا�ضع كبير من اهلل� ،أنه خلق الإن�سان
على �صورته .لقد خلقه على �صورته ،و�أراد له
�أن يحتفظ بهذه ال�صورة الإلهية.
�إن كنت �صورة اهلل ،ف�أنت �إن�سان بالحقيقة.
و�إن لم تكن كذلك ،فال تكون �إن�سان ًا ح�سب
ق�صد اهلل وحكمته في خلقه.
ولعل الإن�سان ب�صورته الإلهية ،هو ما كان
يبحث عنه ديوجين الفيل�سوف� .أو هو ال�صورة
المثالية للإن�سان في ما يق�صده المفكرون
بعبارة �سوبرمان  .Super Manعلى �أن
الإن�سان عندما خلقه اهلل كان �أرقى بكثير مما
يجول بذهن المفكرين والفال�سفة.
وطبعا لي�س المق�صود بال�صورة الإلهية
للإن�سان� ،أنه ي�شابه اهلل في �صفاته الإلهية
الذاتية :مثل الأزلية ،والوجود في كل مكان،
والقدرة على كل �شيء ،ومعرفة الغيب ،وما �إلى
ذلك مما يخ�ص اهلل وحده.
و�سنبحث هذا المو�ضوع في النقاط التالية:
 +كيف كان الإن�سان على �صورة اهلل حينما
ُخلق ،قبل �سقوطه طبعا.
 +كيف فقد ال�صورة الإلهية؟
 +محاوالت للرجوع �إلى ال�صورة الإلهية
جزئيا.
 +في الأبدية تكون �صورة االن�سان على
�صورة اهلل بطريقة �أف�ضل.
فما هي ال�صفات التي كان فيها الإن�سان
على �صورة اهلل؟
وعندما نتحدث عن هذا الأمر ،فال �شك
نق�صد روح الإن�سان.
 -1لقد ُخلق على �صورة اهلل في الطهارة
والبر والقدا�سة.
فقبل ال�سقوط كان الإن�سان في منتهى
البراءة وفي منتهى الطهارة وال�شفافية� .آدم
وحواء كانا عريانين ،وهما ال ي�شعران بهذا في
حالة من الطهارة الق�صوى ،كالأطفال.
كذلك ف�إن الحية (�أي ال�شيطان) خدعت
�أم ّنا حواء وكذبت عليها .بينما �أم ّنا حواء ما
كانت تعرف ما هو الكذب وال الخديعة ،وال
تعرف ال�شك فيما يقوله الغير .مثل هذه الأمور
ما كانت تعرف �أن �أحد ًا يمكن �أن يكذب �أو
يخدع� ،إذ كانت ب�سيطة جد ًا وطاهرة.
 -2كان الإن�سان �أي�ضا على �صورة اهلل في
الكمال.
ونق�صد طبعا الكمال الن�سبي .فاهلل هو
الوحيد الذي له الكمال المطلق .ولكن الإن�سان
يمكن �أن يكون كامال بالن�سبة �إلى م�ستواه
ومقدرته ،وح�سب مقدار النعمة المعطاة له،
وعمل الروح القد�س فيه ،ومدى تجاوبه مع

الأ�صحـــاح الثــامن

ينق�سم �إلى ثالثة �أجزاء:
الجزء الأول :فتح الختم ال�سابع ،ال�سكوت
ف��ي ال���س�م��اء ،ا��س�ت�ع��داد المالئكة ل�ضرب
الأبواق .
ال�ج��زء الثاني :ع��ن �شفاعة ربنا ي�سوع
الم�سيح الكفارية (.)5-3
الجزء الثالث :الأبواق الأربعة الأولى من
عدد (.)13-6
الجزء الأول:
† يتحدث عن ال�سكوت الذي حدث في
ال�سماء وا�ستعداد المالئكة للتبويق (ر�ؤ :8
.)2-1
وت
ال�سا ِب َع َح َدثَ ُ�س ُك ٌ
« َوعندما َفت ََح الْخَ ْت َم َّ
ال�س ْب َع َة
ال�س َما ِء ن َْح َو ِن ْ�ص ِف َ َ�س َاع ٍةَ .و َر�أَ ْي ُت ُ َّ
ِفي َّ
ُون �أ َم َام ا ِ
هللَ ،وق َْد �أ ْع ُطوا
ين َي ِقف َ
ا ْل َم َال ِئ َك َة ال َِّذ َ
َ�س ْب َع َة �أَ ْب َواق».
† عندما فتح الختم ال�سابع حدث
�سكوت ف��ي ال�سماء ح��وال��ى ن�صف �ساعة،
وع�ن��دم��ا ي �ق��ول ك� ّل�م��ة ن�صف ��س��اع��ة وكما
قلنا �إن��ه لي�س بالحرف ولكن وا��ض��ح �إنها
م��دة ق�صيرة ال يتك ّلم على �ساعات كثيرة
�أو على �أي��ام �أو �سنين فهي فترة ق�صيرة
لي�س ب��ال�ح��رف  30دقيقة �إن �م��ا ه��ي فترة
ق�صيرة ح�صل فيها �سكوت في ال�سماء وهذا
ال�سكوت كان عالمة على �أ�سف ال�سمائيين
على الحالة التي و�صل �إليها النا�س الأ�شرار
الذين رف�ضوا التوبة وال��رج��وع لربنا ،و�إن
كانت ال�سماء كلها تفرح بخاطئ واحد يتوب
�أكثر من ت�سعة وت�سعين ب��ار ًا ال يحتاجون
للتوبة فال�سماء �أي�ض ًا تحزن وت�صمت حداد ًا
على الخطاة الغير تائبين الذين ا�ستمروا
في خطاياهم ويعرفنا �إن ه��ذا الحزن لن
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�سل�سلة �سفر الر�ؤيا ()23
الأبواق الأربعة الأولى

�أرثوذك�س نيوز

يدوم طويالً ،ويقول نحو ن�صف �ساعة لأن
ال�سمائيين تداركوا �أن العدل الإلهي البد �أن
ي�أخذ مجراه ،لأن ربنا �أعطانا فر�ص كثيرة
جد ًا بالرحمة الإلهية لكي نتوب ونرجع �إليه
فتفرح ال�سماء بهم وعندما رف�ض النا�س �أو
بع�ضهم وا�ستمروا في الرف�ض ،لذا ال�سماء
حزنت على ما �سيحدث لهم نتيجة لرف�ضهم
لربنا ،ولكن ال�سمائيين �أي�ض ًا كانت فترة
ب�سيطة وتداركوا �إنه جاء وقت العدل الإلهي
فكما �أن اللـه كامل في رحمته كامل �أي�ض ًا
في عدله وقال �إنهم ي�ستحقوا نتيجة لفعلهم
لأنهم لم ي�ستفيدوا من الرحمة الإلهية،
فالمالئكة عارفين ال�ضربات لأنهم �سيبوقوا
وعارفين ما الذي �سيحدث للنا�س الأ�شرار.
† ثم «ر�أيت �سبعة مالئكة الذين يقفون
�أمام اللـه وقد �أُعطوا �سبعة �أب��واق» ال�سبعة
مالئكة الواقفين �أم ��ام اللـه ه��م ال�سبعة
ر�ؤ��س��اء المالئكة وه��م ميخائيل وغبريال
وروفائيل و�سوريال وه�ؤالء ُذكرت �أ�سمائهم
ف��ي ال�ك�ت��اب المقد�س وال�ث�لاث��ة الآخرين
م��وج��ودي��ن عندنا ف��ي الت�سبحة والتقليد
�صداقيال و�سراثيال و�أنانيال وفي الإنجيل
الخا�ص بب�شارة ال�م�لاك جبرائيل يقول
لزكريا �أن��ا جبرائيل (رئي�س المالئكة)
الواقف �أمام اللـه فهم ه�ؤالء الواقفين �أمام
ربنا هم ال�سبع ر�ؤ�ساء المالئكة الذين ذكرنا
�أ�سماءهم.
الآن ما هو مو�ضوع الأبواق هذا؟ الأختام
انتهت بفتح الختم ال�سابع ثم يبد�أ مو�ضوع
الر�ؤيا الثالثة وهي الأبواق .البوق عبارة عن
�شيء ينفخوا فيه لكي ينبهوا به لإعالنات
الجزء الثاني:
معينة .في العهد القديم كان يطلق البوق قبل
�إعطاء ال�شريعة �أو قراءة ال�شريعة لكي ي�شد
يتك ّلم عن �شفاعة ال�سيد الم�سيح الكفارية
انتباه النا�س حتى ي�سمعوا �شريعة اللـه كما (ر�ؤ.)5-3 :8
هو موجود في �سفر الخروج ()19-16:19
« َو َج��ا َء َمالَكٌ �آخَ ُر َو َو َق� َ�ف ِعن َْد ا ْل َمذْ َب ِح،
فهنا �أي�ض ًا هذه الأبواق �ست�شير �إلى �إنذارات
اللـه المعلنة للخطاة و�أن يتوبوا ويرجعوا لكي
ال يهلكوا .هذه الأبواق ال زالت �إنذارات لأن
�إنزال جامات غ�ضب اللـه �سي�أتى في الر�ؤيا
التالية وهي لالنتقام «ال َّن ْق َم ُة �أَ َن��ا �أُ َج��ازِي
َي � ُق��ولُ ال� � َّر ُّب»( .رو  )19:12م��ن الأ�شرار
ومن الخطاة ومن م�ضطهدي الكني�سة ولكن
الآن الزالت الأبواق هي �إنذارات فيها بع�ض
التجارب وال�ضيقات التي ي�سمح بها اللـه
لي�س لأج��ل عقوبة �أو انتقام ولكن فر�صة
�أخ��رى للتوبة �إن ل��م ي��أت��وا ب��ال�ك�ّلماّ م اللين
ي�أتون بال�شدة و�إن لم ي�أتون بال�شدة ي�أتون
ببع�ض التجارب وال�ضيقات وبال�ضربات
و�إن لم ي�أتوا بال�ضربات �إذن ي�ستحقون هذه
ال�ضربات وجامات غ�ضب اللـه عليهم.
† الأب� ��واق ت�شير �إل��ى �إن� ��ذارات اللـه
المعلنة ،و�أي�ض ًا كانت الأب��واق ت�ستعمل قبل
الدعوة للحرب �أي عندما يكون في حرب
كما هو موجود في �سفر الق�ضاة �أ�صحاح
( )27:3يبوقوا بالبوق يعلنوا �أنه هناك حرب
بينهم وبين العدو ،فالمالئكة �أي�ض ًا يبوقون
لكي يقولوا �إننا في حالة حرب دائمة بين
اللـه و�أوالده وبين �إبلي�س و�أعوانه ،والجدير
بالذكر �أنه كانت �أي�ض ًا الأبواق ت�ستعمل في
ال�ن��داء ع��ن الملوك .عندما ي��أت��ي الملوك
يبوقوا قدامهم بالأبواق حتى تنتبه النا�س
�إلى قدوم الملك ،في�ستعد الجميع ويقفون
باحترام وهذه �إ�شارة �إلى �أن الم�سيح ملك
الملوك ورب الأرباب �سي�أتى لكي يملك على
ك ّل النفو�س التي عا�شت معه.

عمل الروح القد�س .وهكذا كان الإن�سان بال
لوم.
و�إن كان قد ُكتب في �سفر التكوين �أن اهلل
نظر �إلى كل ما خلقه ف�إذا هو ح�سن جد ًا
(تك .)31:1فبال �شك �أن هذا كان ينطبق
�أي�ضا على �آدم وحواء.
وحتى بعد �سقطة الإن�سان ،نقر�أ في الكتاب
المقد�س عن بع�ض �أ�شخا�ص �أنهم كانوا
كاملين ،كما قيل عن �أبينا نوح الذي بنى الفلك
�أنه كان كامال (تك .)9:6كذلك قيل عن �أيوب
�أنه كان رج ًال كام ًال (�أي.)1:1
 -3الإن�سان ُخلق �أي�ضا على �صورة اهلل في
ال�سلطة.
لقد قال له اهلل «�أثمروا و�أكثروا واملأوا
الأر�ض و�أخ�ضعوها وت�سلطوا على �سمك
البحر وطير ال�سماء وعلى كل كائن حي يدب
على الأر�ض» (تك .)2:1ونف�س هذه البركة
وال�سلطة �أعطيت لأبينا نوح بعد ر�سو الفلك،
وكما كُتب في �سفر التكوين ،الأ�صحاح التا�سع.
 -4الإن�سان �أي�ضا ُخلق على �صورة اهلل ك�سيد
وملك على كل الخليقة.
وعندما فقد �صورته الإلهية بد�أت الخليقة
تتمرد عليه .الحية ت�سحق ر�أ�سه (تك.)15:3
وبع�ض الحيوانات �أ�صبحت وحو�ش ًا يمكن �أن
تقتله .والأر�ض نف�سها ما عادت تعطيه قوتها
(تك ..)12:4وهكذا فقد �سلطته.
 -5هو �أي�ضا كان على �صورة اهلل في القوة
فالإن�سان الروحي يكون دائم ًا قوياً .وال
�أق�صد قوة الج�سد ،كما كان �شم�شون .و�إنما
يكون قويا في �شخ�صيته ،وفي تفكيره و�إرادته
و�إحتماله ،وفي ن�صرته على حروب ال�شيطان..
الخ.
والنف�س القوية ال تهتز وال تخاف وال تتردد
وال تي�أ�س .والذي على �صورة اهلل حتى الآن ال
يخاف على الإطالق.
وكمثال لذلك داود النبي والملك الذي
قال في (مز�« )3:27إن يحاربني جي�ش ،فلن
علي قتال ،ففي هذا �أنا
يخاف قلبي .و�إن قام ّ
مطمئن» .ولذلك ف�إن الخائفين ال يدخلون
ملكوت اهلل (ر�ؤ.)8:21
�إن الأنبياء والقدي�سين قدموا �صورة عميقة
لعدم الخوف ،كما كان القدي�س �أنطونيو�س في
البرية� ،أو القدي�س �أثنا�سيو�س الذي قيل له:
«العالم كله �ضدك» ف�أجاب« :و�أنا �ضد العالم»،
لذلك ُدعي «�أثنا�سيو�س الذي هو �ضد العالم»
.Athanasius Contra Mondum
و�أي�ضا ال�شهداء �إذ كانوا في �صورة اهلل،
ما كانوا يخافون .دانيال النبي ما كان يخاف
جب الأ�سود (دا .)16:6والثالثة فتية ما كانوا
يخافون �أتون النار (دا.)17:3
� -6أي�ضا الذين في �صورة اهلل ،يكونون
دائم ًا ناجحين.
كما نقر�أ في المزمور الأول لداود �أن
الأ�شخا�ص الأبرار يكونون ك�شجرة مغرو�سة
على مجاري المياه تعطي ثمرها كامال في
حينه ،وورقها ال ينتثر ،وكل ما يعملونه ينجحون
فيه (مز.)3:1
كذلك قيل عن يو�سف ال�صديق �إنه كان
رج ًال ناجح ًا (تك .)2:39لذلك ف�إن الإن�سان
الفا�شل ال يكون في �صورة اهلل.
 -7الإن�سان �أي�ضا ُخلق على �صورة اهلل في
التوا�ضع.
حقا �إن اهلل هو المتوا�ضع الوحيد .لأنه وهو
العالي جداً ،ينزل �إلى م�ستوانا ويتعامل معنا.
يتكلم معنا ،وي�ستمع �إلى �صلواتنا .ولكن الإن�سان
يمكن ح�سب م�ستواه �أن يكون متوا�ضعاً .على
الأقل �إذ يعرف �أنه تراب ورماد ،ال يميل �إلى

املتنيح مثلث الرحمات

البابــا �شـــنودة الثالــث

�أفكار الكبرياء والمجد الباطل ،ظان ًا في نف�سه
�أنه �أعلى ما ينبغي .ولذلك فال�شخ�ص المتكبر
ال يكون في �صورة اهلل.
 -8الإن�سان على �صورة اهلل في �أمور كثيرة
كالمحبة مثال.
كما قال القدي�س يوحنا الإنجيلي «اهلل
محبة ..من يثبت في المحبة ،يثبت في اهلل،
واهلل فيه» (1يو)16:4
 -9الإن�سان �أي�ضا على �صورة اهلل في
الجمال.
اهلل جميل ،وكذلك المالئكة .وعندما
ُخلق الإن�سان الأول على �صورة اهلل ،كان
جميالً .كان �آدم جمي ًال جداً ،وكانت حواء
جميلة جداً ،و�أي�ضا قيل نف�س الأمر عن بع�ض
�أ�شخا�ص .كما قيل عن مو�سى النبي (خر)2:2
وعن داود النبي ،كل منهما كان جمي ًال جد ًا
(�1صم.)42:17
ولكن الخطية تغير مالمح الإن�سان ،فيفقد
جمال وجهه وجمال ج�سده وجمال روحه.
 -10الإن�سان �أي�ضا هو �صورة اهلل من جهة
النور.
اهلل هو نور العالم كما ُذكر في (يو.)21:8
هو �أي�ضا النور الحقيقي (يو .)9:1والإن�سان
ك�صورة اهلل ،قيل عنه «�أنتم نور العالم»
(مت.)14:5
بهذا الو�ضع ،ف�إن ر�سالة �أوالد اهلل �أن ينقلوا
�صورة اهلل �إلى العالم� .إن اهلل يريدنا �أن نكون
مثله حتى في العمل� .أن ن�سلك في طرقه،
وتكون لنا نف�س م�شيئته على الأر�ض كما في
ال�سماء .و�أن نتحدث كما لو كان اهلل ينطق من
�أفواهنا .فننطق بكالمه ،كما قيل «ل�ستم �أنتم
المتكلمين ،بل روح �أبيكم الذي يتكلم فيكم»
(مت.)20:10
�أي�ضا ك�صورة اهلل ،نقوم بعمله في حياتنا،
حتى �أن كل من يرانا ،يقول« :حقا ه�ؤالء
هم �أوالد اهلل� .إنهم مثل �أبيهم ال�سماوي لأن
لهم نف�س �صورته» .كل من يرى �أوالد اهلل
في محبتهم وهدوئهم ورقتهم ،وفي مثالهم
الحي في قدا�ستهم ،ف�إنه يمجد �أباهم الذي
في ال�سموات� .إن ربنا ي�سوع الم�سيح قد �صعد
�إلى ال�سماء ،ولكنه ترك �صورته في تالميذه
لينقلوها من جيل �إلى جيل.
ولكن لعل البع�ض يقول« :كيف يمكن �أن يكون
الإن�سان �صورة اهلل بينما اهلل غير محدود؟!
فهل الإن�سان غير محدود؟!» طبعا ال .فالإن�سان
بال�شك محدود ،وال يمكن ان يكون مثل اهلل
الذي هو غير محدود.
على �أية الحاالت ،اهلل خلقه على �صورته،
وو�ضع فيه اال�شتياق �إلى غير المحدود.
وكنتيجة لذلك ف�إن الإن�سان في طبعه الطموح
وعدم االكتفاء ،والجهاد لأجل النمو.
وكمثال لذلك بول�س الر�سول الذي تعب �أكثر
من جميع الر�سل (1كو )10:15و�أختطف �إلى
الفردو�س (2كو� )1:12إلى ال�سماء الثالثة.
على الرغم من كل ذلك ف�إنه يقول «ل�ست
�أح�سب نف�سي �أني �أدركت .بل �أن�سى ما هو وراء
وامتد �إلى قدام» (في.)13:3

بقلم :القم�ص ميخائيل �إدوار
كني�سة مارمرق�س
كليفالند� ،أوهايو
وكيل ايربا�شية:
اوهايو ومت�شجن و�إنديانا

َو َم َع ُه ِم ْبخَ َر ٌة ِم ْن ذَ َه ٍبَ ،وا ُْع ِط َي َبخُ ور ًا َك ِثير ًا
ِل َك ْي ُيق َِّد َم ُه َم َع َ�ص َل َو ِات ا ْل ِق ِّد ِ
ين َج ِمي ِعهِ ْم
ي�س َ
َع َلى َمذْ َب ِح الذَّ َهبِ ال َِّذي �أَ َم َام ا ْل َع ْر ِ�ش .ف ََ�صع َدِ
ُدخَ انُ ا ْل َبخُ و ِر َم َع َ�ص َل َو ِات ا ْل ِق ِّد ِ
ين ِم ْن َي ِد
ي�س َ
ا ْل َم َال ِك �أَ َم َام ا ِ
ِ
ُ
هللُ .ث َّم �أَخَ ذَ ا ْل َم َالك الْم ْبخَ َر َة
َ
َ
َ
ْ
ْ
َاها �إِلى الأ ْر ِ�ض،
َو َملأَ َها ِم ْن نَا ِر ال َمذْ َب ِح َو�ألق َ
َ
ْ
َ
ٌ
ات َو ُر ُع��و ٌد َو ُب� � ُروق َوزلزَ لةٌ».
ف ََح َد َث ْت �أَ� ْ��ص � َو ٌ
(ر�ؤ.)5-3 :8
† بع�ض النا�س ف�سروا �إن هذا المالك
ه��و واح ��د م��ن ال�ك��اروب�ي��م ال��ذي��ن عملهم
الأ�سا�سي– فئة الكاروبيم – �أنهم ي�أخذوا
الذبيحة وي��رف�ع��وه��ا �أم ��ام رب�ن��ا و�أحدهم
مالك الذبيحة الذي يح�ضر ك ّل قدا�س معنا
لذلك نقول يا مالك هذه الذبيحة ال�صاعد
بهذه الت�سبحة للعلو اذكرنا �أمام اللـه ،لكن
في الواقع معظم الآباء في كني�ستنا ف�سروا
�إن ه��ذا المالك كما قلنا �سابق ًا هو الرب
ي�سوع الم�سيح نف�سه لأن��ه في �سفر الر�ؤيا
في الأ�صحاح ( )1:10والإ�صحاح ()1:18
ي�شير �إلى ربنا ي�سوع الم�سيح ب�صفة المالك
و�أي�ض ًا في العهد القديم في �سفر مالخي
�أ�صحاح ( )2:3قال عن الم�سيح �إن��ه دعي
ب�م�لاك ال�ع�ه��د .ه�ن��ا الم�سيح ي�ق��وم بدور
ا�سمه ال�شفاعة الكفارية هو حي في ك ّل حين
ي�شفع في كثيرين الم�سيح قال عنه الكتاب
�إنه �أ�سقف نفو�سنا ورئي�س الكهنة الأعظم
الذي يقف على المذبح ومذبحه هو ال�صليب
الذي حمله لكي يقدم ذاته ذبيحة عنا ومعه
«مجمرة من ذهب» �أي مجمرة روحية هي
�شفاعته الكفارية وهنا يح�صل وح��دة بين
ال�شفاعة الكفارية وال�شفاعة التو�سلية وال
ي��وج��د تناق�ض بينهم ،ف��ال��ذي��ن يرف�ضون
�شفاعة القدي�سين �أو ال�شفاعة التو�سلية
يقولون �إن لنا �شفيع واح��د هو ال��رب ي�سوع
الم�سيح ،نحن نعرف ذلك جيدا ،لكن يقولون

الوحيد ال��ذي يكفر عن خطيتنا هو الرب
ي�سوع الم�سيح ولكن هنا يقول رف��ع بخور ًا
من مباخر ذهبية مع �صلوات القدي�سين،
َم ْن الذي يرفع �صلوات القدي�سين؟ الكني�سة
التي على الأر���ض والكني�سة المنت�صرة ك ّله
ي�صلى هذه هي ال�شفاعة التو�سلية �شفاعة
القدي�سين ال تتعار�ض مع ال�شفاعة الكفارية
الخا�صة بالم�سيح بل م�ستمدة قوتها من
الم�سيح و�شفاعته الكفارية وهنا الوحدة
بين �شفاعة الم�سيح ال�ك�ف��اري��ة و�شفاعة
القدي�سين.
† وبعد ذل��ك يقول و�أخ��ذ المجمرة
وم�ل�أه��ا م��ن ن��ار ال�م��ذب��ح و�أل �ق��اه��ا على
الأر���ض ف�أحدثت �أ��ص��وات ورع��ود وبروق
وزلزلة ،كالم �صعب وغريب ولكن عندما
نفهم معناه الروحي نجده �سهل جدا �إن
كان هذا المالك هو ربنا ي�سوع الم�سيح
ال�شفيع الكفارى فهو �أي�ض ًا مذبحه هو
ال�صليب ،لأننا قلنا �إن الم�سيح عندما
يقدم ذاته ال يقدم ذاته على المذبح هو
بنف�سه لكن يقدم نف�سه على ال�صليب،
لأننا نرتل ونقول :هذا الذي �أ�صعد ذاته
ذبيحة حية ،فالمذبح هو ال�صليب ونار
المذبح هو عمل ال��روح القد�س بالمعنى
ال��روح��ي ،ل��ن ن ��أخ��ذ معانى حرفية لأنه
كما قلنا ال�سفر �سفر روحي رم��زي ،فنار
المذبح هو نار ال��روح القد�س ال��ذي دوره
الأ�سا�سي يبكت و ُي َت ِّوب ويهب ال�شركة مع
ال�ث��ال��وث ال�ق��دو���س با�ستحقاق دم ي�سوع
الم�سيح النازل على ال�صليب ،عمل الروح
القد�س يحدث فيه �أ�صوات ورعود وبروق
وزل��زل��ة ،الأ� �ص��وات هنا ت�شير �إل��ى عمل
الروح القد�س في ن�شر الكلّمة �صوت الكلّمة
ال��ذي يقول عنهم الكتاب الذين امتلأوا
من ال��روح القد�س �أي الر�سل والتالميذ
وك� � ّل المب�شرين وال �خ��دام حتى اليوم،

امتلأوا من الروح القد�س و�أ�صبحوا تحت
قيادة ال��روح القد�س في�صوتون و ُيب�شرون
بالكلّمة لكي يب�شروا في ك ّل مكان بالم�سيح.
وحدثت رعود هذه الرعود ت�شير �إلى ت�أثير
الأ�صوات التي هي الكلّمة على ال�سامعين
في �آية حلوة جد ًا في الكتاب المقد�س في
�سفر الأعمال �أ�صحاح ( )25،24يقول �إن
معلمنا بول�س الر�سول تحت قيادة الروح
القد�س ك��ان واق�ف� ًا ق��دام فيلك�س الوالي
َان َي َت َكل َُّم َعنِ
ويقول الكتاب عنه « َو َب ْين ََما ك َ
ون،
الد ْينُو َن ِة ا ْل َع ِت َيد ِة �أَ ْن َت ُك َ
ا ْلب ِِّر َوال َّت َعف ُِّف َو َّ
ا ْر َت� َع� َ�ب ِفي ِلك ُْ�س» ،المق�صود من الإرتعاب
هنا �أن��ه حين ي�سمع الإن���س��ان كلّمة ربنا
يرتعد ويرجع ويتوب ،فعندما كان بطر�س
الر�سول يعظ ق��ال الكتاب « َف َل َّما َ�س ِم ُعوا
ُن ِخ ُ�سوا ِفي ُق ُلوبِهِ ْمَ ،وقَالُوا ِل ُبطْ ُر َ�س َو ِل َ�سا ِئ َر
الر َجالُ الإِخْ َوةُ؟»
ال ُّر ُ�سلِ َ :
«ماذَ ا ن َْ�ص َن ُع �أَ ُّي َها ِّ
(�أع  ،)27:2هذه هي الرعدة التي تحدث
في القلبَ :ف َل َّما َ�س ِم ُعوا ن ُِخ ُ�سوا ِفي ُق ُلوبِهِ ْم،
«:ماذَ ا ن َْ�ص َن ُع
َوقَالُوا ِل ُبطْ ُر َ�س َو ِل َ�سا ِئ َر ال ُّر ُ�سلِ َ
الر َجالُ الإِخْ َوةُ؟» َفقَالَ َل ُه ْم ُبطْ ُر ُ�س:
�أَ ُّي َها ِّ
ا�س ِم
«تو ُبوا َو ْل َي ْع َت ِم ْد ُك ُّل َو ِاح� ٍ�د ِم ْن ُك ْم َعلَى ْ
َي ُ�سو َع ال َْم ِ�س ِيح ِل ُغ ْف َرانِ الْخَ َطا َياَ ،ف َت ْق َب ُلوا
وح ا ْلق ُُد ِ�س»�( .أع.)38-37 :2
َع ِط َّي َة ال � ُّر ِ
هذه �أ�صوات وهذه رعود ثم «بروق» البرق
ه��و �شيء يعطي �أو �إ� �ض��اءة كذلك البرق
�إ�شارة �إلى مواهب وثمار الروح القد�س التي
يتنعم بها في الكني�سة �أوالد اللـه الذين من
خالل عمل الروح القد�س يرون نور الم�سيح
الذي يبرق فيهم كال�شم�س وهي في قوتها.
وح��دث��ت «زل��زل��ة» ه��ذه الزلزلة ه��ي غاية
ال��روح القد�س في عمله في الإن�سان �إنه
يبكت القلب ،يتزلزل داخله ليهتز ويتحطم
كبرياءه ،يقبل الم�سيح كمخل�ص وفادى
وك�أب حنون.
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المحبــة ال ت�ســقط �أبــد ًا

البابا �شنوده الثالث...

سنوات مع أسئلة الناس

ج�سد الم�سيح في
الكني�سة واالفخار�ستيا
�س�ؤال :هل حق ًا �أن ج�سد الم�سيح
بمعنى الكني�سة ،هو نف�س الج�سد
ال��ذي على ال��م��ذب��ح ،وه��و نف�س
الج�سد ال��ذي �صعد �إل��ى ال�سماء
وجل�س عن يمين الآب ،و�أنهما
���ش��يء واح�����د؟ وه���ل ورد ه��ذا
ال���ر�أي ف��ي �أق���وال �أح���د الآب���اء
القدي�سين؟
الإجابة -1 :ج�سد الم�سيح الذي
ع�ل��ى ال �م��ذب��ح ،ه��و الج�سد ال ��ذي ولد
م��ن ال �ع��ذراء م��ري��م ،وال��ذي ُ�سمر على
ال�صليب ،وال��ذي قبر وق��ام ،و�صعد �إلى
ال�سماء وجل�س عن يمين الآب.
�أم��ا ج�سد الم�سيح بمعنى الكني�سة،
فهو جماعة الم�ؤمنين .فهل يعقل �أن
جميع الم�ؤمنين قد ولدوا من العذراء؟!
ه��ل ك��ل ماليين الم�سيحيين الذين
يعي�شون حالي ًا وماليين الذين انتقلوا،
وماليين الذين �سيولدون في م�ستقبل
الزمان ،هل كل ه�ؤالء ولدوا من العذراء
مثل الج�سد الذي جل�س عن يمين الآب،
و�أنهم نف�س ذلك الج�سد؟!
 -2ج�سد الم�سيح الذي على المذبح،
ن�سجد ل ��ه ،ون �ق��ول «ن���س�ج��د لج�سدك
المقد�س ي��ارب» .ونقول �إن «الهوته لم
يفارق نا�سوته لحظة واح��دة وال طرفة
عين» .ونف�س الو�ضع نقوله بالن�سبة �إلى
الج�سد ال��ذي �صعد وجل�س ع��ن يمين

الكني�سة فهي ج�سد الم�سيح بالمعنى
الروحي ،كما �أنها هي عرو�سه بالمعنى
الروحي �أي�ضا.
 -9ل��و ك��ان��ت الكني�سة ه��ي نف�س ج�سد
الم�سيح الذي على المذبح والذي عن يمين
الآب ،لقادنا ه��ذا الفكر �إل��ى ال��دخ��ول في
بدعة (وح��دة الوجود) التي وقع فيها كثير
من الفال�سفة والمبتدعين.
 -10لم يقل �أح��د من الآب��اء بهذا الر�أي
الخاطئ .و�إن ن�سبه �أي كاتب م�سيحي لأحد
القدي�سين ،يكون قد �أخط�أ النقل� ،أو �أخط�أ
فهم ه��ذا القدي�س .وعليه �أن ي��ورد الن�ص
وم�صدره ،وم��ن الم�ستحيل �أن يتكلم �أحد
القدي�سين ك�لام� ًا �ضد الإي �م��ان ،ويتعر�ض
لكل النقد الذي و�ضح لنا في تحليلنا لهذا
الفكر.
وع�ل��ى ال �ق��ارئ العزيز �أن ي��دق��ق ف��ي كل
ما يقر�أه ،وال ي�صدق كل ما ين�سبه البع�ض
�إلى القدي�سين ،والقدي�سون �أبرياء منه ولم
يقولوه.

الآب� .أم��ا بالن�سبة �إل��ى الكني�سة التي هي
ج�سد الم�سيح ،فالو�ضع يختلف .نحن ال
ن�سجد للكني�سة .وال نقول عنها كج�سد �إن
الهوتها ال يفارق نا�سوتها!!
 -3ج�سد الم�سيح الذي على المذبح ،هو
الج�سد الذي فدانا ومات ع ّنا ،ثم �صعد �إلى
ال�سماء ممجداً .فهل ن�ستطيع �أن نقول �إن
الكني�سة هي التي فدتنا وماتت عنا و�صعدت
�إلى ال�سماء ممجدة!
 -4نحن نتناول ج�سد الم�سيح ودمه على
المذبح ،فهل نحن نتناول الكني�سة �إن كانت
هي وذلك الج�سد �شيئ ًا واحداً؟! حا�شا.
 -5ج�سد الم�سيح بمعنى الكني�سة لم
يتكامل بعد .فهناك �أع�ضاء فيه لم تن�ضم
�إليه بعد� ,أعني الذين لم ي��ول��دوا ،والذين
�سيدخلون الإيمان في الم�ستقبل� .أما ج�سد
الم�سيح على المذبح ،وفي ال�سماء ،فهو ج�سد
كامل ولي�س فيه نق�ص ،وال ينتظر �أع�ضاء
�أخرى لتن�ضم �إليه.
 -6ج�سد الم�سيح بمعنى الكني�سة هو
ن�ح��ن ..وج�سد الم�سيح على المذبح وفي
ال�سماء هو ج�سد الم�سيح .ف�إن كان الإثنان
لماذا يخطئ الإن�سان
بمعنى واحد ،فهل نحن الم�سيح؟! وهل
الم�سيح؟نحن وقد تجدد في المعمودية؟
�أثناء التناول نتناول الكني�سة �أم
 -7ج�سد الم�سيح بمعنى الكني�سة ي�شمل
�س�ؤال� :أل�سنا ن�ؤمن �أن الإن�سان ينال
الم�ؤمنين الذين �أكملوا جهادهم ،و�أع�ضاء
تجديد ًا في المعمودية (رو)4:6؟
�آخرين مازالوا يجاهدون �ضد قوى ال�شر ولم
ل��م��اذا �إذن يخطئ الإن�����س��ان بعد
يتكللوا بعد� .أما ج�سد الم�سيح على المذبح،
المعمودية ،على الرغم من كل هذا
وج�سد الم�سيح الجال�س عن يمين الآب ،فهو
ج�سد لي�ست فيه �أع�ضاء ال تزال تكافح قوى
التجديد؟
ال�شر لكي تنت�صر فتتكلل� .إنه انت�صر وتمجد
وهو ي�ساعدنا لن�سير في موكب ن�صرته.
الإجابة :الإن�سان في المعمودية ي�أخذ
 -8ج�سد الم�سيح على المذبح هو ج�سد تجديدا ،وال ي�أخذ ع�صمة .فال يوجد �إن�سان
حقيقي بالمعنى الحرفي لكلمة ج�سد� .أما مع�صوم ًا في هذه الحياة على الأر�ض .ولعلنا

نالحظ �أن داود النبي في العهد القديم
ح��ل عليه روح ال��رب (� �1ص��م.)13:16
ولكن هذا لم يمنع �أنه �أخط�أ بعد ذلك
(���2ص��م .)10:24كذلك �شم�شون كان
«روح ال ��رب ي�ح��رك��ه» (ق� �� ��ض.)25:13
وقد حل عليه روح الرب (ق�ض.)6:14
ومع ذلك �أخط�أ وك�سر ن��ذره (ق�ض:16
.)20،19
فالتجديد في المعمودية ،ال يعني �أن
الإن�سان ال يخطئ بعدها.
�إنما القاعدة الأ�سا�سية �إن طبيعته
تميل للبر ،والخط�أ عار�ض.
�أي �أن تكون �إمكانياته الروحية �أكثر،
وي�ؤهل ل�سكنى ال��روح القد�س فيه ب�سر
ال �م �ي��رون .و�إن �أخ �ط ��أ يبكته �ضميره
ب�سرعة ،وي�ك��ون م�ستعد ًا للرجوع �إلى
اهلل.
�أم ��ا ع��دم ال�خ�ط��أ ك�ل�ي��ة ،ف�ي�ك��ون في
الأبدية ،حينما نلب�س هناك �إكليل البر.
ه��ذا ال��ذي ق��ال عنه القدي�س بول�س
الر�سول «و�أخ�ي��ر ًا و�ضع لي �إكليل البر،
الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان
العادل .ولي�س لي فقط ،بل لجميع الذين
يحبون ظهوره �أي�ضاً» (2تي.)8:4
معنى ذلك �أن طبيعتنا تتكلل بالبر في
الحياة الأخرى .وي�صير البر طبيعة لها،
بحيث ال تخطئ فيما بعد.
�أم��ا هنا ،ف��ان ال�صديق ي�سقط �سبع
مرات ويقوم (�أم.)16:24
ومع ذلك نعتبره �صديقاً ،لأن البر هو
قاعدته الأ�سا�سية ،بينما ال�سقوط �أمر
عار�ض ،يقع فيه ،ويتطهر منه بالتوبة.

بحث لغوي روحي �آبائي في كلمة:
في ال�صالة الر ّبان ّية ،يحتار الكثيرون
في عبارة «خبزنا الذي للغد» �أو «خبزنا
أ�صح �أو
كفافنا» �أو «خبزنا الآتي»� ..أ ّيهما � ّ
�أدقّ ؟
ه��ذا البحث ه��و م�ح��اول��ة متوا�ضعة
للغو�ص في المعنى المق�صود للكلمة،
بح�سب الأ�صل اليوناني ،وبح�سب �آراء
�آب���اء الكني�سة الأول� �ي ��ن ،ال��ذي��ن تن ّوع
فهمهم للمعنى ،و�إن كان معظمهم قد
اه�ت� ّ�م بالتركيز على المعنى الروحي
لهذه ال�صالة.
 +الكلمة اليونان ّية هي «�إيبي �أُو�سيو�س»
الحرفي« :فوق
�أو «�إيبي اُ�سيون» ،ومعناها َ
الجوهري» (� )Super substantialأو
�أكثر من ُم��هِ ��م� ،أو ف��وق ال���ض��روري� ،أو
�أعلى فخام ًة.
كلمة «�إيبي» تعني «من �أعلى» ،مثلما
تجيء في كلمة «�إيبي�سكوبو�س � -أ�سقف»
وت �ع �ن��ي «ال �ن��اظ��ر م��ن ف � ��وق» ..وكلمة
«اُو�سيو�س» تعني «جوهر».
 +ال �ع� ّ
لام��ة �أوري �ج �ي �ن��و���س ي �ق��ول �أن
ك�� �ل�� �م� ��ة( )epiousiosم� ��أخ ��وذة عن
«� »ousiaأي «جوهر» .بينما يرى البع�ض
�أنها م�شتقّة عن « »epienaiوالتي تعني
«الغد».
 +بنف�س ال ِفكر يذكر جيم�س �سترونج
ف��ي كتابه« :القامو�س اليوناني للعهد
الجديد» ب��� ّأن الكلمة ُم�شتقّة �إ ّم��ا عن
«� »epiousaأو «� »epiأو « ،»eimiو� ّأن
معناها� :أ�سا�سي ،ج��وه��ري� ،ضروري،
يومي ،الغد.
َ�ص:
 +يقول الق ّدي�س جيروم بالن ّ
ف��ي الإن�ج�ي��ل ،الم�صلح ال ُم�ستخدم
بوا�سطة العبرانيين ليعطي معنىsuper:

بقلم :د� .إميــل ب�شــاي

emitedbishay@cox.net

«جيد أن ينتظر
اإلنسان ويتوقع
بسكوت خالص
الرب»
(مراثي )26:3
«لنتم�سك ب�إقرار الرجاء را�سخ ًا
أمين»
لأن الذي وعد به هو � ِ
(عب)23:10
رج��ا�ؤن��ا في الم�سيح هو �شعاع من نور
ي�ضيء لنا بوجهه فنرى عليه ب�سمة حنانه
وحبه؛ ب�سمة تق ِّوي �ضعفنا ،وتم�سح دموعنا،
وتجبر �إنك�سار قلوبنا!
رجا�ؤنا في الم�سيح� ،إن �سانده �إيمان
ثابت في وع��وده ،ي�شيع في قلوبنا �سالم ًا
«لنتم�سك
دائ �م �اً .يقول بول�س ال��ر��س��ول:
َّ
ب�إقرار الرجاء را�سخ ًا لأنَّ الذي وعد به هو
�أمين» (عب.)23 :10

خبزنا الذي للغد
كفافنا  -ال�ضروري  -الجوهري

 substantial breadهو «م��ار ،»maar
ووجدت �أنّه يعني «الذي للغد» .وعلى هذا
ُ
فالمعنى يكونِ �« :
أعطنا اليوم خبزَ الغد»
الذي هو الم�ستقبل.
 م �ل �ح��وظ��ة :ه ��ذا ي � ّت �ف��ق م��ع الن�ص
القبطي Penwik `nte rac :بين
�أويك �إنتيه را�ستي  -خبزنا الذي للغد .وهنا
الغد يعني :الم�ستقبل ..الحياة الأبد ّية..
خبز ال���س�م��اء ..ط�ع��ام الملكوت .وجدير
باالعتبار � ّأن �آباءنا الأقباط الذين ترجموا
العهد الجديد من اليونان ّية للقبط ّية في
ال�ق��رن الثاني ال�م�ي�لادي ،ك��ان��وا يجيدون
اليونان ّية تمام ًا بجانب القبط ّية ،وبرعوا في
فهم المعاني المق�صودة بالم�صطلحات،
ولذلك لم يقوموا بمج ّرد ترجمة حرف ّية قد
تو�ضح المعنى المق�صود.
ال ِّ
وي�ضيف القدي�س جيروم:
ن���س�ت�ط�ي��ع �أي� �� ً��ض ��ا �أن ن �ف �ه��م super
 substantial breadبمعنى �آخ��ر :الخبز
الذي يفوق ك ّل الأمور الما ّد ّية ،وي�سمو فوق
ك ّل الخالئق.
 ملحوظة :القدي�س جيروم ( 27مار�س
347م � 30 -سبتمبر 420م) ن�ش�أ في الغرب
ثم ح�ضر لل�شرق ،وكان موهوب ًا في الكتابة
وتعلُّم اللغات؛ فكان ُيت ِقن الالتين ّية ،ويجيد
اليونان ّية ،وتع ّلم العبر ّية �أي�ض ًا بك ّل �إتقان،
وت��رج��م منها العهد القديم بكامله �إلى
الالتين ّية ،وهي الترجمة ال�شعبية ال�شهيرة
المعروفة بالفولجاتا.

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

fryohanna@hotmail.com

الآية ..لذلك بنعمة الم�سيح �س�أق ّدم �شرح ًا
ت�أملي ًا وافي ًا لما قاله العديد من الآباء..
وبعدها �أق ّدم ترجمة حرف ّية لن�صو�ص كاملة
علق بها �أربعة من �آباء الكني�سة الكبار حول
الن�ص الإلهي.
هذا ّ

�أ ّو ًال :تفا�سير وت�أ ّمالت �آبائ ّية:

الذي في �أ ّيامه كان يق َّدم يوم ًّيا.
 +المعنى �أي �� �ض � ًا يفهمه الق ّدي�س
�أغ�سطينو�س بكونه ال �غ��ذاء الروحي
عن طريق تنفيذ الو�ص ّية الإله ّية ،لكي
تَ�شبع النف�س وتتغذّى لمواجهة ال�شهوات
الزمن ّية� ..إنّنا نطلب هذا الغذاء مادام
دعى «ال�ي��وم»� ،أي مادمنا في
الوقت ُي َ
ال�ح�ي��اة ال�ح��ا��ض��رة ،لأ ّن �ن��ا ف��ي الحياة
الأخ��رى ال نحتاج �أن نطلب طعام ًا بل
نلتقي بال�س ّيد الم�سيح طعامنا الذي
ننتع�ش به.
 +يقول القدي�س كيرل�س الكبير �أنّه
عندما ي�أمرنا الرب �أن ن�ص ّلي «� ِ
أعطنا
ك ّل يوم خبزنا ال�ضروري» رب ّما البع�ض
يعتر�ض قائ ًال �أنّه لي�س من المنا�سب وال
من الالئق بالق ّدي�سين �أن يطلبوا من اهلل
هذه الأمور الج�سدان ّية ،ولذا قد ي�أخذون
ما قيل بالمعنى ال��روح��ي ..و�أن��ا �أي�ض ًا
�أقول بال �أدنى ّ
�شك �أنّه من الأل َيق جد ًا
ٍ
ّ
ح�سبوا
بالق ّدي�سين �أن ي�سعوا بكل جهد ل ُي َ
م�ستحقّين للعطايا الروح ّية ،ولكن من
جهة �أخرى ينبغي لنا �أن نفهم �أنّه حتّى
�إذا كانوا يطلبون مج ّرد الخبز العادي
ف�لا ل��وم عليهم ...وي�ضيف القدي�س
كيرل�س � ّأن كلمة «�إيبي �أو�سيو�س» التي
تُطلق على الخبز ،ي�شرحها البع�ض بما
هو � ٍآتْ � ،أي ال ُمزمع �أن ُنعطاه في العالم
الآتي بالمفهوم الروحي �أي�ضاً ،في حين
معنى مغايراً..
� ّأن �آخرين يعطون للكلمة ً
يف�ضل �أن يكون المعنى« :م��ا هو
وه��و ِّ
�ضروري ٍ
وكاف».
ّ

 +يرى الق ّدي�س يوحنا الذهبي الفم �أنّه
بعد ال�صالة من �أجل الأمور ال�سماو ّية في
طلبات ال�صالة الر ّبان ّية ال�سابقة ،يطالبنا
اهلل �أن ن�س�أله حتى عن احتياجاتنا الج�سد ّية
و�ضروريات الحياة ب�سبب �ضعف طبيعتنا،
فنطلب من �أجل خبزنا اليومي� ،أي خبز يوم
واحد فقط وال نطلب من �أجل الغد.
َ +قب َِل الق ّدي�س �أغ�سطينو�س هذا التف�سير
م�ضيفًا �إليه تف�سير الخبز اليومي بالتناول ن�ستكمل الحديث بنعمة الم�سيح في
***
تتن ّوع تف�سيرات �آب��اء كثيرين حول هذه من الأ�سرار المق ّد�سة؛ ج�سد الرب ودمه المقال القادم.

والإيمان يلد الرجاء« :الإيمان هو الثقة
بما ُيرجى» (عب)1 :11؛ ولأن الإيمان هو
عطية من عطايا اهلل لمحبيه وثمر من ثمار
ُروحه ال�ساكن فيهم ،يكون الرجاء هو �أي�ض ًا
هبة من اهلل يعطيها لكل من ي�س�أله م�ؤمناً!
و(ال��روح القد�س) بح�سب م�شيئة اهلل
ي�شفع في القدي�سين (رو .)27:8فم�شيئة
اهلل نحونا �أن روحه الم ِعزي يداوم ال�شفاعة
فينا لكي ت�صير كل �أمورنا للخير فيه وبه،
مهما بدت الظلمة حالكة والأمل بعيداً.
ورجا�ؤنا هو في رعاية اهلل الأمينة لنا:
لو وثقت في �أن محبة راعينا لنا ال نهائية
وغير محدودة ،كما ي�ؤكد لنا بفمه المبارك:
«لي�س لأحد حب �أعظم من «حبي لكم» هذا
�أن ي�ضع �أحد نف�سه لأجل �أحبائه (يو:15
 ،)13لو �آمنت بوعده ال�صادق�« :إن ثبتم
في وثبت كالمي فيكم ،تطلبون ما تريدون
فيكون لكم» (ي� ��و ،)7:15ل��و عرفت هذا
لفهمت ولو جزء ًا ي�سير ًا من حنان �إلهك...
لرفعت عينيك �إليه في �ضيقتك ،من خالل
دموعك ،ور�أيته يبت�سم لك َ
مطمئن ًا ومذكر ًا
أدع ِني في وقت ال�ضيق �أنقذك
لك بوعده «� ُ
فتمجدني» (مز).15 :50
و�أه��م ما في رجائنا في الم�سيح �أنه ال
يقت�صر على حياتنا هنا ،على خال�صنا
من التجارب ومن �ضيقاتنا ،بل �إن �أحلى
ما في رجائنا في مخل�صنا �أنه هو نف�سه
رجا�ؤنا .يذكر معلمنا بول�س الر�سول �أهل
ت�سالونيكي ب�ه��ذا بقوله «م�ت��ذك��ري��ن بال
انقطاع عمل �إيمانكم وتعب محبتكم و�صبر
رجائكم «الذي هو» ربنا ي�سوع الم�سيح �أمام
اهلل و�أبينا» (1ت�س  ،)3 :1كما يحذرنا �أن
ي�صير رجا�ؤنا فيه في هذا العالم فقط،
يقول�« :إن ك��ان لنا في ه��ذه الحياة فقط
رجاء في الم�سيح ف�إننا �أ�شقى جميع النا�س»
(1كو.)19 :15

خال�صة الأم ��ر �أن غ��اي��ة ج�ه��ادن��ا هنا
و�صبر رجائنا في الم�سيح هو خال�صنا:
«نائلين غاية �إيمانكم خال�ص �أنف�سكم»
(1ب��ط )9:1و�أ�صعب ما في ه��ذا ال ّرجاء
ال�صبر في انتظار عمل الرب يكون
وهذا ّ
في وقت الألم عندما يعت�صر قلبك امتحان
�صعب يدفعك لأن تن�سحق �أم ��ام الرب
�صامتا ،دامعا ،حائرا ،تنظر �إليه متو�سال.
يقول �إرميا في هذا:
ِ«ذك��را تذكر نف�سي وتنحني ف� َّ�ي� ،أر ِّدد
هذا في قلبي من �أجل ذلك �أرجو.
�إنه من �إح�سانات الرب �أننا لم نفنَ (في
خطايانا) لأن مراحمه ال تزول ،هي جديدة
في كل �صباح .كثيرة �أمانتك!
ن�صيبي هو الرب ،قالت نف�سي ،من �أجل
ذلك �أرجوه.
طيب هو الرب للذين يترجونه ،للنف�س

التي تطلبه.
جيد �أن ينتظر الإن�سان ويتوقع ب�سكوت
خال�ص الرب.
جيد للرجل �أن يحمل النير في �صباه،
يجل�س وح��ده وي�سكت لأن��ه و�ضعه عليه».
(مرا .)28-20 :3
وقوفك �صامتاً ،دام�ع�اً� ،أم��ام اهلل في
رج��اء م��ؤم��ن يهز �أع �ت��اب ال�سماء! وقف
مو�سى ح��ائ��ر ًا �صامت ًا وجحافل فرعون
ومركباته خلفه و�أمامه البحر ،وقف يرفع
عينيه الدامعتين هلل «فقال الرب لمو�سى:
مالك ت�صرخ �إل� َّ�ي؟� ...إرف��ع �أنت ع�صاك
ومد يدك على البحر و�شقه!» كان «�صراخ»
مو�سى ال�صامت �أبلغ من كل تذلل من �أجل
رجائه و�إيمانه بمراحم الرب.
رج� ��ا�ؤن� ��ا ف��ي��ك ،ف ��ي م��راح��م��ك ،في
خال�صك.

تهانينا بعام جديد يعم فيه
ال�سالم على العالم

American Star Travel

Tel.: (508) 815-4327

Sam Awad

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

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

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

ن�شكر الرب �أننا �إحتفلنا ب�أعياد تو�ضح لنا
حب اهلل العميق لكل الب�شر ,كما قال معلمنا
يوحنا الر�سول «هكذا �أح��ب اهلل العالم حتى
بذل �إبنه الوحيد لكى ال يهلك كل من ي�ؤمن
به» (يو ,)16:3ف�إحتفلنا بعيد الميالد المجيد
وعيد الغطا�س المجيد .وها نحن نحتفل فى
ال��راب��ع م��ن �شهر طوبة الموافق  12يناير ,
نحتفل بنياحة القدي�س يوحنا الحبيب الذي
كان دائما يقول عن نف�سه «التلميذ الذي كان
ي�سوع يحبه» .الرب ي�سوع جاء وتج�سد ليخل�ص
كل العالم من عظم محبته لكل الب�شر ,ولكن
لأن القدي�س يوحنا كان يحب الرب ي�سوع من
قلبه حبا عميقا حقيقيا ,كان ي�شعر �أن الرب له
وحده يملأ قلبه بحبه ,ولذلك كان حب الرب
في قلبه يثمر حب ًا عظيم ًا لكل النا�س ,وكان فى
كل عظاته يقول ل�شعبة «يا �أوالدى حبوا بع�ضكم
بع�ضا» ،ويقول «من ال يحب لم يعرف اهلل لأن
اهلل محبة» (1ي��و .)8:4ثم �أكمل ذلك بقوله
«اهلل محبة ومن يثبت فى المحبة يثبت فى اهلل
واهلل فيه» (1يو.)16:4
القدي�س يوحنا �أح��د الأث�ن��ى ع�شر تلميذا
الذى كتب لنا الأنجيل المعروف با�سمه و�أي�ضا
ثالث ر�سائل وكل كتاباته تفي�ض بالمحبة ,حتى
�أن اهلل �إئتمنه و�أراه ما �سيكون وكتبه معلمنا
القدي�س يوحنا فى �سفر الر�ؤيا .هذا القدي�س
ال��ذى ك��ان تلميذ ًا ليوحنا المعمدان وعندما
�أعلن القدي�س يوحنا المعمدان �أن��ه لي�س هو
العري�س بل الرب ي�سوع هو الم�سيح الذى جاء
ليخل�ص العالم ,حينئذ ذهب القدي�س يوحنا
الر�سول وتبع ال��رب ي�سوع ط��وال حياة تج�سد
ال��رب على الأر���ض ,تبعه حتى الى ال�صليب,
ف�إ�ستحق �أن ي�ست�أمنه ال��رب على رعاية �أمه
القدي�سة العذراء مريم ,وقال له هذه �أمك.
ه��ذا القدي�س ال��ذى نقل لنا ف��ى �إنجيله
و�صية الرب لتالميذه قائال «و�صية جديدة �أنا
�أعطيكم �أن تحبوا بع�ضكم بع�ضا ,كما �أحببتكم
�أن��ا تحبون �أنتم �أي�ضا بع�ضكم بع�ضا ,بهذا
يعرف الجميع �أنكم تالميذى �إن كان لكم حب
بع�ضكم لبع�ض» (يو .)34:13ثم قال القدي�س
«�أيها الأحباء لنحب بع�ضنا بع�ضا لأن المحبة
هى من اهلل وك��ل من يحب فقد ول��د من اهلل
ويعرف اهلل وم��ن ال يحب لم يعرف اهلل لأن
اهلل محبة  ....هذه هى المحبة لي�س �أننا نحن
�أحببنا اهلل بل �أنه هو �أحبنا و�أر�سل �إبنه كفارة
لخطايانا» (1يو .)7:4و�أي�ضا قال القدي�س متى
الر�سول عن �إع�لان ال��رب عن �أعظم و�صية
فقال «تحب الرب �إلهك من كل قلبك ومن كل
نف�سك ومن كل فكرك ,هذه هى الو�صية الأولى
والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنف�سك»
(متى .)37:22وقد �أو�ضح لنا القدي�س يوحنا

بقلم :يو�سـف يونـان
yabdelsayed@aol.com

معنى المحبة الحقيقية بقوله «ي��ا �أوالدى ال
نحب بالكالم والل�سان ب��ل بالعمل والحق»
(1يو ,)18:3ثم �شرح القدي�س بول�س الر�سول
عن ماهية المحبة فقال «المحبة تت�أنى ,وترفق,
المحبة ال تح�سد ،والمحبة ال تتفاخر وال تنتفخ
وال تقبح وال تطلب ما لنف�سها وال تحتد وال تظن
ال�سوء وال تفرح بالآثم ...المحبة ال ت�سقط �أبداً»
(1كو .)4:13وقال �أي�ضا �أن «كل ف�ضيلة خالية
من المحبة لي�ست ف�ضيلة حقيقية ,لت�صر كل
�أموركم في محبة» (1ك��و .)14:16وقال �أي�ضا
عن الف�ضائل «الإيمان والرجاء والمحبة هذه
الثالثة ولكن �أعظمهن المحبة» (1كو.)13:13
ولقد �أو�ضح معلمنا المتنيح البابا �شنودة
الثالث ال�ف��رق بين المحبة وال�شهوة قائال
«المحبة ال تطلب م��ا لنف�سها ,الحب دائما
يريد �أن يعطي ,بينما ال�شهوة تريد دائما �أن
ت��أخ��ذ ,ال�شهوة ممتزجه دائما ب��ال��ذات� ,أما
الحب فيتميز ب�إنكار الذات لأجل الغير ,والحب
الحقيقى يمتزج بالطهارة والنقاوة .اهلل هو
الحب الحقيقى ال��ذي ال يحد .ال�صالة هى
محبة و�إ�شتياق الى اهلل للتمتع به ,والتج�سد
الإلهى هو الحب ,و�سبب الفداء هو الحب ,لقد
كان الرب ي�سوع ذبيحة حب عن كل الب�شر ,لقد
�أح��ب ال��رب خا�صته الى المنتهى» هكذا كان
ال�شهداء ذبيحة حب نحو اهلل � ,أحبوه �أكثر من
العالم كله و�أكثر من �أنف�سهم وحياتهم.
اهلل يريد القلب ويريد الحب ,لأن العبادة
الخالية من الحب رف�ضها اهلل لأنها مجرد
�شكليات ومظاهر خارجية.
لنطلب م��ن ال ��رب �أن يملك على قلوبنا
ونفو�سنا ويملأها بالحب الحقيقى ومن هذا
الحب الإلهى ينعم ال��رب علينا بحب النا�س
كلهم  ,ولتكن كل ف�ضائلنا وعطايانا نتيجة حب
لأن المعطي الم�سرور يحبه ال��رب ,ولتمتلىء
�صلواتنا بالحب والآ�شتياق الى اهلل الذى قال
عنه القدي�س يوحنا الحبيب «�أنظروا �أية محبة
�أعطانا الآب حتى ندعى �أوالد اهلل»(1يو.)1:3
والمجد هلل دائما �أبديا �آميــــــــن .

محطة «�أرثوذك�س نيوز» لعمل الخير
مطلوب م�ساعدة لخدمة �أوالدنا الأيتام ب�أبوقرقا�ص
تقديم :د .مجدى نوار

ن��أت��ى الآن لحديث خدمتنا ف��ي هذا
ال�ع��دد ,وه��و ب�إخت�صار عن م��دى ت�أثير
الأزم��ة الإقت�صادية الطاحنة التي تمر
بها م�صر م��ن ج��راء ف�شل الحكومات
ال�سابقة ف��ي بناء منظومة �إقت�صادية
ن��اج��زة لنه�ضة ال �ب�لاد ث��م تمر بعدها
م�صر ف��ي ف�ت��رة الأ�� �س ��و�أ ف��ي تاريخها
خالل ثورتين دمويتين ,كانت النتيجة
المتوقعة ت�أثير �سلبي مبا�شر على الأ�سرة
الم�صرية وبالأكثرالقبطية .ك��ان من
جراء ذلك هو عدم قدرة الأ�سرة الوفاء
بتغطية �إحتياجات �أوالده ��ا م��ن تعليم
وعالج و�سكن و , ...والأكثر من ذلك هو
ظهور تغيرات جديدة لم نكن ن�سمع عنها
من قبل داخ��ل المجتمع القبطي ،منها
حاالت �إختفاء الزوج من الأ�سرة لأ�سباب
غير معروفة ,تاركا ورائه زوجة و�أطفال,
و�أي�ضا وجدنا ح��االت �أخ��رى نتجت من
وف��اة ال��زوج ب�سبب المر�ض المبكر �أو
لحادث �أو �سافر للخارج ولم يعد.
ف��ى النهاية وج��دت الكني�سة نف�سها
تواجه م�س�ؤلية �أخرى وهى رعاية الأطفال
��س��واء ف��ى م�ن��ازل �أ�سرهم �أو �إ�ضطرت
لترتيب �أماكن بديلة ل�سكناهم.
في الأ�سابيع الما�ضية �إت�صل بى �أب
ك��اه��ن م��ن م��رك��ز �أب��وق��رق��ا���ص ليعر�ض
مدى خطورة الموقف الحالي من �إزدياد
�أعداد الأطفال الذين تركتهم عائالتهم
للكني�سة ل�ع��دم قدرتهم على تربيتهم
وتحمل م�صاريف معي�شتهم .و�أ�صبح
هذا العدد بالمئات في كل مركز تقريبا.
ب�إخت�صار مطلوب م�ساعدة ت�صل �إلى
 ١٠,٠٠٠جنيه �شهريا وقابلة للزيادة كل
�شهر.
�أخى الحبيب ...ما الذى تراه  ...هل
ن�سمع ون�سكت �أو ربما ال نقف بالمرة في
طريق هذا الإحتياج ك�أنه �أمر ال يخ�صنى
مبا�شرة  ...ال  ..يا �أخى هذا من لحمك
ودم��ك وال ت�ستريح �إال بعد �أن تق�سم
اللقمة التي في يدك مع �أخوك المحتاج
في م�صر.
رجاء �أن تر�سل ال�شيك كالآتى:

�أود �أن �أت��ع��رف م�ع�ك��م ع�ل��ى بع�ض
الإخ �ت �ب��ارات العجيبة التى تحدث في
حياة الإن�سان الروحي الذي �إن�شغل قلبه
بالأبدية وترك ربنا يقود دفة حياته.
ت �ح �ك��ى ت �م��اف �إي��ري��ن��ى ع ��ن بع�ض
ذكرياتها في بداية رهبنتها وعن مدى
البركات التي يح�صدها ال��راه��ب من
ح�ي��اة ال �ط��اع��ة ...ف�ت�ق��ول :ف��ي ال�شهور
الأول���ى لرهبنتها ,ك��ان مطلوب منها
القيام ب�أ�شغال كثيرة في الدير ,وفات
عليها � ٣شهور من غير قدا�س �أو تناول
لأن�ه��ا ك��ان��ت �أ�صغر واح ��دة ف��ي الدير,
وعليها م�س�ؤليات كتيرة ف��ي الخدمة
وط�ب�ع��ا ك��ان��ت م�شتاقة ج ��دا لح�ضور
القدا�س والتناول .وج��اء ي��وم ووعدتها
الأم الم�سئولة بح�ضور قدا�س يوم الأحد
وبعدها ترجع ب�سرعة ل�شغلها ,ففرحت
جدا الراهبة �إيرينى بهذا الخبر وك�أنه
حلم �إ�شتاقت �إليه وبد�أ يتحقق ,ولكن فى
�آخر يوم ال�سبت ,جت لها الأم الم�سئولة
 ...وقالت لها :دا بكره فيه �شغل مطلوب
كذا وك��ذا ,وم�ش هاتقدري ت�صلي بكره
� ...إنتابها بع�ض ال�ضيق لكنها خ�ضعت
ب�شكر وقالت� :آخد بركة ال�شغل .وبعدها
دخ �ل��ت ح�ج��رت�ه��ا ع�ل���ش��ان ت�صلى قبل
النوم ...في هذه اللحظات �أر�سل الرب
المحب لها �أح��د الآب ��اء ال�سواح الذي
�أخذها معه �إلى كني�ستهم ب�صحراء جبل
القدي�س الأنبا �أنطونيو�س ,حيث ح�ضرت
القدا�س الإلهى مع الأباء ال�سواح وتناولت
من الأ�سرار الإلهية ,ح�سب �شهوة قلبها
و�أع �ط��اه��ا الآب� ��اء ال �� �س��واح ق��رب��ان��ة ثم
رجعوها لقاليتها.
ت �ق��ول �أم �ن��ا �إي��ري �ن��ي :ت��ان��ى ي��وم في
ف �ج��رالأح��د ،الق�ي��ت نف�سي ف��ي قاليتي
وفي �إي��دي القربانة وقلبي مليان تعزية
ماتتو�صف�ش وفرح لم �أ�شعر به من قبل,
وقالت� :أروح لأمنا الرئي�سة و�أقول لها ما
ح�صل لي ,فقالت لها الأم وهى فرحانة
 ...خال�ص يا �إيرينى �إنت �أخ��دت بركة
القدا�س والتناول و�أن��ا ها�آخد القربانة
Pay To: Santa Verena Charity
�أوزع �ه��ا ب��رك��ة على ال��راه �ب��ات ...حقا
PO Box 51206
Irvine, CA 92619
قليلون هم الذين ي�ستحقون هذا العلو
�أرثوذك�س نيوز�/أيتام �أبو قرقا�ص Memo:
المقد�س.
magdynawar@gmail.com
+++

ع ّلم نف�سك الألحان القبطية
Teach yourself Coptic Hymns
Free website: Coptic-alhan.com
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 10دول متعرف�ش يعنى
�إيه «بق�شي�ش» وال�صين
بتعتبــره �إهـانــة
«ك ��ل ��س�ن��ة و�أن� ��ت ط�ي��ب ي��ا ب �ي��ه»�« ،أى
خدمة� ..إحنا تحت �أمرك»�« ،صباحك فل..
عايز ا�شرب ��ش��اي» ،وغيرها من الجمل
التى ن�سمعها يوم ًيا من عمال الم�ست�شفيات
والمطاعم وال�ب�ن��وك و�ساي�س ال�سيارات
وغيرهم من العمال ،والتى تعني بطريقة
غير مبا�شرة الرغبة ف��ي �أخ��ذ بق�شي�ش،
نظير قيامه بعمله المنوط به ،الأمر الذى
يثير ا�ستياءنا �أحيانا ،ويجعلنا نتمنى لو �أن
هذه الظاهرة تنتهى من المجتمع ،مثل �أن
انتهت من بع�ض الدول التى نتعرف عليها
فى ال�سطور المقبلة.
وقبل �أن نتعرف على ال��دول التي تمنع
«البق�شي�ش» ،يجب �أن نعرف �أ��ص��ل هذه
الكلمة ،والتى ح�سب ما ذك��ره البع�ض هو
�أن «البخ�شي�ش» �أو «البق�شي�ش» كلمة �أ�صلها
تركي تعني منح المال على �سبيل الإكرام،
وب��رغ��م �إن�ه��ا تعتبر طبيعية بالكثير من
ال��دول ،لكن عمال بدول �أخ��رى يعتبرونها
�إهانة ،مثل:
 -1ال�صين.
 -2اليابان.
 -3كوريا.
� -4أ�ستراليا.
-5بلجيكا.
-6الدنمارك.
�-7إ�ستونيا.
 -8هونج كونج.
 -9نيوزيلندا.
 -10بريطانيا
ال�صين:
يعتبر البق�شي�ش لي�س جز ًءا من الثقافة
ال���ص�ي�ن�ي��ة ،ل��ذل��ك م�ع�ظ��م الم�ؤ�س�سات
لديها و�ضعت قواعد �صارمة ،خا�صة فى
المطاعم ،ومراكز التجميل ،حيث �أعتبره
البع�ض �إنها بمثابة مكاف�أة غير مهذبة،
حيث تعنى �أن العامل ال يقدر من �صاحب
العمل.
اليابان:
يعتبر �إع �ط��اء بق�شي�ش لأى ع��ام��ل في
اليابان بمثابة نوع من �أنواع الإهانة ،وذلك
لإيمانهم ب�أن �إتقان العمل دون مقابل من
العميل واجب البد منه.
كوريا:
يعتبر ال�شعب ال �ك��ورى �أن ت��رك �أحد
الزبائن لبع�ض النقود لعامل ب�أحد المطاعم
نظير خدمته� ،إهانة ،لأن هناك من يدفع له
المال مقابل وظيفته.
�أ�ستراليا:
ال يوجد ما ي�سمى بالبق�شي�ش فى الثقافة
الإ��س�ت��رال�ي��ة ،حيث ال ينتظر الموظفون
بالم�ؤ�س�سات المختلفة �أو حتى العمال تلقى
نقود من العمالء نظير خدمتهم ،لأنهم
يعلمون �أن ما يقومون به هو واجب عليهم
ولي�س تف�ضال منهم.
نيوزيلندا:
ي�ج�ه��ل ال���ش�ع��ب ال �ن �ي��وزي �ل �ن��دى ثقافة
«البق�شي�ش» ،حيث �إنهم ينده�شون عندما
يعطيهم �أحد العمالء من الخارج زيادة عن
المبلغ المطلوب.
بريطانيا:
�أ��ص��درت بريطانيا منذ �سنوات قانونا
ج��دي��دا يمنع دف��ع «بق�شي�ش» ،للمطاعم،
وفقًا لما ذكرته �صحيفة «ديلى ميل».
الأرجنتين:
ال يعرف ال�شعب الأرجنتينى ما ي�سمى
بـ«البق�شي�ش» ،ولكن ي�سمح لل�سياح فقط
دفع  % 10كر�سوم خدمة فى المطاعم.

«كما تريدون �أن يفعل
النا�س بكم �أفعلوا �أنتم
�أي�ضــ ًا بهــم»
ي�سوع الم�سيح

�أرثوذك�س نيوز
األمر...
ملَن يَ ُه ُمه ُ

الكني�سة والتعديالت الد�ستورية
كتب اوليڤر:
ك�ل�ن��ا ن�ع�ل��م �أن ال �ه��دف الأول من
ال �ت �ع��دي�لات ال��د� �س �ت��وري��ة ه ��و �إب �ق��اء
ال�سي�سي رئي�س ًا لمدتين رئا�سيتين �أي
� 12سنة �أخري .كثيرون من �شخ�صيات
عامة وبرلمانية وتليفزيونية يتبادلون
�إ��س�ت��ر��ض��اء ال��رئ�ي����س ف��ي مطلبه لعل
وع�سي يجد ل��ه م�ك��اف��أة �أو ر��ض��ا .فال
تملوا من �إعالن كل نائب وممثل وفقيه
�أن الد�ستور يحتاج �إلى تعديالت فلي�س
ه��ذا هو بيت الق�صيد لكن المهم هو
كيف وما هي التعديالت.
م��ن ال�م�ت��وق��ع �أن ت�ك��ون التعديالت
على الد�ستور كثيرة و م�ؤثرة في حياتنا
ال�ي��وم�ي��ة.ق��د ت ��أخ��ذ ب �ن��ود تغيير مدة
الرئا�سة �أك�ث��ر درج ��ات الإن�ت�ب��اه و في
هذه الإثارة يتم الزج ببنود ال تليق بما
نتمناه.
علي الكني�سة �أن ت�ستفيد من �أخطاء
تخ�صي�ص �أ�سقف يمثلها ويكون لديها
وف ��د ًا م��ن قانونيين ي�ع��رف��ون �أالعيب
الألفاظ القانونية و تبعات �آثار كل لفظ
على عالقة الكني�سة بالدولة وحقوق
الأقباط فيها .لكي يقوموا بتقديم وجهة
نظر الكني�سة في التعديالت قدام لجان
الإ�ستماع.
 ي �ج��ب �أن ت�ع�ل��ن ال�ك�ن�ي���س��ة بغيرتحفظ رف�ضها تواجد �أي �شخ�ص �أظهر
كراهيته للأقباط �ضمن لجان التعديل
و�صياغته �سواء �أكان �شخ�صية عامة �أو
دينية �أو نائب له دور �سلفي م�شبوه.
 يجب �أن تطلب الكني�سة �أن تكونم�صر مدنية وما ي�ستتبع ذلك من �إلغاء
المادة الثانية حتى و �إن تم رف�ض طلبها.
يجب �أن نعلن بو�ضوح �أن البند الثاني

يعوق تفعيل �أي��ة م�ساوة في المواطنة.
كما تطالب ببند د�ستوري ب�ش�أن بناء
الكنائ�س يغل يد كل من يريد �أن يحجر
على حق الأقباط في العبادة .نطالب
ببند يلغي قانون بناء الكنائ�س الحالي
التمييزي غير الد�ستوري وي�ستبدله
بقانون كود مباني العبادة والخدمات
و�أن يكون هذا بند ًا في الد�ستور يقوم
البرلمان بعد الموافقة عليه ب�إ�صدار
قانون موحد لكود المباني.
 �أخطر التعديالت هي التي تعطيالجي�ش دور ًا ف��ي ال�ح�ي��اة ال�سيا�سية
ومن هذا يجب الحذر من بند ي�ضيف
للجي�ش الم�صري مهمة الحفاظ على
م��دن�ي��ة ال��دول��ة .ه��ذه ي�ج��ب �أن تكون
مهمة الد�ستور ولي�س الجي�ش .يجب
�أن ين�ص على �أن م�صر دولة مدنية ال
يجوز تحويلها �إلى دولة من �أي نوع �آخر
ال ع�سكرية و ال دينية�.أما الزج بالجي�ش
الم�صري فهو لعب بالنار �ستجعل من
كل وزير دفاع رئي�س ًا بالتمني و�ستجعل
ال�صراع بين الرئي�س والجي�ش �أبدي ًا
و�ستجعل كل رئي�س ي�ستر�ضي النخبة
الع�سكرية ويزيد ف�ساد التمويل الحربي.
لأن الجي�ش في هذا التعديل لن يعني
كل جندي و�ضابط بل فقط مجموعة
القادة الكبار �أي ثالثين �شخ�ص ًا فهل
�سن�ضع لهم بند يمنحهم يد ًا في الحكم
حين ي���ش��اءوا؟ �أم��ا كيف ت�ك��ون م�صر
دول ��ة م��دن�ي��ة ف�ه��و �أم ��ر ب�سيط ,فقط
ي�ستلزم �إلغاء البند الذي يقول �أن م�صر
دول��ة م�سلمة و�أن الإ�سالم دين للدولة
وم�صدر الت�شريع� .إذا �ألغينا هذا البند
الثاني من الد�ستور �أ�صبحت م�صر دولة
مدنية دون حاجة لتدخل الجي�ش الذى
هو مغامرة بم�ستقبل م�صر.

 تعيين ن�سبة م�شرفة من الأقباطهو كالم مر�سل .فال �أح��د يعرف على
وجه الدقة ما هي الن�سبة الم�شرفة؟ هل
هي م�شرفة للم�سلمين �أم للم�سيحيين؟
هل هي م�شرفة من وجهة نظر الحاكم
وح�سب هواه �أم م�شرفة للكني�سة �أم لمن
بال�ضبط.هذا كالم ع�شوائي ال يليق �أن
يكون �أ�سا�س ًا للمطالبة بالحقوق .يجب
�أن نتفاو�ض علي ن�سبة معلنة مر�ضية،
حتى لو لم يعجبنا �أي �شيء في �أداء
النواب الم�سيحيين الذين �أثبتوا �أنهم
ظل للكر�سي البرلماني لكننا نفكر على
المدى البعيد ونطالب بحقنا في تمثيل
كافي للأقباط يحددون ن�سبته ح�سب
ن�سبة ال�سكان (اللغز) وهو  25مليون
م�سيحي داخ��ل و خ��ارج م�صر ,نحتاج
 %20من ن�سبة �أع�ضاء البرلمان ومجل�س
ال�شوري المزمع تكوينه.
ف �ي �م��ا ن �م �ت��دح ال� �ع�ل�اق ��ة ال��رائ �ع��ة
لبطريركنا المحبوب والرئي�س ال�سي�سي
وهي نعمة روحية يجب الإ�ستفادة منها
لمزيد من المطالبات التي ت�صب في
بند م�ساواة حقيقية ولي�ست كالمية
دعائية .يجب الن�ص على �إن�شاء جهة
قانونية جديدة تراقب و تفعل ن�صو�ص
الم�ساواة والمواطنة وتتكفل بمحاكمة
التع�صب والكراهية والتمييز.
يجب على ك��ل م�سيحي ل��ه ر�أي �أن
يعلنه فهذا ي�ضيف وينير الطريق ،ال
ي�ستهن �أحد بحداثتك؟
طريق التعديالت طريق طويل وله
مقاالت �أخري في حينها .لأن هذا الأمر
يخ�ص �أوالدنا و�أحفادنا الذين ي�ستحقون
منّا وطن ًا �أف�ضل وم�صر ت�ستحق منا
الكثير و ن�ستحق فيها الكثير �أي�ضاً.

ذكريات مع البابا كيرل�س ال�ساد�س ()189

قديس القرن العشرين
بين الحين والآخر ..ت�ضطرني الظروف
�أن �أحيد عن الت�سل�سل الزمني لذكرياتي
و�أ�سرتي مع حبيبنا و�شفيعنا قدا�سة البابا
كيرل�س ال�ساد�س ..الذي ت�شرفنا بوجودنا
بالقرب من قدا�سته لمدة �سبعة �أعوام من
حبريته ب�صفة �شبه يومية �صباحا وم�ساء!
وخ�لا��ص��ة م��ا ح��دث ه��ذا الأ� �س �ب��وع �أن
�إح� ��دى ب�ن��ات��ي دع�ت�ن��ي ل�م���ش��اه��دة فيديو
و�صور عديدة على �إحدى و�سائل التوا�صل
الإجتماعي ،ت�صور م��زار البابا كيرل�س
بدير القدي�س ال�شهيد مارمينا ب�صحراء
مريوط .وفور م�شاهدتي للفيديو وال�صور
�أعادتني ذاكرتي �إلى عام  1971بعد رحيل
مثلث الرحمات البابا كيرل�س في  9مار�س
لفترة ق�صيرة� ،أيامها كانت وزارة المالية
بالقاهرة تقيم مزادات �شهرية داخل ق�صر
عابدين لبيع العديد من مقتنيات وتحف
الملك ال�سابق فاروق بالمزاد العلني ب�صفة
�شهرية!
وخطر ببالي فكرة ..قمت بتنفيذها في
المزاد ال�شهري التالي بق�صر عابدين..
وقمت ب�شراء ب��رواز �ضخم مذهب ي�ضم
�صورة الملك ال�سابق ف��اروق ،وبعد �إتمام
�شراء ال�صورة قمت ب�إزالة �صورة الملك..
وق�صدت فنانا م�شهورا بالقاهرة معروفا
بين فناني م�صر ببراعته في ر�سم بورتريه
م���ش��اه�ي��ر ال�م�ج�ت�م��ع ال�م���ص��ري بالفحم
الأ�سود ،ومن المعروف �أن طريقة الر�سم
با�ستعمال الفحم ال تتيح للفنان الوقوع
في �أي خط�أ عند ر�سم البورتريه ..وذلك
ل�صعوبة ت�صحيح الخط�أ في ال�صورة!
�أعطيت لذلك الفنان �صورة فوتوغرافية
للبابا كيرل�س حجمها حوالي � 7 × 5سم،
�أي لي�ست بحجم كبير ..ولكنه ببراعته
ا�ستطاع �إتقانها و�إخراجها ب�صورة �أذهلت
و�أ�سعدت كل من ر�أها بعد �إكتمالها وو�ضعها
داخل برواز الملك ال�سابق المذهب ،وكان

يعلو منت�صف ال �ب��رواز م��ن الأع �ل��ى تاج
الملك!
وقد روى لي ذلك الفنان �أن وجود �صورة
البابا كيرل�س في الأ�ستوديو والمحل الذي
يمتلكه ،جلبت الكثير من �شخ�صيات راقية
في المجتمع �أعجبوا ب�صورة �سيدنا وكانت
فاتحة خير على عمله وفنه �أدرت عليه
العديد من ال�صفقات في مر�سمه ..ومن
الم�ؤكد �أن روح البابا كيرل�س قد باركت
عمل هذا الفنان وجلبت عليه الكثير من
طلبات زبائنه.
�أخير ًا ا�ستلمت ال�صورة بعد �أن رجاني
ذلك الفنان �أن �أتركها لديه حوالي �أ�سبوع
لأنها بركة وخير لعمله!! و�أخذت ال�صورة
وج��اءت معي والدتي� ،أط��ال اهلل عمرها،
و�شقيقتي ال�صغري منال  ،رحمها اهلل،
و�سلمنا ال���ص��ورة �إل��ى �سكرتارية المقر
البابوي بالأزبكية وقد كتب الفنان بجانب
توقيعه �أ�سفل ال�صورة «هدية من وجدي
فيلب�س ميخائيل والأ��س��رة» ،وكان م�شهدا
م ��ؤث��را ب��اك�ي��ا ل�ن��ا ج�م�ي�ع��ا ..م��ن الأ�سرة
و�سكرتارية المقر البابوي ..حيث فوجئ كل
من ر�أى ال�صورة بروعة و�إبداع ذلك الفنان
الموهوب .وللعلم كان والدي و�شقيقي في
لو�س انجلو�س قبل رحيل البابا بعامين..
عندما �أر�سل البابا كيرل�س �شقيقي الأ�صغر
وجيه ك�شما�س مرافق مع القم�ص بي�شوي
كامل لت�أ�سي�س �أول كني�سة قبطية بلو�س
�أنجلو�س عام .1970
وط�ل�ب��ت م��ن ��س�ك��رت��اري��ة ال�ب��اب��ا مثلث
الرحمات �أن يقوموا بو�ضع ال�صورة التي
قدمتها في المزار الم�ؤقت ل�سيدنا �أ�سفل
الكاتدرائية المرق�سية الجديدة بالأنبا
روي����س التي ت��م �إفتتاحها ف��ي يونيو عام

بقلم :وجدي ميخائيـل
لي�سان�س �صحافة

wagdy_mikhael@yahoo.com

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650

(949) 855-3937

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

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

Precise Way
Insurance Services

�صالح رزق اهلل

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



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

CA Lic# 0F15498

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

Nick Gobrial

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

®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



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

�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

OakBrook Laguna Hills,

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

في كل مرة نمر فيها بتجربة نت�صور
وبعد
�أن�ن��ا �سنفنى م��ن ال�ح��زن والقلق
بقلم :ماجد �سو�س
ف�ت��رة نجد ال�ح�ي��اة ا�ستمرت وانق�شع ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأمريكيني
magedsous@gmail.com
ال�ح��زن وال�ه��م ث��م ت��أت��ي تجربة �أخرى
ونن�سى مع فعله اهلل معنا حين اعطانا
�سالم القلب واجاز ق�سوة الأيام علينا لأننا �أثناء التجربة نت�صور اننا متروكين
وقد نجرح اهلل بتجديفنا عليه بقولنا «�أما يهمك �أننا نهلك» ،تلك الجملة المخجلة
التي قالها التالميذ حين �أيقظوا الرب وهو نائم في م�ؤخرة ال�سفينة �إنه يتركنا
نهلك غير مبال بنا � .أنا �أي�ضا يا عزيزي �أرى �صورتي هنا فكم من مرة رددت هذه
الكلمات «�أما يهمك» و�شككت فيه.
ً
مر داود بتجربة �صعبة ف�شاول الملك يريد قتله فقال يوما «�س�أهلك يوما بيد
�شاول» ت�صور معي م�شاعره في هذه التجربة يهرب من مكان لآخر هرب ًا من القتل
ومرت الأيام و�شاول هو الذي هلك على جبل جلبوع� ،أما داود ف�أ�صبح هو الملك !
ياللعجب.
�إيليا النبي العظيم قامت بتهديده �إيزابل الملكة زوجة �آخاب فهرب و�أختب�أ خوفا
وحزن الرب منه ب�سبب خوفه وهروبه وماذا حدث في نهاية التجربة .ماتت �إيزابل
مه�شمة البدن� ،أما �إيليا ف�أخذته مركبة نارية �إلى ال�سماء.
هناك �أمر �آخر يحدث معنا ونتذمر �أي�ض ًا عليه وهو ت� ُأخر �إ�ستجابة اهلل لنا وكلنا
نمر بهذا الموقف ،ف�أمنا �سارة �س�ألت اهلل من �أجل ان تنجب طفال حتى و�صلت
�إلى �سن الي�أ�س �أغلق الباب تمام ًا وعلمت �أن والدة طفل �أ�صبح �أمر م�ستحيل هنا
ا�ستجاب اهلل ولكن حين ا�ستجاب لم يعط لها طفال فح�سب بل �صار ن�سلها بعدد
نجوم ال�سماء ورمل البحر.
�أق�سى ما كان يحلم به يو�سف �أن يخرج من ال�سجن الذي دخله ظلم ًا ويعي�ش
في حاله بعيد ًا ولو يكمل باقي حياته فقير ًا غريب ًا بعيد ًا عن �أهله وت�صوروا معي
�صالة �سجين ومن �سجنه ال�سيدة الأولى في المملكة ،تجربة مرة انتهت ب�أن ي�صبح
يو�سف الرجل الثاني بعد فرعون في دولة من �أكبر دول العالم.
ت�صوروا معي �أي�ضا حالة راعوث الم�ؤابية التي فقدت زوجها وهي بال �أهل وهي
في ذات الوقت �أممية �أي بال كرامة و�سط اليهود كالعبيد تعمل في عمل ب�سيط
من �أج��ل لقمة العي�ش تجربة قا�سية لإم��ر�أة انظروا ما حدث لها لقد تزوجها
بوعد اليهودي ف�أ�صبحت العبدة الأممية جدة داود وجاء من ن�سلها الرب ي�سوع
بالج�سد.
�أحبائي ...كم من مرة ت�صورت �أنني لن �أنجو من تجربة �أبواب حلها جميعها
كانت مغلقة ،حين ت�سرب الي�أ�س وكاد �أن يبتلعني من الحزن ،حين بد�أت كلمة
م�ستحيل تظهر �أمام عينيا ،هنا فقط �أجده يتدخل وي�شق بابا �صغيرة �ضيق ًا يخلقه
في و�سط �صخرة �ص ّماء فج�أة تتحول ال�ضيقة �إلى فرح ال يو�صف.
�أقولها بكل �صدق �شاكرا اهلل على �إح�ساناته التي ال تعد وال تح�صى �أنه حين كان
الخبز خم�سة �أرغفة و�سمكتين �شبعنا خم�سة �آالف مرة وحين كان البحر �أمامنا
والعدو خلفنا واقتربت لحظة هالكنا� ،شق طريق ًا و�أهلك �أعداءنا.
ال ت�س�ألني كيف لأنك تعرف قدرته ولكن ال�س�ؤال الأعظم هو لماذا ،لماذا يفعل
اهلل معي هذا ال�صنيع العظيم ،نعم هذا بالحقيقة �أ�صعب �س�ؤال �أوجهه هلل كثيرا،
لماذا ترد لي الإ�ساءة والتذمر و�ضعف الإيمان بكل هذه المراحم � ،أتحبني يارب
بكل هذا الحب و�أنا بكل هذا ال�ضعف؟!
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الإمارات ت�صدر طابع ًا بريدي ًا تذكاري ًا
يحمل �صورة �شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان
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حين ُتغلق الأبواب !

 1968على ي��د البابا والرئي�س الراحل
جمال عبدالنا�صر.
ماجد سوس
			
ال�صورة في المزار الم�ؤقت		 ..
وتم و�ضع
وكنت �أن��ا ووال��دت��ي و�شقيقتي ن��داوم على
زي��ارة م��زار �سيدنا ب�صفة �أ�سبوعية .وتم
�إعداد المزار الدائم ل�سيدنا بدير مارمينا
بمريوط وذل��ك طبقا لو�صيته التي كتبها
ب�خ��ط ي��ده ووج ��دت ف��ي درج مكتبه بعد
رحيله.
وف��ي نوفمبر  1972ت��م نقل الجثمان
الطاهر للبابا كيرل�س �إل��ى م��زاره الدائم
ب��دي��ر م��ارم�ي�ن��ا ب�م��ري��وط ون��زل��ت �أمطار
غ��زي��رة ي��وم�ه��ا ب�ك��ل المنطقة المحيطة
بالدير وكان العرب والبدو الذين يعي�شون
بجوار الدير يعتبرون هطول الأمطار خير
وبركة لأر�ضهم وزراعاتهم!!
وذهبت ب�صحبة والدي ،الذي جاء من
لو�س انجلو�س لت�صفية تجارته و�أعماله
ب��ال�ق��اه��رة ،ذهبنا معا ف��ي �أوائ���ل يناير
 1973لزيارة مزار �سيدنا بالدير و�شاهدنا
ال�صورة المر�سومة بالفحم تزين المزار..
وذل ��ك قبل �أي ��ام م��ن
هجرتي �إل ��ى لو�س �أ�صدر بريد الإمارات طاب ًعا تذكار ًيا يحمل �صورة الإمام الأكبر الدكتور �أحمد الطيب
.1973
�أنجلو�س في  10يناير
العدد القادم ب�إذن اهلل �شيخ الأزه��ر وبابا الفاتيكان ،بمنا�سبة زيارتهما التاريخية �إلى دولة الإم��ارات العربية
و�إلى اللقاء في
المتحدة ،والتي حملت عنوان لقاء الأخوة الإن�سانية العالمي.
وكانت الإمارات قد منحت ،االثنين � ،2/4شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان جائزة الأخوة
الإن�سانية لجهودهما المباركة في ن�شر ال�سالم في العالم ،وق��ررت بناء جامع الطيب
وكني�سة فرن�سي�س في �أبوظبي.
لإعالناتكم و�إ�شرتاكاتكم
واختتمت دولة الإم��ارات ،الم�ؤتمر العالمي للأخ ّوة الإن�سانية ،التجمع الأكبر والأكثر
تنوعا في العالم العربي لقيادات دينية وفكرية ،والذي نظمه مجل�س حكماء الم�سلمين في
ً
818-774-0446
�أبوظبي لمدة يومين.

Alpha Air Conditioning & Heating Inc.

 عالج املياه البي�ضاء
 املياه الزرقاء
 جفاف العني
 جراحة الليزر
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�سنوات التحفظ على البابا ()O

الجدار الم�صطنع بين
�أقباط الداخل والخارج

مـات الرئيـ�س يحيـا الرئيـ�س
مقدمة:
ق��وب��ل �إغ�ت�ي��ال الرئي�س �أن ��ور ال�سادات
ب�صدمة حول العالم ما عدا م�صر .وربما
العك�س �إذ �شعر المت�شددون ال��ذي��ن زج
بع�ضهم في ال�سجون بالإرتياح .و�شعر كثير
من الأقباط �أن مقتله هو من عدالة ال�سماء
لما فعله بقدا�سة البابا وكثير من الأ�ساقفة
والكهنة .بينما لم تهتم الأغلبية بموته �إذ
�أن من خلفه ك��ان نائبه و ُينتظر �أن ي�سير
على نف�س النهج .وهم تعودوا على الخ�ضوع
للرئا�سات خوفا من العقاب ف�إما مدح و�إما
�سكوت .وهنا �س�أذكر ما قاله المادحون
��س��واء م��ن الم�سلمين �أو الأق �ب��اط وال��ذي
جمعته مكتبة المحبة ف��ي ك�ت��اب بعنوان
«ال�سادات �شهيداً» ربما تحت �ضغط من
الحكومة ال�سيما �ألبرت بر�سوم �سالمة وزير
الدولة وال��ذي تجد �صورته في كل �إجتماع
بين الرئي�س واللجنة الخما�سية.

ال�ضباط الأح��رار �إلى ثورة الت�صحيح �إلى
�إ�سترجاع �أر�ض م�صر ..و�أغتيل في منا�سبة
ك��ان يحتفل فيها ب��ذك��رى �أم�ج��د ي��وم في
تاريخه ..و�شيعته قلوب الماليين �إلى مثواه
الأخ �ي��ر ..والآن تولى ق�ي��ادة ال�ب�لاد بط ًال
من �أبطال جيل �أكتوبر هو الرئي�س محمد
ح�سني م�ب��ارك ..رح��م اهلل �أن��ور ال�سادات
عا�ش بط ًال وا�ست�شهد بطالً.
فكري مكرم عبيد ،نائب رئي�س
ال������وزراء ل�����ش��ئ��ون مجل�س ال�شعب
وال�شورى:
ذك��ر معرفته ب��أن��ور ال�سادات منذ عام
وعظ َم ُه
 1931كزمالء في فريق الك�شافةَ ..
حتى على زع�م��اء �سابقين ب�ق��ول��ه ..ويوم
ُيكتب تاريخ هذا الوطن ف�سيكتب بالإكرام
والإج�لال �أ�سماء �أحمد عرابي وم�صطفى
كامل و�سعد زغلول ولكن �سيكتب بحروف
من نور �إ�سم عزيز على قلب كل م�صري..
�إبن تراب هذا البلد و�صانع التاريخ الرئي�س
ال�شهيد الزعيم محمد �أن��ور ال�سادات..
تاريخه طويل يعجز القلم عن و�صفه ويعجز
الذهن �أن يح�صيه .ولكن من �إلهام اهلل
للزعيم ال�شهيد �أن��ه ق��دم لل�شعب خليفته
ورف �ي��ق ن���ض��ال��ه ال��رئ�ي����س م�ح�م��د ح�سني
م �ب��ارك ..ليكمل م�سيرة ال�سالم حامال
مالمح القوة ..والم�سيرة م�ستمرة من ن�صر
�إلى ن�صر بحمد اهلل.

كلمة النا�شر :فيكتور يونان نخله
مدير مكتبة المحبة:
كان الرئي�س الراحل ُملهما فقد �أعد قبل
�ستة �أع��وام من �إ�ست�شهاده خليفته الذي
يمثل جيل �أكتوبر بط ًال �شجاع ًا مقدام ًا �أحد
�صناع الن�صر كما �أنه عاي�ش ال�سيد الرئي�س
ف��ي م��راح��ل ال�سالم جميعها وف��ي ق�ضايا
م�صر الداخلية والخارجية ،هو الرئي�س
محمد ح�سني مبارك .وكان �إنتقال ال�سلطة
في �سهولة وهو �أحد ثمار الرئي�س الراحل.
وب�أروع �أمثلة الديمقراطية هب ال�شعب عن الأن��ب��ا �أثنا�سيو�س ،م��ط��ران بني
�سويف:
بكرة �أبيه يقول نعم في يوم اال�ستفتاء.
ق��ال ل�سنا نعلم �أن �ن��ا ف��ي ح�ف��ل ت�أبين
لل�شهيد �أم في حفل تكريم له ..ننظر �إلى
�ألبرت بر�سوم �سالمة:
كتب مقا ًال مليئ ًا بالعبارات الرنانة في موكب العظماء يمتد من الملك مينا �إلى
مدح الرئي�س ال�شهيد مثل ...كنت �أجل�س �أن��ور ال�سادات م��ارا ب��أع�لام عظام منهم
خلف الزعيم وكانت الأنظار معلقة بف�ضاء �أحم�س بطل اال�ستقالل �إلى رم�سي�س الثاني
ال�سماء وك�أنما تتفتح طاقاتها لتتلقى روح ًا باني الإمبراطورية �إلى �صالح الدين محرر
كريمة ..ها هو الفار�س الأ�سمر بطل �أبطال
الحرب وال�سالم ..ها هو فار�س الفر�سان
ي�سقط من �صهوته ويتدرج في دمائه وهو
في �أحلى لحظات حياته� ..سقط جثمانه
�صريع ًا بر�صا�صات الغدر والخيانة والكفر
باهلل والدين والحق والقيم.
ومن بعده �أتى الرئي�س ح�سني مبارك �إبن
م�صر البار ورئي�سها العتيد الذي �إدخرته
ليكون ف��ي �آالم �ه��ا �شهاب ًا م�ضيئ ًا و�أم�ل�اً
�ساطعاً.
الدكتور �صوفي �أبو طالب ،رئي�س
مجل�س ال�شعب:
نبكي في �أنور ال�سادات �أمة تجمعت في
�شخ�ص ..نبكي فيه ال�سيا�سي المحنك وكبير
العائلة الذي ي�سهر على �ش�ؤونها حتى ي�شبع
فيها الجائع ويكت�سي العريان ..كان الرئي�س
عظيم ًا بكل ما تعني العظمة ..كبرياء بال
تكبر و�سماحة بال �ضعف ..لم تخ�سره م�صر
وحدها و�إنما خ�سرته الإن�سانية جمعاء ...ثم
عدد م�آثره مادح ًا كل �شيء من ال�شباب �إلى

غالف مجلة مدار�س الأحد

ال�شرق من الأطماع الم�ستترة ب�إ�سم الدين
�إل��ى �أحمد عرابي وم�صطفى كامل و�سعد
زغلول .الرجل الذي ذهب �إلى الأعداء في
عقر دارهم فغزاهم بال�سالم مثلما قاتلهم
ب��ال �ح��رب ...ه��و ال��رج��ل ال��ذي ق��اد م�صر
ومنطقة ال�شرق الأو�سط من �صورة مذلة
�إلى �صورة مجد ،من ا�ستحياء �إلى �إ�ستعالء،
ولهذا ف�إذا كان الألم يعت�صرنا ف�إن الأمل
في م�صر حا�ضر ًا وم�ستقب ًال يملأنا.
الأن���ب���ا �إغ��ري��غ��وري��و���س� ،أ�سقف
الدرا�سات العليا:
كتب ..ك��ان حق ًا بطل ال�سالم كما كان
ب�ط��ل ال��ح��رب .وه ��ب ح�ي��ات��ه ك�ل�ه��ا لمجد
ب�لاده ..من �أجل م�صر عا�ش وفي �سبيلها
ذهب �شهيداً .لكنه لم يمت� ،إنما حفر �إ�سمه
بحروف من نور في �سجل الخالدين� .أعد
جي ًال ب�أ�سره من ال�شباب و�صفهم ب�أنهم
جيل �أكتوبر وعلى ر�أ�سهم حبيبه وخليفته
الذي �إختاره و�أ�شركه معه في الر�أي والعمل
وتحمل الم�سئولية على مدى �ست �سنوات
ف�صار ال�سيد محمد ح�سني مبارك تو�أم
روح��ه و�إم �ت��داد ًا ل�شخ�صيته ومبادئه� .إن
الإجماع العظيم المنقطع النظير والت�أييد
التام من جميع الهيئات الد�ستورية ومن
كل الهيئات وال�شخ�صيات وكذلك ال�سرعة
والهدوء الذين تم بهما نقل ال�سلطة ب�صورة
طبيعية ،ك��ل ه��ذا يحمل ع��دة م�ؤ�شرات
ودالالت ومعاني� .إنك حق ًا الرجل المنا�سب
في الوقت المنا�سب في المكان المنا�سب.
ولقد �أعلن ال�سيد محمد ح�سني مبارك
منذ اللحظة الأولى �أنه ال رجوع عن �سيا�سة
الرئي�س ال��راح��ل ومبادئه فهنيئا لم�صر
الخالدة.
�إننا ب�إ�سم الكني�سة القبطية نعبر عن
ت�أييدنا للرئي�س محمد ح�سني مبارك خلف ًا
للرئي�س ال��راح��ل .ف�ه��و خ�ي��ر خ�ل��ف لخير

غالف كتاب مكتبة المحبة

اليقظــة الروحيــة
ون�ح��ن على �أب ��واب ال�صوم الأربعيني
المقد�س ،تح�ضرنا كلمات معلمنا بول�س
الر�سول ف��ي الأ��ص�ح��اح الثالث ع�شر من
ر�سالته �إل��ى �أه��ل روم�ي��ة مخاطب ًا �أبناءه
الم�ؤمنين «�إن �ه��ا الآن �ساعة لن�ستيقظ
من ال�ن��وم ،لأن خال�صنا الآن �أق��رب مما
ك��ان حين �آم� ّن��ا ،قد تناهى الليل وتقارب
النهار .»...ومن كلمات الر�سالة ن�ستطيع
�أن نعلم �أن معلمنا بول�س كان يكلم �أنا�سا
م�ؤمنين قد قبلوا الإيمان �سابقاً ،لأنه يقول:
«خال�صنا الآن اقرب مما كان حين �آمنّا»..
وب�ه��ذا نعلم �أن الغفلة ال��روح�ي��ة �أم��ر قد
ي�صيب الكثير من الم�ؤمنين ،وربما الخدام
المرتبطين بالكني�سة ارت�ب��اط� ًا دائماً..
ل��ذل��ك م��ع ب��داي��ة ه��ذا ال�صوم نحتاج �أن
نراجع يقظتنا الروحية التي ربما تتراجع،
فتفقدنا �إهتمامنا ب�أبديتنا.
وهناك �أ�سباب عدة تجعلنا نفقد يقظتنا
الروحية ،وهذه بع�ض منها:
 -1االن�شغال الدائم� ..سواء بالعمل� ،أو
متابعة و�سائل الإعالم� ،أو الإن�شغال بمتابعة
مواقع التوا�صل االجتماعي المختلفة الذي
قد ي�صل �إل��ى حد الإدم ��ان!! �أو الإن�شغال
الدائم بالأ�صدقاء� ،أو حتى االن�شغال بعمل
الخدمة دون �إعطاء فر�صة للنف�س للهدوء
وال�سكون �أم��ام اهلل لنعرف �أي��ن نحن من
الطريق؟ فالوقت الذي نم�ضيه �أمام الرب
في �سكون ومراجعة للنف�س .ي�ساعدنا كثير ًا
على اليقظة الروحية« .بالرجوع وال�سكون
تخل�صون .ب��ال �ه��دوء وال�ط�م��أن�ي�ن��ة تكون
قوتكم» (�إ�ش.)51:3
 -2وج��ود خطايا محبوبة �أو �شهوات
�شخ�صية تجعلنا نن�سى اهلل وننجرف في

تيار الخطية ،فنفقد يقظتنا الروحية،
لذلك فك�أوالد اهلل ينبغي �أال يت�سلط علينا
�شيء من الخطايا.
 -3العادات والهوايات :فالبع�ض ين�شغل
بمتابعة الكرة �أو م�شاهدة الدراما ..ورغم
�أن الهوايات في �أحيان كثيرة ال ت�شكل خطية
في حد ذاتها� ،إال �أن كونها بال حدود ثابتة
تجعلنا نفقد االهتمام بروحياتنا ،لذلك
ح�سن �أن يهتم الإن�سان بهوايات تدفعه في
الطريق الروحي كقراءة �سير القدي�سين
و�سماع ق�ص�ص جهادهم.
 -4البيئة المحيطة :فالإن�سان الذي
ي��رت�ب��ط ب ��أ� �ص��دق��اء غ�ي��ر روح �ي �ي��ن تجعل
الإن���س��ان يفقد �شهوته ف��ي ال��و��ص��ول �إلى
ال�سماء ،ومع الوقت يفقد يقظته الروحية.
 -5ع��دم الإه�ت�م��ام ب�ضبط الحوا�س..
فالحوا�س هي مداخل الإن�سان ،والإن�سان
ال��ذي يهمل ال�سيطرة على حوا�سه تدخل
�إليه الخطية ويفقد يقظته الروحية.
وكما �أن هناك �أ�سبابا تفقدنا اليقظة،
هناك �أم��ور ت�ساعدنا �أن نبقى ف��ي حالة
يقظة م�ستمرة.
�أ – الت�أمل في محبة اهلل ..فالإن�سان
ال��ذي يعرف كم �أحبه ال��رب يراجع نف�سه
با�ستمرار ،وه��ذه المحبة تدفعه �أن يبقى
يقظ ًا وحري�ص ًا �أال يحزن قلب الرب.
ب  -ت��ذك��ر م��ا ت�صنعه الخطية فينا،
فالخطية تف�صلنا عن الآب ال�سماوي ،كما
فعلت بالإبن ال�ضال.
جـ  -الحزم الروحي يحفظ لنا يقظتنا..
فت�أديبات ونظام الكني�سة الروحي ي�شجع
�أبناءها على اليقظة الدائمة ..فمثال منع
الكني�سة الموعوظين من ح�ضور قدا�س

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

نيافة الأنبا باخوميو�س
الم�ؤمنين واال��ش�ت��راك ف��ي ال�ت�ن��اول ،كان
حافز ًا قوي ًا للموعوظين لكي يتوبوا ويعتمدوا
لي�شتركوا في مائدة الرب.
د – اال��س�ت�ف��ادة م��ن ف�ت��رات ال�ضيق..
الكت�شاف النف�س ،والحر�ص على النقاوة
الروحية ،فهزيمة ال�شعب �أمام قرية عاي
كانت �سببا في فح�ص ال�شعب واكت�شاف
خطية عخان بن كرمي (ي�ش.)7

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

�سلف ،ون�صلي �إل��ى اهلل �أن ي�ؤيده بنعمته
ويحفظ حياته وين�صره ويعينه على تحقيق
الآمال المعقودة عليه لخير م�صر و�سالمها
و�إزدهارها ورخائها.
الأنبا ي�ؤن�س:
ك �ت��ب ت �ح��ت ع��ن��وان «ي� ��وم ال��ح��زن في
الكني�سة» ..نحن في ح��زن عميق لفقدان
ال�شهيد الزعيم والقائد والبطل رب العائلة
الرئي�س الراحل �أنور ال�سادات ويزيد من هول
الم�صاب �أن الرئي�س ي�ست�شهد وهو يم�سك
بغ�صن الزيتون .ذلك الغ�صن الذي �صنع
به المعجزات .كان ذلك الغ�صن كالع�صا
في يد مو�سى النبي الكريم .بالع�صا �صنع
مو�سى المعجزات وح��رر �شعبه وبغ�صن
الزيتون �صنع البطل الراحل معجزة جديدة
حرر بها النفو�س من عقدة الفزع والخوف،
لقد ا�ستحدث �سالح ًا �سحري ًا عجيب ًا �أكثر
فعالية من كل الأ�سلحة التقليدية.
ولقد زاد حزننا بفقدان �شهيد الوطن كما
حزننا على الحبر المبارك الأنبا �صموئيل
ا�سقف ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة والإجتماعية.
لقد �شارك الأنبا �صموئيل الرئي�س البطل
نهايته المجيدة حين ختم كل منهما كتاب
عطائه وجهاده بدمه .كان مو�ضوع الوحدة
الوطنية هو �شغل الرئي�س الراحل ال�شاغل
وع�م��ل الأن �ب��ا �صموئيل على تحقيق هذه
الغاية المقد�سة النبيلة .في �إ�ست�شهادهما
قدما نموذج ًا عملي ًا للوحدة الوطنية .لقد
�إم�ت��زج��ت دم��اء الرئي�س الم�سلم ودم��اء
الأ�سقف القبطي.
�آخرون:
كتب �آخ ��رون تحت عناوين ب��راق��ة مثل
ال�شيخ جاد الحق مفتي الديار الم�صرية
تحت عنوان «هذا الزعيم» .وال�شيخ �أحمد
ح�سن ال �ب��اق��وري وزي ��ر الأوق � ��اف ومدير
الأزه��ر الأ�سبق تحت عنوان «في ذمة اهلل
�أيها الفقيد ال�شهيد» .و�آخرون مثل «ال�شهيد
الحي» و«الرئي�س الم�ؤمن» و «ال�سادات �إبن
القرية» و «رج��ل الدولة» و «الزعيم الذي
خ�سرناه والبطل ال��ذي ك�سبناه» ،وقارنته
�إيري�س الم�صري ب�سعد زغلول.
مجلة مدار�س الأحد:
خ�ص�صت العدد الأخير في عام 1981
لت�أبين الرئي�س الراحل وتعظيم الرئي�س
الجديد .وهو العدد الوحيد الذي لم ت�ضع
المجلة على غالفها �صورة ال�سيد الم�سيح �أو
رمزا من رموز الم�سيحية بل �صورة الرئي�س
�أنور ال�سادات وح�سني مبارك .والذي يدل
على الخ�ضوع التام من الكني�سة للحكومة.
وت�صبحوا على خير.
ه�ـ  -ال�ط��اع��ة للمر�شدين الروحيين:
وت��اري��خ الكني�سة م�ل��ئ ب�سير قدي�سين
وق��دي �� �س��ات ت��اب��وا ب���س��ب ك �ل �م��ات الآب� ��اء
الروحيين المهتمين بخال�صهم كالقدي�س
�أغ�سطينو�س ..فالن�صيحة الروحية تحفظنا
يقظين على الدوام.
و – و�سائط النعمة :تجعلنا دائما في
حالة يقظة روحية.
ز – تذكر الرحيل ولحظات وداع الأحباء
الراحلين :تجعلنا نهتم ب�أبديتنا ون�ستعد
لها.
حـ  -الحر�ص من الأخطاء الم�صيرية:
فهناك خطايا تفقدنا كل الم�ستقبل كخطية
حنانيا و�سفيرة (�أع.)11-1 :5
ط – زيارات النعمة :تحفظنا في حالة
يقظة دائمة ،فهكذا كانت توبة �أغ�سطينو�س
وم��و��س��ى الأ� �س��ود ،ب�سبب عمل نعمة اهلل
فيهم ..لذلك لنكن يقظين ونقبل زيارات
ال�ن�ع�م��ة لحياتنا ل�ك��ي نحتفظ بيقظتنا
الروحية دائماً.

 Adel Lotfyعــادل لطفــي
Broker Associate

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

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

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
لي�س هدفى فى هذا المقال �إ�صدار
�أحكام عامة بالإدانة �أو البراءة لف�صيل
دون الآخ��ر .فاقباط الداخل واقباط
ال �خ��ارج ينتميان �إل��ى نف�س ال�سبيكة
الإن�سانية ويتّ�صفان بنف�س الب�صمات
ال��وراث �ي��ة وي�ت�م�ت�ع��ان بنف�س المزايا
بقلم :منيـر ب�شــاي
Mounir.bishay@sbcglobal.net
ويعانيان من نف�س العيوب.
ولي�س غر�ضى �إ�ستر�ضاء �أحد .فهناك
من النا�س من ال يمكن �إر�ضائهم مهما
فعلنا .فان نجحت كلماتى في �إزالة بع�ض �سوء التفاهم و�ساعدت على بث �شىء من
الود �ستكون قد �أدت الغر�ض منها .و�إن لم تنجح فيكفيني �أنني حاولت ،و�أنتظر
الم�ستقبل لعله يكون �أف�ضل من الحا�ضر.
ومع ذلك يجب �أن ا�شير بداية �إلى �أن حركة الهجرة التى بد�أت منذ حوالى 60
عاما ،والتى خلقت جدار ًا بين من بقى ومن هاجر ،ف�إن هذا الجدار قد بد�أ يتفكك
بفعل الزمن .و�ساعد على ذلك التقنيات الحديثة التى ق ّربت بين النا�س .وعلى
�سبيل المثال فمنذ  60عام ًا كان المهاجر ينفق مرتب �أ�سبوع كامل في مكالمة
تليفونية واحدة لأهله بم�صر .ومن الطبيعى �أنه ال ي�ستطيع القيام بالمكالمة �إال كل
عدة �شهور .اليوم انخف�ضت �أ�سعار المكالمات بالإ�ضافة �إلى ظهور برامج التوا�صل
الإجتماعي مثل الفي�سبوك وال�سكايب التي اتاحت للنا�س �أن يعي�شوا معا داخل
غرف �إلكترونية عبر القارات ويكلموا بع�ضهم البع�ض بالكتابة وبال�صوت و�أحيانا
بال�صورة دون �أن يتكلفوا �شيئ ًا يذكر من المال .وهذا �ساعد على خلق تف ّهمات بين
الواحد والآخر بطريقة �أقرب ما تكون للحياة الم�شتركة.
�أ�ضف �إلى ذلك �أن ال�شباب الذين هاجروا في �ستينات القرن الما�ضى قد فعلوا
ذلك غالب ًا �ضد رغبة الأهل .وكان الأهل ينظرون �إلى �أبنائهم المهاجرين ك�أنهم
قد انتقلوا �إلى العالم الآخ��ر .وعندما قام المهاجرون بف�ضح الممار�سات التي
تتبناها الدولة من تح ّيز كان من �إعتر�ض في البداية هم الأهل الذين �أزعجهم
�أن يهتز بهم القارب الآمن فيهدد ال�سالم الن�سبي الذي يتمتعون به� .أما الدولة
فكانت تنظر �إلى المهاجرين ك�شوكة في جبينها .فعندما زار الرئي�س الأ�سبق �أنور
ال�سادات �أمريكا ونظّ م الأقباط هناك مظاهرات �إحتجاجية �ضده غ�ضب وع ّبر
عن غ�ضبه بعد عودته وا�صف ًا �أقباط �أمريكا باال�سم المهين «�أقباط المهجر» الذي
يوحي ب�أن هذه الفئة قد هاجرت وانتهى �أمرها ولم يعد لها ما يربطها بم�صر.
الغريب �أن ال�سادات بعد �إحتياجه للعملة ال�صعبة عاد ليخطب ود «�أقباط المهجر»
وي�شجع زيارتهم لم�صر وتحويل بع�ض ما لديهم من الدوالرات �إلى ذويهم بم�صر.
ّ
وه�ؤالء االقرباء �أخذت نغمة الغ�ضب عندهم تقل حدة بعد �أن اكت�شفوا �أن الأحوال
الإقت�صادية �أ�صبحت �سيئة فى م�صر تمام ًا كما تو ّقع �أبنائهم الذين �سافروا .ومن
المفارقات �أن يكون الأبناء المغ�ضوب عليهم هم من قدموا للأهل العون المالي
لمواجهة �أعباء الحياة.
�أم��ا االخ��وة الذين كانوا قبال مترددين فقد ت�شجعوا وقدموا طلبات هجرة
ب�ضمان من �سافروا قبال .بل �أن الآب��اء والأمهات الذين كانوا يظنون �أنهم قد
رحبوا بال�سفر �إلى �أمريكا للزيارة فى البداية وبعد تكرار
فقدو �أبنائهم �إلى الأبد ّ
الزيارة قدّم بع�ضهم طلبات لالقامة الدائمة ثم الجن�سية االمريكية .وا�صبحت
حياة الكثيرين منهم موزعة بين م�صر وامريكا والبع�ض قرر المعي�شة الكاملة
بامريكا حيث الأبناء والأحفاد والكنائ�س والأ�صدقاء الجدد والإعالة الكريمة من
الحكومة االمريكية.
ومع ذلك فبقايا ذلك الجدار ظل قائما فى اذه��ان البع�ض يغذيه الم�شاعر
التي تلعب على �أوتار ما ا�ستجد من الفوارق المادية .تغيرت �أحوال الم�صريين
بين من يعي�شون في م�صر ومن �سافروا �إلى الخارج .ومرت على المقيمين في
م�صر ظروف ًا مالية �صعبة دفعت بع�ضهم �إلى تدني م�ستواهم المعي�شي نتيجة
�إرتفاع الأ�سعار وهبوط قيمة الجنيه .وهذه الفوارق االجتماعية خلقت نوع ًا من
الح�سا�سية الم�صحوبة بالحزازيات الدفينة حتى رغم التظاهر بالعك�س .و�أ�صبح
لزام ًا على الطرفين �أن يبذال جهد ًا م�ضاعف ًا للتعامل مع هذه الظاهرة.
للتخل�ص من ذلك الجدار يجب �أن يحر�ص كل طرف على �إحترام خ�صو�صيات
الآخر .ما يزال بع�ض �أقباط الداخل يع ّبرون عن رف�ضهم لمن يعي�شون بالخارج
في حق �إثارة ق�ضاياهم على �أ�سا�س �أنهم لم يعد لهم هذا الحق .ولكن �إلغاء دور
�أقباط الخارج بالن�سبة لق�ضايا �أقباط م�صر هو تعدي على �صميم م�صالحهم
النهم على ر�أ�س قائمة المت�ضررين .فال يجب �أن نن�سى �أن �أقباط الخارج تركوا
وطنهم نتيجة تلك الممار�سات وحتى �إن كانوا يعي�شون الآن في م�ستوى اف�ضل مما
كان يمكن �أن ي�صلوا �إليه في بلدهم ولكن هذا ال ينفي �أنهم ا�ضطروا �إلى �أن يقتلعوا
من جذورهم و يتركوا وطنهم .هذا بالإ�ضافة �إلى �أن �صلتهم باقباط الداخل لم
تنقطع يوما فهم �أقرباء �أو �أ�صدقاء او �أبناء نف�س االيمان ونف�س الوطن وهم ال
ي�ستطيعوا �أن يروا م�شاكل الوطن ويتظاهروا �أن الأمر ال يعنيهم.
ولذلك يجب �أن يبذل الطرفان جهد ًا م�ضاعف ًا لتف ّهم الواحد للآخر .ف�أقباط
الداخل ال يجب �أن يت�صوروا �أنهم �أو�صياء على �أقباط الخارج بحيث ي�أمروا
فيطاعوا .طبعا من حقهم �أن يتقدموا باقتراحات ولكن عليهم ان يحترموا الرد
�إذا جاء بالنفى .ومن ناحيتهم على �أقباط الخارج �أن ي�ستمعوا بتف ّهم لمخاوف
اقباط الداخل من تبني بع�ض �أ�ساليب الدفاع التى تعودوا عليها فى العالم الجديد
والتي لم تعد مقبولة نتيجة الم�ستجدات التي طر�أت على ال�ساحة .خ�صومتنا
لي�ست مع م�صر ويجب ان نحتر�س من القيام ب�أى عمل ،ولو بح�سن نية ،يمكن �أن
يخدم م�صالح �أعداء م�صر.
اقباط الداخل واقباط الخارج لي�سوا �شعبان لهما م�صالح متناق�ضة ولكنهما
�شعب واحد له هدف واحد� .أتمنى �أن �أرى المزيد من التالحم والتناغم بينهما
في هذا العام الجديد.
منير بشاي
					

CAL-TAX MASTERS SD
4511 Hillside Drive
Copley, OH 44321-3075

Tel: (619) 254-9254

Fax: (619) 456 0200
e-mail: caltaxsd@gmail.com

وجــدي �أنطــــون

 خبرة  25عام ًا في جميع �أنواع ال�ضرائبوالأعمال المحا�سبية
 �إعداد ال�ضرائب للأفراد وال�شركات. �إم�ساك دفاتر الح�سابات والتقارير المالية. �إعداد الأجور وال�ضرائب على المرتبات. �إعداد �ضرائب المبيعات. -تكوين �شركات الم�ساهمة والت�ضامن.

Wagdi Anton
CRTP

- 25 Years experience in Accounting and Tax Preparation.
- Individuals, Partnerships & Corporations Income Tax.
- Accounting, Bookkeeping and Financial Reporting.
- Payroll Processing and Tax Services.
- Sales/Use Taxes.
- Form Corporations, LLP and LLC.

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

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

California Tax Education Council Registered Tax Preparer
Authorized IRS, States and Cities e-file Providers
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الجوهــر �أهــم

الأزواج الذين ي�ضحكون مع ًا يبقون لفترة طويلة مع ًا

ال�سبيل �إلى هدوء النف�س

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

طبيب �أمرا�ض نف�سية

ف�صل ال�شتاء

بقلم مايكل �سامي

اب �شاف بنته قاعده ق��دام المرايه
اكتر من �ساعه بتحط ميكب قالها يابنتي
�أيه حكايتك � ..أنت كل لما تيجي خارجه
هت�ضيعي الوقت كله قدام المرايا ..قالتله
يابابا �أن��ا دلوقتي م�ش �صغيرة و�شكلي
وم �ظ �ه��ري مهمين ج ��دا وال ان ��ت م�ش
حابب تفرح ببنتك قريب !! قالها افرح
بيكي !! وهو انتي بتتجملي عل�شان تجذبي
العر�سان !! انت كده م�ش بتجذبيهم انت
كده بتكذبي عليهم �شوفي يابنتي  ..لو
رحتي ت�شتري لب�س العيد من محل ولقتيه
عار�ض كام ف�ستان هتكتفي انك تختاري
منهم !! قالتله ال طبعا هدخل وادور جواه
بنف�سي � ..أوقات بيكون فيه حاجات حلوة
ج��وه م�ش معرو�ضة ب��ره� ,ضحك الأب
وقالها ..ده نف�س الحال يابنتي ..خلي
اللي يختارك يكون اختارك عل�شان لقى
جواكي حاجه حلوة ..ميكون�ش �إختياره
ناتج عن جمال مظهرك ب�س من يهتم
بالجمال الخارجي � ..أ�شبه بمقاول  ..بني
مجموعة �أبراج وزخرفها من الخارج ولم
يهتم بباقي الخدمات والمرافق الداخليه
 ..فهجرها كل من فكر �أن ي�سكن بها.

ك�شفت نتائج درا��س��ة ج��دي��دة ق��ام بها
ب��اح �ث��ون م��ن ج��ام �ع��ة (University of
� )Kansasأن الأزواج ال��ذي��ن ي�ضحكون
م ًعا ،ويمتلكون دعابات خا�صة بهم ،يبقون
لفترة �أطول مقارنة باالخرين.
و�أ�شار الباحثون �أنه في المقابل الأزواج
الذين يملكون دعابات لئيمة على بع�ضهما
وعلى عالقتهما ال يتمكنون من البقاء لفترة
طويلة من الوقت م ًعا.
و�أو�ضح الباحثون �أن الدعابات وال�ضحك
م��ا بين الأزواج يعد عمود رك��ن �أ�سا�سي
للعالقة المتينة والتفاهم فيما بينهما.
وت��و��ص��ل ال�ب��اح�ث��ون �إل ��ى ه��ذه النتائج
من خ�لال ا�ستهداف �أكثر من 150,000
م�شتر ًكا ،و�أكدوا �أن الأزواج الذين يخلقون
الدعابات وح�س الفكاهة �سو ًيا ،بما ي�سمى

ب��ال��دع��اب��ات وال �م��زح ال��داخ �ل��ي (inside
 )jokeيميلون للبقاء م ًعا لفترة طويلة من
الزمن.
�إال �أن ال�ب��اح�ث��ون ح ��ذروا الأزواج من
تخطي بع�ض الخطوط الحمراء في المزح
والدعابات ،مثل تلك التي ت�ستهدف �أهل
ال�شريك �أو ال�شريكة ،من �ش�أنها �أن ت�سبب
الم�شاكل والخالفات الكبيرة.
بالتالي م��ن المهم �أن يعرف الأزواج
حدودهم في المزح ،و�أال يكون ذلك بهدف
التقليل من �ش�أن ال�شريك.
في حين �أفاد الباحثون �أن على الأزواج
ال�ت��وق��ف ع��ن ال �م��زاح و �إل �ق��اء الدعابات
في ح��ال كانت ت�سبب الحزن �أو الغ�ضب
لل�شريك ،فالهدف من ذلك هو ال�ضحك
ولي�س التقليل من ال�ش�أن.

انت ت�س�أل ؟  ..وخبيرة التغذيه ُتجيب
� � ��س� :أواج � � � ��ه م �� �ش �ك �ل��ة ف� ��ي تجنب
الكربوهيدرات في الم�ساء .وظيفتي مرهقه
وفي بع�ض االحيان يكون لدي عبء عمل
كبير يجعلني اتناول االغذيه التي ا�شعر انها
تعطيني ر�ضى نف�سي (.)comfort food
هل لديك �أي اقتراحات بالن�سبة لي؟
ج -بالن�سبة للكثير من النا�س  ،يعتبر
الإجهاد عامال رئي�سيا في تناول الوجبات
الخفيفة والإفراط في تناول الطعام .يمكن
�أن ي�ؤثر الإج�ه��اد المزمن على �سلوكيات
الأكل والخيارات الغذائية وقد ي�ؤدي ذلك
�إلى زيادة الوزن.
ف � ��أن الإج� �ه ��اد ي��زي��د �إن� �ت ��اج هرمون
الكورتيزول .هذا الهرمون يمكن �أن ي�شجع
م�شاعر ال�ج��وع وي�ق��ود الرغبة ال�شديدة
للأطعمة الغنية بالدهون والكثيفة الطاقة،
مثل الكربوهيدرات .
هناك العديد من الطرق للحد من الإجهاد
المرتبط بالعمل حاولي معرفتها لتتعاملي
بفعاليه مع االجهاد  .على �سبيل المثال:
ُ تظهر الأبحاث �أن مجرد الم�شي في
الخارج خالل وقت الغداء يمكن �أن يقلل
من الإجهاد وم�ستويات الكورتيزول وي�ؤدي
�إلى نوم �أف�ضل.
 تعد تدريبات اليوجا وطريقة التنف�س
أي�ضا و�سائل فعالة للحد من الإجهاد
هي � ً
و�ضغط العمل.
 تخ�صي�ص وقت للقيام ب�شيء �صحي
لنف�سك كل يوم  -مثل طهي وجبة �صحية
�أو ممار�سة الريا�ضة المحببة لك او القراءه
هذه اال�شياء تح�سن من ال�صحة العامة.
على الرغم من �أن الإج �ه��اد و�ضغوط
الحياة يمكن �أن ي ��ؤدي �إل��ى الإف ��راط في
ت�ن��اول الطعام وال�خ�ي��ارات الغذائية غير
ال�صحية � ،إال �أن هناك عوامل �أخ��رى قد
ت�سهم في �شهيتك الليلية.نذكر منها ما
يلي:
وجبات �أقل من المفرو�ض �أثناء

مائدتـك هـذا األسـبوع
ال�شي�ش برك

النهار :ت�أكدي من تناول �سعرات حرارية
كافية خالل اليوم .تناولي وجبات �صحية
كاملة تحتوي على الكثير من البروتينات
للم�ساعدة في التحكم في الجوع والحفاظ
على ر�ضائك طوال اليوم.
قلة النوم :الأ�شخا�ص البالغين من
عمر � 18إل��ى � 64سنة يجب �أن يح�صلوا
على �سبع �إل��ى ت�سع �ساعات م��ن النوم.
الح�صول على �أقل من ذلك يمكن �أن ت�سهم
في الإجهاد ،والإفراط في تناول الطعام،
وزيادة الوزن مع مرور الوقت.
االل��ت��ه��اء ب�����ش��يء �أث���ن���اء تناول
الطعام� :إن تناول الطعام �أمام التلفاز �أو
�أثناء تفقدك الر�سائل عبر هاتفك يمكن
�أن ي�سبب تناولك طعام �أكثر من المفرو�ض
تناوله .تناولي وجبتك على ال�سفرة وقللي
الت�شتت بعمل �شيء �آخر بقدر االمكان.
تقلبات م�ستوي ال�سكر في الدم:
عدم تناول ما يكفي من البروتين والدهون
والأل �ي��اف في وجبات الطعام والوجبات
الخفيفة يمكن �أن يت�سبب ف��ي تذبذب

م�ستويات ال�سكر والأن�سولين على نطاق
وا�سع على مدار اليوم ،الأمر الذي يمكن �أن
يزيد من م�شاعر الجوع� .أ�ضيفي البروتين
والدهون عالية الجودة �إلى وجبات الطعام
والوجبات الخفيفة لمنع ذلك.
وجبات رجيم قا�سي :ق��د تدفعك
الأن�ظ�م��ة ال�غ��ذائ�ي��ة ال���ش��دي��دة ال�ت��ي تمنع
تناول العديد من مجموعات الطعام وال
ت�سمح بتناولها من حين لآخر �إلى الرغبة
با�ستمرار في تناول �أطعمة «محظورة» مثل
الكربوهيدرات ال�سكرية.
ل�ت�ق�ل�ي��ل ال��رغ �ب��ة ال �� �ش��دي��دة لتناول
الكربوهيدرات اثناء الليل ت�أكدي من �أنك
تغذي ج�سمك بانتظام بالأنواع ال�صحيحة
من الأطعمة .تجنبي الرجيم الغير �صحي،
اح�صلي على م��ا يكفي م��ن ال �ن��وم ،قللي
االج �ه��اد وان �خ��رط��ي ف��ي ن���ش��اط ريا�ضي
ه��ذه هي الطرق الفعالة للحد من تناول
الوجبات الخفيفه ليال ويمكن �أن ت�ساعدك
في الو�صول �إلى �أهدافك في �إنقا�ص الوزن
بطريقة �صحية وم�ستدامة.

احذروا عدم �شرب الماء في ال�شتاء

يق ّل �إق�ب��ال االن�سان على ت�ن��اول الماء
في ال�شتاء ب�سبب ال�شعور بالبرد .وبالكاد
يتناوله �أث �ن��اء ال��وج�ب��ات دون التنبه �إلى
الأ� �ض��رار ال�ت��ي ي�سببها نق�ص ال�م��اء في
الج�سم .لذا يجب ان تتع ّرفوا على �أهمية
�شرب الماء للوقاية من الأمرا�ض.
�أهمية �شرب الماء خالل ال�شتاء
ّ � إن الإك�ث��ار من تناول الماء خالل
ال�شتاء ي�ساعد على تدفقه ب�سرعة �إلى
الخاليا ما يزيد من الن�شاط والحيوية.
� إن تناول الماء يفيد الب�شرة ويحافظ
على ن�ضارتها ،كما ي�ساعد على التخل�ص
من ال�سموم المتراكمة في الج�سم.

ي � ��ؤدي ال��ى م�شاكل ع��دي��دة ف��ي الج�سم
و�أبرزها:
 الك�سل والخمول العام الخلل في وظائف الكلى ال�ضعف في �شرايين القلب التقلبات الحادة في المزاج جفاف في الدماغ الإم�ساك وع�سر اله�ضم يقي ��ش��رب ال�م��اء م��ن الكثير من  -الجفاف في الفم وفي العينين
الأمرا�ض المزمنة كالربو� ،أمرا�ض القلب - ،انخفا�ض �ضغط الدم
 االرتفاع في معدل نب�ضات القلبال�صداع� ،آالم المفا�صل وال�سرطان.
 الت�شقق والجفاف في الب�شرةمخاطر الإقالل من �شرب الماء
� ّإن انخفا�ض معدل ال�م��اء ف��ي الج�سم  -التهاب المفا�صل الحاد ،ل ّأن الغ�ضروف
في مفا�صل الج�سم يحتوي على ن�سبة %٨٠
من الماء وفي حال انخف�ض المعدل يبد�أ
الألم الحاد الذي ي�ؤدي �إلى الإلتهاب.
لذلك ال تهملوا �شرب الماء رغم برودة
الجو والأمطار الغزيرة.

ST. Mark FAMILY DENTAL
(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

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

و��س��ط ع��ال��م ك��ل خ�ط��اه �سريعه وي�ضج
بالم�شاكل والأح��داث لي�س �أمامك عزيزتي
القارئة �إال �أن تجدي و�سيلة ُت��رج��ع اليك
ال �ه��دوء وال�سكينة ،ون�ع��ر���ض هنا خم�سة
خطوات لعلها تقوم بهذه الم�أمورية.
 -1ا�ستخدموا الكلمات ال�سحرية
والتي تعمل ب�شكل رائع�« .أنا �أ�سف�/آ�سفة.
المعذرة منك� .أنا �أحبك� .شكرا» - .تكرار
هذه الكلمات ي�ؤدي �إلى خف�ض �ضغط الدم
وي�ساعد على اال��س�ت��رخ��اء عندما تكونوا
غ��ا��ض�ب�ي��ن م��ن �شخ�ص م ��ا .ك� ��رروا هذه
التعويذة ب�صوت منخف�ض �أو ب�صوت عال
(يف�ضل عندما تكونوا لوحدكم في الغرفة!)
وا�سمحوا لأنف�سكم بال�صفح دائما والم�ضي
قدما.
 -2ان�����ش��روا ال��روائ��ح المنع�شة،
ال حاجة لالنتظار حتى ت ��زوروا المنتجع
ال�صحي للتمتع بالزيوت العطرية .توجهوا
�إل��ى محالت بيع المواد الطبيعية القريب
م��ن م �ك��ان �سكنكم �أو ح�ت��ى �إل���ى �إح ��دى
ال�صيدليات� .شموا العطور حتى تجدوا
الرائحة التي تنا�سبكم .جربوا ع��ددا من
الروائح الكال�سيكية مثل الفندر والبرتقال.
 -3ازرع���وا �شيئا ،فقد وج��د باحثون

هولنديون �أن الزراعه هي �أكثر فعالية حيث
تقي من التوتر وت�ضمن هدوء النف�س �أكثر
من قراءة كتاب جيد .هناك �أي�ضا �أدلة ت�شير
�إلى �أن المواد الموجودة في الأر�ض ت�ساعد
ف��ي رف��ع الحالة المزاجية� .أ�شهر الربيع
هي مثالية لزراعة الحدائق .لي�س لديكم
حديقة؟ ازرعوا في القوارير وتعلموا زراعة
النباتات العطرية والزهور في المنزل.
 -4افعلوا مثل القط ،عندما ي�ستيقظ
القط من نومه ،ما هو �أول �شيء يفعله؟ ي�شد
ج�سمه .افعلوا مثله :ال يهم ف��ي �أي وقت
ت�ستيقظون ،كر�سوا ب�ضع دق��ائ��ق لإج��راء
تمارين ال�شد .تمارين ال�شد الجيدة ال تريح
فقط الع�ضالت ولكن �أي�ضا النف�س .القطط
هي �أبطال اليوجا وفي كل عمل يتعلق بالنوم
واال�سترخاء .تعلموا منها.
 -5خ��ط��ط��وا ل�����س��اع��ة م��ن اللهو،
اوجدوا وقتا لال�سترخاء من خالل اجتماع
م��ع الأ� �ص��دق��اء وال�م���ش��ارك��ة ف��ي الريا�ضة
الجماعية .الكثير من النا�س المعر�ضون
للتوتر بب�ساطة لم يجدوا و�سيلة لال�سترخاء
وال��راح��ة.اوج��دوا لأنف�سكم الن�شاط الذي
يهدئكم وي�ساعدكم على �إيجاد هدوء النف�س
من جديد.

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

المكونات
ّ
العجينة:
 كوبان من الدقيق المنخل. ربع كوب من الماء. ملعقة �صغيرة من ال�سكر. ن�صف ملعقة �صغيرة من الملح. ملعقتان �صغيرتان من زيت الزيتون. �سبعة �أكواب من الماء ل�سلق العجينة.الح�شوة:
 ن�صف كيلوجرام من اللحم المفروم. كوب من الجوز ّالمقطع.
 ربع ملعقة �صغيرة من الملح. ربع ملعقة �صغيرة من القرفة. ب�صلة مفرومة. ربع ملعقة �صغيرة من الفلفل الأ�سمر. ملعقة �صغيرة من زيت الزيتون.اللبن:
 �سبعة �أكواب من اللبن الزبادي. ف�صان من الثوم المفروم ملعقة �صغيرة من الن�شا م�ل�ع�ق�ت��ان ��ص�غ�ي��رت��ان م��ن ال ُكزبرةالمجفّفة
التتبيلة:
 ث �ل�اث م�ل�اع��ق � �ص �غ �ي��رة م ��ن زي��تالزيتون.
 ثالث مالعق كبيرة من دب�س الفليفلة�أو معجونة.
 ف�صان من الثوم المفروم. ملعقة �صغيرة من الكزبرة المجففة.طريقة التح�ضير:
 -1لتجهيز ال�ع�ج�ي�ن��ة ،ن�خ�ل��ط كافة
ال�م�ك� ّون��ات ال�ج��اف��ة م�ع��ا ،ث��م ن�ضيف لها
الزيت والماء تدريجي ًا ،ونعجنها لنح�صل
على عجينة ل ّينة ،وفي حال كانت العجينة
تلت�صق بيدك ،ن�ضيف لها قلي ًال من الدقيق،
ثم نغطيها ونتركها جانب ًا.
 -2لتجهيز الح�شوة ،نقلي الب�صل مع
الزيت حتى يحم ّر ،وبعدها ن�ضيف له الجوز
مع اللحم ونحركّ ،ثم ن�ضيف البهارات،
ونتركها على ال�ن��ار لتن�ضج ،ث��م ن�ضعها

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

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

كتير مننا بيقابل فى حياته
م�شاكل و�أح���زان وتجارب
يمكن ملها�ش حل ولكن تبقى
كلمه ال�سر للخروج من كل
الم�شاعر ال�سلبيه �إللى جوانا
«الرجاااااء» ،خلى عندك �أمل
وحتى لو كنت و�سط النار يا
بختك لو ربنا ما�شى جنبك
لأنك م�ش هتح�س بيها ب�س لو
عينك عليه.
ريهام عطيه

�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

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

Phone

714-397-6661

جانب ًا لتبرد.
ً
 -3ن��أخ��ذ ق�سما م��ن العجينة بمقدار
كفكّ ،ثم نفردها على �سطح مر�شو�ش بقليل
من الدقيق لي�صبح بال�سمك المطلوب.
 -4ن�ق�ط��ع ال�ع�ج�ي�ن��ة ل��دوائ��ر �صغيرة
بوا�سطة فنجان �صغيرّ ،ثم نح�شو كل دائرة
بقليل من ح�شوة اللحم ونغلقها ،ونكرر هذه
العملية حتى ننتهي من العجينة كامل ًة.
 -5ن�ضع �سبعة �أك��واب من الماء بقدر
منا�سب على نار متو�سطة ،وبعد �أن تغلي
ن�ضع فيها دوائر العجينةّ ،ثم نخفف عنها
حرارة النار
 -6ب �ع��د ال �ت ��أك��د م��ن ن���ض��ج العجينة
ن�صفّيها ،وللتيقن من ن�ضوجها ب�إمكانك
تذوقها قبل ذلك.
 -7ن�ضع ف��ي ق��در �آخ��ر ك��اف��ة مكونات
اللبن على نار خفيفة ،ونق ّلب جيد ًا ون�ستمر
في التقليب لتتما�سك ،وبعد �أن يدف�أ اللبن
ن�سكب فيه دوائر العجينة ،ونتركه ّ
مغط ًى
على النار
ح�ضر التتبيلة عن طريق قلي الثوم
ُ -8ن ّ
م��ع ال��زي��ت ،ث��م ن�ضيف ك��اف��ة المكونات
تدريجي ًا ،لنح�صل على تتبيلة مح ّمرة.
بعد �أن ي�سخن ال�شي�ش برك ن�سكبه في
�أطباق التقديم ،ون�ضيف له التتبيلة على
�سطح وجهه ،ونق ّدمه �ساخن ًا.

يقال على ف�صل ال�شتاء �أن��ه ف�صل
الوباء ،فيه تزداد الأمرا�ض الع�ضوية
والنف�سية ..ولكن لماذا؟
في ف�صل ال�شتاء يتعر�ض الج�سم
�إلى تغيرات كثيرة تبد�أ من الب�شرة �أو
الجلد حيث تنقب�ض الأوعية الدموية
في الجلد مما ي ��ؤدي �إل��ى زي��ادة كمية
الدم في الأوعية الداخلية وبهذا يزداد
��ض��ط ال���دم ،وال�م�ج�ه��ود ع�ل��ى القلب
و�أي�ضا تزداد الأمرا�ض ال�صدرية من
النزالت ال�شعبية واالنفلونزا والجيوب
االنفية وغ�ي��ره��ا ،نتيجة الهبوط في
جهاز المناعة في ال�شتاء وزيادة ن�شاط
الميكروبات لأن�ه��ا تنمو ف��ي الج�سم
ال��رط��ب وت�صبح ال�ك�ل��ى ه��ي الجهاز
الوحيد للتخل�ص من الماء الزائد عن
طريق التبول ،مما ي���ؤدي �إل��ى زيادة
عمل الكلى في ال�شتاء والحاجة �إلى
كثرة التبول.
وتكثر ال�شكوى من �آالم المفا�صل
وال �ظ �ه��ر ن�ت�ي�ج��ة ل ��زي ��ادة تقل�صات
الع�ضالت والأرب �ط��ة والمفا�صل في
ال�شتاء وي��زداد االكتئاب لغياب �أ�شعة
ال�شم�س التي تلعب دورا كبيرا في زيادة
م��ادة ال�سرتيوفن في المخ عن طريق
دخول ال�ضوء من العين.
الوقاية:
 ت��وف�ي��ر ال�ت��دف�ئ��ة ال�م�ن��ا��س�ب��ة فيالمنزل.
 �شرب الماء الدافئ. تجنب االنتقال من الجو الدافئ�إلى الجو البارد فج�أة.
 و� �ض��ع ال�ك��ري�م��ات ع�ل��ى الب�شرةوالأيدي.
 تجنب القيام بالأعمال ال�شاقة فيالبرد.
 خلع المالب�س مبا�شرة �إذا كانتمبلولة.
 ت�ف��ادي التعر�ض لنوبات الهواءالبارد.
 ت �ف��ادي ال�ت�ع��ام��ل م��ن ق��ري��ب معمر�ضى البرد.
 �أخذ لقاح االنفلونزا الواقية. �أخذ الفيتامينات وخا�صة فيتامين� Cسي.
 التعر�ض لنور الفلورو�سنت لمدةع�شرين دقيقة مبا�شرة �أم��ام العينين
حتى لو العين مقفولة.
وق��د و��ض��ع اهلل حكمة ف��ي الطيور
والحيوانات التي تهاجر من مكان �إلى
�آخر في ف�صل ال�شتاء لتفادي �أمرا�ض
ال�شتاء ،ومنها من يغير القارات ..نحن
ال ن�ستطيع الطيران وتغيير القارات
ولكننا ن�ستطيع �أن نقي �أنف�سنا من
الأمرا�ض ..فالوقاية خير من العالج.

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

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

Email :- ebtesamgirgis6@gmail.com

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

8

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

ثالثة �أ�سباب ت�ؤدي �إلى �إنخفا�ض �سعر الدوالر �أمام الجنيه
ك�شف النائب محمد بدراوى  ،ع�ضو اللجنة االقت�صادية بالبرلمان عن وجود  3و�سائل
ت�ساهم فى زيادة الح�صيلة الدوالرية والدخل القومى لم�صر وبالتالى انخفا�ض �سعر
الدوالر �أمام الجنيه خالل الفترة المقبلة.
و�أ��ش��ار ب��دراوى فى ت�صريحات خا�صة �إل��ى �أن ه��ذه الو�سائل هى زي��ادة تحويالت
الم�صريين فى الخارج وزي��ادة حجم الت�صدير ،هذا بالإ�ضافة �إلى زي��ادة دخل قناة
ال�سوي�س .كما حذر ع�ضو اللجنة االقت�صادية بالبرلمان من اال�ستيراد الع�شوائى لأى
منتجات من الخارج ،حتى ال ت�ضيع الجهود التى تقوم بها الحكومة فى �سبيل الإ�صالح
االقت�صادى خالل الفترة المقبلة.

احالة اوراق ال�شرطى قاتل قبطيي المنيا للمفتى
ال�ستطالعه حول اعدامه والنطق بالحكم  2ابريل

قررت محكمة جنايات المنيا احالة اوراق رقيب �شرطة ربيع م�صطفى قاتل القبطيين
بالمنيا لف�ضيلة مفتى الجمهورية ال�ستطالع الراى حول اعدامه وتحديد جل�سه  2ابريل
المقبل للنطق بالحكم ،حيث وجهت لهم تهمة القتل العمد مع �سبق اال�صرار والتر�صد
بقتل كمال عماد و�شهرته ديفيد ووالده عماد كمال.
وي�أتى قرار تحديد اولى الجل�سات بعد ما امر به النائب العام الم�ست�شار نبيل �أحمد
�صادق فى  18دي�سمبر الما�ضى ،ب�إحالة المتهم المحبو�س ربيع م�صطفى خليفة «رقيب
�شرطة» بالمنيا �إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بجل�سة عاجلة بعد �أن وجهت له النيابة
العامة االتهام بقتل كال من كمال عماد كمال ووالده عماد كمال �صادق «قبطيين بالمنيا»
عمدا مع �سبق الإ�صرار م�ستخدما في ذلك �سالحا ناريا.
ً
وكانت النيابة العامة قد با�شرت التحقيقات وا�ستمعت لأقوال كافة �شهود الواقعة اللذين
�أكدوا ارتكاب المتهم لتلك الجريمةـ

�إعادة فتح قبر توت عنخ �آمون في م�صر

�أرثوذك�س نيوز
وزير التعليم العالي يعلق على �إلغاء كليات القمة

SECTION B

E-mail: allorthodox@aol.com

www.orthodoxnews.us

علق الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،على �إلغاء م�صطلح
كليات القمة ،م�شيرا �إلى �أن هناك وظائف عديدة ال يحتاجها �سوق العمل الم�صري حاليا،
وهناك وظائف جديدة يتم ا�ستحداثها.
و�أ�ضاف عبد الغفار ،في ت�صريحات �صحفية ،على خلفية مرا�سم و�ضع حجر الأ�سا�س
للجامعة الألمانية بالعا�صمة الإداري��ة ،بح�ضور الدكتورة �سحر ن�صر ،وزي��رة اال�ستثمار
والتعاون الدولي� ،أن الم�ستقبل �سيكون للكليات التطبيقية ،م�شيرا �إلى �أن اليوم ن�شهد و�ضع
حجر �أ�سا�س الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية.

ائتالف «دعم م�صر» يقدم للبرلمان اقتراحا بتعديل مدة الرئا�سة

�أع�ل��ن ائ�ت�لاف «دع��م م�صر» الأكبر
داخل البرلمان الم�صري ،عزمه التقدم
بمقترحات لتعديل م��واد من الد�ستور،
�أبرزها مدة الرئا�سة.
وق��ال المكتب ال�سيا�سي لالئتالف
المكون من  317نائبا من �أ�صل  596في
البرلمان� ،إن الخطوة ت�أتي بعد توقيع
ع��دد كبير م��ن �أع���ض��اء البرلمان على
التعديالت.
و�أكد النائب ع�ضو المكتب ال�سيا�سي
ل�لائ�ت�لاف م �م��دوح م�ق�ل��د� ،أن النواب
اتفقوا على تعديل خم�س مواد من خالل و�أ�ضاف �أن النواب اتفقوا على عودة
مذكرة وقع عليها �أكثر من  150نائبا ،مجل�س ال �� �ش��ورى ت�ح��ت م�سمى مجل�س
مو�ضحا �أنها �ست�شمل  6مواد ،منها زيادة ال�شيوخ ،و�سيتم �إ�ضافة مادة تتعلق بتعيين
مدة الرئا�سة الواحدة لتكون � 6سنوات نائب �أو �أكثر لرئي�س الجمهورية.
�أم��ا ال�م��ادة الرابعة فتت�ضمن تدابير
بدال من � 4سنوات.

للحفاظ على مدنية الدولة.
والتعديل الخام�س يت�ضمن تحديد
ح�ص�ص للمر�أة في قانون مجل�س النواب
المقبل بن�سبة  %25مع االحتفاظ بباقي
ن�سب تمثيل الفئات الأخرى.

توفيق عكا�شة ينتقد ال�شباب لإطالق لحيتهم«..خيبة تقيلة»

انتقد الإعالمي توفيق عكا�شة� ،إطالق
عدد من الممثلين والمطربين �أذقانهم،
معقبا�« :أن �ت��م متعرفو�ش �أن�ك��م قدوة،
وال�شباب هيقلدكم».
و�أ�شار «عكا�شة» ،خالل برنامج «م�صر
اليوم» المذاع عبر ف�ضائية «الحياة»� ،إلى
�أن الفنانين الم�صريين يقلدون الفنانين
الأت� ��راك ف��ي اط�ل�اق لحيتهم ،منوها
ب ��أن الفن التركي ج��اء لغزو المنطقة
العربية.
و�أ� �ض��اف� ،أن م�صر �صاحبة �أق��دم
ت��راث في الأر���ض ،فكيف نقلد الأتراك
ال��ذي��ن ك��ان��وا ف��ي يوما يحتلون م�صر،
متابعا�« :إح�ن��ا ف��ي خيبة تقيلة» ،حتى

ال�شباب الذين يطلقون اللحى ،ليدعوا
�أن ال�شعب ي�ؤيدهم.
ون��ا��ش��د المنتجين� ،أن ي�شترطوا
على الفنان قبل ا�سناد ال��دور ل��ه� ،أن
يحلق ذق �ن��ه ،م�ضيفا« :ك��ل م��ا �أروح
حته �أالقيهم مربيين دقنهم ..ويقولوا
مو�ضة» ،متابعا« :توقيت المو�ضة دي
غير منا�سب ،وهنبقا ف��الآخ��ر �إخوان
�شيطان».
ونوه ب�أن �أحدث الأبحاث الأمريكية،
�أثبتت �أن ترك اللحى ي�صيب الإن�سان
ال�شباب الم�سيحي �أطلق اللحى ،كا�شفا بالأمرا�ض البكتيرية ،م�ضيفا« :مفي�ش
�أن هناك جماعات بحثية تابعة للإخوان واحدة �ست تقول لجوزها احلق دقنك
ت�ج��رى تقارير م�صورة ف��ي ال���ش��ارع عن بت�شوكني».

بدء عمليات حفر �أ�سا�سات كني�سة العلمين الجديدة
بعد نحو عقد من �أعمال الترميم والتجديد ،من �أجل �إ�صالح �أ�ضرار �سببتها الأتربة
والرطوبة وتوافد الزائرين� ،أعادت م�صر فتح مقبرة توت عنخ �آمون ،الملك ال�شاب الذي
ُاكت�شفت مقبرته قبل قرن تقريبا.
وتمت ،خالل عمليات الترميم� ،إعادة النقو�ش الأثرية التي تزين الجدران وال�سقف �إلى
الحالة التي كانت عليها عندما دخل عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر المقبرة لأول
مرة ،عام .1922
وت�ضمنت العملية �أي�ضا ،التي ا�ستغرقت ع�شر �سنوات ،تركيب �أر�ضيات خ�شبية وو�سائل
�إ�ضاءة ،مما تطلب نقل توت عنخ �آمون نف�سه .وتعطل العمل ب�سبب ا�ضطرابات �سيا�سية
عام  2011عندما �أجبرت الثورة الم�صرية ح�سني مبارك على التنحي عن �سدة الحكم.
وحول عملية رفع المومياء وتابوتها الذي يزن  250كيلوجراما ،وحمله بالأيدي �إلى
خارج المقبرة ،قال �أجنيو مدير االت�صاالت بمعهد «جيتي» للترميم« :لقد كانت مرعبة..
اثنا ع�شر رجال يهتفون ويحملونه �أعلى المنحدر .قلت� :إذا تعثر �أحد ف�سينزلق (التابوت)
و�سيقتل �أحدا .فقالوا :ال تقلق».

Dr. Shenouda Salib

!RPT, DPT, TPS, CCI, CCCE
!Doctor of Physical Therapy
!Therapeutic Pain Specialist
APTA, CPTA
Orthopedic Section
Member since 2005

Physical Therapy

Occupational Therapy
Speech Language Pathology
Massage Therapy
We Accept
Medicare - Worker’s Compensation Acupuncture
Personal Injury – Car Accident
PPO – HMO Insurances
Discounted Cash Price- Home Health

�صلى ن�ي��اف��ة الأن �ب��ا ب��اخ��وم�ي��و���س مطران
البحيرة وم �ط��روح والخم�س م��دن الغربية
�صلوات «تبريك» �أر�ض كني�سة ال�سيدة العذراء
والأمير تادر�س بمدينة العلمين الجديدة.
جاء ذلك مع بدء عمليات حفر �أ�سا�سات
مبنى الكني�سة التي ت��م تخ�صي�ص �أر�ضها
وفقًا لقرار الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ببناء
كني�سة وم�سجد بالمدن الجديدة.
ومن جانبه قدم نيافة الأنبا باخوميو�س
عقب انتهاء �صلوات التبريك ،ال�شكر للرئي�س
على �إ�صداره هذا القرار.
وتعد مدينة العلمين الجديدة (الواقعة
بالكيلو  ١١٠بطريق الأ�سكندرية  -مطروح)
�أول مدينة مليونية في ال�ساحل ال�شمالي ،وهي

�إحدى مدن الجيل الرابع ونموذج جديد للمدن
ال�سياحية التي تحقق تنمية متكاملة ب�أ�ضخم
الم�شروعات العالمية ،وتت�شابه المدينة مع
العا�صمة الإداري � ��ة ال�ج��دي��دة ف��ي �ضخامة
الم�شروعات العالمية ال�ت��ي �ستقام عليها
ب�أف�ضل ال�م��دن ال�سياحية ف��ى م�صر؛ حيث
ت�شمل مراكز تجارية عالمية و�أب��راج �سكنية
و�سياحية.
وت�ضم مدينة العلمين م�شروع المدينة
ال�ت��راث�ي��ة على م�ساحة  ٢٠٠ف ��دان ،وت�ضم
(المكتبة  -المتحف  -الكني�سة  -الم�سجد -
الحديقة المتحفية  -دار الأوبرا  -ال�ساحات -
المناطق الترفيهية والتجارية واال�ستثمارية).

Westminster Clinic
Tel (714) 622-5311 Fax (714) 622-5329
13701 Beach Blvd. Suite #A1 Westminster, CA 92683
Email: goodshepherdrehab@Hotmail.com
Website: www.goodshepherdrehab.net

م�صر تت�سلم دفعة جديدة من
قر�ض �صندوق النقد الدولي
قال م�صدر م�س�ؤول في البنك المركزي
الم�صري� ،إن القاهرة ت�سلمت الدفعة
الخام�سة من قر�ض �صندوق النقد الدولي
بقيمة ملياري دوالر.
و�أ� �ش��ار الم�صدر وف�ق��ا لوكالة �أنباء
ال���ش��رق الأو� �س��ط الحكومية ف��ي م�صر
�إل ��ى �أن ال��دف�ع��ة ال�ج��دي��دة م��ن القر�ض
�ست�ستخدم ف��ي دع��م ال �م��وازن��ة العامة
للدولة و�سيكون لها انعكا�سات �إيجابية
على االحتياطي النقدي.

مكتب المحامي

التقى ال�ف��ري��ق يون�س الم�صرى وزير
الطيران المدنى ،الطيار �أحمد عادل رئي�س
ال�شركة القاب�ضة لم�صر للطيران وعددا
من ق�ي��ادات ال�شركة لعر�ض خطة �شركة
م�صر للطيران للخطوط الجوية والأهداف
الم�ستقبلية حتى عام .2025
خ�لال اللقاء ق��دم الطيار �أحمد عادل
عر�ضا لنتائج
رئي�س ال�شركة القاب�ضة
ً
�أعمال ال�شركة القاب�ضة و�شركاتها التابعة
والتى حققت نتائج �إيجابية وملحوظة حيث
بلغ �صافى الأرباح المجمع  951مليون جنيه
عن ال�ستة �أ�شهر الأول��ى من العام المالى
 2019/ 2018وذلك يمثل �أ�ضعاف ما تم
تحقيقه عن نف�س الفترة للأعوام /2009
.2010

اكت�شاف مقبرة فرعونية ت�ضم
 50مومياء في محافظة المنيا
ت��م ال �ع �ث��ور ع�ل��ى م�ق��اب��ر م �ح �ف��ورة في
ال�صخر في محافظة المنيا الم�صرية تعود
للع�صر الفرعوني ،وف��ق ما �أعلنت وزارة
الآثار الم�صرية ،وتحتوي هذه المقابر على
م��وم�ي��اوات لأ�شخا�ص ف��ي م��راح��ل عمرية
مختلفة ،بينهم  12ط�ف�لا .وتجمع زوار
بينهم �سفراء ع��دة دول في الموقع حيث
عر�ضت  40مومياء �أثناء االحتفال ب�إعالن
الك�شف.
وت�ضم المقابر عددا من حجرات الدفن
بداخلها المومياوات في حالة جيدة وهي
لأ�شخا�ص في مراحل عمرية مختلفة ،من
بينهم  12طفال ،وبع�ضها ملفوف بلفائف
كتانية وال�ب�ع����ض يحمل ك�ت��اب��ات بالخط
الديموطيقي ،وهو �أحد الخطوط الم�صرية
القديمة.
كما ت�ضم المقابر عددا من المومياوات
لرجال ون�ساء ال يزال بع�ضها يحتفظ ببقايا
كرتوناج ملون �أو عليه كتابات ديموطيقية
�أ�سفل القدمين.

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

قال وزير البترول الم�صري طارق المال،
الثالثاء � ،2/5إن �إنتاج م�صر من الغاز
الطبيعي �سيزداد بنحو  400مليون قدم
مكعبة يوميا ،في غ�ضون � 72ساعة على
�أق�صى تقدير.
و�أكد الوزير طارق المال �أن تلك الزيادة
�ست�أتي من حقلي جيزة وفيوم ،م�شيرا �إلى
�أن الأ�سبوع المقبل �سي�شهد �إع�لان نتائج
م��زاي��دة التنقيب ال�ت��ي طرحتها الهيئة
الم�صرية العامة للبترول ثم يعقبها الإعالن
عن مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر.
و�أ���ش��ار ال��وزي��ر �إل ��ى ف�ع��ال�ي��ات م�ؤتمر
ومعر�ض م�صر الدولي للبترول (�إيجب�س
 )2019في دورت��ه الثالثة في الفترة من
 13-11فبراير في القاهرة برعاية الرئي�س
ال�م���ص��ري ع�ب��دال�ف�ت��اح ال�سي�سي ،ال��ذي
يعد نافذة مهمة لم�صر لعر�ض الفر�ص
والإم �ك��ان �ي��ات ال�ت��ي تتمتع بها ف��ي مجال
�صناعة البترول والغاز.
ويبلغ �إنتاج م�صر من الغاز الطبيعي نحو
 6.6مليار قدم مكعبة يوميا ،وت�سعى �إلى
زيادته �إلى  7.8مليار قدم مكعبة يوميا في
.2020-2019
LAW OFFICE OF

جورج مليــكة

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

(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).

اال�ست�شارة الأوىل جمانية

Lic. PI 27077

نتحدث العربية

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

www.eskanderinvestigations.com

Design by Orthodox News

Norwalk Clinic
Tel (562) 863-4198 Fax (562) 406-7406
13132 Studebaker Road Suite B Norwalk, CA 90650

لأول مرة منذ � 10سنوات..
م�صر للطيران تحقق 951
مليون جنيه �أرباحا فى � 6أ�شهر

ارتفاع �إنتاج م�صر من الغاز بـ 400
مليون قدم مكعبة خالل � 72ساعة

ESKANDER
INVESTIGATIONS

!Good Shepherd Rehab Agency, Inc.
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(714) 563-0111
WWW.GEORGESMELEKA.COM
E-mail: georgesmeleka.law@gmail.com

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

(حاالت الطالق والنفقة والح�ضانة)

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

• ق�ضـايا الهجـرة واللجــوء
• المنــــازعات التجــــارية

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

)• Immigration (asylum
• Business Disputes

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

ت����رام����ب :اال���س��ت��خ��ب��ارات
«�ساذجة»و"مخطئة" للغاية عندما
يتعلق الأمر بالتهديد الإيراني
�ص ّعد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
الأرب �ع��اء  1/30م��ن لهجته تجاه �أجهزة
اال�ستخبارات الأمريكية وا�صفا �إياها ب�أنها
«�ساذجة» و «مخطئة» في ما يتعلق بالتهديد
الذي قال �إن �إيران تمثله.
وج ��اء ه �ج��وم ت��رام��ب ردا ع�ل��ى رف�ض
اال�ستخبارات للعديد م��ن مزاعمه حول
نجاح �سيا�سته الخارجية ،وذل��ك خالل
�إف� ��ادة ق��دم�ه��ا م���دراء الأج �ه��زة ال�سرية
الثالثاء � 1/29أمام الكونجر�س.

ترامب:يمهل الكونجر�س�10أيام
لتمويل الحكومة وحماية الحدود

أمريكا من حولنا

ال�سنة التا�سعة ع�شر  -العدد  15 - 1) 400فرباير 2019م)  -طوبة�/أم�شري  1735لل�شهداء
)Volume # 19 - Issue No. 400 - (1 - 15 February 2019

بعد تعليقه العمل بمعاهدة ال�صواريخ ..ترامب يهدد رو�سيا برد ع�سكري
�إث ��ر �إع�ل�ان وا��ش�ن�ط��ن تعليقها العمل
بمعاهدة ال�صواريخ �أكد الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب ع��زم��ه و� �ض��ع «خ �ي��ارات
ع�سكرية» بالتعاون مع الناتو لمنع تفوق
رو�سيا ع�سكريا نتيجة «خرقها» لالتفاقية.
وق��ال ترامب في بيان �صدر عن البيت
الأبي�ض�« :سنم�ضي قدما و�سن�ضع خيارات
خا�صة بنا للرد الع�سكري ،و�سنعمل مع
الناتو وحلفائنا و�شركائنا الآخرين للتعوي�ض
عن �أي ميزة ع�سكرية ح�صلت عليها رو�سيا
نتيجة �أفعالها غير القانونية».
و�أ���ض��اف ت��رام��ب �أن �إدارت � ��ه تحافظ
على تم�سكها ب�ضرورة «الرقابة الفعالة
على انت�شار الأ�سلحة والتي تتيح للواليات

الرئي�س ترامب

المتحدة و�شركائها م��زاي��ا» ،مو�ضحا �أن
الحديث يدور عن «الرقابة على الأ�سلحة
ال �ت��ي ي�م�ك��ن ال�ت�ح�ق��ق م�ن�ه��ا وتنفيذها،
وت�شمل ال�شركاء ال�ق��ادري��ن على الوفاء
بالتزاماتهم».
وجدد الرئي�س الأمريكي اتهامه لرو�سيا
بـ«انتهاك دون عقاب» بنود معاهدة الحد
من ال�صواريخ الق�صيرة والمتو�سطة المدى
الموقعة بين بالده واالتحاد ال�سوفيتي عام
 ،1987م�ؤكدا �أن الواليات المتحدة �ستبد�أ
في الثاني من فبراير الجاري �إج��راءات
االن�سحاب م��ن االتفاقية لتكمل العملية
خ�لال ن�صف �سنة�« ،إن ل��م تغير رو�سيا
�سلوكها» خالل الفترة المذكورة.

موجة �صقيع تودي بحياة � 21شخ�صا في الواليات المتحدة

منح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
الكونجر�س الأمريكي ع�شرة �أيام لالتفاق
على تخ�صي�ص �أم ��وال لبناء ال�ج��دار مع
المك�سيك.
وق� ��ال ت ��رام ��ب ف ��ي خ �ط��اب��ه ال�سنوي
�أم��ام الكونجر�س �صباح يوم �« :2/5أمام
الكونجر�س � 10أيام لتمرير م�شروع قانون
يمول الحكومة ،ويحمي البالد وي�ضمن �أمن
حدودنا الجنوبية».
و�أ�ضاف ترامب �أنه يرحب بالمهاجرين
القادمين �إلى الواليات المتحدة الأمريكية
«بالطرق القانونية» ،م�شيرا �إل��ى �أن��ه �أمر
بن�شر  3750جنديا �إ�ضافيا لحماية الحدود،
مثنيا على دور المهاجرين القانونيين في
بناء الواليات المتحدة.
و�أك��د �أنه �سيعمل على بناء جدار عازل
على الحدود مع المك�سيك ،م�شيرا �إلى �أن
الجدار الذي �سيبنيه �سيكون من الفوالذ
ويعتمد على �أنظمة ذكية.

واج��ه ماليين الأمريكيين درجات
حرارة منخف�ضة و�صلت �إلى  49درجة
مئوية تحت ال�صفر م��ا �شل منطقة
الغرب الأو�سط الأمريكي و�أدى �إلى وفاة
� 21شخ�صا على الأقل.
وع��زا م�س�ؤولون في والي��ات مختلفة
العديد من الوفيات �إلى �شدة البرد.
وذكر �ستاذي�س بوالكيدا�س الطبيب
ف��ي م�ست�شفى ج��ون �إت�����ش� ،ستروجر
جونيور في �شيكاغو �أن ع��دد الوفيات
ارت���ف���ع م���ن  12ف���ي وق���ت ���س��اب��ق بعد
ت�سجيل ت�سع وفيات جديدة على الأقل
في �شيكاغو نتيجة �إ�صابات مرتبطة
بالبرد.
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موجة �صقيع في �أمريكا
م��ت��خ�����ص�����ص ف����ي ال�������ص���دم���ات� ،إن
لذا تقيم �شيكاغو ومدن �أخرى �أماكن
الم�ست�شفى �شهد هذا الأ�سبوع حوالي  25بتر �أ�صابع في اليدين والقدمين.
حالة ل�ضحايا ق�ضمات ال�صقيع .وقال والأ�شخا�ص الم�شردون والنازحون �إيواء للتدفئة .لكن كثيرين عانوا منها
�إن �أكثر الحاالت حدة معر�ضة لخطر عر�ضة للخطر على وجه الخ�صو�ص ،داخل مخيمات �أو مبان غير مجهزة.

ت��رام��ب يعتزم لقاء كيم في
فيتنام يومي  27و  28فبراير

«التحالف الدولي» يبحث كيفية �إلحاق هزيمة دائمة بـ «داع�ش»

ي�ست�ضيف وزي��ر الخارجية الأمريكي
مايك بومبيو ف��ي ال�ساد�س م��ن فبراير،
اجتماع ًا للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم
«الدولة الإ�سالمية» (داع�ش) الم�ؤلف من
 79دولة ،والذي �ش ّكلته الواليات المتحدة
في  2014بعد �سيطرة المتط ّرفين على
م���س��اح��ات �شا�سعة م��ن �أرا� �ض��ي العراق
و�سوريا.
و�سيبحث االجتماع كيفية �إلحاق هزيمة
«دائمة» بداع�ش في العراق و�سوريا� .إذ قالت
وزارة الخارجية الأمريكية ،في بيان لها
يوم الأربعاء � ،1/30إن «الهزيمة الإقليمية
�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،لداع�ش �ستكون تكلي ًال لجهود التحالف التي
�أن���ه ي�ع�ت��زم االج �ت �م��اع ب�ن�ظ�ي��ره ال �ك��وري ا�ستمرت �أربع �سنوات ،وعالمة بارزة نحو
مايك بومبيو
ال�شمالي كيم جونج �أون في فيتنام يومي
 27و 28فبراير الجاري.
وذك��ر موقع «بوليتيكو» الإلكتروني �أن
ترامب ك�شف عن الموعد المذكور ،خالل
اجتماعه مع مذيعين تلفزيونيين في وقت
�أع�ل��ن البنتاجون �أن «داع ����ش» ال يزال
�سابق الثالثاء .2/5
ووفقا للموقع الإلكتروني ،ف�إنه يتوقع �أن ي�سيطر على منطقة م�ساحتها ال تتجاوز 20
يعلن ترامب عن تفا�صيل القمة مع كيم ،ميال مربعا في �سوريا ،معتبرا �أن ان�سحاب
فيما لم يت�ضح بعد في �أي مدينة �ستعقد القوات الأمريكية من هناك �سيجري بعد
�أن يخ�سر التنظيم هذه الأرا�ضي كامال.
القمة.
وقال رئي�س القيادة المركزية في القوات
الم�سلحة الأم��ري�ك�ي��ة ،ال�ج�ن��رال جوزيف
فوتيل ،في كلمة �ألقاها الثالثاء  2/5خالل
لإعالناتكم و�إ�شتراكاتكم
جل�سة ا�ستماع في مجل�س ال�شيوخ« :تقل�صت
م�ساحة المناطق التي كان ي�سيطر عليها كيلومتر مربع) �إلى �أقل من  20ميال مربعا
)818( 774-0446
داع�ش من � 34ألف ميل مربع (نحو � 88ألف (حوالي  52كيلومترا مربعا)».

�إلحاق هزيمة دائمة للتنظيم».
و�سيناق�ش ممثلو التحالف المرحلة التالية
من الحملة �ضد التنظيم في العراق و�سوريا،
والتي �ستركز على كيفية �ضمان عدم عودة
�أفراد داع�ش مرة �أخرى �إلي المناطق التي
ط��ردوا منها بعد الهزائم المتتالية التي
لحقت بهم خالل الفترة الما�ضية ،وذلك
من خ�لال بحث �آليات تحقيق اال�ستقرار
وتقديم الم�ساعدات الأمنية للعراق و�سوريا
ل�ضمان قدرتهم على مواجهة التنظيم
ومنعه من العودة �إلي بالدهم .كما تت�ضمن
المناق�شات �أي�ض ًا الخطوات التالية لتدمير
ال�شبكات العالمية التابعة للتنظيم وفروعه
خارج العراق و�سوريا.

البنتاجون :مناطق �سيطرة «داع�ش» ب�سوريا تقل�صت لـ 20ميال و�سيخ�سرها قبل �إن�سحابنا
و�أ��ش��ار فوتيل �إل��ى �أن «داع����ش» ال يزال
لديه زعماء ومقاتلون وم��وارد ،ويقاتل في
�صفوفه حاليا ب�سوريا نحو � 1.5ألف م�سلح،
فيما ح��ث ف��ي ه��ذا ال�سياق على �ضرورة
ت�شديد ال�ضغط على التنظيم الم�صنف
�إرهابيا على الم�ستوى الدولي لمنع �أن يرفع
ر�أ�سه مرة �أخرى.
وف��ي رده على ��س��ؤال ح��ول م��ا �إذا كان
يعتبر �أن مهمة دحر «داع�ش» نهائيا �ستنجز
قبل ان�سحاب القوات الأمريكية من �سوريا،
قال فوتيل�« :إنني �أعتقد ذلك».

ملخ�ص خطاب الرئي�س ترامب للأمة

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
ين�ص الد�ستور الأمريكي على �أنه يجب
على الرئي�س �أن يعطي الكونجر�س معلومات
عن حالة البالد من وقت لآخر.
في الما�ضي كان الرئي�س ير�سل خطابه
مكتوبا �إلى الكونجر�س ويقوم �أحد �أع�ضاء
الكونجر�س ب �ق��راءة الخطاب ول�ك��ن منذ
ع��ام  1913ب��د�أ الرئي�س في الح�ضور �إلى
الكونجر�س ليلقي الخطاب بنف�سه.
يتم ذل��ك ب��دع��وة م��ن رئي�س �أو رئي�سة
مجل�س النواب ،وتدعو �أي�ضا �أع�ضاء مجل�س
ال�شيوخ لح�ضور جل�سة م�شتركة ال�ستقبال
و�سماع الرئي�س فيما ي�سمى بخطاب االتحاد
) (Unionويعني �أن��ه خطاب ل�شرح حالة
االتحاد الفيدرالي �أي حالة الأمة.
ت��وج��ه ال��دع��وة �أي�ضا �إل��ى جميع وزراء
الحكومة وجميع الق�ضاة الت�سعة �أع�ضاء
المحكمة العليا ول�ق��ادة ال�ق��وات الم�سلحة
ب �ف��روع �ه��ا ال�م�خ�ت�ل�ف��ة ،وج �م �ي��ع �أع�ضاء
الكونجر�س بمجل�سيه النواب وال�شيوخ.
وبما �أن �أه��م رج��ال ال��دول��ة والحكومة
كلها يكونوا مجتمعين في مكان واحد وفي
وقت واحد ل�سماع الخطاب فقد يمثل هذا
م�شكلة �أال وهي  ..ماذا لو حدث هجوم على
المبنى �أو حدثت حادثة ما ونتج عنها موت
جميع الأف��راد المتواجدين هناك؟ ال�شك
�أنه �سيكون موقف خطير جدا ،وقد ي�سبب
�شلل ت��ام ف��ي جميع �أن�ح��اء ال�ب�لاد ولذلك
يتم م�سبقا اختيار احد ال��وزراء وي�سمى بـ
«الناجي المعين» وي�ؤخذ �إلى مكان �سري جدا
ويعطى له �أهم �أوراق وم�ستندات الدولة ،بل
والكلمة ال�سرية التي يتم بوا�سطتها �إطالق
ال�صواريخ النووية ،ويو�ضع تحت حرا�سة
م�شددة حتى ينتهي الخطاب ويعود الرئي�س
�إلى البيت الأبي�ض.
�إذا حدثت كارثة فان «الناجي المعين»
ي�صبح رئي�سا للبالد ب�صفة م�ؤقتة حتى
ت�ستقر حالة البالد ويتم عمل �إنتخابات
رئا�سية وبرلمانية جديدة وعندها يقدم
ا�ستقالته.
وم��ن ال��واج��ب عليه �أي�ضا ان يعيد بناء
ال��دول��ة وتعيين وزراء وق���ض��اة ح�ت��ى تتم
الإنتخابات.
ف��ي ه ��ذا ال �ع��ام �أخ �ت �ي��ر وزي���ر الطاقة
وم�ح��اف��ظ تك�سا�س ال�سابق «ري��ك بيري»
 Rick Perryليكون هو «الناجي المعين».
وبالفعل ظهر الرئي�س ترامب م�ساء يوم
الثالثاء الموافق  5فبراير ليلقي خطاب
االتحاد الثاني له منذ توليه رئا�سة البالد.
ويمكن تق�سيم الخطاب �إلى عدة نقاط
كالآتي:
االقت�صاد:
�أع�ل��ن الرئي�س �أن االقت�صاد ق��وي و�أن
معدل النمو يقترب م��ن  %3و�أن معدالت
ال�ب�ط��ال��ة ه��ي الأق���ل ف��ي الخم�سين عاما
الما�ضية بين ال�سود واال�سبان .و�أنه �أ�ضاف
 5.3مليون وظيفة جديدة ،منها � 600ألف
وظيفة في الم�صانع والت�صنيع ،والأمور في
ارت�ف��اع م�ستمر ،وح��وال��ي  5مليون مواطن
توقفوا عن ا�ستخدام الم�ساعدات الحكومية
مثل  Food Stampو�أ�صبح لدينا 157
مليون �شخ�صا عامال وهو �أعلى رقم و�صلنا
�إليه في تاريخ هذه الأمة.

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

وه� � ��ذا ي �ع �ت �ب��ره ال� �ك� �ث� �ي ��رون ت �ه��دي��دا
للديمقراطيين الذين يحاولون التحقيق في
�أم��ور عديدة بغر�ض �إق�صاءه من من�صبه،
قال �إذا بد�أت تحقيقات ف�إنه �سيعلن الحرب
على الم�شرعين الديمقراطيين ولن يكون
هناك �سالم بيننا.
اال�شتراكية والر�أ�سمالية:
ق��ال �أن ��ا م�ن��زع��ج م��ن ال��ذي��ن يطالبون
بان نتبنى اال�شتراكية وق��ال �أمريكا بنيت
على الحرية واال�ستقالل ولي�س على تحكم
الحكومة وقهرها ل�ل�إن���س��ان .نحن ولدنا
�أحرارا و�سنبقى احرارا ،و�أمريكا لن تكون
بلد ًا ا�شتراكياً ،موجها ه��ذه العبارة �إلى
النائبة الديمقراطية الجديدة «�أوكا�سيو
كورتيز»  Ocasio-Cortezالتي طالبت
ب�أن يتحول االقت�صاد �إلى �إقت�صاد ا�شتراكي
و�إلى مجانية التعليم ومجانية ال�صحة والغاء
نظام الت�أمين و�إغ�ل�اق �شركات الت�أمين
والتخل�ص من البترول وع��دم ا�ستخدامه
وا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية بدال منه.
بمعنى �أو�ضح انها تطالب بخراب البالد
فكان رد ترامب لها �صريحا ومبا�شرا ،لن
ولن ولن تكون �أمريكا بلدا ا�شتراكيا.
كوريا ال�شمالية:
قال ترامب �أنه �سيتقابل مع زعيم كوريا
ال�شمالية في فيتنام يوم  27و  28فبراير
ال�ح��ال��ي .و�أ� �ض��اف �أن��ه ق��د تمت نجاحات
ك�ث�ي��رة م�ن��ذ ال�ل�ق��اء الأول ح�ي��ث ت��م عودة
الرهائن الأمريكيين �إلى وطنهم وتم وقف
التجارب النووية ولم يطلق �صاروخ ًا واحد ًا
في الـ � 15شهر الأخيرة ,و�أثنى ترامب على
العالقة بينه وبين زعيم كوريا ال�شمالية.
ال�صين:
ق ��ال ل �ق��د �أع �ل �ن �ت �ه��ا � �ص��راح��ة لل�صين
�أن عمليات �سرقة المخترعات و�أ�سرار
الت�صنيع وال�شركات التي قامت بها ال�صين
قد انتهت .ونحن م�ستمرين في التفاو�ض مع
ال�صين لتح�سين العجز التجاري ولرفع كل
الر�سوم الجمركية على الب�ضائع الأمريكية،
وهناك تقدم ملحوظ في هذه المفاو�ضات.

التجارة الدولية:
قال �أن المعاهدة الجديدة مع المك�سيك
وكندا والتي ت�سمى بمعاهدة US-Mexico-
� Canada Agreement USMCAستحل
محل المعاهدة القديمة  NAFTAوالتي لم
تكن تخدم م�صالح �أمريكا بالمرة.
وال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ق��ام��ت ال �ـ CNN
والـ  CBSبا�ستطالع للر�أي وكانت نتيجته
�أن  %76م��ن م�شاهدي ال�خ�ط��اب وافقوا
ع�ل��ى وج�ه��ة ن�ظ��ر ال��رئ�ي����س ت��رام��ب ،علما
بان المحطات المذكورة لي�ست بمحطات
�إعالمية �صديقة لترامب ،خا�صة و�أنه اطلق
الحالة ال�سيا�سية الداخلية:
دعى ترامب �إلى الوحدة ال�سيا�سية وفي عليهما وبالذات � CNNأنها تقدم �أخبارا
ن��داء لأع���ض��اء ال �ح��زب ال��دي�م�ق��راط��ي في مزيفة .Fake News
الكونجر�س طالبهم �أن يعملوا �سويا لأجل
God bless President Trump
م�صلحة البالد ،وق��ال �أن االنت�صار لي�س
and God bless America
انت�صار للحزب ولكن االنت�صار الحقيقي
يكون انت�صار للأمة.

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

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

ماذا يحدث في أمريكا...

دكتورة منــال عزيــز

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

Customized Vacations
Group Discounts & Deals
Free Perks & More

All Insurance & Medical accepted

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

949 - 559 - 6565

Saint Paul Dental
FREaEnt
implltation
Consu

(714) 550-6088

د� .سـامح جنـدي

saintpauldental@gmail.com

نتكلم ا������
�����
العربية

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

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

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

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.

George Boules

Engineer & Contractor

310-593-1333

sangeorge@me.com
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أخبار العامل

�أرثوذك�س نيوز

والشرق األوسط

االتحاد الأوروبي يرف�ض �إعادة التفاو�ض على بريك�سيت ال�سعودية ت�ستعيد �أكثر من  100مليار دوالر �إثر حملة «مكافحة الف�ساد»

�شكل ق��ادة االت�ح��اد الأوروب ��ي الأربعاء
 1/30جبهة راف�ضة لطلب رئي�سة الوزراء
البريطانية تيريزا م��اي �إع��ادة التفاو�ض
ح��ول اتفاق خ��روج المملكة المتحدة من
التكتل «بريك�سيت» م�ؤكدين �أنهم لن يغيروا
موقفهم.
وعقب رف�ضهم اتفاق االن�سحاب الذي
�أبرمته ماي مع االتحاد الأوروب ��ي� ،صوت
النواب البريطانيون م�ساء الثالثاء 1/29
على �إعادة التفاو�ض ب�ش�أن �إزالة بند «�شبكة
الأمان» الخا�ص بالحدود الإيرلندية.
وا��س�ت�خ��دم��ت م ��اي نتيجة الت�صويت
فر�صة لتفادي خروج بريطانيا من االتحاد
الأوروب� ��ي ف��ي م��ار���س ب�لا ات �ف��اق ،ووعدت
ب��ال�ع��ودة �إل��ى بروك�سل للمطالبة بتعديل
الن�ص ،مقرة مع ذل��ك بوجود تحد كبير

ذكر بيان للديوان الملكي ال�سعودي
�أن اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق
بق�ضايا الف�ساد برئا�سة ول��ي العهد
الأمير محمد بن �سلمان �أنهت �أعمالها،
بينما ال يزال � 64شخ�صا قيد التوقيف،
 56منهم في ق�ضايا �أخرى مع رف�ض 8
�آخرين الت�سوية.
و�أف��اد البيان �أن الملك �سلمان بن
عبد العزيز اطلع على تقرير اللجنة
التي ا�ستعادت «�أمواال للخزينة العامة
للدولة ت��ج��اوزت ف��ي مجموعها 400
لإق �ن��اع بروك�سل ب ��إع��ادة التفاو�ض حول م��ل��ي��ار ري���ال (�أك���ث���ر م��ن  100مليار
االت�ف��اق ال��ذي ا�ستغرق التو�صل �إل�ي��ه  18دوالر) ،متمثلة ف��ي ع��دة �أ���ص��ول من
�شهرا من المحادثات ال�شائكة ،فيما القادة
الأوروبيون يقفون في �صف واحد حتى الآن
رف�ضا لذلك.

م�صرع � 12شخ�ص ًا و�إنقاذ المئات جراء ال�سيول في ال�سعودية

�أعلنت وكالة الأنباء ال�سعودية (وا�س)،
ي ��وم الأرب� �ع ��اء  ،1/30ع��ن م �� �ص��رع 12
�شخ�صا ،و�إنقاذ � 271آخرين جراء ال�سيول
التي اجتاحت المملكة طوال � 4أيام.
وقال الدفاع المدني ،في بيان له� ،إنه تم
�إنقاذ � 271شخ�صا منذ الأحد 1/27وحتى
�صباح يوم  ،1/30في عدة مناطق بالمملكة،
جراء هطول الأمطار.
و�أو�ضحت «وا�س» �أن «عدد الوفيات بلغت

رئي�س العراق :ترامب لم يطلب �إذن ًا لـ«مراقبة �إيران»
وعلى القوات الأمريكية االلتزام باالتفاقات

ق��ال الرئي�س ال�ع��راق��ي ب��ره��م �صالح
اليوم االثنين �إن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب لم يطلب �إذن��ا من العراق لتقوم
القوات الأمريكية الموجودة على �أرا�ضيه
«بمراقبة �إيران».
جاء ذلك في رد �صالح خالل منتدى
ف��ي ب �غ��داد على � �س ��ؤال ع��ن ت�صريحات
ترامب لمحطة (�سي.بي�.إ�س) حيث قال
�إن��ه �سيطلب م��ن ال�ق��وات الأمريكية في
العراق «مراقبة» �إيران .و�أ�ضاف الرئي�س
العراقي �أن القوات الأمريكية في بالده
موجودة
بموجب اتفاق بين البلدين ولها مهمة

(�سي.بي�.إ�س) �إن من المهم الإبقاء على
وج��ود ع�سكري �أمريكي في العراق حتى
يت�سنى لوا�شنطن مراقبة �إيران عن كثب
«لأن �إيران م�شكلة حقيقية» .وقال �صالح
«ال تثقلوا ال�ع��راق بق�ضاياكم .الواليات
المتحدة قوة كبرى  ...لكن ال ت�سعوا وراء
�أولويات �سيا�ساتكم فنحن نعي�ش هنا».
والعراق في موقف �صعب مع ت�صاعد
الرئي�س
ال�ت��وت��ر بين ال��والي��ات المتحدة و�إي ��ران
العراقي
حليفتيه الكبيرتين .وق��ال �صالح «من
محددة هي مكافحة الإرهاب و�أنه يتعين م�صلحة ال�ع��راق الأ�سا�سية �أن تكون له
عليها االلتزام بها.
عالقات طيبة مع �إي ��ران» ودول الجوار
وق��ال ترامب في المقابلة التي بثتها الأخرى.

ماكرون يعلن �أن فرن�سا
�ستحيي في � 24أبريل ذكرى
الإبادة الأرمنية

ال�سلطات التركية توقف  8رجال �شرطة عن
العمل على خلفية �إر�سال م�صري لبالده

 12ح��ال��ة ،ناتجة جميعها ع��ن ال�سيول»،
م�شيرة �إلى �إخالء � 137شخ�صا من منطقة
تبوك.
ودعا البيان المواطنين� ،إلى �أخذ الحيطة
والحذر وع��دم التواجد في مواقع
جريان �أعلن الرئي�س الفرن�سي �إيمانويل ماكرون
في
للنزهات
ال�سيول والأودي��ة �أو
الخروجأمطار الغزيرة �أمام المجل�س التن�سيقي للمنظمات الأرمنية
ل
ا
لتجمع
المناطق
المعر�ضةفي الم�ستنقعات المائية في فرن�سا �أن بالده �ستعلن � 24أبريل «يوما
ال�سباحة
وع��دم
وطنيا لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية».
وال�سيول.
أمطار
ل
ا
ب�سبب
ت�شكلت
التي
وب��إع�لان��ه ه��ذا �أم ��ام الع�شاء ال�سنوي
للمجل�س التن�سيقي الأرمني في فرن�سا يكون
م��اك��رون قد وف��ى بوعد ك��ان �أطلقه خالل
حملته االنتخابية بو�ضع الإب��ادة الأرمنية
بين عامي  1915و ،1917التي اعترفت
بها فرن�سا في  2001فيما ترف�ض انقرة
االع�ت��راف بها ،على الروزنامة الر�سمية
الفرن�سية.
و�أثارت ق�ضية الأرمن خالفا بين تركيا
وع��دد من ال��دول التي و�صفت مجازر قتل
الأرم ��ن على ي��د ال�ق��وات العثمانية خالل
الحرب العالمية الأولى ب�أنها «�إبادة».
وي�ؤكد الأرمن �أن  1,5مليون �أرمني قتلوا
ب�شكل منظم قبيل انهيار ال�سلطنة العثمانية
فيما �أقر عدد من الم�ؤرخين في �أكثر من
ع�شرين دولة بينها فرن�سا وايطاليا ورو�سيا
بوقوع �أبادة.
وتقول تركيا �إن ه ��ؤالء القتلى �سقطوا
خ�لال ح��رب �أه�ل�ي��ة ت��زام�ن��ت م��ع مجاعة
فرح ديبا
و�أدت �إلى مقتل ما بين � 300ألف و� 500ألف
تقود
أمور
ل
ا
كل
احتجاجات �ضده وقال �إن
�أرمني ف�ضال عن عدد مماثل من الأتراك
أجنبية
ل
ا
ال�صحف
ل�ل�ث��ورة ،ث��م هاجمت
ح�ي��ن ك��ان��ت ال �ق��وات العثمانية ورو�سيا
أجنبي
ل
ا
�ي
�
�
ع
إذا
ل
وا
وال �ب��ث ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي
تتنازعان ال�سيطرة على الأنا�ضول.
�إيران».

�أرملة �شاه �إيران� :أمريكا والغرب دعما الخميني و�أو�صاله لل�سلطة
قالت فرح ديبا �أرملة �شاه �إيران محمد
ر�ضا بهلوي� ،إن الوثائق واعترافات بع�ض
الم�س�ؤولين الأوروبيين �أثبتت �أن الغرب هو
من �أو�صل �آية اهلل الخميني �إلى ال�سلطة في
�إيران.
و�أ�ضافت ديبا في حديث لإذاعة «راديو
فردا» الإيرانية �أن الأ�سرة الحاكمة ح�صلت
ع�ل��ى وث��ائ��ق تثبت دع ��م ال� ��دول الغربية
للخميني للو�صول �إلى ال�سلطة.
و�أ�ضافت« :اظهرت الوثائق �أن الغرب
كان متورطا في دعم الخميني� ،أتذكر �أنه
ج��اءت قوة �أمريكية بقيادة جنرال يدعى
ه�ي��زر وطلبت منا م �غ��ادرة �إي���ران خالل
خم�سة �أي��ام ،ولم يكن لدى جاللة الملك
(� �ش��اه �إي� ��ران) �أي علم ب��ذل��ك ،ث��م جاء
ويليام �إت�ش �سوليفان ال�سفير الأمريكي في
طهران �إلى ال�شاه وطلب منه مغادرة �إيران،
لأنه �أين ما �سيذهب بمدن �إيران �ستخرج

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

(818) 225-0090

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

عقارات و�شركات و�أوراق مالية ونقد
وغير ذلك».
وذكرت اللجنة �أنها قامت با�ستدعاء
«��� 381ش��خ�����ص��ا ب��ع�����ض��ه��م ل��ل���إدالء
ب�شهاداتهم(…) وقد تم �إخالء �سبيل
من لم تثبت عليهم تهمة الف�ساد».
و�أك���د البيان «�إج����راء الت�سوية مع
� 87شخ�صا بعد �إق��راره��م بما ن�سب
�إليهم وقبولهم للت�سوية ،وتم �إحالة 56
�شخ�صا �إلى النيابة العامة ال�ستكمال
�إجراءات التحقيق معهم ،وفقا للنظام
حيث رف�ض النائب العام الت�سوية معهم
لوجود ق�ضايا جنائية �أخرى عليهم».

و�أكد �أن � 8أ�شخا�ص رف�ضوا الت�سوية
تمت �إحالتهم �إلى النيابة العامة .وفي
نوفمبر � ،2017أطلق ولي العهد «حملة
وا�سعة النطاق لمكافحة الف�ساد».
وتحول فندق ريتز كارلتون الفخم
في الريا�ض على مدى ثالثة �أ�شهر �إلى
�سجن لع�شرات الأمراء وكبار م�س�ؤولي
ورج��ال �أعمال المملكة ،الذين كانوا
وفق ال�سلطات في �صلب حملة تهدف
�إلى «مكافحة الف�ساد».
وتم الإفراج عن الم�شتبه بهم ،وبينهم
الأمير الملياردير الوليد بن طالل ،بعد
التو�صل �إلى «ت�سويات» مالية.

لإعالناتكم و�إ�شتراكاتكم

)818( 774-0446

�أعلنت ال�سلطات التركية �إيقاف  8من
�أفراد ال�شرطة في مطار �أتاتورك الدولي في
مدينة ا�سطنبول م�ؤقتا �ضمن التحقيقات
الجارية بخ�صو�ص ترحيل ال�شاب الم�صري
محمد عبد الحفيظ ح�سين �إلى بالده.
و�أف��ادت والية ا�سطنبول في بيان �صادر
عنها الثالثاء  2/5بت�شكيلها لجنة ير�أ�سها
ن��ائ��ب ال��وال��ي للتحقيق ف��ي ت��رح�ي��ل عبد
الحفيظ �إلى م�صر.
و�أو�ضح البيان� ،أن الوالية قررت «�إيقاف
 8من �أفراد ال�شرطة م�ؤقتا عن مهامهم في
ق�سم التدقيق بالجوازات في مطار �أتاتورك
الدولي ،حتى اكتمال التحقيق في ترحيل
ال�شاب الم�صري �إلى بالده».
وت��م ت��وق�ي��ف ع�ب��د الحفيظ ف��ي مطار

�أتاتورك با�سطنبول يوم  17يناير ،2019
حيث �أبلغ الجانب التركي ب�أنه معار�ض
ومحكوم بالإعدام في بالده بق�ضية اغتيال
النائب العام الم�صري ،ه�شام بركات.
وع �ل��ى خلفية ال� �ح ��ادث ،ذك ��ر يا�سين
�أقطاي ،م�ست�شار الرئي�س التركي ،رجب
طيب �أردوغان� ،أن ال�شاب الم�صري و�صل
�إل��ى مطار �أت��ات��ورك ق��ادم��ا م��ن مقدي�شو
ب�ت��أ��ش�ي��رة غ�ي��ر م�ن��ا��س�ب��ة ،وه ��ذا م��ا دفع
الم�س�ؤولين �إلى ترحيله.
و�أف��اد �أق�ط��اي ب ��أن تحقيقا �سيفتح في
ترحيل عبد الحفيظ ،مو�ضحا �أنه لم يطلب
من ال�سلطات المحلية حق اللجوء ال�سيا�سي
في تركيا ،و�أن الم�س�ؤولين لم يعلموا بوجود
حكم �إعدام �ضده �إال بعد ترحيله ب�أيام.

الفل�سطيني الأوفر ً
حظا الذي �أ�صبح رئي�سا لل�سلفادور
�أع��ل��ن ن�ج�ي��ب ب��وك �ي �ل��ه ،ال� ��ذي يعرف
بالإ�سبانية بـ «ناييب بوكيلي» المنحدر من
�أ�صول فل�سطينية ،فوزه في الجولة الأولى
لالنتخابات الرئا�سية ف��ي ال�سلفادور
عقب فرز �أغلبية الأ�صوات في انتخابات
الرئا�سة.
وتعهد بوكيله الذي كان رئي�س ًا لبلدية
العا�صمة ال�سلفادورية ،بمكافحة الف�ساد
وال�ع���ص��اب��ات ال�م�ج��رم��ة ال�م���س��ؤول��ة عن
واحدة من �أعلى معدالت جرائم القتل في
العالم.
وق��ال بوكيله في كلمة �أم��ام منا�صريه
قبل الإعالن ر�سمي ًا عن نتائج الإنتخابات:
«�إننا ن�صنع التاريخ الآن  ،ويمكننا الإعالن
بكل ثقة عن فوزنا برئا�سة الجمهورية».

Milad Saad, B.S., B.A. E.A.
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نتانياهو يعلن ب��دء العمل
لبناء جدار على طول الحدود
بين قطاع غ��زة و�إ�سرائيل

�أعلن رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامين
نتانياهو الأح��د  2/3بدء العمل على بناء
ج���دار ج��دي��د يف�صل ب�ي��ن ح���دود قطاع
غزة و�إ�سرائيل ،و�صرح لل�صحافيين قبل
االجتماع الأ�سبوعي للحكومة« :خالل نهاية
الأ�سبوع �سنبد�أ بناء جدار فوق الأر�ض على
طول الحدود مع غزة».
و�أ�ضاف �أن الجدار الذي يتوقع �أن يرتفع
�ستة �أمتار عن الأر�ض «�سيمنع الإرهابيين
في غ��زة من الت�سلل �إل��ى مناطقنا» .ولم
يك�شف نتانياهو عن تفا�صيل ،غير �أن وزارة
الدفاع قالت في بيان �إن العمل على بناء
الجدار �سيبد�أ الخمي�س .2/7
وم��ن المقرر �أن يتبع ال�ج��دار الجديد
م�سار ج��دار تحت الأر���ض بطول  65كلم
ي �ج��ري ب �ن��ا�ؤه ك��ذل��ك لتبديد خ�ط��ر بناء
المقاتلين الفل�سطينيين �أن�ف��اق��ا عابرة
للحدود.
وجاء في البيان �أن الجدار فوق الأر�ض
�سي�ضم عند طرفه الغربي ج��دارا بحريا
مق ّوى في مياه المتو�سط يهدف �إل��ى منع
الفل�سطينيين من �شن هجمات عبر المياه.
وذك��رت ال��وزارة في �شريط فيديو �أرفقته
بالبيان �أن الجدار �سيكون «هائال وقويا
ب�شكل خا�ص».

ف��رن�����س��ا :مجل�س ال��دول��ة
يرف�ض وقف ا�ستخدام قاذف
ال��ك��رات الدفاعية لحفظ
الأم���ن خ�لال المظاهرات
رف�ض مجل�س الدولة الذي يعد �أعلى هيئة
ق�ضائية �إدارية في فرن�سا ،وقف ا�ستخدام
قاذف الكرات الدفاعية خالل المظاهرات،
بعدما عر�ضت عليه الق�ضية من قبل نقابة
االتحاد العام للعمل (الي�سارية) ورابطة
حقوق الإن�سان و�أربعة �ضحايا �أ�صيبوا به في
مدينتي بين ومونبيلييه ،و�أ�صيبوا بت�شوهات
على م�ستوى الر�أ�س.
و�أك��د المجل�س �أن لجوء رجال ال�شرطة
وقوات الأمن لهذا ال�سالح �ضروري لتحقيق
الأم ��ن خ�لال ال �م �ظ��اه��رات ،فيما تعي�ش
فرن�سا منذ �أكثر من ثالثة �أ�شهر على وقع
احتجاجات «ال�سترات ال�صفراء».
ودع ��م مجل�س ال��دول��ة م �ب��ررات وزي��ر
الداخلية كري�ستوف كا�ستنير ب�أنه «ال بديل
عن هذا ال�سالح» في الوقت الراهن.
وق��د �أث��ار ا�ستخدام ه��ذا ال�سالح جدال
كبيرا في فرن�سا نظرا لما ت�سبب به من
�إ�صابات خطيرة لدى بع�ض المحتجين من
حركة «ال�سترات ال�صفراء».

ترامب يرف�ض لقاء مادورو
وال ي�ستبعد �إر�سال قوات
�أمريكية �إلى فنزويال

نجيب بوكيلة
يجيد نجيب بوكيله اللغة الإنجليزية �إلى
جانب الإ�سبانية والعربية .وق��د �أث��ار غ�ضب
الفل�سطينيين عندما ق��ام ب��زي��ارة ر�سمية مع
زوجته ال�سلفادورية �إلى �إ�سرائيل �أثناء تر�أ�سه
لبلدية �سان �سلفادور العام الما�ضي.
وبح�سب دائرة �ش�ؤون المغتربين في منظمة
التحرير الفل�سطينية ،فقد �أثارت زيارته جد ًال
وا��س�ع� ًا بين الفل�سطينيين داخ ��ل الأرا� �ض��ي
الفل�سطينية والمنفى ،كونه اب��ن رج��ل ُعرف
بعمله م��ن �أج��ل ق�ضايا ال�شعب الفل�سطيني،
وخ��ا��ص��ة عندما انت�شرت � �ص��وره وه��و ي ��ؤدي
الطقو�س اليهودية عند حائط البراق ون�صب
الهولوكو�ست في جبل هرتزل في القد�س.

قال الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب،
الأحد � ،2/2إن �إر�سال اجلي�ش �إىل فنزويال
ه��و «خ��ي��ار» ،و�إن���ه رف ����ض ط�ل��ب الرئي�س
نيكوال�س مادورو لعقد اجتماع.
وحول الرئي�س الفنزويلي ،قال ترامب:
«ح�سنا ،لقد طلب عقد اج�ت�م��اع وقمت
ب�إيقافه ،لأننا على م�سافة بعيدة جدا يف
هذه العملية ( )...لذا� ،أعتقد �أن العملية
قد بد�أت ،وهي احتجاجات �ضخمة للغاية».
واحت�شد ع�شرات الآالف من النا�س يف
ال�شوارع لالحتجاج على حكومة مادورو،
وه��م ي��رت��دون العلم الفنزويلي ذي اللون
الأ�صفر والأحمر والأزرق.
ومع ت�صاعد ال�ضغوط الداخلية والدولية
على م��ادورو للتنحي عن من�صبه ،انتقده
�أحد كبار �ضباط القوات اجلوية يف �شريط
فيديو ُعمم يف وقت �سابق ،معربا عن والئه
لرئي�س الربملان والرئي�س امل�ؤقت الذي �أعلن
نف�سه «خوان غوايدو».

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

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

Ibrahim Gad - CRTP

�صيدلية ترينيتي
�إدارة د .جون قلته

TRINITY PHARMACY
DR. JOHN KOLTA

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

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

مع هذا الكوبون

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

 %20خ�صم..

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

1335 S. Grand Ave., Glendora, CA 91740

(626) 335-2700
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�أرثوذك�س نيوز

تاريخ

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
كثير ًا ما كنا ن�سمع �أن اللغة العربية هي لغة
الإ�سالم ،ون�سي البع�ض �أو تنا�سى �أن اللغة
العربية لم تكن مق�صورة على الم�سلمين،
لأنها كانت موجودة قبل الإ�سالم ،وتحدث
بها بع�ض من الم�سيحيين العرب.
لقد ب��د�أ الم�سيحيون ال�ع��رب ي�شعرون
ب�ت�ح��دي��ات م�ن��ذ دخ ��ول الإ���س�ل�ام م�صر،
فالقرينة الجديدة التي عا�شوا فيها دفعتهم
ل�صياغة �إيمانهم بتعبيرات لغوية بمفردات
جديدة ،مع حفاظهم على �أ�س�س �إيمانهم.
وي��رى الأب �سمير خليل الي�سوعي ،ان
ف��ي ب��داي��ة ال�ك�ت��اب��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �أح ��د من
العلماء ي�شك �أن الخط العربي يرجع �إلى
�أ�صل م�سيحي ،ف��أق��دم الكتابات العربية
ال�شمالية وجدت على �أبواب الكنائ�س ،مثل
«كتابة خرائب زبد ،المكتوبة بثالث لغات
اليونانية ،ال�سريانية ،والعربية �سنة 51م،
وك��ذل��ك نق�ش ح��ران باليونانية والعربية
المنقو�ش �سنة 568م»
ويذكر الأب �سمير الي�سوعى ،عن التراث
العربي الم�سيحي ب��أن��ه مجموع م��ا كتبه
الم�سيحيون فى اللغه العربية� ،أو ما ترجموه
�إلى العربية ،م�ؤكد ًا على �أن التراث العربى
الم�سيحي هو المدخل للأر�ضية الم�شتركة
بين الم�سيحي العربي والم�سلم ،فاللغة
وال �ت��راث والثقافة والتقاليد ه��ي منطلق
الحوار والعي�ش الم�شترك.
و�ساهم الم�سيحيون ف��ي لبنان خالل
ال�ق��رن�ي��ن ال�ت��ا��س��ع ع�شر وال�ع���ش��ري��ن في
حركة النه�ضة العربية ،فلعبوا دور ًا هام ًا
في النه�ضة الثقافية وال�سيا�سية العربية
كفتح ال �م��دار���س� ،إح �ي��اء اللغة العربية،
�إ� �ص��دار ال�صحف ،ت�أ�سي�س الجمعيات،
والأه��م الم�ساهمة في ت�أ�سي�س الجمعيات
ال�سيا�سية العربية مع الم�سلمين والمطالبة
بالالمركزية وبجعل اللغة العربية ر�سمية
في �إدارة الدولة والمحاكم وغيرها.
وبالن�سبة للأقباط فرغم انهم تحدثوا
القبطية وا�ضطروا ام��ام تع�سف الحكام
ال�ع��رب و�إرغ��ام �ه��م على ا�ستخدام اللغة
العربية ان يتفوقوا في اللغة العربية� ,إال
انهم ال يعرفون انف�سهم جزء من القومية
العربية .وهنالك ع��دد م��ن الم�سيحيين
العرب غير قبطي عا�شوا في م�صر وهم
ا�سا�س ًا �أبناء المهاجرين من ال�شام وقد
لعبوا دور ًا طليعي ًا ف��ي تحديث المجتمع
وع�صرنته واالنفتاح على الغرب الأوروبي
و�إن�شاء دور ال�صحف وتحديث الطباعة
والن�شر وكذلك العمل في المهن الحرة
والم�صارف وكانوا جزء ًا من الطبقة الثرية
والمتعلمة.
والنه�ضة الثقافية العربية في القرن
التا�سع ع�شر ب��د�أت في عهد محمد علي
با�شا وت�سارعت وتيرتها �أواخر القرن التا�سع
ع�شر ،وكانت بيروت والقاهرة ودم�شق وحلب
مراكزها الأ�سا�سية ،وتمخ�ض عنها ت�أ�سي�س
المدار�س والجامعات العربية والم�سرح
وال�صحافة العربيين وتجديد �أدبي ولغوي
و�شعري مميز ون�شوء حركة �سيا�سية ن�شطة
عرفت با�سم «الجمعيات» وخالل النه�ضة
تم ت�أ�سي�س �أول مجمع للغة العربية ا�شترك
فيه عدد من الم�سيحيين و�إدخال المطابع
بالحرف العربي ،وفي المو�سيقى والنحت
والت�أريخ والعلوم الإن�سانية عامة ف�ض ًال عن
االقت�صاد وحقوق الإن�سان،
وال يمكن ح�صر ميادين النه�ضة الثقافية
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر بهذه
الت�صنيفات فقط �إذ �إنها امتدت لت�شمل
�أطياف المجتمع وميادينه برمته ،ويكاد
يعم االتفاق بين الم�ؤرخين على الدور الذي
ّ
لعبه الم�سيحيون العرب في هذه النه�ضة
�سواء في جبل لبنان �أو م�صر �أو فل�سطين
�أو �سوريا ،ودورهم في �إزدهارها من خالل

�شقة للبيع بم�صر الجديدة  -م�صر
مفرو�شة لوك�س بكل الكماليات بمنطقة ال�شيراتون
مطبخ جديد 2 ،حجرة نوم ،حجرة معي�شة،
 3تكييف 2 ،بلكونه تطل على كني�سة ال�سيدة
العذراء ،بالدور الثالث مع م�صعد وموقف لل�سيارة
الم�ساحة  110متر ،ال�سعر$95,000 :

الهك�ســو�س

lampra333@yahoo.com

وال��دور الم�سيحي في الترجمة اختلف
الدار�سون حول وجود ترجمة عربية للكتب
المقد�سة ترجع �إل��ى ما قبل الإ�سالم من
عدمه ،فقد دافع االب «لوي�س �شيخو» عن
وج��ود ترجمة عربية في الجاهلية ،وتبعه
«عبدالم�سيح المقد�سي» في مقال قيم ظهر
في مجلة «الم�شرق»� ،أم��ا الدكتور «جواد
علي» فلم ي�ستبعد وج��ود ترجمات للكتاب
المقد�س في الحيرة ،لما عرف عنها من
تقدم في الثقافة وفي التعليم وكانت اول
ترجمة مهمة للعهد القديم ،التي قام بها
«�سعيد الفيومي الم�صري» «94- 89م» .
ون�شر الم�سيحيون ال�ع��رب الكثير من
ال �م ��ؤل �ف��ات ال �ت��ي ت�ث�ب��ت ات �ف��اق العقيدة
الم�سيحية رغ ��م اخ �ت�لاف الفل�سلفات
وال�م���ص�ط�ل�ح��ات ،وم �ن��ذ ال �ق��رن التا�سع
ال�م�ي�لادي حتى منت�صف ال�ق��رن الثالث
ع�شر ظهرت عدة م�ؤلفات الهوتية باللغة
العربية.
كما �أن عمالقة حركة الترجمة كانوا
فال�سفة ومفكرين م�سيحيين �أمثال «ق�سطا
بن لوقا» ،و «حنين بن �إ�سحاق» ،و «يحيي بن
عدي» ،و«تيموثا�س الأول» ،و «�أبي فرج بن
الطيب» ،وغيرهم ومن المعروف تاريخيا
�أن الخليفة العبا�سي ال �م ��أم��ون ك��ان قد
�أ�س�س «دار الحكمة» في مدينة بغداد ،ودار
الحكمة هي «دار ن�شر» اهتمت بنقل التراث
الفل�سفي غير العربي �إلى اللغة العربية وقد
برع في دار الحكمة ب�شكل خا�ص «حنين بن
�إ�سحاق» ،العالم ال�سرياني.
يذكر د.الق�س عبد الم�سيح ا�سطفانو�س
في كتابه بعنوان الم�سيحية والم�سيحيون
واللغة العربية في القرون حتي �سنة 600م
�أن الأقباط وقد �أمروا �أن ال يتكلموا بلغتهم
القبطية فى الدواوين الحكومية ،ورغم �أن
العربية لي�ست لغتهم ،لكنهم �أبدعوا فيها،
وكان من بينهم من هو فى قوة �سيبويه في
قواعد اللغة العربية ،بل �إنهم �أي�ضا تفوقوا
ف��ى الخط العربي ،وكتبوا �آي��ات الكتاب
المقد�س بالخط الكوفي .
وي�ؤكد الق�س �إ�سطفانو�س �أنه كانت توجد
ترجمة باللغة العربية للكتاب المقد�س،
وك��ان��ت ه ��ذه ال�ت��رج�م��ة �أ� �س��ا� �س � ًا عندما
طبع ال�ك�ت��اب المقد�س باللغة العربية،
تحت �إ� �ش��راف �أ��س��ات��ذة م�سيحيين عرب
متفوقون ،منهم المعلم الب�ستاني ،ونا�صيف
اليازجي ،حيث ج��اءت �أول طبعة عربية
� 23أغ�سط�س1864م ،بينما �أنجز فهر�س
الكتاب المقد�س للعالمة جورج يو�ست فى
عام 1875م.
ويعتر�ض الق�س عبد الم�سيح على الذين
يربطون بين الم�سيحية ولغات غير عربية،
وك��أن اللغة العربية غريبة عن الم�سيحية
والم�سيحيين ،وهى لي�ست كذلك ،فاللغة
العربية حظيت ب�إهتمام الم�سيحيين العرب
الذين كان لهم دور كبير فى تطوير اللغة
العربية وتح�سينها لأغرا�ض �أدبية ودينية
قبل ظهور الإ�سالم ،و�أن الدرا�سة المدققة
ت ��ؤك��د �إن ال�خ��ط ال�ع��رب��ي ب�صفة خا�صة
ن�ش�أ �أي�ض ًا وتطور في �أح�ضان الم�سيحية
والم�سيحيين ،ونقول �أن��ه وحتى الآن قد
احتفظ الم�سيحيون ب��ه ،وظ �ل��وا �أوفياء
للغة ال�ع��رب�ي��ة ،وا�ستمر ه��ذا حتى الآن،
وهنا �أذك��ر �أن ال�شيخ عدلي من�سي �شيخ
الكني�سة الإنجيلية كانوا يقولون عنه �إنه
ملك الإع ��راب ،و�أن القم�ص تاو�ضرو�س
المحرقي كاهن كني�سة ال�شهيدين كان
َّ
�ضليع ًا في اللغة العربية ،وكنت ا�ستعين
به في حل م�شكلة الت�شكيل ،وكان المواطن
ال�سوداني القبطي رئي�س الكني�سة القبطية
نيافة الأن�ب��ا دان�ي��ال يملك موهبة الكالم
�شعر ًا ون�ث��راً ،وك��ان يقظ ًا ج��د ًا لقوة اللغة
العربية.

البابا فرن�سي�س ير�سل
برقية للرئي�س ال�سي�سي

بداية احتالل الهك�سو�س لم�صر
بد�أ ا�ستيالء الهك�سو�س على الحكم في
�شمال البالد تدريجيا وعلى مراحل ،فقد
وطدوا �أقدامهم في برع�شة وتل ال�صحابة
عند مخرج وادى الطليمات ،وفي بوبا�ست�س
وان�شا�ص وفي تل الیهود على م�سافة  20كم
�شمال هلیوبولی�س ،وا�ستغرق هذا الزحف
قرابة خم�سين عام لینتهى عام 1675ق.م.
ك��ان م �ل��وك الأ���س��رة ال��راب �ع��ة انكم�ش
�سلطانهم في غرب الدلتا وكانوا ال يمكثون
على العر�ش �إال زمن ًا ق�صير ًا ج��د ًا لكثرة
خالفاتهم ونزاعتهم علي العر�ش وهذا دفع
الهك�سو�س لت�شجيع تلك النزعات وا�ستمرار
ال�خ�لاف��ات مما �أدى �إل ��ى �ضعف الدولة
وا�ستولى الهك�سو�س على حكم البالد بعد
ذلك.
وي ��ري ا��س�ت��اذن��ا ال��دك�ت��ور عبد العزيز
�صالح المالمح الرئی�سیة لعهود الأ�سرات
الهك�سو�سیة التى �شملت الأ�سرات الخام�سة
ع�شر وال�ساد�سة ع�شر وجزء من ال�سابعة
ع�شرة� ،أنهم ت�شبهوا بالفراعنة الم�صريين
في �ألقابهم ومالب�سهم وهیئات تماثیلهم
وادع��وا التقرب من الأرب��اب الم�صريين،
حاولوا �أن يتم�صروا وكما ي��رى كثير من
الباحثين ومنهم جون فوركیته و�سید برج �أن
بد�أ ت�سللهم كان في منت�صف الأ�سرة الثانية
ع�شر ثم ازداد عددهم مع نهاية الأ�سرة
الثانية ع�شر ومنت�صف الأ�سرة الثالثة يقال
�أن الم�صريين في فترة غ��زو الهك�سو�س
كانوا قليلي العدد بحیث لم يتعدوا المليون
ن�سمة وبالفعل غ��زا الهك�سو�س الدلتا،
وتركزوا في مكان �أطلق علیه (حت وعزت)
ومن المحتمل �أن هذه المدينة تقع في �شرق
الدلتا فوق تل الیهود حالیا بین الزقازيق
وقناة ال�سوي�س وقد ح�صنها الهك�سو�س لكي
تكون لهم عا�صمة ،مما يجعلهم قريبين من
قاعدتهم الآ�سيوية وي�سمح لهم بالتحكم
ب�سهوله في �إقليم الدلتا ،واندفع الهك�سو�س
بقوتهم حتى منف وما ورائها بعد ذلك.
في عهد الملك �سقنن رع الثاني كانت
طيبة قد بلغت من القوة والمكانة ال�سيا�سية
�ش�أن ًا جعل ال�صدام مع الهك�سو�س �أم��ر ًا ال
مفر منه .وه��ذا ما دف��ع ملك الهك�سو�س
«�أبوبي» �إِلى اختالق الأعذار لبدء ال�صراع.
وحقق �سقنن رع في ه��ذا ال�صراع بع�ض

النجاح �إِال �أنه �سقط فيه �صريعا ،في معركة
خا�ضها مع الهك�سو�س وق��د لوحظ وجود
جروح و�إ�صابات قاتلة في جمجمته.
وخلفه في عر�ش طيبة �إبنه الأكبر كامو�س
وه��و �آخ��ر ملوك الأ��س��رة ال�سابعة ع�شرة،
وامتد حكمه خم�س �سنوات فقط تابع فيها
ال�ح��رب التي �شرعها �أب��وه ف�شن هجوم ًا
مفاجئ ًا على معاقل الهك�سو�س المتاخمة
لحدوده بقوات من الجي�ش و�أ�سطول نيلي
كبير ،وراح يتقدم �شما ًالًحتى بلغ عا�صمة
الهك�سو�س نف�سها.
وتتحدث الن�صو�ص القديمة التي تعود
�إِل ��ى ع�ه��ده ع��ن ا�ستيالئه على ثالثمائة
مركب م�صنوعة من خ�شب الأرز م�شحونة
بالأ�سلحة والذهب والف�ضة وال�م��ؤن ،كما
تتحدث ع��ن بط�شه بالم�صريين الذين
كانوا يهادنون العدو .وقب�ض رجاله في تلك
الأثناء على ر�سول بعث به ملك الهك�سو�س
�إِل��ى �أمير النوبة في كو�ش ال�سودان يحثه
على مهاجمة �أرا�ضي طيبة من الجنوب،
فلم يتردد كامو�س في �إر�سال قوة احتلت
واح��ة البحرية محبط ًا خطط �أعدائه،
ثم ارت��د ع��ائ��د ًا �إِل��ى طيبة بانتهاء مو�سم
الحمالت بعد �أن ق�ضى على ت�م��رد قام
ب��ه �أح��د �أت�ب��اع��ه .وت��ذك��ر الن�صو�ص ا�سم
كامو�س و�أخيه �أحم�س -ال��ذي جاء بعده-
عند ال�شالل الثاني في النوبة ،مما يحتمل
توغل كامو�س في �أرا�ضي النوبة حتى ذلك
الموقع.
بعد مقتل الملك �سقنن رع في حروبه
�ضد الهك�سو�س ،وكانت دولة م�صر العليا
الم�صرية محا�صرة من الهك�سو�س �شما ًال
ومن ملوك النوبيين جنوب ًا وبعد قتل الملك
كامو�س اب�ن��ه ،انتقل الحكم �إل��ى �أحم�س
الأول .
�أحم�س الأول ،هو م�ؤ�س�س الأ�سرة الثامنة
ع�شرة� ،إب��ن الفرعون �سقنن رع و�شقيق
ال�ف��رع��ون ك��ام��و���س م��ن الأ� �س��رة ال�سابعة
ع�شر .عندما كان في ال�سابعة من عمره
ُق�ت��ل وال���ده ،وف��ي ح��وال��ي ال�ع��ا��ش��رة توفي
�شقيقه فتولى �أحم�س الأول العر�ش .
وقامت والدته بحثه على التدرب على
القتال مع المحاربين القدامى ،وعندما بلغ
الـ  19عام قام بع�ض من رجاله بالتقاط
ر�سالة مبعوثة م��ن ملك الهك�سو�س �إلى

ملوك النوبة يحثونهم بالزحف على الطيبة
مما �أدى �إل��ى قيام �أحم�س بالهجوم على
الهك�سو�س وهزمهم في عدة معارك.
وقام احم�س بتطوير الجي�ش الم�صري
فكان �أول من ادخل عليه العجالت الحربية
«وال�ت��ي ك��ان ي�ستخدمها الهك�سو�س وهي
�سبب تغلب الهك�سو�س على م�صر» وكان
يجرها الخيول وطور كذلك من الأ�سلحة
ال�ح��رب�ي��ة ب��ا��س�ت�خ��دام ال �ن �ب��ال ال �م��زودة
بقطعة حديد على الأ�سهم ثم بد�أ بمحاربة
الهك�سو�س ب��دء ًا من �صعيد م�صر والتف
حوله ال�شعب فقام بتدريبهم بكفاءة حتى
�أ�صبحوا محاربين �أق��وي��اء وم�ه��رة وظل
يحارب الهك�سو�س من �صعيد م�صر حتى
و�صل �إلى عا�صمة م�صر �آنذاك التي �أقامها
الهك�سو�س بجوار مدينة الزقازيق الحالية
وظل يحاربهم حتى فروا �إلى �شمال الدلتا
وهو خلفهم ،ف�سيناء ثم �إلى فل�سطين ولم
يرجع احم�س �إال �أن اطمئن على حدود م�صر
ال�شرقية �أنها �آمنه منهم ومن هجماتهم
بعد الق�ضاء عليهم ولم تقم للهك�سو�س في
تاريخ الب�شريه قائمه بعد ذلك.
وا�صل �أحم�س بجي�شه �إلى بالد فينيقيا،
كما هاجم ب�لاد النوبة ال�ستردادها مرة
�أخرى �إلى المملكة الم�صرية التي و�صلت
حدودها جنوبا �إلى ال�شالل الثاني ،و�صورت
حمالت �أحم�س في مقبرة اثنين من جنوده
هما �أحم�س بن �إبانا و�أحم�س بن نخبت.
وبعد انتهاء احم�س من حروبه وطرد
الأعداء وت�أمينه لحدود م�صر وجه اهتمامه
�إلى ال�شئون الداخلية التي كانت متهدمة
خ�لال فترة اح�ت�لال الهك�سو�س ،ف�أ�صلح
نظام ال�ضرائب و�أعاد فتح الطرق التجارية
و�أ� �ص �ل��ح ال �ق �ن��وات ال�م��ائ�ي��ة ون �ظ��ام الري
وفتحت المحاجر والمناجم وبد�أت م�شاريع
البناء ال�ضخمه وقام باعادة بناء المعابد
التي تحطمت واتخذ من طيبة عا�صمة له،
وكان �آمون هو المعبود الر�سمي في ع�صره.
وا�ستمر حكم �أحم�س مدة ربع قرن وتوفى
وعمره تقريبا  35عاما.
و� �ض��ع ع �ه��د �أح �م ����س الأ� �س ����س لع�صر
ال��دول��ة الحديثة ،والتي بموجبها و�صلت
الدولة الم�صرية ذروتها ،وا�ستعادت طيبة
�سيادتها على جميع �أنحاء م�صر و�أرا�ضيها
من النوبة �إلى كنعان .

�شقة للبيع بمنطقة دريم الند  -م�صر
�شقة للبيع بمكان مميز بمنطقة دريم الند
مدينة � 6أكتوبر
ت�شطيب لوك�س  -م�ساحة  190متر
ال�سعر المطلوب$120,000 :
لمزيد من المعلومات ات�صلوا بـ :

909-471-2361

�أو بالإيميلAsgerges@hotmail.com :

دكتور محفوظ جري�س

Van Nuys - Panorama
Dental Center

خدمات كاملة للأ�سنان:

�شقة للبيع بالأ�سكندرية  -م�صر

818-268-8184

الهك�سو�س هم �شعوب بدوية من �أ�صول
ع�م��وري��ة غير م�صريه دخ�ل��ت م�صر من
�سيناء في فترة �ضعف خ�لال نهاية حكم
ال��دول��ة الو�سطى تقريب ًا ف��ي نهاية حكم
الأ�سرة الرابعة ع�شر.
وه �ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ال�ن�ظ��ري��ات حول
هويتهم العرقية .ويتجه �أغلب علماء الآثار
�إلى اعتبارهم �شعب (�سامي اللغة) قادم
من �سيناء والنقب ،حيث �أ�سماء حكامهم
�سامية عمورية ،كانت مملكة الهك�سو�س
تتركز في �شرق دلتا النيل وم�صر الو�سطى،
وكانت محدودة في الم�ساحة حيث لم تمتد
�أبد ًا لت�شمل �صعيد م�صر والتي كان يحكمها
حكام م�صريون من طيبة .ويبدو �أن عالقة
الهك�سو�س بالجنوب ك��ان��ت ذات طبيعة
تجارية ،ومع ذلك فمن الظاهر �أن الأمراء
الطيبيون اعترفوا بالحكام الهك�سو�س،
ورب �م��ا ا� �ض �ط��روا ل��دف��ع ج��زي��ة ل�ف�ت��رة من
الزمن� .أقام حكام الأ�سرة الخام�سة ع�شر
من الهك�سو�س عا�صمتهم ومقر حكومتهم
في ممفي�س والمقر ال�صيفي في زوان.
ا�ستمر احتالل الهك�سو�س لم�صر حوالي
مائة عام ،ولم تكن �إقامتهم فيها هادئة؛
بل قوبلت بكثير من الثورات والمقاومة من
ال�شعب الم�صري.
لم ت�ضف فترة احتالل الهك�سو�س �إلى
التاريخ الم�صري �شيئ ًا يذكر؛ بل كانت
فترة �سلب ونهب وتخريب .قدم الهك�سو�س
لم�صر بع�ض م��ن التكنولوجيا الحربية
التي كانت ت�ستعملها ال�شعوب ال�سامية من
عربات تجرها الخيول والأقوا�س المركبة
والف�ؤو�س الخارقة وال�سيوف المنحنية.

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

ات�صلوا بـ نوال 818-268-8184 :

قابلة للتفاو�ض .لمزيد من المعلومات ات�صلوا بـ :

�إعداد :مريـم عــادل

بقلم :لطيف �شاكر

قابلة للتفاو�ض.

�شقة مفرو�شة بها كل الكماليات بمنطقة �ستانلي
�أمام برجي �أ�ستانلي و�أوتيل �أزور
 2حجرة معي�شة 2 ،ري�سب�شن ،حمام كبير،
مطبخ كبير 2 ،تكييف ،وموقف لل�سيارة
على الكورني�ش مبا�شرة ،بالدور الثالث مع م�صعد
الم�ساحة  120متر ،ال�سعر$95,000 :
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غـــــزاة م�صــــر...

ت�أثير الم�سيحيون في اللغة العربية
الم�شاركة لي�س فقط م��ن ال��وط��ن ب��ل في
المهجر �أي�ضاً .يذكر على �سبيل المثال في
ال�صحافة �سليم العنجوري م�ؤ�س�س «مر�آة
ال�شرق» عام  1879و�أمين ال�سعيل م�ؤ�س�س
مجلة الحقوق وجرج�س ميخائيل فار�س
م�ؤ�س�س «الجريدة الم�صرية» عام 1888
وا�سكندر �شلهوب م�ؤ�س�س مجلة ال�سلطنة
عام  1897و�سليم تكال و�شقيقه ب�شارة تكال
م�ؤ�س�سا جريدة الأهرام.
وفي فقه اللغة العربية يذكر �إبراهيم
ال �ي��ازج��ي ون��ا��ص�ي��ف ال �ي��ازج��ي وبطر�س
الب�ستاني .وفي الوقت ذاته دخلت �إلى حلب
على يد المطران مالتيو�س نعمة المطبعة
الأول ��ى ب ��أح��رف عربية �إل��ى ب�لاد ال�شام
وا�ستمرت في الطباعة حتى .1899
وكان للم�سيحية ت�أثير في تطوير معالم
الحياة الإ�سالمية وال�شرقية .ففي عهد
ال��دول��ة العبا�سية ن�شط الم�سيحيون في
الترجمة من اليونانية �إلى ال�سريانية ومن
ثم للعربية ،حيث كان معظم المترجمين
في بيت الحكمة من الم�سيحيين ،ون�شطوا
�أي �� �ض � ًا ب��ال �ط��ب وال �ع �ل��وم والريا�ضيات
والفيزياء ف�إعتمد عليهم الخلفاء كما وقاد
الم�سيحيون النه�ضة العربية ب�صحفهم
وجمعياتهم الأدب �ي��ة وال�سيا�سية .وحتى
ال�ي��وم لهم دور ف� ّع��ال ف��ي العالم العربي
والإ�سالمي في مختلف النواحي االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية.
وقد �أثرى الكثير من �شعراء الم�سيحيين
وغيرهم اللغة العربية بتعبيرات لم ي�سبقهم
�إليها �أح��د وك��ان عمالقة حركة الترجمة
كانوا فال�سفة ومفكرين م�سيحيين �أمثال
«ق�سطا بن لوقا» ،و «حنين بن �إ�سحاق» وقد
ن�شر الم�سيحيون العرب الكثير من الم�ؤلفات
التي تثبت اتفاق العقيدة الم�سيحية رغم
اختالف الفل�سلفات والم�صطلحات.
وي��ؤك��د ال �م ��ؤرخ ج��واد علي� ،أن الذين
كتبوا بالقلم العربي ال�شمالي ،الذي �أخذ
منه قلم مكة ،هم من العرب الن�صارى،
خا�صة رجال الدين لحاجتهم �إلى الكتابة
في تعليم �أوالد الن�صارى الكتابة ،وتثقيفهم
ثقافة دينية .فكانوا يعلمونها في المدار�س
الملحقة بالكنائ�س� .أث���رى الكثير من
�شعراء الم�سيحيين وغيرهم اللغة العربية
بتعبيرات لم ي�سبقهم �إليها �أحد ،ف�أ�صبحت
وما زالت ،على �أل�سنة كثيرين.
وه� �ن ��اك ب �ع ����ض م ��ن �أخ� �ب���ار �شعراء
الم�سيحية الأوائ��ل ،مثل «حنظلة الطائي»
ال��ذي ع��رف معني الوفاء في الم�سيحية،
وكان �شاعر ًا �إن�سانياً ،و «هند بنت النعمان»
التي عا�شت م�سيحية حتي ماتت ولها دير
با�سمها في الحيرة بالعراق و «ع��دي بن
زي��د العبادي» �شاعر الحيرة ،ول��ه الكثير
م��ن ال�شعر ال��دي�ن��ي ،وك��ان �شعره يعك�س
�إح���س��ا��س� ًا �إن���س��ان�ي� ًا م�سيحياً ،والأع�شي
الكبير ،ال��ذي ف�ضله «ي��دع��ود» على �سائر
�شعراء الجاهلية ،وانتظمت �أوزانه ال�شعرية
و�أ�صبحت مو�سيقاها محببة �إلى كل الآذان،
وق�صائده ت�صور �أفكار م�سيحي ،يدعو فيها
�إل��ى تعاليم م�سيحية و«�أم�ي��ة بن ال�صلت»
ال��ذي اطلع على ال�ت��وراة والأن��اج�ي��ل ،وفي
�شعره الكثير من مقتب�سات الكتب المقد�سة
و «ع �م��ر ب��ن ك�ل�ث��وم» ال���ش��اع��ر الم�سيحي
ال�شجاع ،حين كان يمر بالقتلى والجرحى
ال يت�أثر وكان يعرف العربية كتابة وتدوين ًا و
«ق�س بن �ساعدة» ،الذي انتفع الأدباء ب�شعره
في الجاهلية وعرفوا منه �أخالقه وديانته
و�إيمانه بالم�سيحية و«النابغة الذبياني»
الذي عك�س المعاني الن�صرانية على بع�ض
�صور �شعره ،وكان من ال�شعراء الذين كانوا
يكتبون العربية و «ورقة بن نوفل» الذي كتب
بالعربية من الإنجيل ما �شاء �أن يكتب،
واعتزل عبادة الأوثان في الجاهلية وطلب
وقر�أ الكتب ،وقال في وحدانية اهلل وقدرته
وبقائه.
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�أث �ن��اء ع��ودت��ه م��ن دول��ة الإم���ارات
يوم الثالثاء  2/5متوج ًها �إىل روما،
�أر� �س��ل ال�ب��اب��ا فرن�سي�س برقية �إىل
الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س
اجلمهورية جاء فيها« :فخامة الرئي�س
عبد الفتاح ال�سي�سي ،رئي�س جمهورية
م�صر ال�ع��رب�ي��ة� ،أث �ن��اء ع��ودت��ي من
دولة الإم��ارات� ،أر�سل �إليكم بخال�ص
�أمنياتي لفخامتكم ،ولكل املواطنني،
و�أ�ؤكد لكم �صالتي لكل �شعب م�صر».
كما �أر�سل البابا فرن�سي�س برقيات
ل�ك��ل م��ن ر�ؤ�� �س ��اء دول :الإم�� ��ارات،
وال�سعودية ،والبحرين واليونان.

 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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م
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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
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قصائد وأشعار

�أرثوذك�س نيوز

مقاالت متنوعة

�شباب كني�سة القدي�س العظيم ال�شهيد ماري جرج�س  -بيل فالور يقدم

م�سرحية «حرامي كوم�ستان»

13

الطق�س في الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية

الميــــرون ()1
ميرون  -chrismكلمة يونانية
معناها «زيت طيب» �أو «زيت عطري»،
ويطلق على �سر الم�سحة المقد�سة وهو
يختلف ع��ن �سر م�سحة المر�ضى �أو
القنديل العام وقد ا�شرنا اليه �سابقا
و�سوف نتحدث عنه تف�صيال ان �شاء
ال��رب وع�شنا ف��ي �أع ��داد ق��ادم��ة .كما
تطلق كلمة ميرون على الزيت المقد�س
نف�سه الذي يمار�س الدهن به في هذا
ال���س��ر م��ع و� �ض��ع ال �ي��د وال �م �ي��رون حل
محل و�ضع يد الر�سل والأ�ساقفة على
الم�ؤمنين لنوال موهبة ال��روح القد�س
« َو َل َّما َ�س ِم َع ال ُّر ُ�س ُل ال َِّذ َين ِفي �أُو ُر�شَ ِل َيم
ال�س ِام َر َة َق ْد َق ِب َل ْت َك ِل َم َة ا ِ
هلل� ،أَ ْر َ�س ُلوا
�أَ َّن َّ
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 ..)17- 14 :و ه��و ال�سر الثاني بعد
المعمودية من �أ�سرار الكني�سة ال�سبعة،
وي�صنع الميرون من زيوت معينة تخلط
بخميرة من الأطياب ذاتها التي كانت
على ج�سد المخل�ص في كفنه وقد �أتى
بها القدي�س مرق�س الر�سول �إلى م�صر.
ن�ستخدم زي��ت ال��زي�ت��ون ف��ي زيوت
الكني�سة عموما .و زيت الميرون �أ�ص ًال
معمول من زيت الزيتون ب�صفة غالبة
بجانب م��واد ت�ضاف ل��ه وطبخ وعمل
وتقدي�س الميرون.
و هنا لنا �س�ؤال لماذا زيت الزيتون؟
لأن �شجر ال��زي�ت��ون فيه �أ��ش�ي��اء ت�شير
للأبدية� .شجرة الزيتون هي ال�شجرة
الوحيدة التي ال يقع ورقها �أب��د ًا طول
ال�سنة .ال تجف �أب��د ًا تظل طول ال�سنة
خ�ضراء .كل ال�شجر ي�أتي عليه وقت
ويجف ويقع ورق��ه لكن زي��ت الزيتون
ي�ستخرج م��ن �شجر ال��زي�ت��ون ال��ذي ال
يجف ورق��ه وال يقع �أب ��د ًا ط��ول ال�سنة
تظل ال�شجرة خ���ض��راء .ول��ذل��ك ف�إن
�شجر الزيتون ي�شير للحياة الأبدية،
وغ���ص��ن ال��زي �ت��ون ي�شير �إل���ى عطية
ال�سالم وي�شير �أي�ض ًا �إلى حياة الن�صرة.
يقولون في موكب الن�صرة في الأبدية
�أن كل واحد �سيكون ما�سك ًا �سعف النخل
و�أغ �� �ص��ان ال��زي �ت��ون .وف �ع�ًلااً التالميذ
والأطفال فعلوا كذلك عندما ا�ستقبلوا
الم�سيح وهو داخل �أور�شليم على مثال
ما �سيحدث في الأبدية .زيت الزيتون
ي�شير لعمل الروح القد�س .لذلك نعمل
Μύρον

يقدمها :چورچ عازر
عمل الخير

عمل الخير م�ش محتاج الن�شر ف الجريده
الر�سميه
والكل ي�شوف ويمدحك ...ك��ده ...تخ�سر
الأبدية
عمل الخير م�ش عايز تفكير �أو م�شوره
اُ�سريه
قاعده ولمه ومناق�شه وتح�ضير ع الطبليه
عمل الخير مايعرف�ش لون �أو هويه
�إ� �س��ود و�أب �ي ����ض ...م�سلم �أو م�سيحي �أو
نيافة الأنبا ابراهام في �صورة تذكارية مع الآباء كهنة الكني�سة وفريق العمل بالم�سرحية
يهوديه
عمل الخير ممكن يكون �أ�شياء عينيه
�أو كلمه حلوه ...ت�شجيع� ...صاله قويه
ب�سبب جرعات زائ��دة من المخدرات،
ق��دم �شباب كني�سة القدي�س العظيم الما�ضى الأليم فى �أحالمه كل ليلة.
عمل الخير محتاج �إ�ستمراريه
م��اري جرج�س ببل فلور عمل م�سرحي وبعد خم�سة ع�شر عاما ت�أتيه الفر�صة فت�ست�سلم مهمومة وتقرر االنتحار.
م�ش موقف لحاله �إ�ضطراريه
يومي
فالور
بيل
مدينة
م�سرح
علي
�ضخم
وه�ن��ا تظهر ام م ��رزوق ال�ت��ى فقدت
التى طالما حلم بها ب��أن ي�صبح ممث ًال
.
يناير
٢٠
و
١٩
أحد
ل
وا
ال�سبت
ف��ى م�سرحيات اال��س�ت��اذ �أدي ��ب (ال��ذي نظرها من الحزن على ابنها و حفيدها
من يقدر ي�ؤذيك
وقد تف�ضل نيافة االنبا ابرام بح�ضور ج�سد دوره مينا توفيق) الذي اتقن دوره وق��د ات��ت بحث ًا ع��ن وحيد ال��ذى طالما
�إوعي تعي�ش خايف ...تقول� ...أنا مح�سود العر�ض ي��وم االح��د ال�م��واف��ق  ٢٠يناير وتفاعل الجمهور معه بالرغم من ان دوره بحثت عنه من يوم ان فقدته وقد اخبرها
اوالد الحالل بوجود وحيد فى ال�سيرك.
فُالن عينه �صفرا� ...إن�سان ...عدو لدود وك��ان��ت «�أرث��ودوك ����س ن �ي��وز» ه�ن��اك وفي يمثل ال�شيطان لكن الجمهور احبه.
م �ه �م��وم��ة (م ��ري ��م ع��و���ض ج�سدت وتقنع ام مرزوق مهمومة بان ربنا موجود
كاره الخير للغير ..مري�ض نف�سي ..حقود نهاية العر�ض �س�ألنا نيافته عن انطباعه
عن العر�ض فقال انه �سعيد لقيام �شباب دوره��ا باتقان) و �شلتوت ،زم�لاء عمل ول��ن يتركها اب���د ًا وم�ه�م��ا ط��ال الوقت
كل دي �أوهام ...موروثه ...من عقود
من يقدر �أن ي�ؤذيك� ..شعر را�سك ..معدود الكني�سة بمثل هذا العمل ،ومن المفرو�ض في ال�سيرك ،غريبى الأط ��وار يحاوالن �سي�ستجيب و يفرح قلبها طالما وثقت
ت�شجيعهم على اال�ستمرار في مثل هذه تنبيه مرزوق ب�أال ينزلق في ذلك الطريق و تم�سكت ب��ه وتخلت ع��ن ا�ست�سالمها
حتي لو قتلوك ...دي م�ش �أذيه
فر�صه لدخول ال�سما ...دي �أح�سن هديه الخدمات ،خ�صو�صا ا�شتراك عدد كبير م�ث�ل�ه�م��ا .غ �ي��ر �أن م � ��رزوق ال ين�صت لعبودية اديب .وتقف مهمومة امام اديب
تموت على �إ�سم الم�سيح� ...أعظم عطيه من ال�شباب في هذا العمل الفني المتكامل لكالهما و يقرر �أن يكمل م��ا ب��د�أ وهو وت�ق��وم ب�ط��رده م��ن ال�سيرك بم�ساعدة
ما �أحلى دماء ال�شهيد ..بالحقيقه دماء ذكيه من ممثلين والقائمين علي الديكورات العمل بالتمثيل مع اال�ستاذ �أديب ليفاجئ مرزوق ونظير مدير ال�سيرك .ليعود لهم
وال�صوت واال�ضاءة والمكياج والت�صوير ب�أنه يمثل ق�صته الحقيقة بنف�س االحداث الفرح و االنت�صار .واخير ًا يلتقى مرزوق
وكتيبة ال�شباب الذين يعملون خلف خ�شبة حتى يكت�شف ب��أن ابنه هو الطفل وحيد بوالدته و تعيد وحيد لح�ضنه.
كني�ستي
ق�صة ح��رام��ى كوم�ستان ه��ى ق�صة
الم�سرح الذين قدموا جهدا عظيما يجب الذى يعمل �أي�ض ًا بنف�س ال�سيرك و كان
ب �ح��ب ف��ي كني�ستي ال �ق��دا���س والطقو�س ان نوجه لهم ال�شكر والتقدير.
م��روزق يعامله بق�سوة �شديدة دون ان رمزية ت�شير �إلى ال�شيطان (�أديب) الذى
والألحان
تدور اح��داث الم�سرحية حول مرزوق يعلم �أنه ابنه الوحيد الذى تاه من جدته ي�ستعبد كل من �سلم له حياته و يقنعه بان
ال رجاء له بعد ال�سقوط فى �شباكة و ال
بحب في كني�ستي ال�شمعه والعدرا والقربان الذى فقد زوجته �أثناء والدة ابنه الوحيد و هو �صغير.
بحب في كني�ستي الإعتراف والحل والغفران ويقرر م��رزوق الهرب بعيد ًا ت��ارك� ًا ابنه ي�ن��دم م ��رزوق على م��ا فعل م��ع ابنه مخرج من �شباكه واهم ًا اياه بانه ال يمكنه
بحب ف��ي كني�ستي �أب��ون��ا ع�شان كله محبه ال��وح�ي��د ال ��ذى كلما ر�آه ت��ذك��ر حبيبته ويحاول �إرجاعه ولكن وحيد يرف�ض ان الرجوع عن طريقه.
وحنان
ولكن اهلل ال يتركنا ابد ًا و بابه مفتوح
فيرف�ض طفله الوحيد مقتنع ًا بانه ال�سبب يقبله .وتحاول مهمومة التدخل القناع
فنان
را�سمها
أيقوناتها
�
كني�ستي
بحب
والدة
وتحاول
المحبوبة.
زوجته
وفاة
فى
م ��رزوق �أال ي�ت��رك اب �ن��ه ،ويظهر اديب لنا دائم ًا و�سي�ستجيب .وتنبهنا اي�ض ًا الى
زمان
لكل
ت�صلح
تعاليمها
كني�ستي
بحب
و
ابنه
يترك
و
ي�سافر
أال
�
ب
اقناعه
مرزوق
ويذكرها بق�صتها وكيف ان خالفاتها خطورة ت�أثير الخالفات الزوجية على
�صلبان
مليانه
ع�شان
كني�ستي
بحب
يتركها
لها
اال�ستماع
يرف�ض
مروزق
لكن
مع �شلتوت الذى وقع تحت ت�أثير �إدمان االبناء وكيف ان كل ما نقوله ونفعله هو
كنعان
أر�ض
�
هي
ع�شان
كني�ستي
بحب
ً
ؤلمة.
�
الم
ذكرياته
من
ا
هارب
وابنه
ال �م �خ��درات ك��ان ل�ه��ا ت ��أث �ي��ر ق��وي على ما ي�ؤثر في ابنائنا.
ورهبان
راهبات
فيها
ع�شان
كني�ستي
بحب
بحب كني�ستي فيها ��ش��وري��ه مليانه بخور ويذهب مرزوق ليعمل بهلوان في �سيرك ابنتهما الوحيدة .وتقرر البنت ان تتخذ
الق�صة من ت�أليف ا�شرف عبده ،ر�ؤية
ح��ال�م� ًا ب���أن ي�صبح ممث ًال ف��ى ي��وم من نف�س طريق والدها فى �إدمان المخدرات واع��داد بيتر �سامى وبيتر تكال وجورج
ولبان
الأي��ام ،وكثيرا ما كانت تطارده ذكريات حتى ينتهى بها وب�شلتوت الأم��ر بالموت انور .اخراج بيتر �سامى.
بحب كني�ستي الدفا كله لما �أكون بردان
بحب كني�ستي فيها النعمه والبركات �أطنان

�إيبدياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
زيت الميرون من زيت الزيتون لي�شير
لعمل الروح القد�س فينا و�سكناه .الزيت
ع�م��وم� ًا ي�شير �إل ��ى النعمة كلمة نعمة
معناها عطية مجانية من ربنا.
وك �ل �م��ة م��ي��رون ت�ط�ل�ق�ه��ا الكنائ�س
الر�سولية ال�شرقية والغربية منذ القرن
الأول ال �م �ي�لادي ع �ل��ى � �س��ر الم�سحة
المقد�سة.
ما هو �سر الميرون المقد�س؟
 -1ه��ذا ال�سر ال ��ذي ب��ه ن�ن��ال ختم
موهبة الروح القد�س لأننا بوا�سطة �سر
المعمودية ن��ول��د والدة ثانية م��ن فوق
« َا َت َت َع َّج ْب �أَ ِّني ُق ْل ُت َل َكَ :ي ْن َب ِغي �أَ ْن تُو َل ُدوا
ِم ْن َف ْوقُ »( .يو )7 : 3
 -2ب��وا� �س �ط��ة � �س��ر ال �م �ي��رون ينال
الم�ؤمنين ق��وة روحية تمكث فيهم �إلى
الأب��د (يو  )16:14ت�ساعد على نموهم
روح ًيا.
 -3ن �� �ص �ب��ح ن �ح��ن ال ��ذي ��ن �صرنا
م�ؤمنين ..ج�ن��ود ًا للم�سيح ،ثابتين في
الإيمان و�أقوياء في التقوى في الم�سيح
ي�سوع.
 -4دعى هذا ال�سر «بو�ضع الأيدي» ثم
�سمى ب�سر الميرون �أو الم�سحة لأنه يتمم
الآن بالم�سح بزيت الميرون.
 -5ي �م��ار���س ه���ذا ال �� �س��ر ب �ع��د �سر
المعمودية مبا�شرة كما ك��ان الر�سل
يتممونه بو�ضع الأيادي على المعتمدين
(�أع  ،)7-14 :8وهو �سر م�ستقل عن �سر
المعمودية بوا�سطة الأ�سقف �أو الكاهن،
ولي�س ال�شمام�سة.
وع��ن ت��اري��خ زي��ت ال�م�ي��رون و المواد
الم�ستخدمة فيه هذا �سيكون حديثنا في
الأعداد القادمة �إن�شاء الرب و ع�شنا.

في القانون

المدة في عقد الإيجار و�أهميتها
يعتبر �شرط المدة في عقد الإيجار من
ال�شروط الجوهرية التي ت�ؤثر على �سالمة
العقد و�صحته .فحق الم�ؤجر والم�ست�أجر
في تحديد م��دة العقد �أح��د �أه��م الحقوق
التي يخولها القانون المدني لطرفي عقد
الإي�ج��ار .والوا�ضح من ن�ص المادة 558
من القانون المدني �أن عقد الإيجار عقد
م�ؤقت بطبيعته� .أي يعقد لمدة �أو لزمن
معين ومحدد .وتكون المدة معلومة الإبتداء
ومعلومة الإنتهاء .فال ت�أييد لعقود الإيجار،
ف�ت�ج��دي��د م ��دة ع�ق��د الإي� �ج ��ار ه��ي �إرادة
المتعاقدين (الم�ؤجر والم�ست�أجر) فلهما
حرية االتفاق على تحديد مدة العقد دون
التقيد بحد زمني �أدنى �أو �أق�صى فقد تكون
مدته يوم �أو �شهر �أو �سنة �أو ع�شر �سنوات �أو
خم�سين �سنه.
ف �م��ا ت��را� �ض��ى ع�ل�ي��ه ال�م�ت�ع��اق��دي��ن هو
القانون ال�ساري و�شريعتهم الغالبة حرية
المتعاقدان الم�ؤجر والم�ستاجر في تحديد
م��دة عقد الإي �ج��ار �أع�م��اال لمبد�أ �سلطان
الإرادة في العقود.
�إال �أنه ال يجوز لمن له حق الإرادة (مثل
ال�شخ�ص الذي معه توكيل من مالك العقار
يبيح له �أن ي�ؤجر عقاره �أو يكون مالكا على
ال�شيوع ،فال يجوز له ان يعقد �إيجارا تزيد
مدته على ثالثة �سنوات (وهذه من الأخطاء

ال�شائعة التي يقع فيها بع�ض الم�ست�أجرين).
ف�إذا كان عقد الإيجار لمدة �أطول من ذلك
ق�صرت المدة �إلى ثالثة �سنوات .فالإيجار
ال�صادر ممن ال يملك �سوى حق الإرادة يجب
�أن يكون الترخي�ص ال�صادر له بالإيجار
لمدة معينة يلزم �أن يكون �سابقا على �إ�صدار
عقد الإي�ج��ار ال الحقا ل��ه .وم��ع ذل��ك يجوز
لمالك العقار ان يجيز عقد الإيجار الذي
تزيد مدته عن ثالثة �سنوات (ال��ذي يكون
محررا ممن له حق الإرادة) �إلى المدة التي
تكون مدونة في عقد الإيجار.
حرية الم�ؤجر والم�ست�أجر في تحديد مدة
عقد الإيجار (�شهر� ،سنة ،ع�شر �سنين� ،ستون
�سنة) ي�ستتبعه �إمكان تحديد العقد وهذا
يعني ا�ستمرار نفاذه لمدة �أخ��رى م�ضافة
�إلى المدة الثابتة ب�صلب العقد .وتلك المدة
الجديدة قد تكون م�ساوية للمدة الثابتة بعقد
الإيجار وقد تكون غير م�ساوية لها ،وقد يتم
االتفاق على تجديد عقد الإيجار لمدد زمنية
متتابعة ،والم�س�ألة هي �إرادة المتعاقدين.
وال�ت���س��ا�ؤل ال��ذي دائ�م��ا ي�ث��ار :ه��ل يجوز
االتفاق بين المالك والم�ست�أجر على تمديد
عقد الإيجار لمدد متالحقة تتجاوز ال�ستون
عاما؟
والإج��اب��ة (ن�ع��م) ي�ج��وز ،فللمتعاقدين
(الم�ؤجر والم�ست�أجر) ان يتفقا على تجديد

تقدمي :عاطف معو�ض داو�س

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

عقد الإي �ج��ار لأي م��دد زمنية ول��و تجاوز
مجموع ه��ذه ال �م��دد �ستون ع��ام��ا (طبقا
لمبد�أ �سلطان الإرادة) فقواعد القانون
المدني في عمومها لم ترد قيدا �صريح ًا
على تمديد مدة لعقد االيجار تمديد عقد
االيجار وزيادة القيمة االيجارية .وتجديد
عقد الإيجار لمدة �أو لمدد �أخرى متالحقة
ال يعني ذلك �أننا ب�صدد عقد �إيجار جديد
وبذلك فهو لي�س �إن�شاء ًا لعقد �آخر جديد.
وخ�لا��ص��ة الأم ��ر ان تحديد م��دة عقد
الإي� �ج ��ار ه��ي �إرادة م�ت�ع��اق��دي��ن م�ؤجر
وم�ست�أجر.
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مقتطفــــات مـن الحيــــاة

�س�ألوني عن الأمل

									
�إعـداد :مـاري ب�ســطـا
			

� �س ��أل��ون��ي ع��ن الأم� � ��ل ...وم ��ا معنى
الأمل؟
اتجهت للبحث بين رفوف الكتب لعلي
�أجد كتاب �صفحاته تحكي الأمل!
�إنهمكت في البحث ،وم�ضى من وقتي
الكثير ..و�أنا ال زلت �أقلب في �صفحات
تلك الكتب ..ومن الم�ؤ�سف �أني لم �أجد!
توقفت قليال ..ثم فتحت حا�سوبي...
�أنا على يقين �أن الحل الوحيد هنا في
محرك البحث!!
كتبت في معنى الأم��ل ،و�أن��ا بحما�س
�أنتظر ..يا ترى ماذا �سيظهر لي؟!
فكانت نتيجة بحثي« ..ه��ل تق�صد
بذلك مريم»؟
تعجبت من ذلك!! من هي مريم وما
عالقتها بالأمل؟
� �ش��اه��دت بع�ضا م�م��ا ظ�ه��ر ل��ي من
مقاطع مريم ،ف ��إذا هي زه��رة م�صابة
ب�سرطان الدم .ولكنها لم ت�ست�سلم لهذا
المر�ض الخبيث ،ب��ل تحاربه بعزمها
القوي وثقتها الكبيرة بحبها لربنا و�إنها
على علم اليقين �أن ما �أ�صابها دليل على
محبة اهلل لها و�أنها ب�صالتها وب�صبرها
�ستتحرر م��ن ه��ذا ال ��داء ،لأن لها رب
يحبها ويعتني بها.
تعجبت من حديثها ،وم��ن عباراتها
التفا�ؤلية الرائعة ،وم��ن مقولتها التي
كررتها في جميع لقاءاتها.
«الحياة حلوة  ..ب�س ب�شوية �أمل و�صبر

نوتة مو�سيقية قبطية
�أيقونــة العــذراء العزباويــه
«ايقونــة العجائــب»
الأيقونه موجوده في كني�سه العدراء العزباويه مقر دير ال�سريان بمحطه ال�شهداء بعد
�شارع كلوت بك بجوار الأزبكية القديمة.
وكان احد ر�ؤ�ساء الدير اح�ضر �أيقونة للعذراء من الدير وو�ضعها في مق�صورة وو�ضع
امامها قنديل ،ليتبارك منها جميع ال�شعب ،فتوافد عليها المر�ضى وذو الم�شاكل والحاجات
والطلبة ي�س�ألونها العون وال�شفاعة ،وكان الرب يتمجد -في معظم الحاالت -وت ُْ�ستَجاب
طلباتهم -ح�سب م�شيئته -فكانوا يوفون له النذور وي�صلون التماجيد.
�صورة العدراء واحدة من ثالث �أيقونات ر�سمها لوقا الر�سول ،تظهر فيها ماما العدرا
تحمل الطفل ي�سوع وتحت رجله يوحنا المعمدان ،وهذا تف�سير للآية «�أنذا �أر�سل قدام
وجهك مالكي الذي يهيئ طريقك قدامك» (مر ,)2:1ووراءه حمل �صغير رمز لأن ربنا
ي�سوع الم�سيح هو الحمل الحقيقي.
تبارك مكان الكني�سة �أثناء مرور العائلة المقد�سة بالمكان ،وبعد �أن ا�ستراحوا عند
فالح و�سقاهم من ماء بئر (هذا البئر حال ًيا بجوار مدخل العزباوية على ال�شمال) .وروت
ماما العدرا ق�صة هروبهم ،وقالت للرجل �إبني ي�سوع ي�صنع معك معجزة �أنك �أول ما
تزرع بذور البطيخ هيطلع تاني يوم (رغم ان البذور ت�ستغرق حوالي � 3شهور) .و�أ�ضافت
الرومان بيجروا ورانا ولما ي�س�ألوك عنا قل لهم انهم مروا من هنا من �ساعة ما كنت برمي
بذور البطيخ.
وفي اليوم التالي وجد الفالح حقله وقد اثمر البطيخ فعال ،وجاء الرومان وقال لهم كما
جدا
قالت له العدرا بال�ضبط ،فلما �سمع الرجال من �صاحب الحقل هذا الكالم ،حزنوا ً
ورجعوا �إلى بالدهم فل�سطين خائبين.
ومن معجزات عذراء العزباوية �أن عائلة ذهبت �إلى الدير ،وكانت الأم تبكي طوال
الوقت ،وعند �إنتهاء الزيارة طلب الرهبان من العائلة �أن يتركوا المكان ولكن الأم رف�ضت
وقالت «�أنا م�ش هم�شي غير لما العدرا ت�شفيني» .كانت م�صابة ب�سرطان في الثدي وكان
من المقرر ان تذهب في اليوم التالي للم�ست�شفى ال�ستئ�صال الثدي ،فتركوها الرهبان،
وبعد منت�صف الليل �شعرت الأم بمن يوقظها لتجد العدراء وقالت لها «�أنا العدراء �أم النور
اللي بتطلبيني على طول� ،إبني ي�سوع �أر�سلني ع�شان �أعملك العملية ،ومدت يدها ولم�ست
ثديها ور�شمت عليه ال�صليب فراحت الأورام والقرح وقالت لها ا�شكري ربك ي�سوع وقولي
مع داود النبي (باركي يا نف�سي الرب وال تن�سي كل ح�سناته) ،وظل مكان ال�صليب موجود
على �صدرها .ثم ذهبت للدكتور الذي �أكد لها �أنها معجزة �أكيدة.
معجزة �أخرى� ...إحدى الأمهات كانت دائما بتيجي تدي ابونا هناك ريال وتقوله اعملي
تمجيد للعدراء وتف�ضل تبكي قدام ال�صورة ولما �سالها ابونا عن �سر بكائها قالتله ابني
اخدوه ف الجي�ش في لبنان وكان كل فتره يبعتلي جواب و�آخر جواب قال فيه انه تعبان جدا
ومن �ساعتها لم ت�ستلم منه ما يطمئنها ،وكانت خايفة يكون راح ال�سما وبعد  13يوم جات
االم مب�سوطه جدا واعطت ابونا جنيه وقالتله اعملي تمجيد كبير ابني بعت جواب وطمني
عليه وقالي انه لما كان تعبان جاتله ماما العذراء وادتله كوب لبن ف�شربه وخف على طول
ولما �س�ألها انت مين قالتله انا العدراء مامتك دايما ت�صليلي في العزباويه وبعتاني ليك
من م�صر.
كان في العزباويه بير ميه كانت �شاربه منه ماما العذراء ول�سه موجود على باب الكني�سه
من ال�شمال.

من اكثر المخطوطات القبطية ندرة و�إثارة للذهول نوتة مو�سيقية للحن قبطى مدونة
على رق من جلد الحيوان تعود للقرن ال�سابع �أو الثامن الميالدى� ،سبق بها االقباط
العالم بقرون في تدوين الآداء المو�سيقي .الرموز المو�سيقية فيها عبارة عن دوائر
مختلفة االحجام وااللوان وعليها �ستة كلمات بالقبطية بينت ماهيتها  ،فى �أعالها كلمة
«المو�سيقى الروحية» .وعلى ي�سارها كلمة «لحن مقد�س» .وقبل الرموز كلمة «بداية»،
وا�سفلها كلمة «نهاية» .كانت �ضمن مجموعة من �ستة رقوق وبعد ان اثبت العلماء اثريتها
فح�صها المو�سيقي الألماني هانز هيكمان  Hans Hickmannوناق�شها في كتابه مو�سيقى
الفراعنة  Musicologie pharaoniqueال�صادر عام  1956و�أكد انها بالفعل تحمل �إيقاع
مو�سيقي تعبر عن مدة ودرجة كل من نغماته �أل��وان الدوائر و�أحجامها وتكرارها .من
مقتنيات متحف متروبوليتان في نيويورك  -الواليات المتحدة االمريكية.

�إعداد :ماجدة كامل

و��ص�لاة ،و�أن كل �شيء يحدث لنا فهو
للخير» ..ودائما ك��ان عندها �أم��ل �أنها
ت�شفى..
�أن �أمل نحيا به حتى نموت ..خير من
ي�أ�س يقتلنا قبل �أوان الرحيل.
�أفتح رئتيك للهواء ..وا�ستقبل يومك
غير �آ�سف على ما فات ،وال خائف مما
هو �آت.
�أط � ��رد ال��ه��م��وم ..وك ��ل � �ش��يء غير
محبوب ،وقل �أن��ا عندي �أم��ل ،حتى في
الليالي ال�سود.
�أب�� ��د�أوا م��ن ج��دي��د ..فنحن ديانة
ال�سعادة ،نتفائل بالقادم الأف�ضل.
و�إذا ر�أيت ع�صافير ال�سعادة ترفرف
ف��ي �سماء روح ��ك ..ال ت�صوب نحوها
بندقية الهم.
لتقنع نف�سك �أن���ك ك�ئ�ي��ب وحزين
و�أن ال�سماء لي�س يحلق فيها �إال طيور
النح�س.
ال تنظر للوحل تحت قدميك فقط ،بل
�أنظر �إلى النجوم المتلألئة في ال�سماء.
وكون عندك �أمل...

م�شاركة الكني�سة القبطية في يوم ال�صالة
من �أجل الوحدة بالفاتيكان

�شارك نيافة الأنبا برنابا ا�سقف تورينو
وروما نائ ًبا عن قدا�سة البابا توا�ضرو�س
الثاني في يوم ال�صالة من �أج��ل وحدة
الكنائ�س في العالم وال��ذي دعا له بابا
الفاتيكان قدا�سة البابا فرن�سي�س الأول
�أقيم اللقاء الم�سكوني بكني�سة القدي�س
بول�س الر�سول خارج الأ�سوار بروما.
وف��ي ال�سياق الم�سكوني ذات��ه التقى
ن�ي��اف��ة الأن �ب��ا ب��رن��اب��ا ع�ل��ى ه��ام����ش يوم
ال�صالة بغبطة الكاردينال فالتر كا�سبر
الرئي�س ال�سابق للمجل�س البابوي لوحدة الكنائ�س بالفاتيكان وغبطة الكاردينال كورت كوخ
رئي�س المجل�س البابوي لوحدة الكنائ�س بالفاتيكان وغبطة الكاردينال �أنجلو دي دوناتي�س
نائب بابا الفاتيكان في �إدارة كنائ�س روما ومون�سنيور بران ف��اررل �سكرتير المجل�س
البابوي لوحدة الكنائ�س بروما.

الملياردير البرازيلي Thane Scarpa

�أعلن �إنه �سيدفن �سيارته البنتلي «تمنها يقارب  20مليون جنيه» لكى تكون معاه في
حياته بعد الموت ..النا�س غ�ضبت جدا وف�ضلت تلعن فيه و�إنه مغرور و�أناني ومحدث نعمة
وعديم الإح�سا�س بمعاناة الآخرين و�أنه كان المفتر�ض يتبرع بيها للأعمال الخيرية ..
ولكن على الرغم من النقد ف�ضل مكمل حملته وكل يوم يرفع �صور لنف�سه وهو مقترب من
دفنها ودعى الكثير من وكاالت الإعالم للذهاب لحدث دفن ال�سيارة  ..ولكن قبل دفنها
بلحظات �أوقف جميع و�سائل الإعالم والنا�س و�أو�ضح لهم �أن المو�ضوع كان مجرد خدعة
وان ما بدى للنا�س على �أنه �شيء �أناني ومغرور هو في الحقيقة واحدة من �أكبر الحمالت
الخيرية على الإطالق ..
في خطابه �أو�ضح للنا�س �أنهم كانوا غا�ضبين جد ًا من دفن �سيارة  ..بينما هم يدفنون
ما هو �أغلى من ال�سيارة كثير ًا � ..أنتم تدفنون الأع�ضاء الب�شرية � ..أنتم تدفنون القلب
والكبد والعيون بينما تلك الأع�ضاء من الممكن �أن ت�ساعد في �إنقاذ ماليين �آخرين
يحتاجونها ب�شدة  ..ف�إذا كنتم �أتهمتمونى بالغرور وعدم الإح�سا�س ب�سبب دفنى ل�سيارة
وعدم التبرع بها للحمالت الخيرية  ..فلتراجعوا قراركم بدفن الأع�ضاء التي من الممكن
�أن تنقذ حياة ماليين �آخرين  ..ثم فاجئهم قائال � ..أنا متبرع بجميع �أع�ضائي وثروتي و
طبعا ال�سيارة للأعمال الخيرية .
ما فعله هذا الملياردير جعل الآالف من البرازيليين في اليوم التالي يوقعون على
�إقرارات بالتبرع ب�أع�ضائهم بعد وفاتهم للمر�ضى لأنقاذ حياتهم!!!

الذكرى الثامنة لإنتقال المرحومة منال ميخائيل

ثمانية �أعوام مرت منذ رحيلك عن عالمنا.
عزا�ؤنا �أنك تتمتعين في الفردو�س قرب
�أبوك و�شفيعك البابا كيرل�س قدي�س القرن الع�شرين
كما كان دائما يناديك «هي بنتي منال فين»؟
وكان المحيطين ب�سيدنا يرددون «بنت �سيدنا و�صلت».

ماما �سنية ،وجدي ،وجيه ميخائيل والأ�سرة

مدافـن للبيـع
«طوبى للرحماء على الم�ساكين ...الم�سيح يرحمهم في يوم الدين»

�إن �أردت �أن تعمل رحمة وال تعرف كيف..
الفر�صة �سانحة لك الآن من خالل برنامج رعاية �أ�سرة في م�صر

وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا لم�ساعدة الأ�سر المحتاجة في
م�صر .ي�شرف على البرنامج �إيبار�شية لو�س انجلو�س
لمزيد من المعلومات ات�صلوا 562-923-2590 :

الكلمــات املتقـاطعــة

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

Inglewood Park Cemetar

720 E. Florence Ave. Inglewood, CA 90302

�ســعر مخفـ�ض جــد ًا للكنائـ�س �أو لأفــراد الجـاليـــة
لمزيد من المعلومات ات�صلوا بـ SAM :

في حمالتكم الدعائية

415-513-8136

818-774-0446
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رياضة ومالعب
�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

 الأهلي مكتمل ال�صفوف �أمام بيراميدز

�أزمة كبيرة ي�شهدها الدوري الم�صري في الوقت الحالي ،ب�سبب مباراة الأهلي وبيراميدز
المقرر لها في يوم  28فبراير الجاري ،بعد رف�ض بيراميدز ومالكه الم�ست�شار تركي �آل ال�شيخ،
خو�ض المباراة �إال قبل �أن يلعب المارد الأحمر م�ؤجالته بالم�سابقة المحلية ،حيث طلب �آل
ال�شيخ ا�ستبدال مواجهته مع الأحمر بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك ،ومن ثم �إقامة
مباراة الأهلي وبيراميدز.
الأهلي من جانبه� ،أعلن رف�ضه لأي تعديل في جدول الدوري بالمباريات التي تم الإعالن
عنها �سواء مواعيدها �أو �أطرافها ،وهدد بعدم ا�ستكمال الم�سابقة �إذا تم �أي تعديل ،وهو ما
�سبب �أزمة كبيرة تهدد م�سابقة الدوري.

 الأهلي يبد�أ م�شوار الق�ضاءعلى الإ�صابات

�أعلن محمود الخطيب ،رئي�س النادي الأهلي ،عن ت�شكيل لجنة طبية خا�صة ،من �أجل
تطوير المنظومة الطبية داخل القلعة الحمراء ومتابعة �إ�صابات الفريق الأول لكرة القدم
خالل الفترة الحالية ،بعد الإ�صابات الكثيرة التي تعر�ض لها العبو الفريق م�ؤخرا.
وقرر رئي�س الأهلي ،ب�صفته مفو�ضا من مجل�س الإدارة ب�إدارة �شئون كرة القدم بالنادي،
بت�شكيل لجنة يتر�أ�سها الدكتور �أحمد عبدالعزيز ،الذي و�صفه الأهلي بكبير �أطباء العظام
في م�صر والعالم ،وع�ضوية ك ٍّل من الدكتور يا�سر المليجي� ،أ�ستاذ �إ�صابات الكتف ،والدكتور
�أحمد خليف �أ�ستاذ �إ�صابات الكاحل ،وين�ضم �إليهم �أ�ستاذ قلب و�أوعية دموية؛ وذلك لتطوير
المنظومة الطبية بالفريق الأول لكرة القدم

 ب�سبب «�شيكاباال» ..فرمان بور�سعيدي �ضد الزمالك

تنتاب م�سئولو الم�صري البور�سعيدي حالة م��ن الغ�ضب
ال�شديد تجاه �إدارة نادي الزمالك بعد �ضياع �صفقة محمود عبد
الرازق «�شيكاباال» وبعد المفاو�ضات القوية بين �إدارة الم�صري
والالعب واالتفاق على كل تفا�صيل ال�صفقة ولم يكن يتبقى �سوى
ح�سم الأمور المالية مع م�سئولي الزمالك بعد موافقتهم المبدئية
على �إعارة الالعب لكن فج�أة تجمدت ال�صفقة وف�شل الم�صري
في ا�ستعارة الالعب الذي كان يحتاجه بقوة في مو�سم الميركاتو
ال�شتوي و�سط التدعيمات القوية لهم والتعاقد م��ع �صفقات
جديدة.
وعلم �أن �إدارة الم�صري تفكر في تجميد العالقات مع م�سئولي الزمالك على م�ستوى
ال�صفقات ب�شكل نهائي وعدم تبادل العبين بين الطرفين.
�شيكاباال كان اتفق مع �إدارة الم�صري على االن�ضمام �إلى �صفوفهم على �سبيل الإعارة لمدة
مو�سم ون�صف مو�سم مقابل  5مليون جنيه ودفعهم مبلغ � 20ألف يورو لنادي �أبولون اليوناني
وجهز نف�سه ب�شكل ر�سمي لالن�ضمام �إلى الفريق البور�سعيدي قبل �أن يتم تجميد ال�صفقة
ب�شكل نهائي وهو ما �أثار غ�ضب الالعب ب�شدة و�أجبره على العودة �إلى اليونان من جديد
ال�ستكمال عقده مع فريقه مع التعر�ض لعقوبات مالية ب�سبب غيابه عن التدريبات طوال تلك
الفترة بعدما �أكد لهم رد قيمة المبلغ المتبقي والعودة للدوري الم�صري وهو ما باء بالف�شل
وبات غير جاهز ًا للم�شاركة في التدريبات خالل الفترة الحالية ويحتاج �إلى برنامج خا�ص
للو�صول �إلى فورمته المعهودة في الوقت الذي يرتبط فيه فريقه بخو�ض لقاءات خالل الفترة
القادمة دون االعتماد عليه لحين اكتمال فورمته الفنية والبدنية.

 جرو�س يبرئ نف�سه من �إ�ضطهاد �أيمن حفني وم�صطفى فتحي

ت�سبب �أيمن حفني وم�صطفى فتحي العبا فريق الزمالك في �صداع خالل الفترة الما�ضية،
ب�سبب عدم م�شاركتهما مع ال�سوي�سري كري�ستيان جرو�س المدير الفني للفريق من ناحية،
بالإ�ضافة �إلى رف�ض رحيلهما من جانب الإدارة من ناحية �أخرى والتم�سك ببقائهما مع الفريق
حتى نهاية المو�سم الجاري.
وك�شف جرو�س ،للإدارة البي�ضاء عن عدم وجود م�شكلة بينه وبين �أيمن حفني وم�صطفى
فتحي العبا الفريق ،وبرر ا�ستبعاد الثنائي في الفترة الأخيرة لعدم جاهزية م�صطفى فتحي
ب�سبب الإ�صابة التي تعر�ض لها خالل الفترة الما�ضية.
وجاء تحفظ الخواجة على �أيمن حفني ب�سبب �إ�صاباته المتكررة لكنه حاول في الأيام
مو�ضحا �أنه حال اكتمال فورمتهما� ،أكد للإدارة �أنه �سيعتمد عليهما
الما�ضية تجهيز الثنائيً ،
في الت�شكيلة الأ�سا�سية للفريق.
و�أ�شاد المدرب ال�سوي�سري بالإمكانيات العالية التي يتمتع بها الثنائي والموهبة الكبيرة
لهما م�شد ًدا على �أنه مع اكتمال جاهزيتهما �سيتم االعتماد عليهما في الت�شكيلة الأ�سا�سية
للفريق.
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الحكومة البرتغالية ت�صدر قرارها الأخير ب�شان �سحب �أو�سمة رونالدو
�سيحتفظ كري�ستيانو رون��ال��دو بالأو�سمة
الفخرية التي ح�صل عليها في البرتغال ،بعد
�أن قرر مجل�س الأو�سمة الفخرية للجمهورية
البرتغالية �أن �إدانته بتهمة التهرب ال�ضريبي
في �إ�سبانيا ال تبرر �سحبها منه.
ووفق ًا لبيان �صادر عن الرئا�سة البرتغالية،
قرر المجل�س �أن موقف رونالدو ال تنطبق عليه
البنود الواردة في القانون ،والتي تن�ص على
فتح تحقيق لتقييم م�س�ألة �سحب الأو�سمة
ال�شرفية.
وكالة الأنباء الإ�سبانية كانت قد �أ�شارت
�إلى �أن �أف�ضل العب في العالم خم�س مرات،

�أعداد� :صالح بول�س

ُمهدد ب�سحب الأو�سمة التي تح�صل عليها من
الدولة البرتغالية وهما و�سامي ال�شرف عام
 2016بعد فوزه بك�أ�س الأمم الأوروبية ،وو�سام
�إنفانتي دون هنريكي عام .2014
ووقع ال��دون في الجل�سة التي انعقدت في
 22يناير الما�ضي على اتفاق ت�سوية مع هيئة
ال�ضرائب الإ�سبانية ،بحيث ي�صدر بحقه
حكما بال�سجن � 23شهر ًا ،لن ينفذه ،وغرامة
قدرها  18.8مليون يورو �سيدفعها على خلفية
تهربه من دفع  5.7مليون يورو لوزارة المالية
الإ�سبانية ف��ي الفترة م��ا بين عامي  2010رونالدو و�صديقته جورجينا �أثناء
و.2014
التوجه �إلى المحكمة

العرو�ض تنهال على ح�سام ح�سن بعد رحيله من بيراميدز �إتحاد الجبالية هل ي�ستطيع �إلغاء الدوري ؟

تلقى ح�سام ح�سن ،المدير الفني ال�سابق
للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز،
عرو�ض ًا من �أكثر من ناد بالدوري الممتاز،
ليتولى تدريب �أي منهم في الفترة القادمة
عقب رحيله من تدريب فريق بيراميدز.
وكان الم�ست�شار تركي �آل ال�شيخ ،رئي�س
هيئة ال�ت��رف�ي��ه ال���س�ع��ودي��ة وم��ال��ك ن��ادي
بيراميدز ،ق��د ق��رر �إق��ال��ة الجهاز الفني
للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ،عقب
التعادل مع الزمالك بثالثة �أه��داف لكل
ف��ري��ق ،ف��ي ال�م�ب��اراة التي �أقيمت بينهما
م��ؤخ��راً ،على �ستاد بترو�سبورت بالتجمع
الخام�س ،ف��ي ال�م�ب��اراة الم�ؤجلة بينهما
م��ن الأ��س�ب��وع التا�سع م��ن بطولة ال��دوري
الممتاز.
ح�سام ح�سن ،تلقى بع�ض العرو�ض من
�أندية الدوري الممتاز ،فور رحيله عن نادي
بيراميدز ،على ر�أ�سها من نادي بتروجت،
ليكون بدي ًال لم�ؤمن �سليمان ،الذي اقترب
من الرحيل عن تدريب الفريق ،بعد النتائج
ال�سلبية التي حققها الفريق منذ توليه
الم�سئولية خلف ًا لطارق يحيي.
ويتحفظ ال�ع�م�ي��د ،ع�ل��ى ق �ب��ول عر�ض
النادي البترولي ،في ظل الموقف ال�صعب
للفريق ف��ي ج��دول ترتيب ال ��دوري ،حيث
يحتل المركز الأخ�ي��ر بر�صيد  15نقطة،
جمعها من انت�صارين و  9تعادالت وتعر�ض
للهزيمة في  8مباريات� ،أح��رز العبوه 17
هدف ًا ودخل مرماه  28هدفاً.
كما تلقى العميد �أي�ض ًا عر�ضاً ،لتدريب
فريق الإ�سماعيلي في الفترة الجارية ،في
ظل عدم اقتناع م�سئولي النادي بالم�ستوى
الذي ُيقدمه الفريق تحت قيادة البلجيكي
�سيدومير يانفي�سكي ،الذي قاد الفريق في
 3مباريات ببطولة دوري �أبطال افريقيا
لم يحقق خاللها الفوز حيث خ�سر �أمام

كل من القطن الكاميروني بهدفين مقابل
ه��دف و�أم ��ام مازيمبي بهدفين نظيفين
و�أم��ام االفريقي التون�سي بهدفين مقابل
هدف ،كما فاز في مباراتين بالدوري على
كل من المقاولون العرب بهدفين مقابل
ه��دف وب �ت��روج��ت ب�ه��دف نظيف وتعادل
�سلبي ًا مع الداخلية.
ودخ��ل م�سئولو النادي الإ�سماعيلي في
ال�ساعات الما�ضية ،ف��ي مفاو�ضات مع
ح�سام ح�سن ،القناعه بتوليه تدريب الفريق
في المرحلة المقبلة.
كما ي�سعى مجل�س �إدارة ن��ادي االتحاد
ال�سكندري ،برئا�سة محمد م�صيلحي،
للتعاقد م��ع ال �ت��و�أم ل�ي�ق��ودوا ال�ف��ري��ق ،في
الفترة القادمة ،خلف ًا لحلمي طوالن المدير
الفني للفريق.
وج��اءت دواف��ع زعيم الثغر للتعاقد مع
التو�أم ،نظر ًا للم�ستوى ال�سيئ الذي ظهر
عليه فريق الكرة في الفترة الأخ�ي��رة في
بطولة ال� ��دوري ،حيث ف�شل ف��ي تحقيق
الفوز في �آخر  4مباريات بتعادله مع طالئع
الجي�ش و�سموحة بهدف لكل فريق ،كما
تعر�ض للخ�سارة �أم��ام كل من المقاولون
ال �ع��رب ب�ه��دف�ي��ن م�ق��اب��ل ه ��دف و�أخ��ي��ر ًا
الزمالك بثالثة �أهداف مقابل هدف لفريق
االتحاد.
وي�أمل النادي ال�سكندري في التعاقد مع
ح�سام ح�سن ،ليقود الفريق للمناف�سة على
المربع الذهبي للم�سابقة المحلية والو�صول
�إل ��ى الأدوار النهائية للبطولة العربية
للأندية.
وط �ل��ب ال�ع�م�ي��د م��ن م���س�ئ��ول��ي ناديي
اال�سماعيلي واالتحاد ال�سكندري� ،إرجاء
المفاو�ضات في الوقت الحالي ،نظر ًا لأنه
ينتظر و�صول بع�ض العرو�ض العربية من
�أندية الدوري االماراتي وال�سعودي.

ت�شهد بطولة الدوري الممتاز في مو�سمها رعاية تلك الأندية ،بجانب خ�سائر كبيرة
الحالي ،العديد من الأزمات وال�صراعات التحاد الكرة ،خا�صة �أن �شركة بريزنتي�شن
بين الأندية الكبيرة واتحاد كرة القدم ،وهو الراعية التحاد الكرة و�أغلب الأندية تعو�ض
ما دفع مجل�س �إدارة الجبالية برئا�سة هاني المبالغ التي تدفعها للأندية واالتحاد من
�أبو ريدة ،لدعوة الأندية �إلي اجتماع عاجل ،الإعالنات خالل المباريات وعلى قم�صان
لمناق�شة الأزم��ات التي تواجه الم�سابقة ،ال�لاع �ب �ي��ن ب �ج��ان��ب ع��ائ��د ب��ث مباريات
وم��واج�ه��ة اع�ت��را��ض��ات الأن��دي��ة ،وخا�صة الدوري.
ثالثي القمة الزمالك وبيراميدز والأهلي ،ك�م��ا ��س�ت��واج��ه الأن��دي��ة خ�سائر مالية
قاتلة في حالة �إل�غ��اء ال��دوري الم�صري،
وتهديدات عدم ا�ستكمال الم�سابقة.
في ظل ارتباطهم بعقود
وب��د�أ البع�ض الحديث
 اتحاد الكرة يعلن م��ع الع�ب�ي�ه��م �ست�ضطرح��ول نية �إل�غ��اء م�سابقة
ال � ��دوري خ�ل�ال الفترة عدم وج��ود نية لإلغاء ل��دف �ع �ه��ا ،ف ��ي المقابل
تتال�شي �إيراداتها في ظل
الحالية ف��ي ظ��ل �ضغط
المباريات ،وا�ست�ضافة الدوري..
عدم وجود عائدات بث �أو
 الأن���دي���ة ترف�ض �إعالنات �أو جوائز التتويجبطولة الأم��م الأفريقية
ب��ال�ب�ط��والت ،بالإ�ضافة
 2019ف��ي ��ش�ه��ر يونيو القرار..
 خ�سائر مادية وفنية للمبالغ المالية الكبيرةال��م��ق��ب��ل ،ب��ع��د �سحب
ال �ت��ي �أن�ف�ق�ت�ه��ا الأن��دي��ة
تنظيمها من الكاميرون ،فادحة في االنتظار..
 ور�سالة �سلبية قبل خا�صة الكبيرة الأهليحيث ح�صلت م�صر علي
وال��زم��ال��ك وبيراميدز
�� 16ص��وت��ا م��ن �أع�ضاء
المكتب التنفيذي للكاف� ،إ�ست�ضافة «كان »2019
ل �� �ش��راء الع �ب �ي��ن ،حيث
� �ض��م الأه� �ل ��ي �صفقات
مقابل �صوت وحيد لملف
تخطت ربع مليار جنيه على ر�أ�سهم ح�سين
جنوب �أفريقيا.
«نر�صد �أب��رز العوامل التي تمنع اتحاد ال���ش�ح��ات ال �ق��ادم م��ن ال�ع�ي��ن الإم��ارات��ي
الكرة من اللجوء للقرار ال�صعب ب�إلغاء مقابل  6.5مليون دوالر ،بالإ�ضافة لنادي
م�سابقة ال� ��دوري رغ��م ال���ص�ع��وب��ات من بيراميدز الذي �أبرم �صفقات كبيرة �أي�ضا،
تهديدات الأندية و�ضغط المباريات ب�سبب فيما �ضم الزمالك المغربي خالد بوطيب،
م ��ؤج�لات ال ��دور الأول وم�شاركة الأهلي وه��و م��ا يعني ا�ستحالة �إل �غ��اء الم�سابقة
والزمالك في بطولتي دوري �أبطال �أفريقيا والدخول في �صدام مع الأندية الكبيرة.
والكونفيدرالية ،و� �ض��رورة �إغ�ل�اق بع�ض �إل�غ��اء ال ��دوري �سيكون ل��ه ك��وارث فنية
المالعب التي ت�ست�ضيف �أمم �أفريقيا من مدمرة على المنتخب الوطني الذي ي�ستعد
�أجل القيام بعمليات ال�صيانة والتطوير .ل�خ��و���ض مناف�سات ك��ان  ،2019ف��ي ظل
وي��أت��ي على ر�أ���س تلك العوامل �إعالن معاناة الالعبين المحليين من عدم خو�ض
�أحمد مجاهد المتحدث الر�سمي التحاد م�ب��اري��ات لفترات طويلة وع��دم اكت�شاف
الكرة ،في م�ؤتمر �صحفي عقد عقب اجتماع نجوم جدد ،خا�صة �أن �أكثر من ن�صف قوام
المجل�س� ،أنه ال توجد �أي نية لإلغاء بطولة المنتخب الوطني من الالعبين المحليين
الدوري ،متم�س ًكا با�ستكمال الم�سابقة ،رغم الذين �سيت�أثرون بتجميد الم�سابقة ،بجانب
كثرة م�ؤجالتها و�إ�ست�ضافة م�صر بطولة الت�أثير ال�ضار على المنتخب الأوليمبي الذي
�أمم �أفريقيا في ال�صيف المقبل ،كما �أعلن �سيخو�ض �أمم �أفريقيا الم�ؤهلة لأوليمبياد
تم�سك المجل�س ببقاء عامر ح�سين رئي�س طوكيو  2020في �شهر �أغ�سط�س المقبل.
لجنة الم�سابقات في من�صبه ،م�ؤكد ًا �أنه ال �إل �غ��اء بطولة ال���دوري �سيكون ر�سالة
توجد نية لإقالته.
�سلبية للعالم �أج�م��ع واالت �ح��اد الأفريقي
�أي���ض�اً� ،أغ�ل��ب الأن��دي��ة �سبقت ب�إعالن ب�شكل خا�ص ،قبل ا�ست�ضافة بطولة الأمم
رف�ضهم ال�ت��ام لإل�غ��اء بطولة ال ��دوري في الأف��ري�ق�ي��ة  ،2019حيث �ست�صبح نقطة
المو�سم الحالي ،في ظل الكوراث الفنية �سلبية كبيرة ب�إلغاء الن�شاط المحلي من
والمالية التي تنتظرهم في حالة �إتخاذ �أج��ل ا�ست�ضافة البطولة القارية تقلل من
هذا القرار.
مكا�سب ا�ست�ضافة البطولة ال�ت��ي تعود
�إلغاء بطولة الدوري الممتاز يعني خ�سائر للمالعب الم�صرية بعد  13عاما ،حيث
مالية كبيرة �ستتكبدها ال�شركات الراعية ،كان �آخر مرة �أقيمت البطولة في م�صر عام
خ�صو�صا �أنها تعاقدت بمبالغ كبيرة على  2006و�شهدت تتويج الفراعنة باللقب.

جاي�سون كيد المر�شح الأبرز لخالفة والتون في تدريب ليكرز
م�ستقبل لوك والتون بات في خطر كبير،
في ظل النتائج الكارثية التي يحققها لو�س
�أنجلو�س ليكرز في الفترة الأخيرة بدوري
كرة ال�سلة الأمريكي للمحترفين.
وتعر�ض والتون ل�ضغوط متزايدة خالل
الأ�سابيع الأخ �ي��رة م��ع خ��روج ليكرز من
مراكز الت�صفيات �إلى المركز التا�سع في
الق�سم الغربي بدوري العمالقة.
تقارير ت�شير �إلى �أن �إدارة لو�س �أنجلو�س
ليكرز ف��ي طريقها لإق��ال��ة ل��وك والتون
وا�ستبداله بمدرب كبير ،لقيادة الفريق
و�إع� ��ادة لطريق االن�ت���ص��ارات والدخول
في �سباق المناف�سة على الت�أهل للأدوار
الإق�صائية.
وك� ��اف� ��ح ب��ط��ل ال� � � ��دوري الأم ��ري� �ك ��ي
للمحترفين مرتين لتحقيق نتائج جيدة
في الأونة الأخيرة ،بعد غياب نجمه الأول
ليبرون جيم�س ب�سبب الإ�صابة التي يعاني
منها على م�ستوى الفخذ.
وتعر�ض والتون ل�ضغوط هائلة في بداية
المو�سم وك��ان بحاجة �إل��ى دع��م ع��ام من
ماجيك جون�سون لطم�أنة موقعه� ،إال �أن

رئي�س ليكرز ظ��ل ه��ادئ��ا خ�لال التراجع
الأخير للفريق.
و�أ�شارت التقارير الواردة �إلى �أن ر�ؤ�ساء
ليكرو يدر�سون بقوة الإط��اح��ة بالمدرب
وال�ت��وق�ي��ع م��ع م ��درب ج��دي��د ،ح�ي��ث يعد
جاي�سون كيد مدرب بروكلين باك�س الحالي
وبروكلين نت�س ال�سابق �أب��رز المر�شحين
لخالفته.
جاي�سون كيد في طريقه لتولي مهمة
قيادة لو�س �أنجلو�س ليكرز ،ليخلف لوك
والتون في قيادة الفريق حتى نهاية المو�سم
الحالي.
من جانبه ،يحاول ليبرون جيم�س هو
الآخ��ر التدخل وال��دف��ع بثقله في الفريق
للإطاحة بالمدرب الحالي والتون و�إقالته
من من�صبه ،في ظل عدم ر�ضاه عن الو�ضع
الحالي للفريق.
ل�ي�ب��رون يف�ضل ب�ق��وة تغيير المدرب،
حيث يرف�ض ا�ستمراره ف��ي من�صبه في
الفترة المقبلة ،حيث يرى حاجة الفريق
لإ�سم جديد ذو خبرة كبيرة لتولي من�صب
المدير الفني الجديد.

جاي�سون كيد
يذكر �أن لو�س �أنجلو�س ليكرز بات قريب ًا
من ح�سم �صفقة مدوية من العيار الثقيل
بالظفر بخدمات النجم �أن�ت��ون��ي ديفيز
العب نيو �أورليانز بيليكانز.
ديفيز الع��ب بيليكانز طلب من �إدارة
فريقه التداول والدخول في �صفقة تجارية
للرحيل عن الفريق ،في ظل عدم رغبته في
اال�ستمرار مع البجع.

�أنتوني ديفيز �أبلغ �إدارة فريق بيليكانز
ال �ث�لاث��اء ال�م��ا��ض��ي برغبته ف��ي الرحيل
عن �صفوف نيو �أورل�ي��ان��ز ،وه��و ما �صرح
ب��ه وك�ي��ل �أع �م��ال��ه ،وت�سبب ف��ي �أزم ��ة مع
الرابطة الوطنية لكرة ال�سلة الأمريكية
للمحترفين.
فريق بيليكانز قام بحذف العبه �أنتوني
ديفيز من فيديو مقدمة الفريق التي تم
عر�ضه من قبل �ألعاب الفيديو المنزلية،
في �إ�شارة وا�ضحة على قرب رحيل الالعب
واالنتقال من �صفوف نيو �أورليانز.
التقارير �أ�شارت �إلى �أن هذا الأمر �إ�شارة
وا�ضحة على �أن ديفيز لن يوقع اتفاق ًا مع
�إدارة بيليكانز ويريد التداول والدخول في
�صفقة تجارية للرحيل عن �صفوف فريقه
الحالي.
ال�لاع��ب ال�ب��ال��غ م��ن العمر  25عام ًا،
يعاني حالي ًا من �إ�صابة ،حيث لم ي�شارك
م��ع فريقه ف��ي �أي م�ب��اراة منذ  18يناير
الما�ضي ،حيث �أن الالعب بات في طريقه
لعدم لعب �أي مباراة �أخرى مع بيليكانز في
ظل اقتراب رحيله.

ال�صربي دجوكوفيت�ش بطل ا�ستراليا
توج نوفاك دجوكوفيت�ش الم�صنف الأول
عالمي ًا بلقب بطولة �أ�ستراليا المفتوحة
للتن�س �أولى بطوالت الجراند �سالم ،على
ح�ساب راف��ا ن��ادال ،الأ�سطورة اال�سبانية
بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بثالث
مجموعات نظيفة.
وق��ال توني ن��ادال« :ال يمكنك ق��ول �أي
�شئ عن مباراة نوفاك دجوكوفيت�ش في
النهائي ،عليك فقط �أن تهنئه على م�ستوى
التن�س الذي ال يمكن لأحد التغلب عليه».
و�أ�ضاف« :نوفاك قدم م�ستوى خرافي
ل�ل�ع�ب��ة ال �� �ص��رب �ي��ة ،ب�ه��ام����ش ��ص�غ�ي��ر من
التح�سينات ،ر�أيناه يهاجم واللعب ب�سرعة
عالية منذ البداية».
وتابع« :لم تكن �ضربات رافا نادال مثل
الأي��ام ال�سابقة ،لكن كل محاولة تبعتها
ت�سديدة �أف�ضل ،وف��ي منا�سبات عديدة،

كان يقوم ب�إر�سالة جدية ،لكن ال�صربي
كان يعرف طريق الفوز».
ووا�صل توني مدحه في الم�صنف الأول
قائ ًال« :ال �أعرف �إذا ما كان ب�إمكانك �أن
يكون لديك تكتيك �ضد هذا الرجل الملهم،
ربما كان �إمكانه لعب المزيد �أمامه وبذل
ك��ل م��ا ل��دي��ك ،وم�ح��اول��ة الح�صول على
م�سيرات �أطول ،لكني ال �أعرف ما �إذا كان
ذلك ممكن ًا وكافياً».
و�أك�م��ل« :يمكن لالعب الفوز بالآخر،
لتو�صل نف�س النوع من اللعبة ،لكن ب�شكل
�أف�ضل قلي ًال� ،أو تطبيق تكتيك مختلف عن
خ�صمك».
وا��س�ت�م��ر« :ع �ل��ى �أي ح ��ال ،ف��ي بداية
ال�سنة قرر رافائيل تق�صير الم�سيرات في
مبارياته ،ل��ذا ك��ان عليه �أن يثق في هذه
العملية ،تقدم �أف�ضل ما لدى ن��ادال كان

دجوكوفيت�ش من التتويج ب�سابع �ألقابه في
بطولة �أ�ستراليا ليف�ض ال�شراكة مع روجر
فيدرر الذي يملك في ر�صيده �ستة �ألقاب،
كما �أن��ه و�صل �إل��ى اللقب الخام�س ع�شر
في الجراند �سالم ويتجاوز الأمريكي بيت
�سامبر�س ،وذل��ك بفوز �سهل حققه على
ح�ساب الإ�سباني رافاييل نادال.
دجوكوفيت�ش بهذا الفوز ،قل�ص الفارق
بينه وبين نادال �إلى لقبين فقط بالجراند
�سالم ،كما يعتبر لقب �أ�ستراليا هو لقب
الجراند �سالم الثالث على التوالي بعد
تتويجه المو�سم الما�ضي بلقبي ويمبلدون
و�أمريكا المفتوحة ،و�أ�صبحت الآن لل�صربي
ال�صربي نوفاك دجوكوفيت�ش
حظوظ كبيرة ب�إعادة فوزه بجميع بطوالت
يمكن �أن يجعل هذه المباراة ملحمة ،وكنت الجراند �سالم على التوالي للمرة الثانية
�أتمنى ذلك».
في م�سيرته بعد �إنجاز  2016-2015عندما
نوفاك
ال�صربي
العالم
بطل
وتمكن
ي�صل بعد �أ�شهر قليلة �إلى روالن جارو�س
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�إقبال جماهيري تخطى المليون زائر في معر�ض الكتاب

�إقبال جماهيري رائع وغير متوقع وك�سرنا حاجز المليون زائر
منذ افتتاحه ،هكذا ا�شاد �إ�سالم بيومي مدير معر�ض القاهرة
للكتاب في دورته الـ  50ب�إقبال الجماهير على معر�ض الكتاب هذا
العام.
وق��ال ا�سالم بيومي خالل حديثه� :أن معر�ض القاهرة �شهد
من �أول يوم منذ افتتاحه �إقباال غير م�سبوق وغير متوقع حيث بلغ
عدد الزائرين في اليوم الأول اكثر من  70الف زائر ،كما تخطينا
المليون زائر في يومه ال�ساد�س ،وزار المعر�ض يوم الجمعة نحو
� 375ألفا .و�أكد �شلبي ان العدد الذي ي�شكك الكثيرون في احت�سابه
يتم معرفته �إلكترونيا ،حيث نح�سب عدد التذاكر المباعة وت�صاريح
ال�سيارات ونح�سب �أن كل �سيارة بها متو�سط فردين ،ف�ضال عن �أن
هناك عدادات على البوابات الإلكترونية تعد تلقائيا من يدخل،
وا�شار بيومي �إلى �أنه يتم اح�ساب متو�سط كل هذه الأرقام.
وتابع بيومي �أن ن�سبة المبيعات للنا�شرين هذا العام غير متوقعة
اي�ضا وغير م�سبوقة فهي �أكثر من العام الما�ضي بن�سبة كبيرة،
م�شيرا �إلى �أن ن�سبة مبيعات دار المعارف زادت �أربعة �أ�ضعاف عن
العام الما�ضي وفقا لت�صريحات الأ�ستاذ �سعيد عبه رئي�س مجل�س
�إدارة دار المعارف ،مو�ضحا �أن جميع الأجنحة ت�شهد �إقباال كبيرا
وبخا�صة الأجنحة الخا�صة بالكتاب ال�شباب.
و�أك��د بيومي �أن جميع دور الن�شر لديها تخفي�ضات وعرو�ض
هائلة على الكتب بخالف �سور الأزبكية والهيئة العامة للكتاب .للكتاب منعت �أ�صحاب مكتبات �سور الأزبكية من الم�شاركة في
وفي �سياق مت�صل ا�شار بيومي �إلى �أن �سور اةلأزبكية هذا العام المعر�ض ،حيث �إن��ه ك��ان من المحدد لهم هو  33جناحا ،لأن
م�شارك بمكتبات قليلة ،وال �صحة لما يتردد عن �أن الهيئة العامة المعر�ض هذا العام ي�ستوعب عدد محدد من الأجنحة.

�صحتك
بالدنيا

«و�سادة النوم» بيئة مثالية للبكتيريا

تلقي عليها ر�أ�سك في كل ليلة لترتاح،
ولكن على الجانب الآخر يمكنها �أن تجلب
لك العناء� ،إنها الو�سائد المنزلية البي�ضاء،
التي ال يخلو �أي منزل منها ،ويمكن �أن ي�ؤدي
عدم غ�سلها ب�شكل كلي تام �إلى جلب بع�ض
الأمرا�ض للفرد.
يقول الخبراء �أن ال��و��س��ادة التي ينام
عليها الفرد كل يوم هي مليئة بالبكتيريا
التي تجلب الأمرا�ض.
وذكر �أحد الأبحاث �أنه بعد عامين من
�شراء الو�سادة والنوم عليها فان ثلث وزنها
يحتوي على بقايا من الجلد الميت ،وعث
الغبار ،ال��ذي يقوم ب��دوره في �أك��ل الجلد
الميت.
وي�شير البحث �إلى �أنه  %10من النا�س
بالإ�ضافة �إلى  %80ممن يعانون الح�سا�سية
لديهم تح�س�س من ذلك الغبار الموجود في
الو�سادة ،لذا يو�صي الخبراء بغ�سل الو�سائد
كل  6ا�شهر لإطالة امد الحياة.
وي�شرح الموقع خطوات غ�سل الو�سائد
با�ستخدام الطرق العادية ،نتحقق من �أن
الو�سادة بها عالمة «قابلة للغ�سل ،ا�ستعمال
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الغ�سالة الآلية لإتمام المهمة ،ا�ستخدام
منظف غ�سيل لطيف لي�س كثير الرغوة
ون�ضع مطهرا ،و�ضع و�سادتين على الأقل
في الغ�سالة للحفاظ على توازنها ،ون�ضع
مع الو�سادتين عدد  3 - 2كرات التن�س،
نختار درجة حرارة لطيفة ما بين ال�ساخن
والبارد .نتركها مدة  55دقيقة ،ن�ستخدم
جهاز مجفف المالب�س لتجفيف الو�سادة

على درجة حرارة لطيفة.
يقترح خبراء النوم ا�ستبدال الو�سادة
كل ب�ضع �سنوات فلي�س هناك و�سادة تدوم
ل�ل�أب��د ،لأن بع�ض البقع ال يمكن ازالتها
بالغ�سل� ،أي�ضا �إذا طويت الو�سادة �إلى
الن�صف وبقيت مطوية بعد غ�سلها ،فذلك
يعني �أن��ه ق��د ح��ان ال��وق��ت ل�شراء �أخرى
جديدة.

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

Buy OR Sell
Residential or Commercial
Real Estate Propearty
Call for Consultation

