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�أرثوذك�س نيوز
جريدة م�ستقلة �شاملة  -ت�أ�س�ست عام 2000

�أ� � �ص� ��در �أع� ��� �ض ��اء ل �ج �ن��ة �شئون
الإيبار�شيات بالمجمع المقد�س بيانا
لدعم البابا توا�ضرو�س الثاني �ضد ما
تردد عن جمع توقيعات لعزله.
وق��ال �أع�ضاء �شئون الإيبار�شيات:
نعبر ع��ن عظيم محبتنا و�إعتزازنا
الكامل للبابا توا�ضرو�س ،مقدرين كل
تعبه ومجهوداته الكبيرة لإع�لاء قدر
كني�ستنا المحبوبة وم�صرنا الغالية.

و�أ�ضافوا :نحن نطمئن �شعب كني�ستنا
ب ��أن��ه ال �أ� �س��ا���س ل�صحة ال �ك�لام غير
الم�سئول من جهات غير معلومة الهوية،
ال ��ذي ي����سء �إل ��ى المجمع المقد�س،
و�شخ�ص البابا توا�ضرو�س والكني�سة
ك �ل �ه��ا ،م ��ن خ �ل�ال ب �ع ����ض ال�صحف
ومواقع التوا�صل الإجتماعي ،داعين
�إلى �ضرورة عدم �إعطائها �أي قدر من
الأهمية لعدم م�صداقيتها.

الأنبا �سـيرابيون عن �شــائعات عــزل
البابا توا�ضــرو�س« :فرقعـــات �إعالميـــــة»

و� �ص��ف الأن �ب��ا ��س�ي��راب�ي��ون مطران
لو�س �أنجيلو�س� ،شائعات ع��زل البابا
توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية
وب � �ط� ��ري� ��رك ال �ك �ن �ي �� �س��ة القبطية
الأرثوذك�سية ،وخالفات بين الأ�ساقفة
ب�أنها «فرقعات �إعالمية».
و�أك��د الأن�ب��ا �سيرابيون ،ف��ي مقطع
فيديو له �أن��ه ال توجد م�ؤامرات داخل
الكني�سة القبطية الأرث��وذك���س�ي��ة� ،أو
مجمعها ال �م �ق��د���س�� ،ض��د بطريرك
الكني�سة البابا توا�ضرو�س الثاني ،و�أن
ما يتردد ب�ش�أن ذلك ال �صحة له ،م�شيرا

�إل��ى �أن هناك مناق�شات داخ��ل لجان
المجمع المقد�س للكني�سة القبطية
الأرثوذك�سية ،وخالفات في الآراء بين
�أع�ضاء المجمع المقد�س ،لكن لي�س
ذلك �أنه يوجد ت�آمر �أو انق�سام داخل
المجمع المقد�س.
وح���ذر م �ط��ران ل��و���س �أنجيلو�س،
الأق �ب��اط م��ن م �ح��اوالت �إث ��ارة البلبلة
داخ��ل الكني�سة الأرثوذك�سية ،والتي
ت�ستهدف الزعزعة داخ��ل الكني�سة،
والب ��د �أن ي�ك��ون ه�ن��اك وع��ي بطبيعة
المرحلة التي تمر بها الكني�سة.

الكني�سة تدين الهجوم الإرهابي على
م�سجدي نيوزيلندا
�أدانت الكني�سة بكافة طوائفها الهجوم
الإرهابي الغادر الجبان الذي ا�ستهدف
م�سجدين ��ص�ب��اح الجمعة  15مار�س
بمدينة «ك��راي���س��ت ت�شير�ش» بجنوب
نيوزيلندا والذي �أ�سفر عن وقوع ع�شرات
القتلى والم�صابين  -وق��د �أعلن البابا
ت��وا��ض��رو���س رف�ضه ب�شدة لكل �أ�شكال
العنف �ضد �أي �إن�سان ايما كان معتقده �أو
جن�سه �أو جن�سيته قائال :نتوجه �إلى اهلل
�أن يمنح عزاء�آ و�سالم�آ لأهالي ال�شهداء
الذين �سفكت دما�ؤهم ون�صلي �أن يمن اهلل
بال�شفاء العاجل على الم�صابين ويعطي
طم�أنينة للذين روع�ه��م ه��ذا الحادث
أي�ضا لأج��ل كل النفو�س
الأليم ون�صلي � ً
المري�ضة ب�أمرا�ض التع�صب والت�شدد
والكراهية لكي يتعافوا وي�ستفيقوا فتعود
�إليهم �إن�سانيتهم المفقودة وليب�سط
ال� ��رب ب �ي��ده ال �ع��زي��زة م�ظ�ل��ة ال�سالم
وال�ط�م��أن�ي�ن��ة ع�ل��ى ال �ع��ال��م �أج �م��ع فهو
�ضابط الكل ال�ق��ادر على كل �شئ .كما

�أدان البابا فرن�سي�س بابا الفاتيكان هذا
الحادث قائ ًال «�أ�صلي من �أجل ال�ضحايا
والم�صابين وعائالتهم� ،أنا مقرب من
�أ�شقائنا الم�سلمين ،بمجتمعاتهم الدينية
والمدنية ،وها �أنا ذا �أج��دد الدعوة من
�أج��ل التوحد لل�صالة من �أج��ل ال�سالم
ولنبذ الكراهية والعنف.
كما �أدن مجل�س �أ�ساقفة الكاثوليك
ف��ي الأر� � ��ض ال�م�ق��د��س��ة ه ��ذا الهجوم
الإرهابي ،وقد �أ�صدر بيانًا ي�ستنكر فيه
ه��ذا الإع �ت��داء الإره��اب��ي ق��ائ� ً
لا« :نحن
نندد ب�شدة بهذا العمل الإره��اب��ي كما
نندد دائما بمختلف العمليات الإرهابية،
�أي��ا ك��ان م�صدرها ،و�ضحاياها ،ونندد
به با�سم الأر���ض المقد�سة التي تجمعنا
م�سيحيين وم�سلمين ودروزا ويهودا،
ون��دع��و الم�سئولين ف��ي الب�شرية وفي
الأ��س��رة الدولية للعمل على ا�ستئ�صال
الإره� � ��اب ف��ي ك��ل �أ� �ش �ك��ال��ه و�أ�سبابه
ال�سيا�سية والعرقية والدينية».
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عودة ال�صعيد للواجهة..

لماذا اختيرت �أ�سوان عا�صمة لل�شباب الإفريقي؟

ا�ست�ضافت مدينة �أ� �س��وان الم�صرية
فعاليات ملتقى ال�شباب العربي الإفريقي
الأول ،ال��ذي انطلق م�ساء ال�سبت 3/16
وا�ستمر � 3أيام بح�ضور الرئي�س الم�صري
عبد الفتاح ال�سي�سي.
وي��رى ع�ضو مجل�س النواب الم�صري
عن �أ�سوان النوبي يا�سين عبد ال�صبور،
�أن جملة من المكا�سب تحققت لم�صر
ولل�صعيد وخا�صة �أ�سوان ،من عقد هذا

الم�ؤتمر وعلى ر�أ�س ذلك انتعا�ش العالقات
الم�صرية الإفريقية التي كانت قد �شهدت
بع�ض التوتر في �أعقاب �أحداث  30يونيو.
ولفت النائب �إلى �أن �صعيد م�صر غني
بموارده الطبيعية مثل الرمال البي�ضاء،
وال �ج��ران �ي��ت ،ب��الإ��ض��اف��ة لبحيرة ال�سد
العالي التي لها �إ�سهام وا�ضح في تنمية
الثروة ال�سمكية ،مما ي�ؤهل ال�صعيد لكي
يحتل مكانة اقت�صادية ممتازة.

وتابع« :ميناء عفرين هو بوابة م�صر
على �إفريقيا وي�صلها بكل ال��دول وحتى
عا�صمة جنوب �إفريقيا كيب تاون».
وي�شير عبد ال�صبور �إل��ى �أن اختيار
�أ���س��وان لعقد م��ؤت�م��ر ال���ش�ب��اب العربي
الإفريقي �سيكون له م ��ردودات �إيجابية
ل�ل�غ��اي��ة ف��ي ال �ف �ت��رة المقبلة و�سيتحول
ال�صعيد لمنطقة جاذبة للعمالة بعد �أن
كان منطقة طاردة في فترات �سابقة.

الكني�سة الأرثوذك�سية:
ن�ؤيد تعديل الد�ستور من
�أجل الم�صلحة العليا

�أع� �ل ��ن الأن� �ب ��ا ب���وال م �م �ث��ل الكن�سية
الأرثوذك�سية فى جل�سة الحوار المجتمعي
لتعديل الد�ستور ،المنعقدة بمقر مجل�س
النواب ،ت�أييد الكني�سة لتعديل الد�ستور،
من �أجل الم�صلحة العليا للبالد.
ي�شارك في جل�سة الأربعاء  ،3/20عدد
م��ن رم��وز العمل ال�صحفي والإعالمي،
من بينهم عبدالمح�سن �سالمة ،رئي�س
مجل�س �إدارة الأه��رام ،يا�سر رزق رئي�س
مجل�س �إدارة �أخبار اليوم� ،سعد �سليم،
رئي�س مجل�س �إدارة الجمهورية ،الدكتور
عبدالرحيم علي ،رئي�س مجل�س �إدارة
وت�ح��ري��ر «ال�ب��واب��ة ن �ي��وز» ،خ��ال��د �صالح،
رئ�ي����س ت�ح��ري��ر ال �ي��وم ال���س��اب��ع ،الكاتب
ال�صحفي عادل حمودة ،الكاتب ال�صحفي
محمد الباز ،وعدد من الإعالميين منهم
�أحمد مو�سى ،وعبدالرحمن خير.
ي�شار �إلى �أن مجل�س النواب كان وافق
ف��ى جل�سته ال�شهر الما�ضي  -ب�أغلبية
�أع�ضائه ،ندا ًء باال�سم  -على تقرير اللجنة
العامة الخا�ص بمبد�أ «تعديل الد�ستور»،
وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155
برلمان ًيا.

رو�سيا بد�أت �إنتاج مقاتالت �سوخوي 35-ل�صالح م�صر
�أف��ادت وكالة «�إنترفاك�س» الرو�سية،
ب��أن رو�سيا ب��د�أت بالفعل �إنتاج مقاتالت
من طراز �سوخوي 35-متعددة الأغرا�ض
ل�صالح م�صر.
وق��ال م�صدر للوكالة الرو�سية تعليقا
على الأنباء المتداولة حول توقيع �صفقة
توريد مقاتالت �سوخوي 35-ل�صالح م�صر
�إن «�إنتاج الطائرات لم�صر جار بالفعل».
و�أ�� �ش ��ارت ال��وك��ال��ة �إل���ى �أن الخدمة
الفيدرالية الرو�سية للتعاون الع�سكري
التقني و�شركة رو�س �أورب��ورن �إك�سبورت،
لم تعلقا على هذه المعلومات.
وكانت �صحيفة «كومير�سانت» الرو�سية،
ق��د ذك��رت نقال ع��ن م�صادر مطلعة في
المجمع ال�صناعي الدفاعي الرو�سي� ،أن
مو�سكو والقاهرة قد �أبرمتا �صفقة لتزويد
م�صر ب�أكثر من  20مقاتلة «�سو »35-ثقيلة
حديثة وذخائرها.
و��س�ي�ت��م ت�سليم ال�م�ق��ات�لات للجانب
الم�صري خ�لال ع��ام��ي  2020و،2021
لتعزز من قوة الطيران الم�صري ،خا�صة

و�أنه يطلق عليها «ملكة المقاتالت» ،ب�سبب
�سيطرتها الجوية وتفوقها.
و�صممت مقاتلة «�� �س ��و »35-للتفوق
الجوي ،حيث يمكنها حمل ما ي�صل �إلى
ثمانية �أطنان من القنابل وال�صواريخ في
 12نقطة تعليق ،وف��ي اال�شتباك الجوي

لديها قدرة فائقة على المناورة ،كما �أن
لديها خ�صائ�ص تلبي متطلبات الجيل
الخام�س من الطائرات ،وم��ز ّودة برادار
�شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه
دفعهما ،وب�أ�سلحة ذكية حديثة تتيح لها
ر�صد وتدمير � 10أه��داف جوية و�أر�ضية

ال�سي�سي يدمج ال�شركة العربية البريطانية للمحركات
بم�صنع المحركات التابع للهيئة العربية للت�صنيع
ن�شرت الجريدة الر�سمية في
م�صر قرارا للرئي�س الم�صري عبد
الفتاح ال�سي�سي ،بدمج ال�شركة
العربية البريطانية للمحركات
(�أبيكو) بم�صنع المحركات التابع
للهيئة العربية للت�صنيع.
وين�ص ال �ق��رار على �أن يحل
(م���ص�ن��ع ال �م �ح��رك��ات) التابع
للهيئة العربية للت�صنيع محل
ال �� �ش��رك��ة ال �م��دم �ج��ة ف ��ي كافة
حقوقها والتزاماتها ،وت��ؤول �إليه
كافة �أ��ص��ول وممتلكات ال�شركة
المدمجة ،على �أن ينقل العاملون
بال�شركة ال�ع��رب�ي��ة البريطانية
للمحركات (�أبيكو) �إلى (م�صنع
المحركات) بذات الربط المالي
والفئات الوظيفية.
ال�شركة العربية البريطانية للمحركات
(�أب �ي �ك��و) ،ه��ي ��ش��رك��ة متخ�ص�صة في
ع�م��رة و�إ� �ص�لاح ال�م�ح��رك��ات التوربينية
ل �ل �ط��ائ��رات ال �ه �ل �ي �ك��وب �ت��ر وال��ط��ائ��رات

الخفيفة والمحركات التوربينية للدبابات
والقطارات و�أي�ضا التوربينات ال�صناعية
ذات القدرات المتو�سطة.
وكانت (�أبيكو) م�ؤ�س�سة م�شتركة بين
الهيئة العربية للت�صنيع ( )%70و�شركة

«رول��زروي����س» الإنجليزية ( ،)%30حيث
ت�أ�س�ست ع��ام  ،1978وك��ان ر�أ���س مالها
 32.4مليون دوالر ،ويبلغ عدد العاملين
فيها قرابة  500عامل

ف��ي �آن واح��د على م�سافة كبيرة وبدقة
عالية.
و«�� �س ��و ،»35-مقاتلة متعددة المهام
من الجيل « ،»++4وهي ن�سخة معدلة عن
مقاتالت «� �س��و »27-م��ن ت�صميم مكتب
«�سوخوي» ،وينتجها م�صنع «�إركوت�سك»
ل�صناعة الطائرات ،وح�صل �سالح الجو
الرو�سي �سنة  2014على �أول دفعة منها.
و�ست�صبح م�صر ثالث بلد يتعاقد على
هذه المقاتالت بعد ال�صين ( 24مقاتلة)
و�إندوني�سيا ( 11مقاتلة) ،لتلتحق في
م�صر بمقاتالت  MiG-29Mاالعترا�ضية
م �ت �ع��ددة ال �م �ه��ام ،وم��روح �ي��ات Ka-52
 Alligatorالهجومية ،ومنظومات الدفاع
الجوي  S-300VMبعيدة المدى و Buk-
 M2Eم�ت��و��س�ط��ة ال��م��دى و Tor-M2E
ق�صيرة المدى ،ورادارات الإنذار المبكر
ثالثية الأب �ع��اد  Protivnik-GEبعيدة
المدى ،وغيرها من منظومات الت�سليح
العاملة �أو المنتظر الإع�لان عن التعاقد
عليها خالل الفترة القادمة.

ال�سي�سي يكلف بو�ضع الخطط
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ع�ل�اج م��ل��ي��ون
�أف��ري��ق��ي م��ن ف��ي��رو���س «���س��ي»
كلف الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي الأجهزة
املخت�صة بالدولة بو�ضع اخلطط التنفيذية
لعالج مليون م��واط��ن �أف��ري�ق��ي م��ن فريو�س
«��س��ي» ،وك��ذل��ك �إط�ل�اق مرحلة ج��دي��دة من
حملة « 100مليون �صحة» لل�ضيوف املقيمني
يف م�صر.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماع الرئي�س مع كل
من الدكتور م�صطفى مدبويل رئي�س جمل�س
الوزراء ،والدكتورة هالة زايد وزيرة ال�صحة
وال �� �س �ك��ان ،وال��دك �ت��ور ع �م��رو ط�ل�ع��ت وزي��ر
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،و�شريف
�سيف الدين رئي�س هيئة الرقابة الإدارية.
ومت ا�ستعرا�ض البناء امل�ؤ�س�سي ملكونات
منظومة الت�أمني ال�صحي اجلديدة ،مبا فيها
نظم الدفع ،وحزم اخلدمات ،وح�صر الأ�صول
وت�صنيفها ،والهياكل واللوائح التنظيمية،
�إىل جانب املتابعة امليدانية ملحاور امل�شروع
مبحافظة بور�سعيد ،واالرتقاء بالقوى الب�شرية
وتدريبهم على ت�شغيل املنظومة وف ًقا للمعايري
العاملية ،وا�ستكمال التجهيزات الطبية.
كما تطرق االجتماع �إىل م�ستجدات مبادرة
« 100مليون �صحة» للق�ضاء على فريو�س
«�سي» والك�شف عن الأمرا�ض غري ال�سارية،
وكذلك احلملة القومية لإنهاء قوائم انتظار
مر�ضى احلاالت احلرجة.
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البابا توا�ضرو�س يتر�أ�س الم�ؤتمر الدولي الثالث
لمعهد الدرا�سات القبطية

يتر�أ�س البابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية،
وبطريرك الكرازة المرق�سية ،الم�ؤتمر الدولي الثالث
ال��ذي ينظمه معهد الدر�سات القبطية ،وال��ذي ي�أتي
تحت عنوان «التراث القبطي بين الأ�صالة والمعا�صرة»،
وذلك في الفترة من � 22إلى  24مار�س الجاري بالمركز
الثقافي القبطي.
ويناق�ش الم�ؤتمر الدولي الثالث لمعهد الدرا�سات
القبطية ع��دة مو�ضوعات هامة م��ن بينها :الأدي��ان
التي �صنعت الح�ضارات في م�صر ،ودرا�سة معمارية
للكنائ�س الأثرية.

جوجل» يمنح اللغة القبطية قبلة الحياة

ج��اءت �إ�ضافة �شركة جوجل الحروف
القبطية �إلى تطبيق جى بورد الخا�ص بها،
�ضمن التحديث الأخير الذى �شمل �إ�ضافة
 60لغة ،ليمثل خطوة مهمة؛ حيث تعد تلك
المرة الأولى التى يتم فيها �إ�ضافة الحروف
القبطية ب�شكل ر��س�م��ى ل�ل��وح��ة مفاتيح
افترا�ضية ،وم��ن ثم �سيتمكن م�ستخدمو
جى بورد من الكتابة باللغة القبطية ،التى
تواجه بالتجاهل فى وطنها م�صر؛ حيث
ت�ستخدم فقط فى الكنائ�س الم�صرية ،فى
�إقامة �صلوات القدا�س الإلهي ،فيما تراجع
ا�ستخدامها ب�شكل كبير فى الحياة اليومية،
عدا بع�ض القرى القبطية فى �صعيد م�صر،
ال �ت��ى ي��وج��د ب�ه��ا �أق �ب��اط ي�ح��ر��ص��ون على
التحدث بها وتعليمها للأبناء والأحفاد،
و�أ�شهرها قرية الزينية بمحافظة الأق�صر.
و�أ���ش��اد الأن �ب��ا م��رق����س م �ط��ران �شبرا
الخيمة وت��واب�ع�ه��ا ،ب �ق��رار ج��وج��ل قائال:
خبر جميل وم�ف��رح للغاية بالن�سبة لنا،
م�ضيفا من �ش�أن ذلك ت�سهيل العمل علينا
فى الكني�سة بالأجزاء الخا�صة بالت�سبحة

والترانيم وال�صلوات بالقدا�س ،الفتا �إلى
�أن اللغة القبطية �سهلة ال �ت��داول ويمكن
للجميع تعلمها ،مطالبا الجهات الر�سمية
ب��دع��م تلك ال�خ�ط��وة ق��ائ�لا :كيف تعطى
جهات �أجنبية �أهمية للغة م�صرية قديمة،
ونحن نتجاهلها ،مطالبا ب�إدراجها �ضمن
المقررات والمناهج الدرا�سية فى المدار�س
والجامعات.
و�أو�ضح الأنبا مرق�س �أن اللغة القبطية
ت��در���س ف��ى ال�ج��ام�ع��ة الأم��ري�ك�ي��ة وجميع
ال �ك �ل �ي��ات ال�لاه��وت �ي��ة� ،إل� ��ى ج��ان��ب دور
الكني�سة ،الفتا �إلى �أنه يتم تدري�س بع�ض
كلمات اللغة للأطفال فى مدار�س الأحد
والح�ضانات التابعة للكنائ�س ب�شكل يومي،
قائال :ذل��ك يعد تعليم م�ف��ردات محادثة
يومية ،كـ�صباح الخير و�أزيك ون�شكر ربنا،
ولي�س تدري�سا كامال للغة ،بهدف زرعها
فى نفو�س �أطفالنا ،خا�صة �أننا ن�صلى بها
فى �صلواتنا ،م�شد ًدا على �أن تعلم القبطية
�سي�ضيف م�ع��ارف ومعلومات كثيرة عن
التاريخ الم�صرى القديم.

أخبار كنسية
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في ذكرى نياحة البابا �شنودة الثالث..

«بابـا العرب» ير�صـد ق�صـة حيـاته منـذ عـام � 1923إلى 2012

منذ �إع�لان المخرج �ألبير مكرم ،عن
تقديمه فيلما ير�صد حياة البابا �شنودة
الثالث بعنوان «بابا العرب» و�شهد الو�سط
حالة من الجدل الوا�سع خا�صة بعد طرح
ال�شركة المنتجة البرومو الخا�ص بالفيلم
منذ اي��ام قليلة يك�شف م��ن خ�لال��ه كثير
من التفا�صيل والتغيرات التى طرات على
المجتمع من خالل �شخ�صية البابا �شنودة
الثالث.
التفا�صيل الخا�صة بالفيلم فى
ذكرى وفاة البابا �شنودة الثالث
ب��د�أت فكرة الفيلم بعد خ��روج الفيلم
الوثائقى «ال �م��زار» وال��ذى ق��ام ب�إخراجه
�أي�ضا البير مكرم ،وكان ذلك منذ عامين
تقريبا ،وقرر المخرج مع ال�شركة المنتجة
ريما�س على تحويل الفيلم الوثائقى الى
فيلم �سينمائى ير�صد فيه ح�ي��اة البابا
�شنودة الثالث ،وف��ى نف�س الوقت ير�صد
الفيلم تاريخ م�صر منذ عام  1923حتى
عام  2012من خالل �شخ�صية البابا.
وال�ف�ي�ل��م ح��ال�ي��ا ف��ى م��رح�ل��ة المونتاج
والمك�ساج (دمج وخطل الأ�صوات) ولم يتم
تحديد موعد نهائي للعر�ض على الجمهور،
يظهر البرومو الذى طرح الجانب الوطنى
للبابا من خالل حثه على الوحدة الوطنية
بين الم�سلمين والم�سيحيين ،بالإ�ضافة �إلى
�إلقائه ق�صيدة «فى حب م�صر» ،وخا�صة
«جعلتك يا م�صر في مهجتى و�أه��واك يا
م�صر عمق الهوى� ،إذا غبت عنك ولو فترة
�أذوب حنينا �أقا�سى النوى».
وي �� �ش��ارك ف��ى ال�ف�ي�ل��م ع ��دد ك�ب�ي��ر من

و�صول النائب البابوي الجديد ل�شرق كندا مقر خدمته

الممثلين الذين اختارهم المخرج بعناية
�شديدة وخا�صة �شخ�صية البابا �شنودة
الثالث حيث قرر المخرج �أن ي�سند الدور
الى ممثل من الوجوه الجديدة وهو �شاب
م�سيحى �أي�ضا خا�صة �أن ال�شخ�صية التى
يقدمها ل�ه��ا قد�سيتها وقيمتها ،لذلك
يحر�ص فريق العمل على ظهورها فى �أبهى
�صورة.
حياة البابا �شنودة بالفعل ت�صلح لكتابة
ع�م��ل درام� ��ى �أو �سينمائى لأن �ه��ا مليئة
بالأحداث الدرامية فالبابا الراحل در�س
ال�ت��اري��خ ال�ف��رع��ون��ى والإ� �س�لام��ى وكذلك
ال�ت��اري��خ ال�ح��دي��ث ،كما �أن��ه ك��ان �شاعرا

محبا لكتابة وق ��راءة ال�شعر ،ث��م �أ�صبح
��ض��اب�ط��ا ب��ال�ج�ي����ش وح� ��ارب ��س�ن��ة 1948
ودخ��ل ال�سجن لأ�سباب �سيا�سية ،كما �أنه
ولد يتيما فقد توفيت والدته �أثناء والدته
وم��ن �أر�ضعته كانت ام ��ر�أة م�سلمة ويعد
�أهم بابا للم�سيحيين فهو تركيبة �إن�سانية،
وت�ستحق �أن تخلد من خالل عمل درامى،
وفى ع�صر انور ال�سادات تم التحفظ عليه
فى الدير ب�سبب كثرة الأح��داث الطائفية
التى �شهدتها البالد فى هذه الفترة والتى
ت�سببت فى ن�شوب حالة من ال�صراع بين
البابا وال�سادات.
وفى مار�س من عام  ،2016ا�شتعلت �أزمة

دير مارمينا ي�ستكمل العمل في بناء كني�سة �شهداء القدي�سين

يوا�صل دير مارمينا العامر ب�صحراء مريوط برئا�سة �أ�سقفه نيافة االنبا
كيرل�س �أفامينا ،العمل فى ا�ستكمال بناء كني�سة �شهداء القدي�سين والتى بد�أ
البناء بها منذ عدة �سنوات فوق مدفن �شهداء كني�سة القدي�سين باال�سكندرية.
تعد الكني�سة التى يقوم دير مارمينا بت�أ�سي�سها� ،أول كني�سة فى م�صر تحمل
ا�سم �شهداء حادثة القدي�سين البالغ عددهم ع�شرين �شهيدا والذين راحوا
�ضحية االنفجار االرهابى الأثيم الذى ا�ستهدف كني�ستهم فى اوائل عام ، 2011
وقد تم دفنهم منذ ذلك التاريخ فى رحاب الدير.
وعلى بعد �أمتار قليلة خلف كني�سة ال�شهداء ،يقع م��زار ال�شهداء الثمانية
للكني�سة المرق�سية باال�سكندرية والذين ا�ست�شهدوا فى �أحد ال�شعانين من عام
 ، 2017وتم دفنهم اي�ضا فى دير مارمينا  ،ويدر�س نيافة االنبا كيرل�س ا�سقف
الدير ا�ضافة هذا المدفن �إلى مبنى كني�سة �شهداء القدي�سين .
و�صل �إلى مونتريال الثالثاء  12مار�س الأب الق�س بول�س البرامو�سي النائب البابوي يذكر �أن��ه قد �شب حريق كبير فى ابريل من العام الما�ضى بمبنى كني�سة
لمنطقة �شرق كندا ،وكان في ا�ستقباله بالمطار الآباء كهنة مونتريال و�أوتوا وكنيج�ستون ال�شهداء الذى ي�شيده الدير  ،وقد تمت ال�سيطرة عليه ثم توقف العمل فى البناء
منذ ذلك الوقت .
ومجموعة كبيرة من ال�شعب.

وأعطيكم رعاة حسب قلبي

تهنئة ألبونا لوقا سيداروس بعيد رسامته
يا �أبونا ياللي بنحبه  ...وطول عمرنا بنعزه
ياللي كلك حنيه  ...ودايما �شايل هم العيله ديه
كل �سنة و�أنت طيب و�سليم  ...وعلى رعيتك كاهن �أمين
تعبت يا �أبونا و�شقيت  ...وفي الآخر نلت ما تمنيت
بيت هلل العلي القدو�س  ...ما اجمل اللحن ورنه الناقو�س
كني�سه جديده ومذبخ وايقونه  ....ورفع بخور و�صاله وترنيمه
ربنا يباركك ويخليك  ....وذراعه ت�سندك وتقويك
وعينيه تحر�سك وتحميك  ...لأوالدك اللي متعلقين بيك
اللي لتعاليمك الروحيه �سامعين  ...ولكل ار�شاد ون�صيحه م�صغيين
يارب ا�سمع وا�ستجيب  ...واجعل ا�سماءنا في �سفر الحياه مت�سجلين
ابونا لوقا كل �سنة وقد�سك طيب وبخير
ول�سنين طويله وعمر مديد و�أنت كاهن لبيعة عمانوئيل
دكتور اميل ودكتورة امال زخاري
دكتور يوحنا و كر�ستني جاد ا
دكتور كريل�س ومارينا زخاري

بين �شركة للإنتاج ال�سينمائي والكني�سة،
خا�صة بعد �إعالن الممثل ح�سن يو�سف عن
عزمه تقديم م�سل�سل يتناول حياة البابا
�شنودة الثالث.
ال�م�ج�ل����س ال �م �ل��ي للكني�سة القبطية
تماما،
الأرثوذوك�سية ،رف�ض تلك الفكرة ً
و�شن هجوم كبير على ط��ارح��ي الفكرة،
وو�صل الأم��ر بالتهديد باللجوء للق�ضاء،
حال �إنتاج �أى عمل دون الح�صول على �إذن
الكني�سة ،لتنتهي تلك الأزمة ب�إعالن ح�سن
يو�سف� ،أنه لن يج�سد دور البابا.
يذكر �أن حياة البابا �شنودة الثالث ،تم
تناولها من خالل الأعمال الدرامية ،في 3
�أعمال فقط ،وهم« :المزار ،و الراعي ،و
البابا والبرية».
وال �م��زار ه��و فيلم ت�سجيلي ،مدته 85
دقيقة ،وت��م �إن�ت��اج الفيلم تحت �إ�شراف
القم�ص بول�س الأنبا بي�شوي �سكرتير البابا،
وبرعاية الأنبا �صرابامون �أ�سقف ورئي�س
دير الأنبا بي�شوى.
�أم��ا عن فيلم ال��راع��ي ،فهو فيلم مدته
�ساعتين ،م��ن �إن �ت��اج دي��ر الأن �ب��ا بي�شوي،
م�أخوذ من كتاب م�صباح الرهبنة المنير
للكاتب ن�ش�أت زقلمة ،و�سيناريو وحوار
و�إخ��راج ماهر زكي ،وراجعه الأنبا مو�سى
�أ� �س �ق��ف ال �� �ش �ب��اب ،وج���س��د م�م�ث�ل��ون فيه
�شخ�صية البابا ف��ي م��راح��ل حياته منذ
مولده.
وبالن�سبة للبابا والبرية ،فهو �أقل الأفالم
مدة عن حياة البابا حيث تمثل مدته 46
دقيقة فقط ،وهو فيلم ت�سجيلي عبارة عن
لقاء القم�ص بول�س الأنبا بي�شوي �سكرتير
البابا �شنودة فقط.

ǝźƾƸƶŽȚțƾƇǧȚǝƁƾŸȤǁƎ

@¿AÄ@hH@AIÀÛ@ÈÃÉËH@hkAIÀÛ

ȝȚȤǋƥȚȶȲǞƇƳŽȚǜžȴƾžȢȁȚȟǾŸǎżǍžȠƾƄƄźȚƖ
ȲƾƃƲƄŴǽȴǽȚǎƀƾűǎżǍƓȚȶƾƸſȤǞƱƸŽƾżǁƵƷŮ
ǍƅżȚȶǀƶŴȈȏǜŴǜžțƾƃƪŽȚǜžǠǤǍƓȚ
Under the patronage of his
Eminence Metropolitan Serapion,

and His Grace

Bishop Abraham,
the Rehab center for the Treatment of
Addiction of Alcohol and Drugs was
inaugurated in city of Hemet California
and is ready to accept male patients 18
years and older.
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مقاالت روحية

عالقة البابا شنودة بالكتاب المقدس

لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
في هذه الأيام نتذكر رحيل مثلث الرحمات
البابا �شنودة الثالث الذي عا�ش وخدم الكني�سة
القبطية الأرث��وذك���س�ي��ة على م��دار ع�شرات
الأع��وام ،خادما وراهبا و�أ�سقفا وبطريركا.
خدم زمان ًا طويال ،وترك �آثار ًا عري�ضة.
ونحتفل ب�ت��ذك��ارات �أح �ب��اء �أب ��رار عا�شوا
وخدموا �أي�ضا بكل �أمانة ،واختارهم اهلل في
ه��ذا ال�شهر �شهر م��ار���س .فقد احتفلنا منذ
�أي��ام بتذكار البابا كيرل�س ال�ساد�س ،و�أي�ضا
نحتفل بتذكار نياحة �أبونا فلتا�ؤ�س ال�سرياني
الذي عا�ش في هذا الدير ،ونما وترهب فيه،
ونحتفل اي�ضا بتذكار نياحة �أب��ون��ا ميخائيل
ابراهيم من القاهرة ،والذي خدم اي�ضا خدمة
كهنوت م�ب��ارك��ة ،ول��ه ذك��رى ح�سنة .و�أي�ضا
نحتفل بتذكار نياحة �أبونا بي�شوي كامل من
الأ�سكندرية ،وال��ذي خدم �أي�ضا خدمة �أمينة
عبر�سنوات كثيرة ،في م�صر وخارج م�صر.
ع �ن��دم��ا ي�م�ن�ح�ن��ا اهلل ه���ذه ال �ت��ذك��ارات
المباركة ،وه ��ؤالء الذين ي�شفعون فينا ومن
�أجلنا ،نحتفل بتذكار البابا �شنودة في الدير
ال��ذي ترهب فيه ،دير ال�سريان ،وب��د�أ حياته
الأ�سقفية من هنا ثم البطريركية .وبعد �أن �أتم
خدمته ب�سالم ،ارت��اح في دير الأنبا بي�شوي،
وه �ن��اك ��ص��ار م���زاره ،وال��دي��ران متالزمان
ومتحابان معا.
وال�ح��دي��ث ع��ن ال�ب��اب��ا ��ش�ن��ودة ل��ه جوانب
كثيرة فهو كان �شخ�صية جامعة ،و�شخ�صية
لها ح�ضور ،قاد الكني�سة بطريركا �أكثر من
�أرب�ع�ي��ن �سنة ،وقبلها ح��وال��ي ع�شر �سنوات
�أ�سقفا للتعليم في حبرية قدا�سة البابا كيرل�س
ال�ساد�س .كان راهب ًا و�صار متوحداً ،وقبلها
كان دار�سا ومدر�سا في الكلية الإكليريكية.
�أنها حياة غنية وممتلئة بالثمار.
ولكن �أريد �أن �أقف عند نقطة واحدة وهي
عالقة البابا �شنودة بالكتاب المقد�س .بال�شك
كان بارع ًا في الكتاب المقد�س ،وك��ان محب ًا
ودار��س� ًا للكتاب المقد�س .وكثير ًا ما ر�أيناه
في ال�صور �أمامه الكتاب المقد�س مفتوح ًا
يقر�أ فيه �أو يدر�س �أو يبحث عن �شيء .اهتم
بالكتاب المقد�س �أعظم �إهتمام ،فالكتاب هو
حياتنا كما يقول بع�ض القدي�سين� :إن الكتاب
المقد�س ه��و ف��م الم�سيح .وجهلنا بالكتاب

المقد�س هو �أ�سا�س كل خطية وك��ل �شر.
وهذا المو�ضوع مت�سع وكبير� ،أعني عالقة
البابا �شنودة بالكتاب المقد�س عبر �سنوات
عمره.
�أوال :كان كتابيا و�إنجيليا في
الحوارات التعليمية
الكتاب هو القاعدة الرئي�سية التي نعي�ش
بها .والكتاب ُو�ضع وكتبه �أنا�س اهلل القدي�سون
لكل النا�س .مكتوب للمتعلم وغير المتعلم،
لكل ل�سان ول �غ��ةُ ...ك�ت��ب لكل ال�ن��ا���س .وهو
ر�سالة الخال�ص .وكتب ليعرفنا �أنه لي�س لأحد
بغيره (�أي الم�سيح) الخال�ص .وعندما �أقول
عن البابا �شنودة �إن��ه كان فالحا في الكتاب
المقد�س� ،أعني �أنه كان يبحث ويزرع ويتعلم
ويقطف ثمار ًا من كلمة اهلل المقد�سة .وكانت
العظات الروحية التي �ألقاها في منا�سبات
عديدة كعبارة «الكالم الذي �أكلمكم به هو روح
وحياة» (يو .)63:6والكتاب في حياة الإن�سان
كبعارة «لي�س بالخبز وحده يحيا الإن�سان ،بل
بكل كلمة تخرج من فم اهلل» (متى.)4:4
و�إن كنا نغذي الج�سد بالخبز ،فنحن نغذي
الروح بالكتاب المقد�س ،وهذا لي�س مق�صورا
على الدار�سين لكنه لكل النا�س.
ا�ستطاع البابا �شنودة �أن يقدم كلمة اهلل
�صافية ،ولكل اح��د .كان كتابي ًا و�إنجيلي ًا في
عظاته التعليمية التي �صارت فيما بعد كتبا.
علم الكثيرين في جميع المنا�سبات ،وكان
الكتاب هو الفي�صل والأ�سا�س .وعندما نتذكر
رحيله في ه��ذه الأي ��ام ،نتذكر �أي�ضا تعليمه
و�إب �ح��اره في كلمة اهلل المقد�سة .وه��ذه هي
الأمانة� ،أن نعي�ش في الكلمة المقد�سة.
�أيها الحبيب انتبه لئال تكون كلمة اهلل مهملة
ف��ي حياتك ،ب��ل ع�ش بها واق��ر�أه��ا وادر�سها
وت�أمل فيها با�ستمرار ،وادخل �إلى الأعماق في
كل �أ�سفار الكتاب المقد�س كما علمنا البابا
�شنودة الثالث.
ثانيا :كان كتابي ًا و�إنجيلي ًا في
الرهبنة والحياة الديرية
الرهبنة في �أ�صلها وفي جذورها نابعة من
الكتاب المقد�س ،فعندما نقر�أ في �سيرة �إيليا
النبي �أو �سيرة يوحنا المعمدان �أو �سيرة �أمنا
العذراء ،نرى مالمح لهذه الحياة الروحية.
والأنبا انطونيو�س انطلق من الإنجيل وبد�أ هذه
الحياة الديرية وبعده التحق به ع�شرات بل
مئات و�ألوف في الحياة الرهبانية.
البابا �شنودة دخل �إلى الدير �سنة ،1954
قرابة �سبعين �سنة .الحياة كانت غير ممهدة،
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الأ�صحـــاح التا�ســـع

البوقان الخام�س وال�ساد�س

† تحدثنا على الأبواق الأربعة الأولى في
الأ�صحاح الثامن حيث :
البوق الأول :ربنا �أر�سل َب َرد ًا وناراً.
ال �ب��وق ال�ث��ان��ي :جبل ي�سقط ف��ي البحر
فيحوله �إلى دماً.
البوق الثالث :كوكب ي�سقط في الأنهار
فيحولها ُمرة.
البوق الرابع� :ضرب الرب ال�شم�س والقمر
والنجوم حتى �أظلم الثلث منها.
�أما الثالثة �أبواق التاليين �أ�صعب..
† ينق�سم الأ�صحاح التا�سع �إلى جزئين:
البوق الخام�س :من عدد ،12-1
البوق ال�ساد�س :من عدد .21-13
البوق الخام�س:
« ُث َّم َب َّوقَ ال َْمال َُك الْخَ ِام ُ�سَ ،ف َر�أَ ْي ُت َك ْوكَب ًا
ال�س َما ِء �إِلَى الأَ ْر��ِ�ضَ ُ ،و�أ ْع ِط َي
ق َْد َ�سق ََط ِم َن َّ
َ�ص ِع َد
ِم ْف َت َاح ِب ْئرِ ا ْل َها ِو َي ِةَ .ف َف َت َح ِب ْئ َر ا ْل َها ِو َي ِة ،ف َ
ُدخَ ا ٌن ِم َن ا ْل ِب ْئرِ ك َُدخَ انِ �أَتُونٍ َع ِظ ٍيمَ ،ف َ�أظْ ل ََم ِت
ال�شَّ ْم ُ�س َوال َْج ُّو ِم ْن ُدخَ انِ ا ْل ِب ْئرِ َ .و ِم َن ال ُّدخَ انِ
خَ َر َج َج َرا ٌد َعلَى الأَ ْر ِ�ضَ ،ف ُ�أ ْع ِط َي ُ�سل َْطان ًا ك ََما
ِل َعقَار ِِب الأَ ْر ِ�ض ُ�سل َْطا ٌنَ .وقِيلَ َل ُه َ�أ ْن َال َي ُ�ض َّر
ُع�شْ َب الأَ ْر ِ�ض َو َال �شَ ْيئ ًا َ�أخْ َ�ض َر َو َال �شَ َج َر ًة َما،
ين َل ْي َ�س َل ُه ْم خَ ْت ُم ا ِ
هلل َعلَى
َّا�س َفق َِط ال َِّذ َ
ِ�إال الن َ
ُ
َ
َ
ِ
جِ َب ِاههِ ْمَ .و�أ ْعط َي �أ ْن َال َي ْق ُت َل ُه ْم َبلْ �أ ْن َي َت َعذَّ ُبوا
خَ ْم َ�س َة �أَ�شْ ُهرٍ َ .و َعذَ ا ُب ُه َك َعذَ ِ
اب َع ْق َر ٍب �إِذَ ا ل ََد َغ
َّا�س ال َْم ْو َت
�إِن َْ�سان ًاَ .و ِفي ِتل َْك الأَ َّي ِام َ�س َيطْ ُل ُب الن ُ
�ون َ�أ ْن َي ُموتُوا َف َي ْه ُر ُب
َو َال َي��جِ � ُ�دو َن� ُهَ ،و َي� ْرغَ � ُب� َ
ال َْم ْو ُت ِم ْن ُه ْمَ .و�شَ ك ّل ال َْج َر ِاد ِ�ش ْب ُه خَ ْيلٍ ُم َه َّي َ�أةٍ
ِلل َْح ْر ِبَ ،و َعلَى ُر�ؤ ِ
ُو�س َها َك�أَكَالِيلَ ِ�ش ْب ِه الذَّ َه ِب،
وه َها َك ُو ُجو ِه الن ِ
َان َل َها �شَ ْع ٌر كَ�شَ ْعرِ
َّا�سَ .وك َ
َو ُو ُج ُ
الن َِّ�سا ِءَ ،وكَان َْت �أَ ْ�سنَا ُن َها َك�أَ ْ�سنَانِ ا ُلأ ُ�س ِود،
�ان َل َها ُد ُرو ٌع َك� ُ�د ُر ٍوع ِم� ْ�ن َح ِد ٍيدَ ،و َ�ص ْو ُت
َو َك� َ
َ�ص ْو ِت َم ْر َك َب ِ
ات خَ ْيلٍ َك ِثي َر ٍة ت َْجرِ ي
�أَ ْج ِن َح ِت َها ك َ
َاب ِ�ش ْب ُه ا ْل َعقَار ِِبَ ،وكَان َْت
�إِلَى ِق َتالٍ َ .و َل َها �أَذْ ن ٌ
َّا�س
ِفي �أَذْ نَا ِب َها ُح َم ٌ
اتَ ،و ُ�سل َْطا ُن َها �أَ ْن ُت�ؤ ِْذ َي الن َ
ً
ِ
ِ
خَ ْم َ�س َة �أَ�شْ ُهرٍ َ .و َل َها َمال َُك ا ْل َها ِو َية َملكا َع َل ْي َها
ا�س ُم
ا�س ُم ُه بِا ْل ِع ْب َرا ِن َّي ِة «�أَ َب ُّد َ
ون» َو َل ُه بِا ْل ُيونَا ِن َّي ِة ْ
ْ
ْ
ون» .ا ْل َو ْي ُل ا ْل َو ِاح ُد َم َ�ضى ُه� َوذَ ا َي�أ ِتي
«�أَ ُبو ِّل ُّي َ
َو ْيالَنِ �أَ ْي�ض ًا َب ْع َد َهذَ ا»( .ر�ؤ.)12-1:9
†البوق الخام�س وا�ضح �أنه هو �أ�شد من
الأب��واق الأربعة الأول��ى لأن البوق الخام�س
ه��ذا ع �ب��ارة ع��ن �إن���ذار للب�شر ع��ن الفترة
ال�شديدة التي �ست�أتى وت�سبق مجيء الدجال
التي �ستكون فترته �أ�صعب بكثير كما �سنرى
في البوق ال�ساد�س .في البوق الخام�س يقول
القدي�س يوحنا �أنه �شاهد كوكب قد �سقط من
ال�سماء �إلى الأر�ض ومعه مفتاح بئر الهاوية
ففتح بئر ال�ه��اوي��ة ف�صعد دخ ��ان م��ن بئر

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

الهاوية كدخان �أتون عظيم ف�أظلمت ال�شم�س
والجو من دخان البئر كما في ر�ؤيا ()18:1
فال�سيد الم�سيح يعرِ ف نف�سه قائال« :الذي
له مفتاح بئر الهاوية» ه��ذا يجعلنا نف�سر
ونقول �إن��ه المالك ال��ذي فتح بئر الهاوية
�أو الكوكب الذي �سقط من ال�سماء ،كما لم
يكن �شيطان ،ا�ستعمل قبل ذلك تعبير �سقط
بمعنى �أنه كان مالك و�سقط ولكن هنا كلّمة
�سقط من ال�سماء معناها الأ�صلي نزل من
ال�سماء فهذا المالك نزل من ال�سماء �إلى
الأر���ض وب��دم الم�سيح هو وح��ده ال��ذي معه
مفتاح حرفي �إنما معناها �إن هو �سمح له
�إنه يفتح لأن لو تذكرون �أن الم�سيح عندما
ُ�صلب على ال�صليب �أخ��د ال�شيطان وقيده
في الهاوية ربطه وقيده فكون �إن الم�سيح
هو ي�سمح �إن ال�شيطان ينحل قلي ًال ومعناها
التي هي ال�ضيقة العظيمة وهي ت�سبق مجيئه
الثاني هو قيده ولم يكن ال�شيطان له �سلطان
علينا �إال لو �أردنا �أن ُن�ؤذى من ال�شيطان مثل
�شخ�ص لديه كلّب وكان يربطه ب�سل�سلة ثم
يربطه ب�سور �أو ي�ضعه في �سور كبير ولم
يقدر �أحد �أن ي�ؤذَ ى من هذا الكلّب المتوح�ش
�إال في حالة واح��دة �أن يقفز داخ��ل ال�سور
ثم ي�ضع يديه في مكان الكلّب ،طبع ًا الكلّب
�سيع�ضه ،وفي هذه الحالة ال يقدر �أن يرفع
ق�ضية على �صاحب هذا الكلّب بل �صاحب
الكلّب يرفع عليه ق�ضية .الم�سيح يريحنا
في عهد النعمة بعد ال�صليب قُيد ال�شيطان
ورب �ط��ه ف��ي �سل�سلة وط��رح��ه ف��ي الهاوية
والهاوية تعبير موجود عند اليهود معناه
البئر �أو الهاوية التي لي�س لها قرار ،مكان
عميق ،هوة عظيمة ،ال يقدر �أح��د في عهد
النعمة �أن ي ��ؤذى من ال�شيطان �إال لو هذا
الإن�سان �سمح لل�شيطان نف�سه ب�أن ي�ؤذيه ،ولو
�أننا ت�سلحنا بنعمة ربنا الموجودة داخلنا ال
ي�ستطيع ال�شيطان �أن ي�ؤذينا �إنما في الأيام
الأخيرة قبل مجيء الدجال �سي�سمح الم�سيح
ب���أن ال�شيطان ي�ضرب �ضربته الأخيرة،

ودخل الدير ودخل مع �آخرين ،وكان التقليد
الرهباني محفوظ ًا في هذا الدير .ومع مرور
ال�سنين التحق به �آباء �أحباء يريدون الحياة
الإنجيلية .والحياة الرهبانية تقوم كل يوم على
�أن كل راهب له وقت لل�صالة وقت للعمل ووقت
للقراءة من الكتاب المقد�س والكتب الآبائية.
كان البابا �شنودة يهتم جد ًا بالرهبنة ،بل
�أنه باعث تجديدات في الحياة الرهبانية .وفي
زمنه تجددت عدة �أديرة من الناحية الرهبانية
والمعمارية ،والتحق �آب��اء �أح�ب��اء ب�أديريتنا
القبطية ،وع��ا��ش��وا فيها ورف �ع��وا ال�صلوات،
و�صارت �أديرتنا عامرة روحي ًا بوا�سطة الآباء
الذين يحيون فيها .وتكلم كثير ًا عن ال�سلوكيات
الرهبانية الم�ستقاة من الإنجيل .كان محبا
للرهبنة ،وكثيرا ما ك��ان يتواجد في الدير،
وكتب كلمات كثيرة عن الحياة الرهبانية،
نافعة لنا ول�ل�أج �ي��ال ال �ق��ادم��ة .ك��ان كتابي ًا
و�إنجيلي ًا في الحياة الرهبانية والديرية.
ثالثا :كان كتابيا و�إنجيليا في الحياة
الالهوتية
ال�ب��اب��ا ��ش�ن��ودة ك��ان كتابي ًا و�إن�ج�ي�ل�ي� ًا في
ال� �ح ��وارات ال�لاه��وت �ي��ة ،وه��ي العملية التي
نتوا�صل بها مع كل كنائ�س العالم الأرثوذك�سية
والكاثوليكية والبروت�ستانتية� .أث�ن��اء حبرية
البابا �شنودة ،بد�أنا نن�شئ حوارات مع جميع
الكنائ�س الأرثوذك�سية البيزنطية ،و�صارت لنا
ح��وارات مع �إخوتنا في العائلة الأرثوذك�سية
القديمة ( ،)Orientalول �ق��اءات م�ستمرة
وحوارات ونحن على نف�س الإيمان .ثم امتدت
ال�ح��وارات �إل��ى الكني�سة الكاثوليكية ،وكانت
زيارته الأولى للفاتيكان عام 1973م هي �أول
مقابلة بين كر�سي الأ�سكندرية وكر�سي روما،
وبد�أت عبر هذه ال�سنوات الطويلة �سل�سلة من
الحوارات المتعددة والمت�شعبة ،و�صارت هذه
الم�شاركة م�شاركة للمحبة والتفاهم والوحدة
التي لم ن�صل �إليها بعد ،ولكن �أن ن�صل �إلى
المحبة فن�ستطيع �أن ن�صل �إل��ى الوحدة .ثم
امتدت الحوارات �إلى الكنائ�س البروت�ستانتية
في العالم ،وزار كثيرا من هذه الكنائ�س ،وكانت
هذه الحوارات تو�ضع لها �أجندة ون�شترك فيها
ر�سميا .والحوارات تحتاج �إلى ع�شرات ال�سنين
لكيما ن�صل �إلى �سهم واحد م�شترك .و�أي�ضا
الحوارات مع الكني�سة الأنجليكانية وحوارت
م�ستمرة بهدف التوا�صل .وال �ح��وار ينطلق
من الكتاب المقد�س ،وهو القاعدة الرئي�سية
للحوارات الالهوتية.
والبابا �شنودة هو �صاحب التعبير (خطورة
الآي��ة الواحدة) الغير م�سنودة ب�آيات �أخرى.
ولذلك الكتاب يقول لنا « َو ِلكنِ ال َِّذي َي ْ�ص ِب ُر
�ص( .مت»)13:24
�إِ َل��ى ا ْل ُم ْن َت َهى فَهذَ ا َيخْ ُل ُ
لذلك هذه الأيام �ستكون �صعبة ،ولذلك يجب
�أن ن�ستعد ،لأن الأي��ام القادمة �أ�صعب من
الأيام ال�سابقة� ،إن البوق الخام�س وال�ساد�س
وال�سابع �أ�صعب ج��د ًا م��ن الأب ��واق الأربعة
�صب جامات اللـه �أ�صعب
الأولى� ،أي�ض ًا ف�إن ّْ
بكثير ج��د ًا م��ن الأب� ��واق ،الأب���واق مازالت
�إن ��ذارات وحتى عندما ربنا ي�سمح ببع�ض
الت�أديبات ي�سمح بها ف��ي مو�ضوع الأب��واق
لكي ي�شدنا للتوبة ولي�س ليعطينا الق�صا�ص
الإلهي كما �سنرى بعد ذلك في الجامات.
ال�سيد الم�سيح �سي�سمح ب�أن ُيحل ال�شيطان
�إلى حين ،و�سوف ي�شن ال�شيطان حملة �ضد
الكني�سة وعقائدها و�ضد �شعبها وم�ؤمنيها
و�سي�شجع على االنحرافات الإيمانية التي
ُي��رم��ز لها بالدخان ال��ذي �صعد م��ن البئر
كدخان �أت��ون عظيم ف�أظلمت ال�شم�س من
ال��دخ��ان ،التعاليم ال�غ��ري�ب��ة والهرطقات
والبدع تكون مثل الدخان تحجب نور ال�شم�س
وال�شم�س هنا ترمز �إلى الم�سيح الذي قال
عنه الكتاب« :تُ�شْ رِ قُ �شَ ْم ُ�س ا ْلب ِِّر َوال�شِّ فَا ُء
ِفي �أَ ْج ِن َح ِت َها» (مال  .)2:4وهذا الذي نراه
الآن في الحقيقة و�سوف يزداد �أكثر ،هناك
�أُنا�س كثيرون ي ّدعون �أنهم م�سيحين وي ّدعون
�أنهم ي�ؤمنون بالم�سيح وهم بعيدون ك ّل البعد
ع��ن الم�سيح �شم�س البر لأن ف��ي �إيمانهم
انحرافات كثيرة وعقائد غير �سليمة بربنا
ي�سوع الم�سيح ،ولكن هذه الأ�شياء �ست�ضر
النا�س الذين لي�س لهم ختم الم�سيح على
جباههم ،فيقول له :انتبه �إنه ال ي�ضر ع�شب
الأر���ض وال ي�ضر النبات الأخ�ضر وال ي�ضر
الأ�شجار «ع�شب الأر���ض» هنا ي�شير به �إلى
النا�س المبتدئين ف��ي الإي �م��ان الم�سيحي
وحتى �إن كانوا لم ي�صلوا بعد لعمق الإيمان
ولكن �أي�ض ًا ربنا �سيحر�سهم وال يدع �ضرر
ال�شيطان ي�أتي عليهم ،لأنهم يحاولون و�إن
كانوا مبتدئين كي ينموا في الإي�م��ان ،هذا
�إ��ش��ارة �إل��ى الع�شب الأخ�ضر .و�أم��ا النا�س
ال��ذي��ن ن �م��وا ق�ل�ي� ً
لا ف��ي ح�ي��ات�ه��م م��ع ربنا
وازدادوا في الروحيات ي�شير �إليهم بالنبات
الأخ���ض��ر ،نبات �أك�ب��ر م��ن الع�شب و�أي�ض ًا
�سيعتني بهم اللـه لكي يك ُبروا ويكونوا مثل
الأ�شجار وبالتالي الذين تقدموا ونموا في
الإيمان وفي الحياة مع الم�سيح والذين ُيرمز
لهم بالأ�شجار قال ال ت�ضر ع�شب الأر�ض وال
النبات الأخ�ضر وال الأ�شجار �أولئك النا�س
ال��ذي��ن فيهم ث �م��ار ،ال�ن��ا���س ال��ذي��ن فيهم
خُ �ضرة ،النا�س الذين فيهم ن�ضورة ،النا�س
الذين يجاهدون ويحاولون �أن ي�صبروا �إلى
المنتهي لكي يخل�صوا� ،أم��ا ال��ذي��ن �سوف
يت�ضررون هم النا�س الأ�شرار البعيدين عن
الإيمان والراف�ضين فر�صة التوبة والرجوع
ومع هذا ومع �أن البوق الخام�س فيه �إنذارات
�أ�شد من الأبواق الأربعة الأولى �إال �أن ربنا في
محبته يقول «�إنه �أعطى �أال يقتلهم بل يتعذبوا
خم�سة �أ�شهر كعذاب �إن�سان لدغه عقرب» �أي
لي�س مو�ضوع قتل وال موت �أو مو�ضوع نهاية
كما �سنرى في �صب الجامات ولكن هي نوع
من الت�أديب الأ�شد من الأربعة الأول��ى حتى
ينتبه النا�س وترجع له ،تعبير خم�سة �أ�شهر

وعندما ندخل �إل��ى عمق الآي��ات في الكتاب
المقد�س ال��ذي هو ر�سالة لكل �أح��د بما فينا
الذين يدر�سون الالهوت والعقيدة وكتابات
الآباء كما فهمومها.
كان البابا �شنودة يهتم بهذه الحوارات جداً،
وكانت �شكال من ا�شكال الج�سور والتوا�صل مع
كل كنائ�س العالم.
ونحن ككني�سة قوية ولها تاريخ يعود �إلى
القدي�س م��ار مرق�س ،ال��ذي �أ�س�س مدر�سة
اال�سكندرية ال�لاه��وت�ي��ة ،ل��ذل��ك ن��دخ��ل هذه
الحوارات الالهوتية ونحن نحمل خبرة طويلة
في المعرفة .والحوارات تقوم على معرفة كلمة
اهلل كما ع ّلمنا البابا �شنودة ،وكلمة اهلل «حية
وفعالة و�أم�ضى من كل �سيف ذي حد البابا
توا�ضرو�س يتر�أ�س الم�ؤتمر ال��دول��ي الثالث
لمعهد الدرا�سات القبطية ين ،وخارقة �إلى
مفرق النف�س وال��روح والمفا�صل والمخاخ،
وم�م�ي��زة �أف �ك��ار القلب ون�ي��ات��ه» (عبرانيين
.)12:4
ت��ذك��ارن��ا ف��ي ه��ذا ال�ي��وم لي�س على �سبيل
ال�ت��ذك��ار ال�ت��اري�خ��ي ،ول�ك��ن على �سبيل �أننا
نتذكر مر�شدينا الذين علمونا كلمة الحق،
نتذكرهم ونتعلم منهم ونم�ضي على �آثارهم.
ه��ذه ال�ت��ذك��ارات ي��ا �إخ��وت��ي لي�ست تذكارات
في التاريخ ،ولي�ست ت��ذك��ارات زمنية فقط،
كما ن�ؤمن في كني�ستنا �أن هناك توا�صال بين
ال�سماء والأر���ض ،فاليوم يفرح البابا �شنودة
بوفاء �أب�ن��اءه ،ه��ذا الوفاء ال��ذي نقدمه لمن
خ��دم وم��ن تعب كل ه��ذه ال�سنوات الطويلة،
والأك�ث��ر من ذل��ك �أننا نم�ضي نتعلم ونعي�ش
ون�ستلم الأمانة ون�سلمها ب�أمانة.
الكتاب المقد�س هو الأ�سا�س والأ�صل ،لذلك
ر�سالة ه��ذا اليوم ان يكون كتابك المقد�س
مفتوحا �أمامك دائم ًا ،تتعلم منه ،وتقر�أ فيه،
وتنتظر ر��س��ال��ة اهلل ل��ك .ه�ك��ذا ك��ان البابا
�شنودة دار�سا و�شارحا للكتاب ،وعا�ش الإنجيل
ط��وال وعر�ضا ،وه��ي �صفة رائعة لرجل اهلل.
الإنجيل لي�س لل�سماع فقط ،الإنجيل للحياة.
نتذكر مثلث الرحمات البابا �شنودة الثالث،
ونتذكر رحمته ال���ش��دي��دة ،وتعلقه ال�شديد
بالكتاب المقد�س ،وكيف كان يحفظه ويتعلم
منه ،فلنكن مثله ،ولنع�ش ف��ي ه��ذا التدبير
ال��روح��ي في كني�ستنا وف��ي �أدي��رت�ن��ا .يعطينا
م�سيحنا ال�ق��دو���س ك��ل بركة روح �ي��ة ،ونرفع
طلباتنا �إل��ى ال�سماء لكي ما ي�شفع فينا كل
�آبائنا الأح �ب��اء ال��ذي��ن نحتفل بهم ،وليكمل
الم�سيح �أيام غربتنا ب�سالم .لإلهنا كل المجد
والكرامة من الآن و�إلى الأبد �آمين.

هنا يرجع في الأ��ص��ل �إل��ى الفي�ضان الذي
حدث في �أي��ام نوح كان  150يوم �أو خم�سة
�أ�شهر ف�أ�صبحت رمز للفترة التي يعطي فيها
اللـه للنا�س فر�صة للتوبة عندما ي�صنعوا
ال�شر فا�ستعمل تعبير خم�سة �أ�شهر ولي�س
�شرط ًا �أن تكون ال�م��دة بال�ساعة �أو اليوم
كما نعرف يقول «الجراد �شبه خيل مهي�أة
للحرب» لأن الحرب يقودها ال�شيطان �ضد
الكني�سة و�ضد �شعبها حرب قوية كما يقول
الكتاب �إن حربنا لي�ست مع لحم ودم يقول
هذه الخيل على ر�ؤو�سها �أكاليل من ذهب،
الإكلّيل عادة رمز للن�صرة فهو يريد �أن يوهم
النا�س �إنه قوي و�أن ك ّل الأم��ور �أ�صبحت في
يديه فت�ضعف النا�س �أمامه وفي نف�س الوقت
الأكاليل من الذهب« ،الذهب» رمز الملك
ورم��ز للغنى فالنا�س ممكن تنخدع بهذه
الأ�شياء ،خا�صة الأ�شياء الب ّراقة والأ�شياء
التي لها قيمة مادية كبيرة ممكن جد ًا نا�س
تبيع الم�سيح لأجل ذهب �أو ف�ضة �أو «�ألماظ»
ولذلك ي�ستعمل هذه الأ�شياء لأنه عارف �أن
النا�س ممكن تت�أثر ب ��إغ��راءات مادية لكي
تبعدهم عن الأمور الروحية .يقول �إن وجهها
كوجه النا�س لأنه يريد �أن يقول �إن ال�شيطان
ال يحارب وحده ولن يظهر ب�شك ّل ال�شيطان
ال��ذي ن��راه في بع�ض ال�صور ولكن �سيظهر
في �صورة النا�س يوجد �أنا�س فيهم �أرواح
�شياطين ويوجد �أنا�س فيهم خبث ال�شيطان
وي��وج��د �أن��ا���س ممكن ال�شيطان يتعلم من
�شرهم بعد ما دربهم على ال�شر و�أ�صبحوا
ي�شغلوا مخهم �أكتر في ال�شر عندما يقول
وجهه كوجوه النا�س في �إي��ذاء الب�شر يقول
لها �شعر كالن�ساء و�أ�سنانهم ك�أ�سود وهذا
يدل على المعاني الروحية �إذن هل معقول
�إن واحد يكون �شعره كالن�ساء و �أ�سنانه مثل
الأ�سود ال �أحد ير�ضى بذلك والنا�س الذين
يف�سرون �سفر الر�ؤيا بطريقة حرفية يقعوا في
م�آذق ويغ�ضبوا ك ّل ال�سيدات منهم كيف يكون
�شعره كالن�ساء و�أ�سنانه كالأ�سود وال يتم�شى
هذا مع ذاك وهو فع ًال هذا نقي�ض الن�ساء،
هنا يرمز �إل��ى الحنان والعطف والأمومة
والأ�سنان مثل الأ�سود يق�صد بها االفترا�س
والعنف والق�سوة فالأثنين هنا نقي�ضين ،لأنه
فع ًال عمل ال�شيطان ظاهر من الخارج كما
قال الم�سيح كحمل وديع ومن الداخل ذئاب
خاطفة وهو يبين �إن��ه يعطف على الإن�سان
ويتمنى له الخير ولكن عندما يقع الإن�سان
في يديه يفتر�سه كالأ�سد لأن الكتاب يقول
ي�س خَ ْ�ص َم ُك ْم
« ُا ْ�ص ُحوا َوا� ْ��س� َه� ُروا .لأَ َّن �إِ ْب ِل َ
َك�أَ َ�سد زَا ِئرٍ َ ،ي ُجولُ ُم ْل َت ِم ً�سا َم ْن َي ْب َت ِل ُع ُه ُه َو».
(1ب��ط )8:5ولها �أذن��اب �شبه العقارب �إذا
ل��دغ��ت �إن �� �س��ان ،لأن ال�شيطان ل��ه �سموم،
�سمومه العقائدية والفكرية واالنحرافات
الأخالقية وقلنا �إن مدة الخم�سة �أ�شهر التي
هي  150ي��وم في الطوفان ومالكها �إ�سمه
«�أب��دون» بالعبرانية و«�أبوليون» باليونانية،
«�أبدون» معناها الهالك ،و«�أبوليون» معناها
المهلك ،واالث�ن�ي��ن معنى واح ��د لأن عمل
ال�شيطان الأ�سا�سي �أن يهلك الإن�سان .وبذلك
ينتهي البوق الخام�س.
البقية في العدد القادم
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ً
المسيح ملكا
يظن البع�ض �أن �أ�صلح �صورة لل�سيد
الم�سيح كملك ،هي �صورته وهو داخل
�أور�شليم ،والنا�س حوله ب�سعف النخل
و�أغ�صان الزيتون ،يهتفون «او�صنا يا �إبن
داود».
ولكنني �أرى �أن �أ�صلح �صورة للم�سيح
كملك ،هي �صورته وهو م�صلوب .ينطبق
عليها قول الوحي في المزمور« :الرب
ملك على خ�شبة» (مز .)95ذلك لأنه على
ال�صليب ،ا�شترانا بدمه (ر�ؤ )9:5ف�صرنا
ملكا له .وهكذا ملك الرب على العالم
الذي ا�شتراه .وهكذا بد�أت مملكة روحية
للرب ..ونحن ننظر �إلى هذا الملك الذي
ا�شترانا ،ونغني له في يوم الجمعة الكبيرة
لحن (بيك اثرونو�س) �أي «عر�شك يا اهلل
�إلى دهر الدهور .ق�ضيب اال�ستقامة هو
ق�ضيب ملكك» .نقول له« :تقلد �سيفك
على فخذك �أيها الجبار ،وا�ستله وانجح
واملك» (مز.)44
كيف ملك الرب على خ�شبة؟ وما
ق�صة هذا الملك؟
الرب يملكنا منذ البدء ،لأنه خلقنا
و�أوجدنا من العدم .ولكننا بالخطية
انف�صلنا عن ملكوت اهلل ،وبالخطية ملك
الموت علينا (رو� .)14 ،17 :5إذ �صرنا
تحت حكمة .ال�سيد الم�سيح على ال�صليب،
بالموت دا�س الموت ،وخل�صنا من حكم
الموت ،ووهبنا الحياة ،ف�صرنا له.
بملك الخطية والموت ،كان ال�شيطان
�أي�ضا يملك .ولذلك تلقب في الإنجيل
�أكثر من مرة ب�أنه «رئي�س هذا العالم»
(يو� .)31:12أي العالم الذي تحت
الخطية الموت.
وبال�صليب ،ا�ستطاع الم�سيح �أن يق�ضي
على مملكة ال�شيطان ،وكذلك بال�صليب
دا�س الموت ،ودفع ثمن الخطية.
و�إذا بالرب يقول عن ال�شيطان «رئي�س
هذا العالم قد دين» (يو ،)14:16ويقول
عنه �أي�ضا «ر�أيت ال�شيطان �ساقط ًا مثل
البرق من ال�سماء» (لو� ..)18:10إن
ال�سيد الم�سيح قد هزم ال�شيطان في
كل تجاربه وكل حروبه ،ولكنه بال�صليب
ق�ضى على ملكه.
كل ما اقتناه ال�شيطان خالل �آالف
ال�سنين� ،أفقده الم�سيح �أياه على ال�صليب،
لما افتدى النا�س من خطاياهم.
لذلك فان ال�شيطان يخاف ال�صليب
الذي يذكره بهزيمته .ولهذا كان لعالمة

املتنيح مثلث الرحمات

البابــا �شـــنودة الثالــث

ال�صليب �سلطان على ال�شيطان.
على ال�صليب تم الفداء الذي �ضيع
مملكة ال�شيطان ،و�إن كان هذا الفادي هو
�إبن اهلل الذي يقدم كفارة غير محدودة،
تكفي لغفران جميع الخطايا لجميع النا�س
في جميع الع�صور .لذلك �صرخ ال�شيطان
– على �أفواه تابعيه – بعبارته الم�شهورة:
«�إن كنت �إبن اهلل ،انزل من على ال�صليب»
(مت ،40:27مر  .)30:15انزل من
على ال�صليب لكي ال يتم الفداء ،ولكي ال
تت�أ�س�س المملكة الروحية وت�ضيع مملكة
ال�شيطان.
و�سكت الم�سيح .لأنها عبارة ال ت�ستحق
الرد .فهو ،لإنه �إبن اهلل� ،صعد على
ال�صليب ،وملك.
الل�ص على ال�صليب ،اعترف
بملكوت الم�سيح..
فقال« :اذكرني يارب متى جئت في
ملكوتك» .ولعله كان يق�صد الملكوت الآتي،
الذي ي�أتي فيه الم�سيح على ال�سحاب ،لكي
يجمع مختاريه وي�أخذهم �إلى مملكته
ال�سمائية .ولكن ال�سيد الم�سيح نبه الل�ص
�إلى مو�ضوع هام ،وهو �أنه �سوف ال ينتظر
حتى ي�أتي الم�سيح في ملكوته ال�سمائي
الأبدي ،فهناك مملكة قد ت�أ�س�ست اليوم
على ال�صليب.
وبدال من عبارة «متى جئت»،
قال له «اليوم» تكون معي� .أب�شر،
فاليوم قد بد�أت مملكة الم�سيح ،ايها
الل�ص الطوباوي .وقد تقلد �سيفه على
فخذه ،وقيد ال�شيطان �ألف �سنة .و�سقط
ال�شيطان مثل البرق من ال�سماء.
الم�سيح على ال�صليب �أكثر جماال
وجالال من كل �أ�صحاب التيجان ،نغني له
ونقول (في �آخر مزامير ال�ساعة ال�ساد�سة
الخا�صة ب�صلبه)« :الرب قد ملك ولب�س
الجالل» (مز.)1:92
�أما المملكة التي �أرادها له اليهود
يوم �أحد ال�شعانين ،فقد رف�ضها الرب
وقال «مملكتي لي�ست من هذا العالم»
(يو� .)36:18إنه على ال�صليب �أ�س�س
مملكته الروحية.

حيـــاة التوبــــة
في احتفالنا بال�صوم الكبير تعي�ش الكني�سة
ف��ي ح �ي��اة ن�سكية خ��ا��ص��ة ف��ي ك��ل �صلواتها
وعبادتها ،لكنك �أي�ضا ت�ستطيع �أن ت�شعر ببهجة
خا�صة لهذه الأيام ،بهجة الرجوع لح�ضن الآب
ال�سماوي ،فرحة خا�صة ي�ستطيع �أن يختبرها
كل من يراجع حياته ويحيا في التوبة ،بهجة
الخال�ص والتمتع بغفران ال��رب لكل �إن�سان
تائب ،وبذلك يتغنى معلمنا داود النبي والملك
بهذه الكلمات فرحا وقائال« :طوبى للذي غُ فر
و�سترت خطيته» (مز.)1:32
�إثمهُ ،
وق��د يتعجب البع�ض ك�ي��ف يجتمع حزن
الخطية مع الفرح! �إنها التوبة التي ت�ستطيع
�أن تجعل الإن�سان فرح ًا بتوبته ،مبتهج ًا بغفران
خطاياه ،ونواله الخال�ص الذي قدمه لنا الرب
ي�سوع .فما �أعظمها �إذ ًا حياة التوبة!
فالتوبة هي ن��داء ال��رب ي�سوع لكل �إن�سان
خاطئ ،وه��ي عمل ك��رازة يوحنا المعمدان،
وهي نداء الآباء الر�سل لكل الم�سكونة «توبوا
لأنه قد اقترب ملكوت اهلل» ،وهي �أهم ما يعلم
به كل خادم ،و�أعظم اختبار يعي�شه.
والتوبة عن الطرق القديمة كانت وال تزال
هي �شرط لقبول الإن�سان للإيمان الم�سيحي،
فكل من ُيقبل �إلى الرب ي�سوع يجب �أن ي�ؤمن
ب��ه ،ويعلن توبته عن خطاياه ،ثم ينال نعمة
المعمودية المقد�سة ،ولذلك حتى في معمودية
الأط��ف��ال ال���ص�غ��ار ي�ل�ت��زم الإ��ش�ب�ي��ن بجحد
ال�شيطان وكل �أعماله.
ورغ��م �أننا ن�ؤمن بمعمودية واح��دة� ،إال �أن
الكني�سة تحثنا جميعا �أن نجدد توبتنا يومي ًا
فنحتفظ بنقاوة حياتنا .فالتوبة يجب �أن تكون
مو�ضع اختبار دائم وتعليم دائم في حياة كل
خ��ادم .فكل خدمات الكني�سة تهتم �أن تدعو
الإن�سان �إلى حياة التوبة.
وفكر التوبة في �أب�سط معانيه هو�« :إنني
�أحبك ي��ارب ،و�أرف�ض كل ما يغ�ضبك ،:فكل
قدي�سي التوبة الذين �أحبوا الرب� ،أخذوا قرار ًا
�أن يتركوا كل ما يحزنه .والأمر ال يتعلق فقط
باال�شتياقات بل بالحياة العملية.
فكيف يحيا الإن�سان التائب؟
 +الإن�سان التائب ينوي �أال يرجع لخطيته
مرة �أخ��رى ،وهكذا كان الإبن ال�ضال ،فهو ال
يريد �أن يبقى مع الخنازير (لو.)15
 +والإن�سان التائب ال يكتفي بالنوايا الح�سنة
لكنه يمار�س �أفعال التوبة ،فهو يقر بخطيته �أمام
اهلل في مخدعه واثق ًا في قبوله «�أعترف لك
بخطيتي وال �أكتم �إثمي» (مز ،)5:32ويعترف

نيافة الأنبا باخوميو�س
بخطيته �أمام الأب الكاهن في ان�سحاق طالبا
الحل والم�شورة ،ويقر بخطيته �أم��ام الذين
�أخط�أ في حقهم معطيا الحق ل�صاحبه.
 +التائب ال يخفي خطيته وال يلتم�س لنف�سه
العذر ،وال يلقي بالمالمة على الآخرين ،ف�أكثر
ما ي�ضيع فر�صة التوبة هو �أن يلتم�س الإن�سان
لنف�سه الأعذار.
 +والتائب يخجل �أي�ضا من خطيته ويندم
عليها ،وال ي�ستجيب لمالهي العالم وين�سى
خطيته ،ويحر�ص دائم ًا �أن يفح�ص ويك�شف
ذاته �أمام اهلل.
 +ال�ت��ائ��ب يحر�ص �أال ي�ك��رر خطيته لئال
يتحول �إلى البالدة ،بل يبعد عن كل الأ�سباب
التي ت�سوقه �إلى الخطية �سواء كان �إن�سان ًا �أو
كتاب ًا �أو م�شاهدة ..الخ.
 +التائب و�إن كان حزين ًا على خطيته �أال
�أنه يحيا فرح ًا ب�سبب قبول الرب له ،وفيما هو
يتذكر �ضعفه ت�سنده دائما نعمة اهلل والرجاء
في الغفران والفرح به.
 +وال �ت��ائ��ب دائ �م��ا ي��رت�ب��ط ب��ال�م�خ��دع في
�صلوات وقراءات دائمة ،فالمخدع هو تعزيته
الوحيدة.
 +التائب يترفق بالخطاة ويفرح بتوبتهم،
فهو يعرف جيد ًا مرارة الخطية ،وينظر فقط
لخطاياه ،وي�شفق على من حوله.
 +التائب �أي�ضا يرى التوبة مدخال لف�ضائل
ك �ث �ي��رة ،ف�ه��و ي �ف��رح ب��الأ� �ص��وام وال�صلوات
وال�م�ي�ط��ان�ي��ات ،وي �ف��رح ب��االط�لاع على �سير
القدي�سين والتعلم منها.
 +و�أخير ًا التائب ينتظر مجئ الرب ويفرح
ب��ه ،لأن��ه يعي�ش في حر�ص ،في حياة جديدة
ن�ق�ي��ة ،وي �ت��وق��ع وي�ن�ت�ظ��ر ب �ف��رح م�ج��ئ ال��رب
«منتظرين وطالبين �سرعة مجئ يوم الرب،
ال��ذي به تنحل ال�سماوات ملتهبة والعنا�صر
محترقة تذوب» ( 2بط.)12:3
لتكن �أيام ال�صوم �سبب بركة لحياتنا جميعا
لنجدد فيها عهد توبتنا ،فاهلل يمنحنا �أياما
جديدة لكي نتوب ونرجع عن طرقنا الردية،
ونوجد �أمامه بال لوم يوم الوقوف �أمام العر�ش
الإلهي.

«طوبى للرحماء على الم�ساكين ...الم�سيح يرحمهم في يوم الدين»
�إن �أردت �أن تعمل رحمة وال تعرف كيف..
الفر�صة �سانحة لك الآن من خالل برنامج

رعاية �أ�سرة في م�صر

وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا
لم�ساعدةالأ�سرالمحتاجة في م�صر.
ي�شرفعلىالبرنامج �إيبار�شية لو�س انجلو�س.

لمزيد من المعلومات ات�صلوا 562-923-2590 :
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البابا �شنوده الثالث...

قدا�سة البابا �شنودة الثالث وعفة الل�سان

سنوات مع أسئلة الناس

هل ت�ؤخذ بركة
من �إن�سان؟
�س�ؤال� :إن كانت البركة م�صدرها
اهلل ،فهل يمكن �أن ت�ؤخذ بركة من
�إن�سان؟ هل يمكن لإن�سان �أن يبارك
�إن�سان ًا؟ وما دليل هذا من الكتاب
المقد�س؟
الإجابة :نعم ،يمكن �أن ت�ؤخذ بركة من
�إن�سان ،وتكون بركة من اهلل نف�سه .والأمثلة
على ذلك عديدة في الكتاب ومنها:
البركة التي بها بارك ا�سحق يعقوب.
لقد بارك ا�سحق �إبنه يعقوب (تك.)27
ف�صار مبارك ًا من اهلل .وبهذه البركة �صار
يعقوب �أف�ضل من عي�سو ،و�صار له البكورية
وال �ك �ه �ن��وت ،وم ��ن ن���س�ل��ه ج ��اء الم�سيح،
وتبارك فيه وفي ن�سله جميع قبائل الأر�ض
(تك .)14:28وقد بكى عي�سو بدموع لأنه لم
يح�صل على هذه البركة (تك.)38:27
وق��ال الكتاب «ب��الإي �م��ان �إ�سحق بارك
يعقوب» (عب .)20:11
وبنف�س الو�ضع ،البركة التي ب��ارك بها
يعقوب بنيه (تك.)49
لقد تحققت تلك البركة تمام ًا ،بالن�سبة
�إلى كل واحد من �أبنائه ،كما لو كانت كل
كلمة من فمه قد خرجت من فم اهلل نف�سه.
وحينما عك�س يعقوب يديه في مباركة
اف��راي��م ومن�سى �إبني يو�سف ،فو�ضع يده
اليمني على اف��راي��م ال�صغير ،والي�سرى
على من�سى� ،صار افرايم �أعظم من من�سى
(ت ��ك« .)20-13 :48وباركهما ف��ي ذلك
اليوم قائال :بك يبارك �إ�سرائيل قائال:
يجعلك اهلل ك�إفرايم ومن�سى .فقدم �إفرايم
على من�سى» ..وهكذا كان..

وب��ارك يعقوب �إبنه يو�سف( ..تك،15:48
.)26-22 :49
وقبل بركة �أبينا �إ�سحق و�أبينا يعقوب ،نرى
مثاال �أ�سبق:
بركة �أبينا نوح لأوالده ،ولعنته لكنعان.
�أوالد �أب�ي�ن��ا ن��وح ال��ذي��ن ب��ارك�ه��م �صاروا
مباركين .ومن الناحية الأخرى :كنعان الذي
لعنه �أبونا نوح (ت��ك� )27،26 :9صار ملعونا
حتى على فم ال�سيد الم�سيح في حديثه مع
المر�أة الكنعانية (متى.)26،22 :15
 +ومن كل هذا جاءت بركة الوالدين.
و� �ص��ارت هناك بركة لمن يكرم والديه.
وكم بالأولى لو كان ه��ذان الأب��وان قدي�سين.
ومن �أمثلة بركة الوالدين ،قول الكتاب «ثم
بكر البان �صباح ًا ،وقبل بنيه وبناته ،وباركهم
وم�ضى» (تك.)55:31
 +وبركة الأبرار وا�ضحة في الكتاب.
�إذ يقول «ببركة الم�ستقيمين تعلو المدينة»
(�أم .)11:11ويقول �أي�ضا «الرجل الأمين كثير
البركات» (�أم.)20:28
وقد ر�أينا من جهة رجال اهلل� ،أن �سمعان
ال�شيخ ب��ارك ال�سيدة ال�ع��ذراء ومعها يو�سف
النجار (لو.)34:2
 +والرجل البار ،لي�س فقط يبارك غيره ،بل
هو نف�سه يكون بركة.
كما ق��ال ال ��رب لأب�ي�ن��ا �إب��راه �ي��م «و�أراك
و�أع�ظ��م �إ�سمك ،وتكون بركة» (ت ��ك.)2:12
وك�م��ا ق��ال ال��رب �أي���ض��ا لبيت ي �ه��وذا «هكذا
�أخل�صكم ،فتكونون بركة» (زك .)13:8وقد
كان �إيليا بركة في بيت �أرملة �صرفة �صيدا.
وكان يو�سف ال�صديق بركة في بيت فوطيفار
وفي �أر�ض م�صر.
 +وغير بركة ال��وال��دي��ن ،وب��رك��ة الأب ��رار،
هناك بركة الكهنوت:
ف��ن��رى ب��رك��ة م��و� �س��ى ال �ن �ب��ي وال �ك��اه��ن
(مز )6:99لل�شعب� ،إذ يقول الكتاب «كما �أمر

ال��رب هكذا �صنعوا،
ف �ب��ارك �ه��م م��و� �س��ى»
(خر.)43:39
وق ��د � �ش��رح ال��رب
الطريقة التي يبارك
بها الكهنة بنو هارون
ال�شعب .فقال لمو�سى
«كلم هارون وبنيه قائال :هكذا تباركون بني
�إ�سرائيل قائلين لهم :يباركك الرب ويحر�سك.
ي�ضيءعليك ويرحمك .يرفع الرب وجهه عليك
ويمنحك �سالما» (عدد.)26-22 :6
ومن �أمثلة بركة الكهنوت �أن ملكي �صادق
كاهن اهلل العلي ب��ارك �إب��راه�ي��م �أب��ا الآب��اء
(ت��ك ،19:14ع��ب .)1:7و�شرح معلمنا بول�س
هذا ب�أن الأ�صغر في الكهنوت هو الذي ُيبارك
من الأكبر (عب.)7:7
 +هناك �أي�ضا بركة الأنبياء كرجال اهلل.
ن�ق��ر�أ �أن ��ش��اول الملك خ��رج يطلب بركة
�صموئيل النبي « و�إذا �صموئيل مقبل .فخرج
�شاول للقائه ليباركه (�1صم .)10:13وبالمثل
�أر�سل بع�ض الر�ؤ�ساء يطلبون بركة داود النبي
(�1أي.)10:18
ون � ��رى � �س �ل �ي �م��ان ال �ح �ك �ي��م  -وه� ��و �أح ��د
رج��ال الوحي الإلهي  -قد ب��ارك كل ال�شعب
(1م� � ��ل .)14:8وب�ع��د ان انتهى م��ن �صالته
«نه�ض من �أم��ام مذبح اهلل ،من الجثو على
ركبتيه ،ويداه مب�سوطتان نحو ال�سماء ووقف
وب��ارك كل جماعة �إ�سرائيل ب�صوت عال»...
(�2أي .)3:6
وي��اه��و الملك ب��ارك ي�ه��ون��اداب ب��ن ركاب
(2مل .)15:10
+وهناك بركة �أخ��رى .وهي بركة الفقراء
للمح�سنين �إليهم.
البركة التي ينالها المح�سن ممن قدم له
معونة �أو �أنقذه من الهالك .وفي هذا يقول
علي»
�أي ��وب ال�صديق «ب��رك��ة ال�ه��ال��ك حلت ّ

�أخذ خبز ًا وبارك وك�سر وناولهما،
فانفتحت �أعينهما وعرفاه ،ثم اختفى
عنهما .فقال بع�ضهما لبع�ض �ألم يكن
قلبنا ملتهب ًا فينا �إذ كان يكلمنا في
الطريق»
(لو)32-15

الذي طالما �سمعاه ولكنهما ن�سياه في غمرة
�أحزانهما.
ي �ق��ول ال�ق��دي����س م��ار ا��س�ح��ق ال�سرياني:
«ي�ستحيل �أن يترك الرب قل ًبا من�سح ًقا بدون
عزاء!»  ...حنان الرب يبحث عنك ،يفتقدك،
في كل �أوقاتك وفي كل �أحوال حياتك حتى لو
ن�سيت ...هو معك في فرحك وفي حزنك ،في
�سالمك وفي خوفك...
كان �أبونا القدي�س بي�شوي كامل يحثنا على
اختبار الوجود مع اهلل با�ستمرار ويقول «ما
دمت �شاع ًرا بوجوده �أمامك ك ِل ْمه بدالة وبثقة.
قل له �أنا ابنك ومن حقي عليك �أن تحميني
وت�أخذني في ح�ضنك لأ�شعر ب�أب َّوتك وحنانك
وع ْ�شرة» .و�س ِّيدنا
و�سالمك� ...صالة دائمة ِ
البابا �شنودة الثالث يقول« :ال تترك �صالتك
دون �أن ت�أخذ من اهلل .قل له ال �أتركك حتَّى
تباركني ،تعطيني بركة .ال ت�ستعجل وتم�ضي
من �أمامه ً
فارغا ...خذ من اهلل و�أ ِل ّح عليه في
َّ
الطلب»...

«�أور��ش�ل�ي��م كلها ق��د ا�ضطربت» (�أع :21
 )31باتت حزينة� ،ضائعة ،ي�شعر كل من فيها
بالظلم والحنق والي�أ�س فقد �ضاع منهم� ،أو
هكذا ظنوا� ،سبب رجائهم وال�صوت الوحيد
الذي كانوا ي�صدقونه وي�أن�سون �إليه ويحبونه.
ولم يكن تلميذا عموا�س �أح�سن ح��ا ًال من
�ساكني �أور�شليم وز َّوارها .كان الحزن يعت�صر
قل َب ْيهما منذ �أن �سمعا ب�صلب حبيبهما ...لثالث
�أيام ولياليها لم يهد�أ لهما جفن ولم يجف لهما
دم��ع ...و�أخي ًرا ق َّررا �أن يهجرا �أور�شليم و�أن
يبعدا عن م�سرح هذه الأح��داث الحزينة �إلى
قريتهما عموا�س ...لعله الي�أ�س �أو هو محاولة
الهروب من الحزن �إلى المجهول! ولكن كانت
لي�سوع َّ
خطة �أخرى للعزاء« :اقترب �إليهما ي�سوع
نف�سه وكان يم�شي معهما ،ولكن (لر�أفته بهما)
�أم�سكت �أعينهما عن معرفته» ...كانا في �أ�شد
الحاجة �إل��ى العزاء وال�سالم� ،إل��ى كلمة ترد
�إليهما �إيمانهما ِّ
وتذكرهما بكالم ي�سوع المفرح

ي�سوع القائم من الأم��وات منت�ص ًرا لنا هو
ربنا ومخ ِّل�صنا ،وه��و �أخونا و�أب��ون��ا ...ولكن
اال�سم الذي يدعو نف�سه به والحبيب �إلى قلبه
«ال�صالح»
ال�صالح» وكلمة َّ
جدًّا هو «الراعي َّ
ف��ي الأ� �ص��ل ال�ي��ون��ان��ي ( )O Kalosتعني
� ً
أي�ضا «الجميل» فهو جميل في ر َّقته ورعايته
الحانية ،وجميل بالأكثر في عطائه المتناهي

بمالئكته القدي�سين  ,لنكون بمع�سكرهم محفوظين
ومر�شدين طوال يومنا وكل �أيام حياتنا.
يقول معلمنا المتنيح البابا �شنودة الثالث �أن
المالئكة القدي�سين �أرواحا نورانية �سـمائية خلقوا
فى اليوم الأول من �أيام الخليقة ال�سـتة عندما خلق
اهلل النور وقال «ليكن نور ,فكان نور ,ور�أى اهلل
النور �أنه ح�سن» (تكوين .)3:1وقيل «الذى خلق
مالئكته �أرواحا وخدامه نارا تلتهب» (مز.)4:104
وقيل ف��ي �سفر ال��ر�ؤي��ا «ر�أي ��ت مالكا �آخ��ر نازال
م��ن ال���س�م��اء ...و�إ��س�ت�ن��ارت الأر� ��ض م��ن بهائه»
(ر�ؤ ,)1:18و�أي�ضا قيل «مالك الرب قد �أقبل ونور
�أ�ضاء البيت �( »....أع.)7:12
بقلم :يو�سـف يونـان
عدد المالئكة كثيرون جدا قد يكون بالماليين,
yabdelsayed@aol.com
�إذ نقول في القدا�س الغريغورى عن المالئكة
«�أل� ��وف �أل ��وف وق ��وف ق��دام��ك ,ورب� ��وات رب��وات
يقدمون لك الخدمة» .والمالئكة طغمات كثيرة �أى
فرق ومجموعات وقوات وجنود ,ومنهم الكاروبيم
وال�ساروفيم ونذكرهم في القدا�س الإلهى فنقول
«��س�ت��ة �أج�ن�ح��ة ل�ل��واح��د و��س�ت��ة �أج�ن�ح��ة للآخر,
فبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون
�أرجلهم ويطيرون ب�إثنين» .ال�ساروفيم هم الطغمة
التي مهمتها الت�سبيح هلل كل حين قائلين «قدو�س
قدو�س رب الجنود ال�سماء والأر�ض مملوءتان من
مجدك» (�أ�شعياء� .)2:6أما الكاربيم فمن عظمة
ما �أحلى �أن ا�ستيقظ فى ال�صباح لأ�صلى �صالة هذه الطغمة� ,أمـر اهلل نبيه مو�سى ب�صنع كاروبين
باكر و�أ�شكر الرب الذى �أجاز الليل ب�سالم و�أعطانا من ذهب يب�سطان �أجنحتهما �إل��ى فوق مظللين
يوما جديدا فى حياتنا  ,فنطلب منه �أن يحيطنا على غطاء تابوت العهد» (خروج. )18:25

المالئكة �أي�ضا بجانب الت�سبيح هم ينفذون
م�شيئة اهلل ب�سرعة وب ��دون مناق�شة كما يقول
المزمور «الفاعلين �أمره عند �سماع �صوت كالمه»
(م � � ��ز .)20:103ل��ذل��ك ير�سلهم اهلل للخدمة
وم�ساعدة النا�س على الخال�ص ,كما يقول بول�س
الر�سول «�ألي�سوا جميعا �أرواح��ا خادمة ,مر�سلة
للخدمة لأج ��ل العتيدين �أن ي��رث��وا الخال�ص»
(عب .)14:1لذلك يلقب بع�ض الرعاة بالمالئكة,
فيقول في �سفر الر�ؤيا «مالئكة الكنائ�س ال�سبع
التي فــي �آ�سيا» (ر�ؤ )20:1ويقول مالك كني�سة
�أف�س�س وم�لاك كني�سة �سميرنا وم�لاك كني�سة
ب��رج��ام ����س ...ال ��خ .وق �ي��ل ع��ن ال�ق��دي����س يوحنا
المعمدان «�أنه المالك الذى يهيئ الطريق قدام
الرب» (مر.)2:1
المالئكة في ال�سماء لهم �سبعة ر�ؤ�ساء ,قال
عنهم القدي�س يوحنا في �سفر الر�ؤيا «ر�أيت ال�سبعة
المالئكة ال��ذي��ن يقفون �أم ��ام اهلل» (ر�ؤ.)2:8
وو�صفهم ب�أنهم م�صابيح فقال «�أم ��ام العر�ش
�سبعة م�صابيح نار متقدة ,هى �سبعة �أرواح اهلل»
(ر�ؤ .)5:4ور�ؤ�ساء المالئكة هم المالك ميخـائيل
والمالك جبـرائيل (�أو غبريال) والمالك رافـائيل
والمالك �سـوريال والمالك �سـداكيال والمالك
�سـاراتيال والمالك �أنـانيال .ولكن رئي�س المالئكة
ب�صفة عامة هو المالك مـيـخـائـيـل.
كني�ستنا القبطية تذكر كل من ه�ؤالء الر�ؤ�ساء
كل في يوم معين من ال�شهور القبطية مثل المالك
روفائيل في  3من �شهر ن�سئ والمالك �سوريال فى
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« ..إذ كان يكلمنا
في الطريق؟»
(لو)32:24
«اقترب �إليهما ي�سوع نف�سه وكان
يم�شي معهما ..ثم اقتربوا من القرية
التي كانا منطلقين �إليها ..و�ألزماه
قائلين امكث معنا ..فلما �إتك�أ معهما

أحطنا بمالئكتك
القديسين يارب

(�أي� .)13:29أي �أن ال�شخ�ص ال��ذي كاد
علي.
يهلك و�أنقذته ،هذا بركته حلت ّ
 +وهناك البركة بمعنى الدعاء  ،من �أي
�أحد:
وف��ي ذل��ك ي�ق��ول ال��ر��س��ول «ب��ارك��وا وال
تلعنوا» «باركوا على الذين ي�ضطهدونكم»
(رو .)4:12وي �ق��ول ال�سيد الم�سيح في
ال�ع�ظ��ة ع�ل��ى ال�ج�ب��ل «ب��ارك��وا العنيككم»
(متى.)44:5
وف��ي ذل��ك �أي�ضا يقول معلمنا بطر�س
الر�سول «غير مجازين عن �شر ب�شر� ،أو
عن �شتيمة ب�شتيمة ،بل بالعك�س مباركين،
عالمين �أنكم د4عيتم لكي ترثوا البركة»
(1بط.)9:3
�إذن البركة ممكنة من �إن�سان لآخر
وكملخ�ص لما �سبق ،ن��ذك��ر البركات
الآتية التي من الب�شر:
 -1بركة �آبائنا الأول.
 -2بركة الوالدين.
 -3بركة الأبرار.
 -4بركة رجال الكهنوت.
 -5بركة الأنبياء وم�سحاء البر.
 -6بركة الفقراء للمح�سنين �إليهم.
 -7بركة �أي احد� ،أي كلمة دعاء منه.
وق��د ت�ك��ون ال�ب��رك��ة ��ص�لاة م��ن ه� ��ؤالء،
ي�سمعها اهلل فيبارك� .إنهم الأوان��ي التي
ت�سري يها البركة ال���ص��ادرة م��ن اهلل..
�إئتمنهم اهلل على مخازنه يعطون منها
للغير.

حتَّى الفداء!
حب عجيبة،
بين ال َّراعي وخرافه عالق ُة ٍ ّ
جميلة ،حنونة ...فهو يحمي خرافه ويقيتها،
خ�ضر وي�سقيها م��ن مياه
�راع
ٍ
يرعاها ف��ي م� ٍ
ال � َّراح��ة :ه��و ال ي��زال يعدنا ق��ائ� ً
لا« :و�أطلب
َّ
ال�ضال ،و�أ�سترد المطرود (�أرد له اعتباره)،
و�أج��ب��ر ال�ك���س�ي��ر (ال�م�ن���س�ح��ق )،و�أع�صب
بعدل» (حز .)16 :34
الجريح ...و�أرعاها ٍ
ُ
عمل مح َّب ٍة �شاق متوا�صل ،وعين �ساهرة
ال تنام ،عادلة ...وال َّراعي يعرف خرافه وال
يتركها �أب ��دً ا ...هو دائ ًما معها وف��ي و�سطها
الخا�صة ب ��أ� �س �م��اءٍ  ...يذهب
«ي��دع��و خ��راف��ه
َّ
�أمامها وال�خ��راف تتبعه لأنها تعرف �صوته»
(ي��و ... )4 ،3 :10وف��ي وع��دٍ �أمين يقول «ال
ال�صغير لأنَّ �أباكم قد ُ�س َّر
تخف �أ ُّيها القطيع َّ
يعط َيكم الملكوت» (لو )32 :12؛ لتكونوا
�أن ِ
معي هناك � ً
أي�ضا.
انتهز يا �أخ��ي فر�صة التناول من ج�سده
ودم��ه ال��ذي ي�ق� ِّ�دم��ه ل��ك «ع�ن��د ك�سر الخبز»
الختبار الوجود مع اهلل ،واختبار التركيز على
التطلع �إليه ،وترديد ا�سم ي�سوع الحلو في عمق
وه��دوء و�ضراعة وه��و من�صت �إليك ،حينئذٍ
تم�ضي �سعيدً ا �إل��ى فرا�شك في نهاية اليوم
و�أنت تهم�س لنف�سك في ن�شوة�« :ألم يكن قلبي
ملته ًبا فينا وهو يك ِّلمنا في َّ
الطريق!»
 27من �شهر طوبة ...وهكذا� .أما المالك ميخائيل
رئي�س المالئكة عامة تت�شفع به الكني�سة في كل
قدا�س وفي �ألحانها و�صلواتها وت�سابيحها ,وتقيم
له الكني�سة عيد ًا �شهري ًا في اليوم الثاني ع�شر
من كل �شهر قبطي .وفي كل كني�سة تو�ضع �أيقونة
للمالك ميخائيل وه��و يلب�س مالب�س الجندية
ب�إعتباره «رئي�س جند الرب» وفي يده حربة يطعن
بها ال�شيطان .وتت�شفع به كني�ستنا لأن��ه «رئي�س
الأجناد ال�سماوية القائم في كل حين �أمام كر�سي
العظمة الإلهية يت�شفع في جن�س الب�شر «كما قال
عنه كتاب ال�سنك�سار .وفي اليوم الثاني ع�شر من
�شهر هاتور يذكر الكتاب بع�ض من العجائب التي
�صنعها المالك ميخائيل والتي ال تح�صى .و�إ�سم
ال�م�لاك ميخائيل بالعبرية ترجمته (م��ن مثل
اهلل) .و�أي�ضا المالك جبرائيل �إ�سمه بالعبرية
(ق��وة اهلل �أو جبروت اهلل) وهو معروف بمالك
الب�شارة ال�سارة الذي ب�شر زكريا الكاهن بميالد
يوحنا المعمدان وب�شر ال�سيدة ال �ع��ذراء مريم
بالتج�سد الإلهي ,و�أي�ضا له كثير من المعجزات.
بركة ه�ؤالء القدي�سين الأرواح النورانية الذين
يت�شفعون عنا في كل حين ويت�شفعون عن الب�شر
كلهم ويقدمون لهم ما يحتاجونه من معونة ,كما
قيل «فى كل �ضيقتهم ت�ضايق ,وم�لاك ح�ضرته
خل�صهم» (�أ�شعياء  )9:63و�أي�ضا قيل «مالك
ال��رب حال حول خائفيه وينجيهم» (م��ز.)7:34
نطلب بركتهم ومعونتهم و�شفاعتهم ع ّنا كل حين.
ولإلهنا المجد الدائم الى الأبد �آمين .
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قديس القرن العشرين
ذكر الأ�ستاذ �سيف عبدالم�سيح� ،إكليريكي
وواع��ظ ب�أ�سقفية مدينة الزقازيق ،الموقف
التالي الذي رواه عن البابا كيرل�س .وخال�صة
م��ا ح��دث �أن الأ��س�ت��اذ �سيف ك��ان ف��ي زي��ارة
لمدينة نياال التابعة لمدينة دارفور بال�سودان،
وهي تابعة لمطرانية الخرطوم و�أوغندا ،وفي

ع ّلم نف�سك
الألحان القبطية
Teach yourself
Coptic Hymns
Free website: Coptic-alhan.com

يوم الثالثاء  9مار�س  ،1971ر�أى ر�ؤية �أثناء
نومه ..ر�أى البابا كيرل�س ي�س�أله عن �أمر من
�أمور الكني�سة ورد الأ�ستاذ �سيف قائال« ،الر�أي
ر�أيك يا �سيدنا» ،ولكن البابا كيرل�س رد قائال:
«من النهارده ت�شوفوا واحد غيري ،تقولوا له يا
�سيدنا ..لأني ما�شي»!!
و�س�أله الأ�ستاذ �سيف« :ما�شي على فين يا
�سيدنا»؟ ..ف�أجابه �سيدنا قائال�« :أن��ا ما�شي
وربنا يدبر �أموركم و�أمور الكني�سة» .وعندما
ا�ستيقظ عرف من الإذاعة خبر وفاة �سيدنا!!
وحدث عند عودة الأ�ستاذ �سيف �إلى القاهرة
في مايو �أي بعد رحيل البابا ب�شهرين� ..أن علم
من عدد من معارفه بالمقر البابوي �أن البابا
كيرل�س قال نف�س العبارة التي رددها �سيدنا
له في الر�ؤية ..قبل وفاته بدقائق «الرب يدبر
�أموركم».

+++

روى ال�سيد عي�سى خليل الموقف التالي الذي
جمعه بالبابا كيرل�س بمدينة الأ�سكندرية..
وكان عي�سى يعمل في ق�سم �شرطة باب �شرقي
بالأ�سكندرية وكانت وردي��ة عمله بالق�سم في
فترة الم�ساء من الع�صر وحتى منت�صف الليل.
وح� ��دث �أن ال���س�ي��د ع�ي���س��ى ت ��رك وردي ��ة
عمله بالق�سم دون �إ�ستئذان م��ن ر�ؤ�سائه..
وا�صطحب زوج�ت��ه و�أوالده �إل��ى الكاتدرائية
المرق�سية لح�ضور رفع بخور �صالة ع�شية مع
البابا كيرل�س الذي كان في زيارة للكاتدرائية
المرق�سية بالأ�سكندرية يومها.
وعند م��رور �سيدنا ب�شورية البخور توقف
ونظر �إلى عي�سى وناداه ب�إ�سمه ..و�أمره ب�سرعة
العودة �إلى عمله ..وللعلم ف�إن البابا لم يكن
يعرف الأ�ستاذ عي�سى وكانت هذه هي المرة
الأولى التي يلتقي فيها ب�سيدنا!
و�أ�ضاف �سيدنا قائال له« :روح على �شغلك
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ب�سرعة يا عي�سى ..و�سيب زوجتك والأوالد
يروحوا لوحدهم بعد �إنتهاء الع�شية».
ونفذ عي�سى ما قاله �سيدنا وعاد م�سرعا �إلى
عمله بق�سم ال�شرطة كما �أم��ره البابا ..وبعد
و�صوله بدقائق فوجئ بمرور م�أمور الق�سم
للتفتي�ش على موظفي الق�سم ،وهنا عرف �أن
البابا كيرل�س ب�شفافيته قد �أنقذه من موقف
محرج كان من الممكن �أن يعر�ضه للم�ساءلة
والجزاء الغير مرغوب لمركزه ووظيفته!.
و�إلى اللقاء في العدد القادم ب�إذن اهلل

ونحن نحتفل بمرور �سبعة �أع��وام على
ن�ي��اح��ة م�ث� ّل��ث ال��رح �م��ات ،ق��دا��س��ة البابا
�شنودة الثالث ،ي�سعدني �أن �أكتب قلي ًال عن
عفّة ل�سانه؛ هذه الف�ضيلة التي كان يتم ّيز
بها طوال حياته ..وكانت ملحوظة جدا لكل
القريبين منه.
 +ب��ال�ط�ب��ع ف��ي ال �ع �ظ��ات والأح ��ادي ��ث
الر�سم ّية ينتبه الإن�سان لكلماته ،ويختار
�أنقى التعبيرات ..ولكن عاد ًة تنك�شف لغة
الإن�سان في المعامالت الب�سيطة اليوم ّية
عف
مع الذين حوله ..وقد كان البابا �شنودة ّ
الل�سان مع الجميع وفي ك ّل الأوقات ..ويبدو
لي �أنه عندما َكت ََب في رثاء الأر�شيدياكون
القدي�س حبيب جرج�س:
أبي�ض
أ�سلوب نزي ٌه طاه ٌر ..ول�سا ٌن � ُ
«لك � ٌ
ال ِ
ألفاظ َعفٌ »
أي�ضا..
كان هذا هو منهج حياته � ً
 +قبل ع�صر البابا �شنودة كانت هناك
�أخ�ط��اء �شائعة كثيرة ،حتّى ف��ي �أو�ساط
الإك�ل�ي��رو���س ل�ل�أ��س��ف ..ومنها ا�ستخدام
ال���ش�ت��ائ��م ب�سهولة ف��ي الأح ��ادي ��ث ،دون
الإح�سا�س ب ��أن ه��ذه خطية ،وق��د اعتادت
�آذان النا�س على هذا الو�ضع ..فل ّما جاء
البابا �شنودة تغ ّير الو�ضع كثيراً ،فهو كان
يت�أذى من �أي لفظ خ��ارج �أو حتى خ�شن،
فابتد�أ َي ِعظ ويكتب وينبه كثير ًا على خطورة
ه��ذه الخطية ،و�أن ال�شتامين ال يرثون
ملكوت اهلل (1ك ��و ،)10:6و�أن « ُك � َّل َك ِل َمة
ون َع ْن َها
َّا�س َ�س ْو َف ُي ْع ُط َ
َب َّطا َلة َي َت َكل َُّم ِب َها الن ُ
الدينِ » (م��ت ..)36 :12وكان
ِح َ�سابا َي� ْو َم ِّ
هو �أي�ضا قدوة في �إنتقاء الألفاظ العفيفة
الهادئة التي ال تَج َرح ..فتر ّبى جيل جديد
مهذّب ال ي�ستعمل ال�شتائم في كالمه.
 +كانت هناك مقولة �شائعة� :أن فالن ًا
يثور وي�شتم ولكن قلبه �أبي�ض ..وكان تعليق
البابا �شنودة المتك ّرر على هذه ال َمقولة �أنه
غير مقتنع بها ،ف�صاحب القلب الأبي�ض ال
تكون �ألفاظه �إ ّال بي�ضاء!..
 +كان ،ن ّيح اهلل نف�سه ،ال يطيق �أن ي�سمع
بع�ض الكلمات الثقيلة ،مثل كلمة «�سرطان»
مث ًال ..ف�أحيان ًا كان �أحد الأ�شخا�ص يقول
له �أن فالن �أُ�صيب بال�سرطان ،فلم ي ُكن
يحتمل �أن ي�سمع ه��ذه الكلمة ،فيقول له
ب�سرعة ،ال تقُل هذه الكلمة ،ممكن تقول
مر�ض خبيث.
 +لقد كان البابا �شنودة يتمتّع ب�شخ�ص ّية
قو ّية جد ًا ورقيقة جد ًا في ذات الوقت.
 +ك��ان يتكلم باحترام مع ك� ّل النا�س،
فينادي الطبيب :يا دكتور فالن ،والم�ست�شار
كان يناديه بفالن بك ..ومع الآباء الكهنة
والأ�ساقفة ،فكان يقول «نيافة الأنبا فالن»،
وعندما يخاطبه يقول «نيافتك يا �س ّيدنا» �أو
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«قد�سك يا �أبونا» للأب الكاهن.
� +أتذكّر في �إحدى الم ّرات في �أكتوبر
ن�سجل م�ع��ه فيلم
ع��ام 1997م ،ون �ح��ن ّ
حب» ،وقد ق�ضينا معه يوم ًا كام ًال
«هم�سة ّ
بالمق ّر البابوي بدير الأنبا بي�شويُ ..كنا
نتبادل الأحاديث والفكاهات بين فقرات
يخ�ص
الت�صوير ..فدخلنا ف��ي مو�ضوع
ّ
الخدمة في الكني�سة المرق�س ّية ،وق ّدمت
له اقتراحا معينا ،فف ّكر قلي ًال ث� ّ�م قال:
كم هي ال ُمعاناة التي
لو تَعرِ ف «قد�سك» ْ
قا�سيتها و�أنا �أقوم بعمل ّية تو�سيع الكني�سة
المرق�س ّية ...و�أكمل حديثه ِبذكر بع�ض
التفا�صيل ..ولكن الذي ا�ستوقفني وهزّني
ب�ش ّدة ه��و كلمة «ق��د��س��ك» ،ففي البداية
ظننت �أ ّن��ه يك ّلم �أح��د ًا من الآب��اء غيري،
ُ
يوجه الكالم
ُ
فنظرت حولي ،ولكن تب ّين �أنّه ّ
كنت حديث العهد بالكهنوت،
ل��ي ..وق��د ُ
وه��و �أب الآب��اء وراع��ي ال��رع��اة ،ويكبرني
�ام��ا ،فكيف ي�ق��ول لي
ب�ح��وال��ي �أرب�ع�ي��ن ع� ً
«قد�سك»..؟!!
أتعجب الآن من االنفالت الموجود
ّ �+
عند البع�ض في الألفاظ ،و�سهولة التطاول
بكلمات �صعبة على الإكليرو�س ،بل � ّأن هذا
َي�ص ُدر �أحيانًا من بع�ض الذين يقولون �أنّهم
يتبعون تعاليم البابا �شنودة ..ويبدو لي
�أنّهم لم يكونوا قريبين منه �إطالقا ،فلم
يتع ّلموا من ِرقّته ِ
وعفة ل�سانه ..مثل ه�ؤالء
ب�ألفاظهم الخ�شنة وال�خ��ارج��ة ال يمكن
�أن يكونوا �أبناء قدا�سة البابا �شنودة ،وال
ين�سبوا له!..
ي�ستحقون �أن َ
َ +من يريد �أن يكون ابن البابا �شنودة
ب��ال�ح�ق�ي�ق��ة ،فعليه �أن ي��راع��ي م�شاعر
الآخ��ري��ن ،ويبتعد تماما ع��ن ا�ستخدام
الأل �ف��اظ الجارحة وال �م ��ؤذي��ة ،ب��ل يختار
الألفاظ الرقيقة الهادئة ،ويتح ّلى دائ ًما
ب ِعفة الل�سان في حديثه!..
بركة �صالة مث ّلث الرحمات ،قدا�سة
البابا �شنودة الثالث ،تكون معنا جميعا.
�آمين.

محطة «�أرثوذك�س نيوز» لعمل الخير
مطلوب م�ساعدة لم�شروع خدمة ح�ضانات �أطفال
تقديم :د .مجدى نوار

�شهور كان بيموت في خالل �ساعات ب�سبب
نق�ص الرعاية المطلوبة لهذا ال�سن الحرج
وبالأحرى كان يترك بال رعاية حتى ت�صعد
روح��ه ,وق��د عاينت بنف�سي ه��ذه الم�شاهد
خ�لال ف�ت��رة الإم �ت �ي��از بطب عين �شم�س.
ل�ك��ن الأم � ��ور ت�غ�ي��رت ك�ث�ي��را ف��ي ال�سنين
الأخيرة لرعاية ه�ؤالء الأطفال المبت�سرين
و�أ�صبح هناك تخ�ص�ص للأطباء ي�سمى
 neonatologyللعناية بكل م��ول��ود غير
مكتمل النمو ,فالطبيعى �أن الأم تلد طفلها
بعد حمل � ٩شهور وبيكون وزنه حوالى ٧ـ ٨
�أرط��ال ,لكن لأ�سباب �صحية كثيرة تحدث
ال���والدة قبل م�ي�ع��اده��ا ,مثال بعد ال�شهر
الرابع �أو الخام�س ووزنه ال يزيد عن رطلين,
وهنا تتدخل التكنولوجيا الحديثة ب�إعداد
الأجهزة �أو الح�ضانات لت�شابه رحم الأم
فى كل �شئ مع تقديم الأك�سيجين والتغذية
بطرق �صناعية مع رعاية تمري�ض على مدار
ال�ساعة ,وممكن في هذه الأحوال �أن ي�ستمر
الطفل ف��ي الح�ضانة لغاية � ٣شهور حتى
تكتمل نمو �أجهزة الج�سم ويتحمل الحياة
بعيدا عن الح�ضانة.
من الوا�ضح �أن ه��ذه الرعاية �أ�صبحت
�ضرورية في كل من�ش�أة طبية ,مع تكاليف
عالية ج��دا بدرجة ي�صعب على الوالدين
تحملها .وه �ن��ا �أ��ص�ب�ح��ت الم�ست�شفيات
الحكومية مجهزة ببع�ض هذه الح�ضانات,
ولكن للأ�سف يوجد الكثير من ال�شكاوى
تتعلق بالخدمة في ه��ذه الأم��اك��ن و�أحيانا
كثيرة يكون الإ�سم الم�سيحي غير قادر على
الح�صول على الرعاية المطلوبة ,فيت�سبب
ذلك في وفاة ه�ؤالء ال�صغار.
وه� ��ذا م ��اح ��دث ب��ال�م�ن�ي��ا ف ��ى الآون� ��ة
الأخ �ي��رة ,ف�أ�ضطرالخدام ال�ب��دء ب�إن�شاء
مركز لح�ضانات الأطفال ,وكان لى فر�صة
لزيارة المكان وقت �إعداده في �شهر نوفمبر
ال�م��ا��ض��ى ,ول�ك��ن لكثرة التكاليف وغالء
الأ� �س �ع��ار تعثر العمل فيه م��ؤق�ت��ا وطالب
الخدام منا الم�ساعدة لإتمامه حتى يخرج
للنور خالل ال�شهور القليلة القادمة.
�أخ��ى الحبيب� ...أمامك نماذج كثيرة
نعر�ضها عليك مع كل عدد ,لتختار مجال
الخدمة المنا�سب لك� ,سواء بزيارة هذه
الأماكن �أو بتقديم م�ساعدتك المالية لإكمال
هذا الم�شروع الخا�ص بخدمة �أطفالنا
رجاء �أن تر�سل ال�شيك كالآتى:

تعي�ش الكني�سة ه ��ذه الأي � ��ام �أق��د���س
�أ�صوامها وهى تقترب فى كل �إ�سبوع نحو
قد�س �أقدا�سها � ....إ�سبوع الآالم الذى تم
فيه الفداء والخال�ص لكل الب�شر.
نعود مرة �أخرى لنرتوي من النبع الذي
ذاق الع�شق الإل �ه��ى بكل �أع�م��اق��ه ف�صار
يفي�ض بحب ال ينتهى لكل من تعامل معه ...
نتحدث عن تماف �إيريني وهي تعلم بناتها
عن ثمار الحياة الروحية  ....ذكرت هذه
المرة عن �إثنين من الآب��اء الرهبان �إتفقا
�أن يخرجا ليتم�شيا معا في البرية كل يوم
�ساعة الع�صرية ويقر�أ كل المزامير و�إثناء
ذلك يحل عليهم الليل بظلمة حالكة ,لكن
كل واحد كان بيالقى نور قدامه ومنور له
الأجبية والطريق ,وبب�ساطة ,كانوا بيقولوا
ده «نور ربنا»  ..وعند رجوعهم للدير يختفي
النور ...وفي يوم من الأي��ام بعد خروجهم
للتم�شية ه��ذه المرة مع ق��راءة المزامير,
الحظ �أحدهم �أنه ال يرى طريقه وم�ش قادر
يقر�أ المزامير زى كل ي��وم ,فحزن وبكى
و�أح�س �أن معونة اهلل قد فارقته وهنا جاءه
الراهب الآخ��ر و�س�أله � ...إنت بتبكى ليه؟
 ...فقال له م�ش �شايف كالم الأجبية زي
كل يوم !! فقال له � ...إيه اللي ح�صل معاك
النهارده؟ حاول تفتكر� ...أخذ يفكر و�أخيرا
تذكر موقف ح�صل مع �أخ راهب في الدير
كان فيه �إدانة في فكره من غير �أن ي�صرح
بها له ولم يفكر فيه ثانية ,وهنا �أدرك �أن
خطية الإدانة هي ال�سبب ,فبد�أ يبكي ويقرع
على �صدره مع �ضرب مطانيات مع �أخوه
الراهب الآخر ورجعوا للدير ,وراح مبا�شرة
لأب �إعترافه و�أعترف ب�ضعفاته و�أخد الحل
مع �صوم وميطانيات زي��ادة لمدة �إ�سبوع,
وبعدها رجعت النعمة تاني وظهر النور
ثانية �أمامه وف��رح بها جدا وتعلم در���س ال
ين�سى مع الحر�ص في عدم الوقوع في خطية
الإدانة وحفظ الفكر نقيا.
ي��ات��رى  ...ك��م م��رة ك��ل واح��د فينا يقع
كل يوم في خطية الإدان��ة� ,سواء بالقول �أو
بالفكر؟
وهنا الحل� ...إن �إعترفنا بخطايانا فهو
�أمين وعادل �أن يغفرها لنا.
+++
ن�أتى الآن لمو�ضوع خدمتنا في هذاالعدد,
وهو عن خدمة الأطفال المولودين ناق�صي
Pay To: Santa Verena Charity
PO Box 51206
النمو �إو الـ  ,prematureوهذه الوالدات
Irvine, CA 92619
�أ�صبحت ظاهرة منت�شرة في كل مكان ,ولم
يكن هناك عناية كافية له�ؤالء المواليد� .أرثوذك�س نيوز/ح�ضانات الأطفال Memo:
magdynawar@gmail.com
يعنى م��ن ح��وال��ى � ٣٠سنة �أو �أك �ث��ر في
م�صر ك��ان الطفل المولود �أق��ل م��ن ٧-٦
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ملَن يَ ُه ُمه ُ

م�شاوير الحياة وح�صاد ال�سنين (

لئال تكون البداية

مكرم عبيد با�شا (القبطي الثائر)
وعالقته بقدا�سة البابا �شنودة الثالث (�شاعر الكتلة الوفدية)
بمنا�سبة االحتفال بمئوية ثورة  ،١٩١٩ثورة
اال�ستقالل والكرامة ،التي قادها الزعيم �سعد
زغلول ( ،)١٩٢٧-١٨٥٨ن�ستعر�ض م�شوار
حياة �أحد الثوار الأقباط ال�سيا�سي والمفكر
الم�صري ،وال ��ذي يعد �أح��د رم��وز الحركة
الوطنية في م�صر ،الذين كان لهم دور ًا بارز ًا
في الثورة ،خا�صة �أن هذا الرجل الم�صري
القبطي العظيم ب�شهادة الجميع ،لم ينل ما
يليق به حتى اليوم ،رغم مواقفه التي ت�ؤكد
كيف كانت �شخ�صية هذا المنا�ضل الوطني
الكبير؟؟!!
ن�ش�أته
من مواليد  ،١٨٨٩/١٠/٢٥من محافظة
قنا في �إح��دى قرى قو�ص ،لعائلة من �أ�شهر
ال�ع��ائ�لات القبطية ب��ل و�أث��راه��ا ،ول��د «وليم
م�ك��رم جرج�س ميخائيل ع�ب�ي��د» ،والجدير
بالذكر �أنه على �أثر طرده من مدر�سة الحقوق
ف��ي �أغ�سط�س � ،١٩٢١أع�ل��ن �أن��ه ل��ن يحتفظ
با�سم (ول�ي��م) ،لأن��ه �إ�سم �أجنبى ،و�أك��د �أنه
يرغب من ذلك الوقت ف�صاعد ًا في �أن يعرف
با�سم «مكرم عبيد».
وك��ان وال��ده يعمل ف��ي مجال الإن�شاءات،
وب�سبب جهوده فى �إن�شاء خط �سكة حديد بين
نجع حمادى والأق�صر ،منح لقب (الباكوية).

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

ويقول عن الت�ضحية« :الت�ضحية ف�ضيلة
الف�ضل� ،أول�ه��ا ب��ذل و�آخ��ره��ا ب��ذل ..ف ��إذا ما
�ضحيت ،وجب عليك �أن ال تعلن عما �أقدمت
عليه من ت�ضحية ،بل ت�ضحي بالت�ضحية ذاتها ،ال�شــعب منـــك تبــــرم وللإلــــــــه تظـــــــــــــــلم
و�أنت فى الحــكم تلهو وفى المـــــــلأ تتهـــــكم
تبذل نف�سك لها ،ثم تبذلها هي نف�سها».
تلهـــو وتظهــــر نبــــــ ًال حتى �أنبرى لك مكرم
ت�أ�سي�س الكتلة الوفدية ،وعالقته
وكان عدد كبير من الحا�ضرين من �شباب
بنظير جيد(البابا �شنودة الثالث)
بعد الخالفات التي دبت داخل حزب الوفد الأزه��ر ،وب��د�أوا يقولون ب�صوت ع��ال( ،اهلل)
قرر مكرم عبيد االنف�صال ،وت�أ�سي�س }الكتلة من �شدة الإعجاب وبع�ضهم �ألقوا بعمائمهم
الوفدية{ ،و�إن�ضم �إليه «�أ /.نظير جيد ..البابا في الهواء من ت�أثرهم ب�أ�شعار نظير جيد.
�شنودة فيما بعد» ،فقد كانت له ر�ؤية �سيا�سية وال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن��ه ف��ي ال �ي��وم التالي
وا�ضحة ،وقناعة ب�ضرورة �إ�شتراك الأقباط هاجم البولي�س ال�سيا�سي ،منزل(نظير جيد)،
في ال�سيا�سة كمواطنين �إذا �شاءوا �أن يكون وك�سروا االث��اث ،و�شقوا المراتب والأغطية
لهم ثقل �سيا�سي ،فان�ضم �إل��ى ح��زب الكتلة حيث ك��ان��وا يبحثون ع��ن �أ� �ش �ع��اره المكتوبة
الوفدية بقيادة الزعيم القبطي (مكرم عبيد كم�ستند �إدانة ،ولكن كان نظير يحفظ �أ�شعاره
با�شا) .ال��ذي رح��ب ب��ه ،وك��ان ي�ضع ي��ده على في ذهنه ،فلم يم�سكوا م�ستند ًا يدينونه به في
لا ب�شاعر الكتلة الوفدية ،ذلك الوقت.
كتفه ويقول له �أه� ً
وف��ي ال��وق��ت ال��ذي �أل��ف فيه مكرم (الكتاب
الأ��س��ود) ،ال��ذي فند فيه المخالفات المالية ه��ذا هو مكرم عبيد ال�سيا�سي الم�صري
في مجل�س النواب ،مما ت�سبب في عزله الحق ًا ال�ق�ب�ط��ي ،ك��ان �أك �ث��ر ن �م��وذج وط �ن��ي يج�سد
من مجل�س النواب ،ثم اعتقاله ،اما نظير جيد الخروج من م ��أزق الطائفية لي�صبح تعبير ًا
فقد بد�أ ي�ؤلف ق�صائد �شعرية وخطب ًا للحما�س وا� �ض �ح � ًا ع��ن ال��زع��ام��ة ال�شعبية بمفهومها
ال��وط�ن��ى ،ف�أطلق عليه م�ك��رم عبيد «�شاعر الوا�سع الذى تجاوز حدود الطائفة ،وكان نتاج ًا
الكتلة الوفدية» ،فكان يعقد �إجتماع ًا للحزب طبيعي ًا للحركة الوطنية الحديثة التي �صنعتها
كل �شهر في ميدان باب الحديد ،فكان نظير الجماهير في غمار المد الوطني الذي �صاحب
يلقي خطبة حما�سية وطنية في هذا االجتماع ،الثورة ال�شعبية في  ،١٩١٩وتوفى مكرم عبيد
وكان عنوان �إح��دى خطبه الر�سالة الموجهة في  ٥يونيو  ،١٩٦١تارك ًا ب�صمات ال تمحى في
�إلى رفعة الرئي�س الجليل م�صطفى النحا�س تاريخ الن�ضال الوطني.
قال له:
profrasmy_r@yahoo.com

مكرم عبيد با�شا

�سامية يغذى بها نف�سه ،ويبذل منها لغيره)،
وال يزال النا�س يتداولون نوادره ويتعلمون من
طريقة دفاعه ،بل ويتعجبون لمهاراته وذكائه.
قدم مكرم عري�ضة ت�ضم مخالفات مالية
في مجل�س النواب� ،سميت بالكتاب الأ�سود،
وه��ذا ما �س َّب َب ل��ه ،عزله من مجل�س النواب
ثم اعتقاله .كما كان �صاحب فكرة النقابات
العمالية وتكوينها ،و�إق��رار حد �أدنى للأجور،
وتوفير الت�أمين االجتماعي لهم ،كما و�ضع
درا�سته
 �أن�ه��ى درا��س�ت��ه الإب�ت��دائ�ي��ة ف��ي مدر�سة نظام الت�سليف العقاري الوطني ،وهو �صاحب�أميرية بقنا حوالى عام (١٩٠٠وك��ان الكاتب الأخذ بنظام ال�ضريبة الت�صاعدية للدخل.
الكبير عبا�س محمود العقاد من زمالئه في
الألقاب التي ح�صل عليها
هذه المدر�سة).
 يعتبر كثير من الم�ؤرخين �أن �أه��م لقب ال�ت�ح��ق ب��ال�م��در��س��ة التوفيقية ب�شبرابالقاهرة ،ث��م التحق بالمدر�سة االمريكية ح�صل عليه ه��و�( :إب��ن �سعد ال�ب��ار) ،والذي
ا�شتهر به ،عندما توثقت عالقته بالزعيم �سعد
ب�أ�سيوط.
 ح�صل على لي�سان�س ف��ي ال�ق��ان��ون من زغلول ،ثم �أ�صبح الناطق بل�سانه ،خا�صة �أثناءجامعة اك�سفورد ب�إنجلترا عام  ١٩٠٨عن عمر مهمته التي �أوف��د �إليها في لندن عام ،١٩٢١
حيث كتب مقالتين لل�صحف البريطانية
(� )١٩سنة ،وح�صل على المرتبة الثانية.
 ح�صل على م��ا ي�ع��ادل درجةالدكتوراة تحت عنوان (البروف�سور الم�صري يطالبفي القانون من جامعة (ليون) الفرن�سية عام با�ستقالل تام  /المفاو�ضات البريطانية -
الم�صرية ،ر�سول اال�ستقالل الحقيقى ..ال
.١٩١٢
لم�شروع ملنر) ،وذلك بعد .١٩٢١/٨/٤
 ح�صل على درجة (البا�شوية).حياته االجتماعية
تزوج من ال�سيدة الفا�ضلة (عايدة مرق�ص
ق�صة نفيه في جزيرة �سي�شيل
حنا) ،ولديه �إبنة واحدة وهي (منى) ،وكان
نفي مع �سعد زغلول �إلى جزيرة( �سي�شيل)،
�شقيقه الوحيد الأ�ستاذ /فكرى مكرم عبيد.
وح��دث �أن��ه �أ�صيب هناك بالمالريا ،ف�سمح
له بدخول الم�ست�شفى البريطاني للعالج في
المنا�صب التى تولى ادارتها
 نقيب المحامين (ثالث مرات) ،لمواهبه فبراير  ،١٩٢٢وك��ان��ت �سلطات الم�ست�شفىقد طلبت �أن يرافقه �أحد زمالئه �أثناء فترة
الخطابية والبيانية والفقهية الفذة.
ال �ع�لاج ،فتطوع ل��ذل��ك م�صطفى النحا�س،
 وزير الموا�صالت عام (.)١٩٢٨ وزي��ر للمالية (ث�لاث م��رات) منذ عام وظل معه في الم�ست�شفى �إلى �أن �شفى ،وغادرالم�ست�شفى ب�ع��د ع���ش��رة �أي� ��ام ،ورغ ��م هذه
.١٩٣٦
 تر�شح كع�ضو في مجل�س النواب حتى عام ال�صداقة م��ع النحا�س با�شا� ،إال �أن��ه حدثخالف بينهما ،يقول عنه الم�ست�شار /طارق
.١٩٤٦
الب�شري� ،أن �أخطر ما واجه مكرم في حياته
 �سكرتير ًا ل�صحيفة الوقائع الم�صرية. �سكرتير ًا خا�ص ًا للم�ست�شار االنجليزي هو خالفه مع م�صطفى النحا�س ،و�إنف�صالهعن الوفد عام .١٩٤٢
�أثناء الحرب العالمية الأولى.
�أم��ا فترة نفيه ،فقد كانت �أث��رى فترة في
ت�شكلت
التي
الثالثة
 �شارك في الوزاراتبرئا�سة كل من (�أحمد ماهر  /محمود فهمي حياته والتي �شكلت وجدانه كام ًال ،وكتب عن
النقرا�شي) ع��ام  ،١٩٤٦و�أن�ف�ج��ر الخالف هذه الفترة ما يجعلك تح�س �أن الوطن قريب
داخ��ل ال ��وزارة بين مكرم والنقرا�شي ،فما �إلى قلبك ،فيقول« :ما �أح�س�ست طوال عمري،
كان من مكرم عبيد �إال �أن تقدم با�ستقالته �أن الوطن قريب �إلى قلبي� ،إال عندما �أبعدوني
في فبراير  ،١٩٤٦وكانت هذه اال�ستقالة هي عنه �إلى (�سي�شيل) ،فكانت �أداة الف�صل هي
�آخر عهد مكرم عبيد باال�شتراك في �أية وزارة �أداة الو�صل» .وقال �أي�ضا« :لم ن�شعر في حياتنا
�أننا م�صريون عا�شقون لم�صر بمقدار ما �شعرنا
حتى وفاته.
بذلك في المنفى» .ويوا�صل كلماته فيقول :في
ر�سالته ال�سيا�سية واالجتماعية والوطنية تلك الفترة تعمقت عالقتي ب�شدة بالزعيم �سعد
وعرفت بـ:
زغلول ،و�آم��ن بي لدرجة التبنيُ ،
ا�شتغل بالمحاماة ،لكنه (ك��ر���س)
وقته (�إبن �سعد) ،وتعلم كيف يعي�ش حياة التحدى،
للدفاع عن المقبو�ض عليهم في تهم �سيا�سية،
وم��ن الحقهم البولي�س ال�سيا�سي ،والزال��ت والقوة المعنوية التى تقهر ال�صعاب ؟؟!!
�أ�صداء مدافاعاته معروفة في تاريخ المحاماة
من �أقواله فى م�شوار حياته
في م�صر ،حيث ك��ان يعتمد في دفاعه على
رغ��م ما ك��ان يتمتع بالمنا�صب وال�شهرة،
التحليل المنطقي ل��دواف��ع الجريمة ،وكان
ي�ست�شهد �أح�ي��ان��ا كثيرة ب ��آي��ات ق��ر�آن�ي��ة في وال �ب��راع��ة ف��ي خطبه والم�سمى (الخطيب
م��راف��اع��ات��ه ،وق��د ق��ام ب��ال��دف��اع ع��ن عبا�س ال�م�ف� ّوه) ،ب��ل وم��ن �أه��م �أح��د رم��وز الحركة
محمود العقاد ،ال��ذي كان متهم ًا بال�سب في الوطنية في م�صر ،لكنه كان يت�سم بالتوا�ضع
الذات الملكية من فوق منبرالبرلمان ،ويعتبر و�إخ �ف��اء الف�ضائل ف�ي�ق��ول�« :أول ��ش��رط من
دفاع مكرم عبيد في هذه المحاكمة واحد ًا من �شروط التوا�ضع �أن ال يعلن �صاحبه عنه ،بل وال
�أروع و�أ�شهر المرافعات في تاريخ المحاكم يح�س به� ،إذ التوا�ضع �صفة يراها الغير فينا،
وال نراها في �أنف�سنا».
الم�صرية.
ويقول عن النزاهة« :النزيه من نزه نف�سه
ومن �أقواله الم�شهورة في مهنة المحاماة
(كانت المحاماة مجرد مهنة مك�سبه ،تدر حتى عن الإح�سا�س بالعفة ،فكانت العفة فى
عليه من الخير قليلة �أو كثيرة ،ف�أ�صبحت فكرة نف�سه دون ح�سه».

ORANGE COUNTY EYE INSTITUTE
GEORGE M. SALIB, M.D.
Diplomate American Board of
Ophthalmology
Fellowship Trained in Cornea and
Refractive Surgery
www.oceyeinstitute.com

(949) 855-3937

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

الطق�س في الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية

الميـــرون ()4
طق�س عمل الميرون
و مميزات طريقة
الم�ستخل�صات

يرتدي الأب��اء حللهم البي�ضاء و يتم
ا�ستقبال مكونات الميرون التي تحدثنا
عنها ف��ي ال�ع��دد ال�سابق ب��زف��ة مهيبة
برئا�سة قدا�سة البابا البطريرك حامال
الخميرة وح�ضور ح�ضرات �أ�صحاب
النيافة الآباء الأ�ساقفة �أع�ضاء المجمع
المقد�س حاملين مكونات الميرون.
و ي �ب��د�أ ب�ع��د ذل ��ك ق��دا���س تكري�س
الميرون و يكون يوم االعداد في ال�صوم
الكبير قبيل جمعة ختام ال�صوم حتى
يح�ضر الزيت جميع �صلوات الب�صخة
وف ��ي ق��دا���س ت�ك��ري����س ال �م �ي��رون يقر�أ
م��ا يتنا�سب م��ن ن�ب��وات العهد القديم
عن الدهن المقد�س وم��ن �سفر ن�شيد
الأن�شاد ما يرمز �إل��ى الت�صاق النف�س
الب�شرية بحبيبها ومخل�صها الم�سيح
وكذلك من �سفر المزامير ما يتنا�سب
م��ع الم�سحة المقد�سة مثل المزمور
ال 151والذي يتحدث عن م�سحة داود
الملك و ن�صرته.
مزمور ع�شية (« )6 ،5 :22دهنت
بالزيت ر�أ�سي ،وك�أ�سك �أ�سكرتني مثل
ال�صرف ،ورحمتك تدركني ك��ل �أيام
حياتي ،وم�سكني في بيت الرب �إلى طول
الأيام».
�إنجيل ع�شية (لو :24 ،56 - 50 :23
)12 – 1
مزمور باكر (�« )13 ،12 :50إمنحني
بهجة خال�صك ،وبروح رئا�سي ع�ضدني،
فاعلم الأثمة طرقك ،والمنافقون �إليك
يرجعون».
�إنجيل ب��اك��ر (مرق�س �أ��ص�ح��اح 16
كله).
يقدم الحمل كالمعتاد بعد مزامير
ال �غ��روب وال��ن��وم ،وي �ق��ر�أ ال�ب��ول����س ثم
الكاثوليكون ثم الإبرك�سي�س.
ف�صول القراءات-:
ال�ب��ول����س (ع��ب 28 - 11 :9؛ :10
.)24-1
الكاثوليكون ( 1يو  21 - 7 :4؛ :5
.)21-1
الأبرك�سي�س (�أ ع .)49 – 13 :13
وبعدها تقر�أ الم�سطاجية (الأمانة)
من كتاب الد�سقولية .وتقال �أجيو�س ثم
�أو�شية الإنجيل.

�إيبدياكون
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
م��زم��ور ال�ق��دا���س ()11 ،10 :44
«م ��ن �أج ��ل ه ��ذا م�سحك اهلل �إلهك
ب��زي��ت البهجة �أف���ض��ل م��ن رفقائك،
المر والميعة وال�سليخة م��ن ثيابك،
من المنازل ال�شريفة العاج التي منها
ابتهجت ،بنات الملوك في كرامتك».
م��زم��ور (« )15 ،14 :88رفعت
مختا ًرا من �شعبي ،وحدث داود عبدي،
م�سحته بدهن مقد�س ،لأن يدي تع�ضده
و�ساعدي يقويه».
�إنجيل القدا�س (يو ،42 -38 :19
.)18 - 1 :20
ويحفظ الخليط هكذا حتى قدا�س
�شم الن�سيم وهو القدا�س التالي لعيد
القيامة مبا�شرة حيث يتوجه قدا�سة
البابا البطريرك لإ�ضافة الخميرة �إلى
الزيت الجديد .ثم يتم توزيعها على
الإيبار�شيات و الكنائ�س.
و من مميزات طريقة الم�ستخل�صات
الزيتية عن طريقة الطبخ-:
ان الزيت الناتج يحتفظ بلون �أفتح
من طريقة الطبخ فال يوجد احتراق
لأية �شوائب في عملية الطبخ.
ال ��وق ��ت ال� ��ذي ت���س�ت�غ��رق��ه عملية
الخلط هو وقت �أق��ل بكثير من عملية
الطبخ والتي كانت تتطلب جهدا ووقتا
كبيران.
كانت بع�ض المواد العطرية تفقد
رائحتها نتيجة الت�سخين لدرجة حرارة
�أعلى من  70درجة مئوية.
بع�ض المكونات تحتوي على ن�سبة
كبيرة من الزيت وكانت �أثناء الطحن
تكون ما ي�شبه بالعجين و هذا العيب تم
تجنبه في طريقة الم�ستخل�صات.

Precise Way
Insurance Services



Bob Hanna

CA Lic# 0F15498

17315 Studebaker Rd, #120
Cerritos, CA 90703



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

ماجد سوس

				

تهانينا ببدء ال�صوم الكبري
حتل علينا بركته

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

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

�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

الحادث الم�أ�ساوي الذي راح
�ضحيته ما يقرب من خم�سين
قتيال في نيوزيالند كارثة �إن�سانية
بكافة المقايي�س ال يقبلها �أي �إن�سان
على وجه الأر�ض وقد �سارع العالم كله
وخا�صة الم�سيحيين برف�ض هذا العمل
ال�شيطاني وهو عمل عن�صري بغي�ض �ضد
أ�سلموا
الإن�سانية وال ي�صدر اال من �أنا�س �
بقلم :ماجد �سو�س
هالك
ذواتهم لل�شيطان يقودها نحو
ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأمريكيني
�شخ�ص
�أنف�سهم ومن قاد هذا العمل هو
magedsous@gmail.com
ال يعرف اهلل .الإرهابي لي�س م�سيحيا ً وال
يذهب لكني�سة هو �ضد المهاجرين ويعتبرهم محتلين ويطالب بطردهم وفي بيانه
المكتوب في � ٧٣صفحة لم يذكر كلمة دينية بل قال اراكم في ( )...وذكر �إ�سم
الجحيم �أ�سطورة �إ�سكندنافية.
وما لفت نظري هو حزن الأقباط ال�شديد جدا على الحادث وادانته بقوة وال�صالة
من �أجل �أهالي ال�ضحايا وطلب ال�شفاء للم�صابين حيث كالعادة �أثبت الأقباط �أن
�إيمانهم بالم�سيح حياة يعي�شوها بالمحبة و�إن ذاقوا الأم ّرين من الإره��اب و�إن لم
ي�شعر بهم العالم �إال �أن لهم �أح�شاء رحمة ال يحتملون معها �آالم النا�س وهي تلك
المحبة التي تزرعها الكني�سة في �أوالدها منذ ال�صغر.
على �أن للعملة وجه �آخر علينا �أن ننظر �إليه بتمعن فناقو�س الخطر يدق ب�شدة
�أمام المجتمعات الغربية التي وهي تقدم كل ما تملك لالجئين والمهاجرين تنا�ست
مجتمعها وعاداتها وتقاليدها وراحت بحب �شديد تقدم كل �شيء لمهاجريها دون ان
تدرك �أنه �سي�أتي يوما حين ي�شعر فيه �سكان البلد الأ�صليين �أن بالدهم ت�سرق منهم
فبع�ض المهاجرين لهم �أجندات خا�صة الأمر الذي دعى القاتل في بيانه �إلى مهاجمة
الرئي�س �أردوغان و�أحالمه في الخالفة.
دعني �أ�شرح لك عزيزي القاريء ماذا �أق�صد من ن�سيان الحكومات حقوق �سكانها
الأ�صليين ف�س�أعطي لك مثال وا�ضح لتلك الكارثة ف�إذا ذهبت �إلى غرب العا�صمة
البريطانية لندن ف�ستجد �أنه بات مرتع ًا للمتطرفين فدباح داع�ش المعروف بالجهادي
جون ،من غرب لندن ومغني الراب ال�سابق عبد الماجد عبد الباري ن�شر �صورة له
وهو يحمل ر�أ�سا مقطوعة من غرب لندن وبالل برجاوي اللبناني المولد الذي التحق
بجماعة ال�شباب ال�صومالية للقتال في �صفوف عنا�صرها بمقدي�شو من غرب لندن
والداعية الإ�سالمي الأردني المت�شدد عمر محمود عثمان المعروف با�سم «�أبو قتادة»
من غرب لندن وغيرهم كثيرين نحتاج �إلى مئات ال�صفحات ل�سردهم بل �إن �أول
�إمر�أة بريطانية تدان في ق�ضايا الإرهاب هي �آمال الوهابي ،كانت تقطن في غرب
لندن.
قل يا عزيزي لو انت من �سكان لندن الأ�صليين م��اذا �سيكون �شعورك وان��ت ال
ت�ستطيع ان تزور هذه المناطق وخا�صة انها هناك حملة �شديدة ظهرت في عام
 ٢٠١١مع بداية �أيام العرب ال�سوداء الم�سماة خط�أ بـ «الربيع العربي» حيث قامت
حملة في غرب بريطانيا عن �إعالن مناطق تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية في بريطانيا
بزعامة منظمه ا�سمها «الإمارة اال�سالمية» يقودها باك�ستانى متطرف ا�سمه «�أنجم
�شودارى» .وقد قامت المنظمة بعمل بو�سترات ومن�شورات باللون اال�صفر مكتوب
عليها «�أنت الآن داخل منطقه تحكمها ال�شريعة الإ�سالمية و�أ�سفل الكتابة و�ضعت
�صور المحرمات الممنوع اقترافها في المنطقة التي تحت الحكم ومنها المو�سيقى
والم�شروبات الكحولية والقمار.
بطبيعة الحال ف�إن هذه الأفعال �ستخلق طرفين نقي�ضين من الجانبين ولأننا دائما
ننظر �إلى الطرف الإ�سالمي باعتباره الطرف الأكثر دموية ويت�سلح بالعنف وفر�ض
ال��ر�أي بالقوة ف�أننا تنا�سينا �أن تلك الأفعال �ستخلق جيال جديدا من �أبناء ال�سكان
الأ�صليين باتت ت�ستفزهم تلك الأفعال وتنامت في داخلهم م�شاعر «الإ�سالموفوبيا» و�أن
هناك خطر ًا حقيقي ًا على ثقافتهم وحريتهم التي حاربوا من �أجلها قديم ًا عدة قرون.
والحل و�إن بات �صعب ًا لكنه لي�س م�ستحي ًال يكمن في �أنه على هذه الدول �أن تقوم
م�سرعة بتغيير د�ساتيرها ليكون لها الحق في �سحب جن�سية كل من يعمل على تغيير
هوية المجتمع وكل ما يخل بثوابت الديمقراطية وبالمبادئ التي و�ضع على �أ�سا�سها
د�ستور البالد ويعطي الحق لوزير الداخلية �أن ي�سحب الجن�سية فور ًا وترحيل من
يثبت هذا في حقه ومن جانب �آخر حتى نكون من�صفين ،على الحكومة �أن تعمل
على �إذابة المهاجرين في المجتمع وتعليمهم قيمه والتخيير بين االلتزام بها �أو ترك
البالد وبالطبع على المجتمع الغربي �أن يزرع في �سكان بالده الأ�صليين قبول الآخر
وم�ساعدته على الت�أقلم  .ن�صلي �أن يحفظ الرب العالم من ال�شرير ومخطاطاته لئال
تكون نيوزيالندا هي البداية.

�أ�شهى امل�أكوالت و�أطيب املازات العربية

Auto - Home - Business
Life Health - Workers comp

bob@precisewayins.com
www.precisewayins.com

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

PW

 عالج املياه البي�ضاء
 املياه الزرقاء
 جفاف العني
 جراحة الليزر

دكتــــور
چـــورچ
�صليـــب
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Workers Comp

Health

Home

Auto

12546 Valley View St.,
Garden Grove, CA 92845
Kerostenagrill@gmail.com
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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت
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رأي ورؤيــة...

تاريخ الكني�سة القبطية احلديث بقلم �شاهد عيان ()84
�سنوات التحفظ على البابا ()R

لقــــاء البئــــر

�أمل يخيب في الرئي�س الجديد
�أقربائه يقول عن ما �سمعه عن تلك المقابلة
مقدمة:
م��دح �أق �ب��اط م�صر والكني�سة ف��ي م�صر ان الرئي�س قال لهم �أن البابا �سيبقى في و�ضعه
ال��رئ�ي����س ال�ج��دي��د ح�سني م �ب��ارك وه��و �أمر الحالي لأنه خطر على الأمن.
م �ع��روف ف��ي م�صر بتعظيم ك��ل م��ن ه��و في
الحكم �إذ يتحكم فعليا ف��ي حياتهم .وظن الأقباط والكني�سة في خوف:
قال �شخ�ص �آخر من م�صر في خطاب لأحد
�أقباط المهجر �أن الرئي�س الجديد ربما ر�أى �أن
الم�سلمين المت�شددين هم من قتلوا ال�سادات �أقربائه في �أمريكا الآتي« :منظر الأنبا روي�س
ي�شبه القاعدة الع�سكرية محاطة بالع�ساكر من
وعليه �سيخفف العداء �ضد الكني�سة.
كل جهة وهناك �أكيا�س رم��ل مر�صو�صة في
كل ركن وخلفها يختفي ع�ساكر ال ترى منهم
كنائ�س المهجر:
ر�أت كنائ�س المهجر �أن ُيظهروا للعالم �أن �إال المدافع .وق��د توقف الكهنة عن الكالم
رئي�س الكني�سة القبطية �سواء كان في القاهرة في ه��ذا المو�ضوع في كنائ�سهم .و�إذا تكلم
�أو متحفظ عليه في الدير هو الرئي�س الأوحد �أحدهم ب�صراحة عن البابا ال يذهب النا�س
للكني�سة القبطية الأرثوذك�سية في كل العالم� .إلى كني�سته .وفي بع�ض القرى التي يقام فيها
و�أن الإخ�ت�لاف��ات بين كنائ�س غ��رب �أمريكا قدا�سات متنقلة لعدم وجود كني�سة رف�ض بع�ض
وب��اق��ي الكنائ�س ه��و ف��ي طريقة التعامل مع النا�س عمل القدا�س في بيوتهم .و�أن �أحد
اللجنة الخما�سية لكنهم متحدين فيما يتعلق الأ�ساقفة (لي�س من اللجنة الخما�سية) عند
بمكانة البابا .ول�ه��ذا عزمت كنائ�س كثيرة مقابلته لأحد الر�سميين في �صالة اال�ستقباالت
�أن تحتفل بالعيد العا�شر لر�سامة البابا في المطرانية �أن��زل �صورة البابا �شنودة من
في نوفمبر  1981منذ �شهر �سبتمبر .ولما على الحائط .وحدث �أن �أحد خدام مدار�س
اغتيل الرئي�س ال�سادات ر�أوا �أن ي�ضيفوا على الأح��د تحدث عن مو�ضوع البابا فذهب �إلى
الإعالن الذي كانوا يزمعون ن�شره في جريدة كاهن الكني�سة بع�ضا من �أولياء الأمور و�أعلموه
نيويورك تايمز تهنئة للرئي�س الجديد ح�سني ب�أنهم لن ير�سلوا �أوالدهم �إلى مدار�س الأحد
مبارك و�أن تتكلل مجهوداته بحفظ ال�سالم بعد هذا».
وي�ق��ال �أن م�ئ��ات ا��ش�ه��روا �إ�سالمهم بعد
في المنطقة و�أنهم يرفعون ال�صالة من �أجل
نجاحه وقدرته على رعاية كل الم�صريين ،وقد حوادث الزاوية الحمراء لحماية �أنف�سهم بعد
وقع على االعالن كل كنائ�س �أمريكا ال�شمالية �أن ر�أوا الكاهن ُيذبح.
بما في ذلك كنائ�س لو�س �أنجلو�س وهيو�ستتن
مبارك يخاف على نف�سه:
وتكلف  10،530دوالر.
ال�شك �أن الرئي�س مبارك خاف على نف�سه
�إذ �أن من ا�ستطاع قتل الرئي�س ال�سادات علنا
الق�ضاء الم�صري والبابا:
رف��ع المحامي عبدالحليم رم�ضان دعوى �سيكون ق ��ادرا على قتله ل��و زاد ف��ي ت�شدده
�ضد الحكومة لإعتقال كثير م��ن المتحفظ ع�ل�ي�ه��م ول �ه��ذا �أخ� ��رج م �ب��ارك ب�ع����ض ق��ادة
عليهم ،وما يهمنا من هذه الدعوى هو طلبه الإخ ��وان الم�سلمين م��ن ال�سجون .وتوزعت
�إلغاء ق��رار الرئي�س ال�سادات بالتحفظ على من�شورات تقول «�أع��دم� ّن��ا ال�سادات و�سج ّنا
قدا�سة البابا �شنودة .وتم �سماع الق�ضية في
 22دي�سمبر  1981وو�صلت �إلى مجل�س الدولة
الذي تقرر فيه عدم قبول الدعوى لإنتفاء �شرط
الم�صلحة .وب�أن الرئي�س ا�ستعمل حقه القانوني
�إ�ستنادا �إلى المادة  74من الد�ستور ب�سلطته
لتعيين البابا .وبعدها رفع المحامي حنا ناروز
ق�ضية �أخرى لمحكمة الق�ضاء الإداري لنف�س
الغر�ض وهناك مذكرات قانونية عديدة لهذه
الق�ضية .المهم �أن الرئي�س مبارك قال «حتى
لو حكمت المحكمة ل�صالحه لن �أنفذ حكم
المحكمة».
الحكومة الم�صرية:
تحدث الرئي�س مبارك مع �شخ�صيات قبطية
عن معالجة الأمور ب�شكل جذري وهو �أن يعفي
البابا �شنودة نف�سه من من�صبه و�إقترح �أحد
ال��وزراء تعيين قائمقام بطريركي ،وعار�ض
الأنبا �إغريغوري�س هذا ال��ر�أي ب��أن ال�شخ�ص
الذي يريد �أن يقام مقامه �شخ�ص �آخر الزال
قائما وهو يق�صد قدا�سة البابا ولهذا �أنه �أمر
غير ممكن .وذك��رت جريدة الم�ستقبل والتي
ت�صدر في بيروت �أن الرئي�س مبارك �أو�ضح
�أن �إذا ك��ان البابا وال��ذي��ن ي�ساندون موقفه
�سيوا�صلون الت�صلب ف�إنه �سيت�صلب هو الآخر.
وهذا في عدد  21نوفمبر .1981
و�إجتمع الرئي�س مبارك مع �أربعة من اللجنة
الخما�سية (الأنبا ي�ؤن�س� ،أنبا �إغريغوريو�س،
�أنبا �أثنا�سيو�س� ،أنبا باخوميو�س) ،وح�ضر
اللقاء ال�سيد البرت بر�سوم �سالمة وزير الدولة
ل�شئون الهجرة ولأول مرة بعد توليه الرئا�سة
يوم  26دي�سمبر  1981وا�ستمر االجتماع لمدة
�ساعة .وقال الأنبا ي�ؤن�س بعدها «لقد ا�ستمعنا
لتوجيهات الرئي�س لنا كرجال دين م�سئولين
عن الكني�سة ولدعم الوحدة الوطنية».
ه��ذا ما كتبته الجرائد لكن من خطابات
�شخ�صية �أر��س�ل�ه��ا قبطي ف��ي م�صر لأح��د

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

خليفته وم�ستمرين في الم�سيرة لإقامة الحكم
الإ�سالمي» .وحدث �أن بعد مقتل ال�سادات حلق
الكثيرون من الجماعات الإ�سالمية ذقونهم
و�إختفت الجالليب من ال�شوارع والجامعات
لكنها بعد �شهرين بد�أت تظهر .و�أحاط رجال
ال�شرطة الجامعات ،وعليه بعد المحا�ضرات
كان الطلبة ي�سرعون �إلى بيوتهم .و�أن مبارك
ال يترك ق�صره بالمرة و�ألغيت محطة المترو
ب�ج��وار م�ك��ان �إق��ام�ت��ه .وف��ي محطة البنزين
القريبة كانوا يفت�شون كل ال�سيارات وعليه
توقف قائدي ال�سيارات التعامل مع محطة
البنزين و�ستنتقل �إلى مكان �آخر.
وي�ضيف الخطاب «ب� ��أن ال�شعب القبطي
في م�صر في حالة �سخط �شديد على �أبناء
المهجر الذين يتمتعون بالحرية بينما هم
تزداد حياتهم �صعوبة».
وق��ال الرئي�س مبارك �أن��ه ال يمكنه �إلغاء
القرار الجمهوري للرئي�س ال�سادات .و�أن عودة
البابا معناها �إثارة من جديد و�أن الجماعات
المتطرفة لم ينتهي �شرها بعد .وقال �أنه من
ثالثة �أي��ام تلقى تحذيرا ب�أنه �س ُيعتدى على
البابا ...وقال �أي�ضا «لقد بلغني �أن عددا من
�أع�ضاء المجل�س الملي كتبوا �إلتما�سا بعودة
البابا ولم ي�صلني هذا الإلتما�س ،ولو كان قد
و�صلني لإعتقلتهم جميعا» .و�أ�ضاف غا�ضبا
ما معنى �أن يثير حنا ناروز ق�ضية ...حتى لو
ك�سبها في الق�ضاء ف�سوف ال �أنفذ ما يقوله
الق�ضاء �سوف ال �أ�سمح بعودة البابا �شنودة.
هذه الم�س�ألة منتهية.
وفي �أواخ��ر دي�سمبر كانت هناك �شائعات
ف��ي ال�صحف الأج�ن�ب�ي��ة �أن ال�ب��اب��ا �سيخرج
لي�صلي العيد .لكن الحكومة �أرادت �أن تعلن
للعالم غير ذلك تماما .و�أر�سلت عددا من كبار
رج��ال المباحث �إل��ى الدير وطلبوا �أن تدخل
ورائهم �سيارة كبيرة للأمن المركزي م�سلحة

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

بالذخيرة الحية وتعر�ض لهم الأنبا �صرابامون
رئي�س ال��دي��ر وال��ره �ب��ان بمنع ال���س�ي��ارة من
ال��دخ��ول ،وهنا ق��ال رج��ال الأم��ن �أنهم �أتوا
لحرا�سة قدا�سة البابا .وبعد مناق�شة �أتى البابا
�إلى الكني�سة ودخل رجال المباحث للتفاو�ض
معهم ب�ش�أن الحرا�سة وظلت المناق�شة الحادة
م��دة طويلة �إذ ق��ال الرهبان �أن ه��ذا تحديد
�إقامة البابا تحت �إ�سم المحافظة على حياته.
و�أخ�ي��را طلب ال�ضابط �أن ي�أتي �أح��ده��م كل
يوم للإطمئنان على حياة البابا �إذ �أن الدولة
�أح�ست ب�أن هناك تحركات من جماعة التكفير
والهجرة التي ي�سكن �أعداد منها في ال�صحراء
وعلى الحدود وما وراء الحدود.
وافق البابا ،لكن الرهبان قالوا �إذا دخلت
ع��رب��ة م�صفحة �سيقفون �أم��ام �ه��ا ح�ت��ى لو
قتلتهم.
الخاتمة:
كانت لأق�ب��اط م�صر والمهجر �آم��اال ب�أن
الرئي�س مبارك �سيعيد قدا�سة البابا لي�صلي
ليلة عيد الميالد في القاهرة .لكن مبارك لم
يهمه ال البابا وال الأ�ساقفة وال الأقباط عموما
حتى �أنه قال قبل �سفره لأمريكا �أنه علم �أن
الأقباط في �أمريكا �سيقومون بم�سيرة و�أنه ال
يهتم فلي�صنعوا ما ي�شا�ؤون و�أن هذا لن ي�ؤثر
فيه .وهكذا خاب الأم��ل في �أي نهاية قريبة
لحل م�شكلة التحفظ على البابا ..وت�صبحوا
على خير.

ن�سخة من الإعالن المن�شور بجريدة نيويورك تايمز لتهنئة الرئي�س مبارك

�أحد التجربه في ال�صوم المقد�س

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

�أول �إختبار ع الجبل  ...هو �إختبار الجوع
وده بيح�صل معايا  ...لما �أ�سيب ي�سوع
تاني �إختبار ع الجبل  ...الدعوه للإنتحار
وكان رد ي�سوع  ...ال تجرب  ...الرب الجبار
ثالث �إختبار ع الجبل  ...ي�سجد ي�سوع لل�شيطان
نظير ُملك �أر�ضي  ...فلو�س و�أرا�ضي و�أطيان

يقدمها:
چورچ عازر

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

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

�صالح رزق اهلل

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

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

منير بشاي

					

ياريت �أتعلم �أنا  ...رف�ض الدخول  ...في نقا�ش
مع عدو الخير � ...أف�ضل حاجه  ...الطنا�ش
ع�شان من خالل الحوار  ...هدفع الثمن كا�ش
بعك�س ي�سوع حبيبي  ...بدمه  ...فداني ببال�ش

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650

ف��ى بحثه ع��ن ال�ضال ت��رك الم�سيح
اليهودية وم�ضى الى الجليل .وكان البد
�أن يجتاز بال�سامرة حيث رتّبت العناية
الإلهية لقا ًء هام ًا بينه وبين �إم��ر�أة ذات
تاريخ .من �أجل ما�ضيها المخجل كانت
المر�أة تتحا�شى اللقاء مع النا�س فت�أتي
بقلم :منيـر ب�شــاي
�إلى البئر وقت الظهيرة حيث يندر وجود
Mounir.bishay@sbcglobal.net
�إن���س��ان .ول�ك��ن نعمة الم�سيح �سعت لها
فوجدتها حيث �أت��ى الم�سيح �إل��ى مدينة
من ال�سامرة يقال لها �سوخار .كانت هناك بئر يعقوب ف�إذ تعب الم�سيح من ال�سفر
وحر النهار جل�س على البئر لي�ستريح .فجاءت �إمر�أة من ال�سامرة لت�ستقي ودار بينها
وبين الم�سيح حوار ًا كا�شف ًا �شافياً .بع�ض هذا الحوار م�سجل في الإنجيل والبع�ض الآخر
ي�ست�شفه الكاتب من بين ال�سطور...
الم�سيح :من ف�ضلك �أعطيني بع�ض الماء لأ�شرب.
ال�سامرية :كيف تطلب مني لت�شرب؟
الم�سيح :وما المانع؟
ال�سامرية :لأنك رجل يهودي و�أنا �إمر�أة �سامرية واليهود ال يعاملون ال�سامريين.
الم�سيح :هذه حواجز �صنعها النا�س.
ال�سامرية :هذا هو العرف المتبع فكيف تتخطاه؟
الم�سيح :لأننى فوق ا ّالعراف والعادات.
ال�سامرية :يبدو لي �أنك ب�شر ككل النا�س تعط�ش فتطلب الماء.
الم�سيح :لو عرفتى من يكلمك لطلبتي �أنت منه ف�أعطاك ما ًء حياً.
ال�سامرية :ولكنك �أنت من تطلب الماء؟
الم�سيح :نعم.
على �أن تعطيني ماء؟
تعر�ض
فكيف
ال�سامرية:
ّ
الم�سيح :لأن ماء هذه البئر يختلف عن الماء الذي �أعطيه �أنا.
ال�سامرية :هل �أنت �أعظم من �أبينا يعقوب الذى �أعطانا هذه البئر و�شرب منها هو
وبنوه وموا�شيه؟
الم�سيح� :سوف ترين.
ال�سامرية :ما �أراه �أنه ال يوجد لديك دلو والبئر عميقة!
الم�سيح :الماء الذي �أعطيه �أنا ال يحتاج �إلى دلو.
ال�سامرية :فمن �أين �ست�أتى به؟
الم�سيح� :أنا هو الماء الحي كل من ي�شرب من هذه البئر يعط�ش �أي�ضا ولكن من ي�شرب
من الماء الذي اعطيه �أنا فلن يعط�ش �إلى الأبد بل الماء الذي �أعطيه ي�صير فيه ينبوع
ماء ينبع �إلى حياة �أبدية.
ال�سامرية :يا ليتنى �أح�صل على هذا الماء حتى ال �أعط�ش و�آتى �إلى هنا لأ�ستقي.
الم�سيح :وحتى ال تواجهي نظرات الإدانة من النا�س؟
ال�سامرية� :إدانة على �أى �أمر؟
الم�سيح� :أنتي تعلمين و�أنا اعلم.
ال�سامرية :يا �سيد �أعطنى هذا الماء.
الم�سيح� :إذهبى �أوال وادعى زوجك.
ال�سامرية :لي�س لى زوج.
الم�سيح :نعم �أعرف ذلك.
ال�سامرية :تعرف ذلك لأنى قلته لك الآن.
الم�سيح :بل كنت �أعرفه قبل ان تقوليه ولم �أرد �أن اقوله لك حتى ال �أجرح م�شاعرك.
ال�سامرية :وكيف اعرف انك كنت تعرفه؟
الم�سيح :لأنني �س�أخبرك ببع�ض �أ�سرارك التي لم تقولينها.
ال�سامرية :ما هي؟
الم�سيح :كان لك قبال خم�سة �أزواج ومن تعي�شين معه الآن لي�س هو زوجك.
ال�سامرية :كيف عرفت هذا؟
الم�سيح :كل �شىء مك�شوف �أمامي.
ال�سامرية� :أرى �أنك نبي.
الم�سيح� :سترين �أعظم من هذا و�ستعرفين �أنني �أعظم من نبي.
ال�سامرية� :آبا�ؤنا �سجدوا في هذا الجبل و�أنتم اليهود تقولون �أنه في �أور�شليم ينبغي
ال�سجود.
الم�سيح :ت�أتي �ساعة وهي الآن حين ال�ساجدون الحقيقيون ي�سجدون للآب بالروح
والحق .اهلل روح والذين ي�سجدون له فبالروح والحق ينبغي �أن ي�سجدوا.
ال�سامرية� :أنا اعلم �أن م�سيا الذي يقال له الم�سيح ي�أتي ومتى جاء يخبرنا بكل �شىء.
الم�سيح� :أنا الذي �أكلمك هو.
ال�سامرية :هذا كالم مثير جداً! ال �أ�ستطيع �أن احتفظ به لنف�سي .البد �أن �أذهب لأخبر
�أهل القرية.
الم�سيح :ماذا �ستقولين لهم؟
ال�سامرية� :س�أقول لهم تعالوا انظروا �إن�سانا قال لي كل ما فعلت �ألعله هو الم�سيح؟
الم�سيح :كيف تعيدين ذكر ما فعلتيه لهم� -أال تخ�شين �إحياء الف�ضيحة؟
ال�سامرية :الف�ضيحة قد تال�شت عندما �أنار النور حياتى وطهرها وح ّولنى �إلى كارزة
و�شاهدة.
الم�سيح :ج ّرتك هنا على البئر -ال تن�سي �أن ت�أخذيها.
ال�سامرية :بعد �أن وج��دت الماء الحي لم تعد الجرة �أو ه��ذا الماء ي�شغالن كل
تفكيري.
«ف�آمن به من تلك المدينة كثيرون من ال�سامريين ب�سبب كالم المر�أة التي كانت ت�شهد
�أنه قال لي كل ما فعلت .فلما جاء �إليه ال�سامريون �س�ألوه �أن يمكث عندهم فمكث عندهم
يومين .ف�آمن به �أكثر جد ًا ب�سبب كالمه وقالوا للمر�أة �إننا ل�سنا بعد ب�سبب كالمك ن�ؤمن
لأننا نحن قد �سمعنا ونعلم �أن هذا هو بالحقيقة الم�سيح مخل�ص العالم» (يوحنا :4
.)42 -39

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

�صيدلية ترينيتي
�إدارة د .جون قلته

TRINITY PHARMACY
DR. JOHN KOLTA

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

مع هذا الكوبون

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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من �إيدك يارب

بقلم مايكل �سامي
ف�ج��أة ح�س ب�صداع ووج��ع م��ؤل��م في
را���س��ه ..مهتم�ش ب�ي��ه  ..وك ��ان بياخد
م�سكنات ويقول اكيد ارهاق �شغل ..لحد
ما الوجع زاد عليه  ..والم�سكنات مابقت�ش
جايبه نتيجه.
زوجته قالتله الزم تروح تك�شف وت�شوف
ايه �سببه يجوز �إرهاق او قلة نوم.
وبعد الحاح من الزوجه راح لدكتور
وك �� �ش��ف ..ط�ل��ب م�ن��ه ��ش��وي��ة فحو�صات
وتحاليل ،وكانت ال�صدمة لما لقي ان
نتيجة اال�شعة والفحو�صات غير مطمئنة.
الدكتور قاله  ..انت ازاي �سايب نف�سك
كل ده !! وازاي قادر تتحمل الوجع؟ انت
عندك كان�سر ف��ي المخ  ..والزم تعمل
عملية حاال قبل ماينت�شر.
كانت �صدمة كبيرة ج��دا ليه ...كان
همه ي�أمن م�ستقبل ابنه ال�صغير اللي ال
يتعدي � ٤سنين من عمره..
فج�أة الموت اتر�سم ق��دام عينيه ..
يارب معندي�ش م�شكلة في المر�ض ،لكن
�إبني مين هايعوله !! �سلمت ليك �أمري.
وقال لمراته الفلو�س اللي بحو�ش فيها
ماتكفي�ش تكلفة العملية ،ويجوز تف�شل
وام��وت  ..ان��ا م�ش هاعملها وانتوا احق
بكل قر�ش.
مراته �صرخت وهي تبكي وقالتله لو
هانبيع هدومنا وناكل ت��راب � ..صحتك
بالدنيا ..انت من بكرة هاترتاح في البيت
وانا اللي هانزل ادور على �شغل ،لحد ما
تقوم بال�سالمه  ..وان �شاء اهلل ها تقوم
بال�سالمه.
نهى كالمه معاها وقالها  ..اللي رايده
ربك يكون..
تفوت �أيام و�أ�سابيع  ..ويقع في �شغله..
وياخدوه جري على الم�ست�شفى ،والدكتور
يقولهم ده الزم يدخل عمليات دلوقتي
حاال  ..وانا م�ش م�سئول عنه لو خرجتوه
المهم بد�أت الزوجه ت�س�أل عن تكاليف
العملية وب��د�أت تبيع دهبها وت�ستلف من
قرايبها.
وف��ي و�سط كل ده  ..دخ��ل ابنها فتح
الح�صاله بتاعته وط�ل��ع منها «جنيه»
وقالها :ماما خدي اعملي لبابا العملية!.
انهارت االم من البكاء وح�ضنت ابنها
جامد انه �شايف وحا�س�س وبيقدم اللي
يقدر عليه.
طلعوا على الم�ست�شفى عل�شان تدفع
جزء من فلو�س العملية في الخزنة ،وبد�أ
الدكتور يعمل �شوية تح�ضيرات وتحاليل
وا�شعه للعملية ...واذ يفاجئ ان المخ
�سليم تماما وخالي من �أي �أورام.
ك��ل ط�ق��م ال��دك��ات��رة والم�ساعدين
والممر�ضين ك��ان��وا ف��ي ح��ال��ة ذه��ول..
وب�صوت واحد قالوا « ..دي معجزة»!!.
خرج الدكتور عل�شان يتكلم مع الزوجه
 ..فجريت عليه وقالتله خير يادكتور
قالها جوزك �سليم تماما وفهمها كل
اللي ح�صل  ...وقالها كل اللي جوزك
محتاجه �شريط «ريفو» بجنيه من بتاع
ال�صداع.
�صرخت الزوجه من الفرحه  ..وطلعت
الجنيه بتاع ابنها من محفظتها ودخلت
�صيدلية الم�ست�شفى وقالت« :ربنا بيقولكم
هاتوا �شريط ريفو من ابو جنيه»!!.
نقاء القلب  ..والع�شم في اهلل  ..والثقة
المطلقة في تدخل اهلل الحا�سم وال�سريع
قادر على نقل جبل  ..قادر على ا�شباع
جموع  ..قادر على ملئ ال�شباك.
�سامحني يا اهلل على كل لحظة �شكيت
فيها بوعودك وم�شيئتك وقدرتك على حل
ال�صعاب.
ولو كل الدنيا قالت م�شاكلي محتاجه
ماليين عل�شان تتحل  ..يكفيني جنيه
واحد ب�س من يد اهلل!!.

عزيزي القارئ..
�إدعم املعلن ف�إنه
دعم لنا.
لإعالناتكم و�إ�شرتاكاتكم
818-774-0446

لقد جاء اهتمام ربنا ي�سوع الم�سيح
ب�أمه العذراء مريم وهو في �أ�شد �أوقات
الآالم على ال�صليب ذلك من منطلق
تكريم ورعاية الأم ،فهي الأم التي
ا�ستحقت دون كل ن�ساء العالم �أن يولد
منها اهلل متخذا له ج�سد ًا منها .وهي
الأم التي حملته و�أر�ضعته واحتملت
الكثير من �أجله ،هي الأم التي هربت به
من وجه ال�شر� ،إنها الأم التي عا�شت
معه كل �سني حياته وخدمته.
نظر �إلى �أمه وهو فوق ال�صليب يت�صبب
منه العرق والدم والآالم ثم �أو�صي تليمذه
على �أمه وقال« :هوذا �أمك» ومن تلك
ال�ساعة �أخذها التلميذ �إلى خا�صته.
االم ت�ستحق كل التقدير واالحترام
والحب� ،إن الكلمات ال ت�ستطيع �أن ت�صف
حب الأم لأبنائها فلي�س كثير عليها هدية
تعبر عن حبك لها في عيد االم.
كل عام وانتم بخير

يحتاج ك��ل م�ن��زل ال��ى رك��ن ه��اديء
تنعم فيه بال�سكون والت�أمل بعد يوم كثير
الم�شاغل ،وما اجمل من ان يكون لديك
حو�ض مليء بال�سمك ذو الألوان الخالبه.
ويتطلب ح��و���ض ال�سمك بع�ض العناية
باال�سماك والتي قد ال يعرفها البع�ض
لذلك يمكنك اتباع الخطوات الآتيه عند
�شراء حو�ض ال�سمك.
 -1الب��د م��ن اخ�ت�ي��ار حجم الحو�ض
منا�سب لكمية ال�سمك ،و�أن يتم اال�ستعانة
بالأحوا�ض المت�سعة فى حال �شراء بع�ض
الأنواع من الأ�سماك الكبيرة.
 -2غ�سل ال�ح��و���ض قبل ا�ستخدامه
ب��ال �م��اء ف �ق��ط ،وت�ج�ن��ب ا� �س �ت �خ��دام �أي��ة
م�ن�ظ�ف��ات ن �ظ��ر ًا الح�ت��وائ�ه��ا ع�ل��ى م��واد
كيميائية � �ض��ارة �سيتبقى ج ��زء منها
بالحو�ض وهو ما ي�سبب ت�سمم للأ�سماك،
وموتها فى بع�ض الأحيان.
 -3تجنب و�ضع الأ�سماك التى ت�أكل

في
عيد
األم

بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا

طبيب �أمرا�ض نف�سية

التجارب وال�ضيقات

للأ�سماك.
 -5ال يتم و�ضع ماء من ال�صنبور فى
حو�ض الأ�سماك ،لأنها تحتوى على مادة
الكلور التى �ستت�سبب فى موت ال�سمك،
ويجب اال�ستعانة ببع�ض المواد التى يتم
بيعها و�إ��ض��اف��ات�ه��ا للماء للتخل�ص من
الكلور.
 -6تنظيف حو�ض ال�سمك با�ستمرار
حتى يتم التخل�ص من الفطريات التى
تنمو على ج��وان��ب الحو�ض الزجاجى،
ب�سبب بقايا طعام الأ�سماك وف�ضالتها،
م��ع � �ض��رورة تغير ج��زء م��ن ال�م�ي��اه كل
�أ�سبوعين على الأقل.
� -7إذا كان لديك طفل �صغير ال�سن
الب��د من و�ضع حو�ض ال�سمك فى مكان
ب�ع�ي��د ع �ن��ه ،ح�ت��ى ال ي�ع�ب��ث بالأ�سماك
بع�ضها م �ع �اً ،ح�ت��ى ال ت�ف�ت��ر���س القوية
 -4ا�ستخدام مواد زينة من البال�ستيك ويت�سبب ف��ى م��وت�ه��ا� ،أو وق��وع الحو�ض
ال�ضعيفة ،فتجد عددها يقل يوما بعد والزجاج وتجنب المواد المعدنية التي من الزجاجى وك�سره مما قد يعر�ض الطفل
الآخر.
�ش�أنها �أن تتفاعل مع المياه وت�سبب ال�ضرر للأذى.

تخل�صي من الر�ؤو�س ال�سوداء في الوجه
من الأ�شياء التي تقلق المر�أة �أو الرجل
على حد �سواء هو ظهور ر�ؤو���س �سوداء في
الوجه على الجبهة او حول منطقة االنف او
الذقن ،وللتخل�ص من هذه الر�ؤو�س القبيحة
المنظر يلجاء البع�ض الى مراكز التجميل
والعناية بالب�شرة والتي قد ال يتاح للبع�ض
الذهاب �إليها لأ�سباب مختلفه منها �ضيق
الوقت او المبالغ الطائلة التي تدفع فيها.
وق��د ر�أي �ن��ا �أن ن�ضع بع�ضا م��ن الخلطات
المنزلية والتي ت�ستخدم في التخل�ص من
الر�ؤو�س ال�سوداء ،ولكن دعونا �أوال ن�ستعر�ض
�أ�سباب تواجدها:
ان الر�ؤر�س ال�سوداء تظهر نتيجة كثرة
�إفراز الدهون من الغدد ال�صغيرة الملحقة
بب�صيالت ال�شعر في م�سام جلد الوجه.
وه��ذه الدهون الفائ�ضة تجف على �سطح
الجلد عند �إمتزاجها بالخاليا الأخ��رى
فت�سد الم�سام كما تعتبر ع��دم العناية
بالب�شرة بالطرق ال�صحية وعدم التخل�ص
من خاليا الجلد الميتة وعدم التخل�ص من
بقايا المكياج على الوجة قبل التوجة �إلى
النوم ت�ؤدي اي�ضا �إلى �إن�سداد م�سام الب�شرة
وبالتالي ظهور الر�ؤر�س ال�سوداء.
على الرغم من ان الم�شكلة تظهر كبيرة
�إال �أن حلها �سهل وب�سيط ويمكنك �إتباع
بع�ض الو�صفات الآتية بعد الت�أكد من عدم
ح�سا�سيتك للمواد الم�ستخدمة.

حمام بخار لفتح الم�سام :عر�ضي
وج �ه��ك ل��وع��اء ي��وج��د ب��ه م��اء ��س��اخ��ن مع
من�شفة ت�ضعينها فوق ر� ِ
أ�سك لب�ضع دقائق
ثم ا�ستعملي ملقاط �إزالة الر�ؤو�س ال�سوداء
الخراجها من الب�شرة برفق ثم بعد ذلك
اغ�سلي ب�شرتك بالماء الفاتر ثم البارد لغلق
م�سام الب�شرة.
ال�شرائط الال�صقة :بعدما تعر�ضي
وج �ه��ك ل�ح�م��ام م��ن ال �ب �خ��ار ا�ستخدمي
�شرائط �إزالة الر�ؤو�س ال�سوداء والتي تغني
عن ا�ستخدام الملقاط.
قناع ق�شر البرتقال :قومي بطحن

ق���ش��ور ال �ب��رت �ق��ال وا��ض�ي�ف��ي ل�ه��ا الحليب
والكريم لعمل معجون ,و�ضعيه على الوجه
وافركيه بلطف لمدة  10دقائق ثم بعد ذلك
قومي بغ�سل وجهك بالماء الفاتر.
قناع الع�سل ال��داف��ئ� :إدف �ئ��ي ملعقة
ع�سل كبيرة على النار ثم ابعديها عن النار
و�ضعي فيها الع�سل االبي�ض لي�صبح دافئ ثم
وزعيه على االماكن الممل�ؤءه بالبثور ودلكي
با�صابع يديك ثم اتركيه لمده  15دقيقه -
فان للع�سل قدرة عالية على تنظيف الب�شرة
والتخل�ص من الر�ؤر�س ال�سوداء.
غ�سيل الوجه بانتظام :قومي بغ�سل

مائدتـك هـذا األسـبوع
كبة البطاطا بح�شوة الب�صل وال�سماق
مقادير الكبة:
 ½ كغ بطاطا م�سلوقة ومق�شرة. ½ كغ برغل مغ�سول و م�صفى. ملح ح�سب الرغبة. ½ ملعقة �صغيرة كمون ناعم.  1ملعقة �صغيرة كزبرة ياب�سة.  1لتر ( 4كوب) زيت نباتي للقلي.مقادير الح�شوة:
  3ب�صالت مقطعة �إلى �شرائح. 2 -ملعقة طعام �سماق.

(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

د .ماجد النجار

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

ركـــن هـــادئ للتــــ�أمل

ST. Mark FAMILY DENTAL

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

�أرثوذك�س نيوز

والكزبرة الياب�سة والكمون الناعم ،ثم نفرم
المزيج بالفرامة الكهربائية.
 -2نفرم البطاطا بالمفرمة الكهربائية ،ثم
نعجن البطاطا مع البرغل حتى تمتزج تمام ًا.
 -3ن ��أخ��ذ قطعة م��ن عجينة البطاطا
بمقدار ملعقة طعام و نقوم بت�شكيلها ككرة،
ونقوم بغم�س ال�سبابة بالماء ثم وبا�ستخدام
ال�سبابة ن�صنع ح�ف��رة �صغيرة ف��ي و�سطها
ونعمق الحفرة ب�أ�صبعنا دون �أن ن�سبب خرق ًا
 ر�شة ملح.في محيط القطعة.
  4مالعق طعام زيت زيتون. -3ن�سكب ملعقة �صغيرة من الح�شوة في
طريقة تح�ضير الح�شوة:
 ن�سخن زيت زيتون في طنجرة ون�ضيف حفرة الكرة ثم نقوم بغلقها بال�ضغط علىجوانبها العليا تدريجي ًا حتى نختمها ،ونكرر
الب�صل والملح ونقلب حتى يذبل الب�صل.
العملية حتى تنتهي العجينة.
 ن�ضيف ال�سماق و نحرك لدقيقتين. -4ن�سخن الزيت النباتي في مقالة و نقلي
طريقة تح�ضير الكبة:
 -1نخلط ف��ي وع ��اء ال �ب��رغ��ل م��ع الملح فيه الكبة حتى ت�صبح بلون بني مقرم�ش.

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

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

بقع المالب�س وطريقة عالجها
الزال ��ه البقع المختلفة م��ن مالب�سك
هناك طريقة عملية و�سهلة وموادها متوفرة
في كل منزل واليك ال�سر.
الزال��ة بقع الحبر ا�ستخدمي �إ�سبراي
ال�شعر.
الزالة بقع اللبان ا�ستخدمي الثلج.
الزالة بقع ال�شمع ا�ستخدمي المكواة.
الزالة بقع ال�شوكوالته ا�ستخدمي اللبن.
الزالة بقع التوت ا�ستخدمي الليمون.
الزالة بقع الدم ا�ستخدمي الملح.
الزال ��ة البقع م��ن المالب�س الحريرية
ا�ستخدمي التنظيف الجاف.
الزال��ة بقع ادوات التجميل ا�ستخدمي
منظف الزجاج.
الزال�� ��ة ب �ق��ع ال �م��ان �ي �ك �ي��ر ا�ستخدمي
اال�سيتون.
الزالة البقع البترولية ا�ستخدمي مبيدات
الح�شرات.
الزال ��ة بقع الع�شب والح�شائ�س تزال
ب��زي��ادة كمية رغ��وة ال�صابون �أو ا�ضافة
كحول اليها.
الزال��ة بقع م��زي�لات ال�ع��رق ا�ستخدمي
الخل.

زى مافيه نا�س كتير بتكون فرحانه بعيد االم زى مافيه نا�س
اكتر بيكونوا مت�ألمين ب�سبب ان م�ش عندهم ام او ممكن ام تكون
فقدت اوالدها ودى بتبقى ا�صعب لكن اللى احب اطمنك بيه انك
ممكن تفرح مع اي ام ماعندها�ش ابناء لو معندك�ش ام ومع اي
اطفال ماعندهم�ش ام لو معندكي�ش اطفال ،ازاى ؟؟
اقرب دار م�سنين هتالقى ح�ضن والدتك م�ستنيك واقرب ملج�أ
اطفال هتالقى ح�ضن وابت�سامه طفل م�ستنياكى ..بال�ش ن�ضيع
العمر فى الحزن افرح وفرح اللى حواليك.

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

 زيادة الم�ساعدات الحكومية لمحدودي
الدخل ت�صل �إلى  90،000دوالر
 قيمة المقدم المطلوب من الم�شتري
 %1.5فقط من قيمة العقار
بادروا باالت�صال الآن

Amal Hanna
Melleka

calBRE - Lic. 01781235

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

Phone

714-397-6661

وجهك  3مرات يوميا بانتظام ،فالمواظبة
على غ�سل ال��وج��ه با�ستمرار تمنع تراكم
الأو� �س��اخ وال��زي��وت على الم�سام وم��ن ثم
تكوين الر�ؤو�س ال�سوداء.
الخل والن�شا :اخلطي القليل من الخل
والن�شا حتى تح�صلين على مزيج �سميك،
ّثم �ضعي المزيج على المناطق التي تحتوي
ال�سوداء ،واتركيه حتى يجف تماما،
الر�ؤو�س َّ
قبل �أن تبا�شري فركه ،و�ستجدين الر�ؤو�س
ال�سوداء عندها تخرج معه في الحال.
َّ
ا�ستخدام ع�صير الليمون :الليمون
�أ�سا�سا من تلك المواد التي تعمل على عالج
الب�شرة ،ومنحها الن�ضارة ،وال�صحة ،و
ب�شكل عالي ،لذلك ف�إنه يمكننا ا�ستعمال
ع�صير الليمون ف��ي ع�لاج تلك الر�ؤو�س
ال�سوداء ،و �إزالتها ،و ذلك يكون عن طريق
قيامنا ب�صنع غ�سول من ع�صير الليمون،
وزي��ت ال�ل��وز بالإ�ضافة �إل��ى الجلي�سرين،
وخلط تلك المواد مع بع�ضها البع�ض ب�شكل
جيد ،ونقوم بو�ضع ذلك الغ�سول على تلك
الأماكن الم�صابة بالر�ؤو�س ال�سوداء ،و ذلك
ب�صفة يومية ،وحتى تزول الر�ؤو�س ال�سوداء
من الوجه ،وب�شكل كامل هذا بالإ�ضافة �إلى
ان من خ�صائ�ص الليمون اي�ضا �إزال��ة �أي
بقع تتواجد على الجلد .

دعنا نت�أمل معا ع��زي��زي ال�ق��ارئ في
فترة ال�صيام الكبير ..وت�أثير التجارب
وال�ضيقات على حياتنا ..فقد قال ال�سيد
الم�سيح« :في العالم �سيكون لكم �ضيق»,
وال ينجو �أي �شخ�ص م��ن ال�ضيقات في
حياته ،حتى ال�سيد الم�سيح نف�سه قد
تعر�ض للتجارب �أثناء حياته على الأر�ض،
ولكنه تغلب عليها جميعا ب��دون �أن ت�ؤثر
عليه من الناحية النف�سية �أو الع�ضوية �أو
العقائدية .ونحن ب�شر ولكن نحمل �صورته
ومثاله ،و�إن كان للتجارب وال�ضيقات دائما
ت�أثير �سلبي على حياتنا النف�سية والع�ضوية
وال�ع�ق��ائ��دي��ة ،مثل الإك�ت�ئ��اب والع�صبية
و�أم��را���ض ع�ضوية مثل ال�سكر وال�ضغط
والقرحة وغيرها ،وت�أثير عقائدي مثل
عدم الإيمان بقدرات اهلل وغر�ضه منها،
ولكن دائما نعتر�ض ونعتقد ان اهلل قد
ن�سانا ،بالرغم من وعوده الكثيرة لنا.
ول�ك��ن ف��ي الحقيقة �أن ك��ل تجربة �أو
�ضيقة لها �آث��ار �إيجابية البد �أن ن�ستفيد
منها ،فمن الناحية النف�سية ف�إن الإن�سان
ال �ق��وى ي�ت�ح��دى ال �ت �ج��ارب ب ��دال م��ن �أن
ي�ست�سلم لها ويكت�سب الخبرة في مواجهة
التجربة القادمة والتغلب عليها ،ويملأ
نف�سه بالتفائل وي�ستخدم خ�ب��رت��ه في
م�ساعدة الآخرين في تجاربهم ومحنهم.
وم��ن الناحية الع�ضوية ..فالإن�سان
ال �ق��وي يهتم بالريا�ضة وال �غ��ذاء �أثناء
التجارب بدال من التراخي وفقد ال�شهية
حتى يحمي ج�سمه م��ن الأم��را���ض التي
ت�سببها التجارب.
وم��ن الناحية الروحية ف��ان التجارب
وال�ضيقات ه��ي ��ض��رورة ل��دخ��ول ملكوت
ال�سموات ،فالتجارب تقرب الإن�سان من
اهلل ،وت��زي��د م��ن �إي�م��ان��ه وثقته ب��اهلل وال
يعتمد على نف�سه والآخرين فقط.
وال نن�سى ق��ول ال��ر� �س��ول :كثيرة هي
�أحزان ال�صديقين ومن جميعها ينجيهم
الرب.

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
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Law Offices
of Hani S. Bushra

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

�أرثوذك�س نيوز
TOMA, CPA

Certified Public Accountants

مكاتب المحامي هاني �صبحي ب�شرى

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

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

714-984-2000

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

Shady Toma

É``eƒJ õjõY …OÉ°T
»fƒfÉb Ö°SÉëe

E-mail: tomacpa1@sbcglobal.net

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

FREE Consultation
á«Ñjô°†dG äGQGôbE’G »a ¿ƒ°ü°üîàe
.äÉcô°ûdGh ¢UÉî°TCÓd
äÉ©«ÑªdG ÖFGô°Vh äÉÑJôªdG OGóYEG
äÉ«fGõ«ªdG á«HÉ°ùëdG ôJÉaódG ∂°ùe
IójóédG äÉcô°ûdG øjƒµJ
kÉfÉée IQÉ°ûà°SE’G

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

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

Auto

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

جلميــع �أنــواع التـــ�أمني

�إيهاب حنا

Insurance Agency Inc.
License # 0172724

Affordable
Health Care

Home

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

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

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

- Personal Injury
- Car Accidents
- Employment Law
- Business Law
- Family Law
- Wills and Trusts

Design By Orthodox News

 �إ�صابات �شخ�صية حوادث ال�سيارات)طرد بدون �سبب/ قانون العمل والعمال (التمييز بالعمل ت�أ�سي�س ال�شركات والعقود القانونية)الخ..نفقة/ قانون الأحوال ال�شخ�صية (طالق)Trust(  الو�صايا وحتويل املمتلكات-

ال�سنة التا�سعة ع�شر  -العدد  31 - 16) 403مار�س 2019م)  -برمهات  1735لل�شهداء
)Volume # 19 - Issue No. 403 - (16 - 31 March 2019

صباح اخلري يا مصر

نا�صف �ساوير�س يوقع �إتفاقية مع جامعة �شيكاغو ل�صالح الطلبة الم�صريين
�أعلنت م�ؤ�س�سة �ساوير�س للتنمية االجتماعية� ،أن رجل
الأعمال نا�صف �ساوير�س ،وقع اتفاقية جديدة مع جامعة
�شيكاغو ل�صالح الطلبة الم�صريين.
و�أ�شارت �إل��ى �أن االتفاقية لتمويل منح جديدة للطالب
الم�صريين بجامعة �شيكاغو بالواليات المتحدة الأمريكية،
بمبلغ  24مليون دوالر �أمريكي �إ�ضافية .بهذا المبلغ ي�صل
�إجمالي تمويل المنح المهداة للطالب الم�صريين بجامعة
�شيكاغو �إلى  50مليون دوالر �أمريكي.

نا�صف �ساوير�س

الموافقة على توفيق �أو�ضاع  165كني�سة ومبنى خدمي

�أ�صدر الدكتور م�صطفى مدبولي رئي�س
الوزراء قرارا بالموافقة على توفيق �أو�ضاع
 93كني�سة و  72مبنى خدمي ب�إجمالي 165
كني�سة ومبنى.
وكانت اللجنة الخا�صة بتوفيق �أو�ضاع
الكنائ�س ق��د ا�ستعر�ضت ف��ي اجتماعها
الأخير نتائج عملية المراجعة التي تمت
على م��دار ال�شهرين الما�ضيين منذ �آخر
اجتماع للجنة ف��ي  2018/12/31فيما
يخ�ص �أو�ضاع الكنائ�س والمباني الخدمية
التي طلبت تقنين او�ضاعها ،وبناء عليه

ف�ق��د واف �ق��ت اللجنة ف��ي اجتماعها يوم
الأربعاء  13مار�س على تقنين او�ضاع 165
كني�سة ومبنى تابعا ،منها  17كني�سة ومبنى
تم تقنين �أو�ضاعها ب�شرط قيامها با�ستيفاء
متطلبات ال�سالمة الإن���ش��ائ�ي��ة ،وع��دد 1
كني�سة و  5مبان في جزيرة الوراق .على �أن
تراعى �أو�ضاع تلك الكنائ�س في المخطط
العام الجديد للجزيرة .وبذلك يبلغ عدد
الكنائ�س والمباني التي تم الموافقة على
توفيق �أو�ضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى
الآن  783كني�سة ومبنى تابعا.

�إكت�شاف حقل غاز جديد في م�صر

�أرثوذك�س نيوز

SECTION B

E-mail: allorthodox@aol.com

www.orthodoxnews.us

 4م�صريين و � 4أردنيين من بين قتلى �إعتداء نيوزيلندا
�أكدت الحكومة الم�صرية ال�سبت � 3/16أن �أربعة م�صريين ُقتلوا خالل االعتداء على
م�سجدين في مدينة كراي�ست�شير�ش بنيوزيلندا الجمعة  3/15والذي �أ�سفر عن مقتل 49
�شخ�صا و�إ�صابة الع�شرات .كما �أعلنت وزارة الخارجية الأردنية مقتل �أربعة �أردنيين في
االعتداء .
و�أفاد بيان على �صفحة وزارة الهجرة الم�صرية على في�س بوك �أن «ال�سلطات النيوزيلندية
ت�ؤكد ا�ست�شهاد �أربعة م�صريين وهم «منير �سليمان و�أحمد جمال الدين عبد الغني و�أ�شرف
المر�سي و�أ�شرف الم�صري».

الجنيه الم�صري ي�صعد لأعلى م�ستوى خالل عامين
�سجل الجنيه الم�صري ،ارتفاعا �أمام
العمالت الأجنبية� ،إلى �أعلى م�ستوياته في
�أكثر من عامين ،مدعوما بزيادة تدفقات
العمالت على البالد.
وجاء �سعر �صرف الجنيه مقابل الدوالر
ب�صعود بلغ  17.34جنيه للدوالر ،مرتفعا
�أكثر من ثالثة بالمئة مقارنة مع م�ستوى
 17.86الذي �سجله في يناير الما�ضي.
وق��ال خبير االقت�صاد ببنك اال�ستثمار
الم�صري «�سي�.آي كابيتال» ،هاني فرحات،
«معظم ال�م��ؤ��ش��رات تتح�سن ..ال�سياحة
وال�صادرات و�إح�لال الإنتاج المحلي من
الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويالت
التي بلغت م�ستوى ال��ذروة ،واال�ستثمارات
الأجنبية المبا�شرة التي تتح�سن قليال».
و�أ�ضاف �أن «ارتفاع التدفقات يرجع في
جزء كبير منه �إل��ى تخلي م�صر عن �آلية
تحويل �أموال الم�ستثمرين الأجانب ،والتي
كانت ت�ضمن للم�ستثمرين الراغبين في
بيع ما بحوزتهم من �أوراق مالية حكومية
تحويل �أموالهم �إلى الخارج بالدوالر».

و�أكد على �أن �إلغاء �آلية التحويل� ،أثرت
على كافة الأم���وال المتدفقة �إل��ى داخل
ال �ب�لاد ،مما انعك�س ب�شكل مبا�شر على
ال�سيولة بين البنوك ،وهو الأمر ذاته الذي
ي��ؤث��ر مبا�شرة على تقلبات الجنيه �أمام
الدوالر.
وي �ق��ول خ �ب��راء االق �ت �� �ص��اد �إن البنك

المركزي منذ �أن حرر �سعر �صرف الجنيه
ف��ي ع��ام  ،2016وه�ب��ط �إل��ى نحو ن�صف
قيمته� ،أحكم �سيطرته على قيمة العملة
المحلية ،والتي لم تحظ بهذه القوة منذ
مار�س عام .2017

كامل الوزير يت�سلم ر�سمي ًا حقيبة النقل

تو�صلت �شركة «�إيني» الإيطالية ،الكت�شاف حقل غاز جديد �أعلنت عنه م�ؤخر ًا ،في
امتياز نور البحري بم�صر.
ووفقا لوكالة رويتزر يقع االكت�شاف الجديد للغاز في امتياز ن��ور قبالة ال�سواحل
الم�صرية ،حيث عثرت ال�شركة الإيطالية على عمود من الغاز يقدر بت�سعين مترا.
ويبلغ �إنتاج م�صر من الغاز الطبيعي نحو  6.6مليار قدم مكعبة يوميا ،وت�ستهدف
زيادته �إلى  7.8مليار قدم مكعبة يوميا في  ،2020-2019والعام الما�ضي ،غيرت م�صر
خريطة تجارة الغاز الطبيعي ،بف�ضل �إنتاجها المبكر من حقل ظهر ،وهو الأكبر من نوعه
في المنطقة وفقا ل�شركة الطاقة الإيطالية �إيني.

الت�ضامن� :إيقاف الموظف المتعاطي و�إحالته للنيابة تمهيدا لف�صله
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مجدي يعقوب � :صحتي زي
الفل و�أ�شكر كل من �س�أل عني
�أكد ال�سير مجدي الجراح العالمي �أنه
يتمتع ب�صحة جيدة والحمد هلل وا�شكر كل
علي.
من اطم�أن َّ
م��ن ناحيته ق��ال محمد زك��ري��ا مدير
مركز مجدي يعقوب للقلب ب�أ�سوان ،في
ت�صريحات خا�صة �أن الطبيب العالمي
مجدي يعقوب ب�صحة تامة وبخير قائال:
«الدكتور مجدي زي الفل و�صحته تمام»،
م�ؤكدا �أنه يتابع �سير الأعمال وي�شارك في
االجتماعات �أوال ب�أول.
وتابع قائال :هناك فعاليات ي�شارك فيها
الدكتور يعقوب ،مو�ضحا �أنه ح�ضر اجتماع
للوقوف على �آخر ا�ستعدادات اليوم.
جدير بالذكر �أن هناك بع�ض ال�شائعات
التي انت�شرت في اليومين الما�ضيين بتدهور
�صحة الطبيب العالمي مجدي يعقوب وهذا
ما نفاه تماما.

ال��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى لتنظيم
الإع�لام في م�صر ين�شر الئحة
عقوبات ونقابة ال�صحفيين تعلق

ت�س ّلم رئي�س الهيئة الهند�سية للقوات
الم�سلحة الم�صرية ال�سابق ،كامل الوزير،
م �ه��ام من�صبه ال �ج��دي��د وزي � ��ر ًا للنقل،
ب�شكل ر�سمي ،وذل��ك بعد ي��وم واح��د من
�إع�لان الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي عن
اختياره لتولي الحقيبة المهمة ،وبعد �أكثر
م��ن �أ�سبوعين على وق��وع ح��ادث ت�صادم
م�صحوب بحريق ف��ي محطة القطارات
الرئي�سية في البالد (محطة م�صر)� ،أودى
بحياة � 22شخ�ص ًا ،و�أ�صيب الع�شرات.
و�أدى كامل الوزير اليمين الد�ستورية
�أمام ال�سي�سي ،بمقر الق�صر الرئا�سي في
القاهرة ،بح�ضور رئي�س مجل�س الوزراء،
م�صطفى مدبولي .وعقد الرئي�س اجتماع ًا
مع الوزير الجديد الذي تمت ترقيته لرتبة
الفريق قبل تكليفه بالمن�صب المدني.
وو�ضع ال�سي�سي م�س�ألة «ات�خ��اذ جميع
التدابير ال�لازم��ة والإج���راءات المطلوبة
لتعزيز وتطوير معايير الأم��ان وال�سالمة

�أ�صدر المجل�س الأعلى لتنظيم الإعالم
ف��ي م�صر الئحة عقوبات وتدابير يمكن
�إيقاعها على الجهات الخا�ضعة لأحكام
ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م ال �� �ص �ح��اف��ة والإع� �ل��ام
الم�صري.
ووفقا لالئحة التي �صدرت يوم االثنين
 18/3في ال�صحيفة الر�سمية ،ف�إن بع�ض
المواد تجيز �إيقاع غرامات مالية ت�صل
قيمتها �إلى ربع مليون جنيه م�صري وحجب
المواقع المخالفة ب�شكل م�ؤقت �أو دائم.
و�أو�� �ض ��ح رئ �ي ����س ل�ج�ن��ة ال �� �ش �ك��اوى في
المجل�س جمال �شوقي� ،أن الالئحة ت�سري
ف��ور اعتمادها ،على ك��ل م��ا يعر�ض على
التلفزيون من برامج و�أف�لام و�إعالنات،
كامل الوزير �أثناء ت�أدية اليمين
وال�صحف المطبوعة ،وكل ما ين�شر على
الإنترنت في المواقع الإلكترونية �أو �صفحات
بال�سكة الحديد» ،ك�أولوية عمل للوزير.
تطوير ال�شبكة القومية للطرق على م�ستوى التوا�صل االجتماعي� ،أو الح�سابات الخا�صة
و� �ش��دد ع�ل��ى «االع �ت �م��اد ع�ل��ى الأنظمة ال�ج�م�ه��وري��ة ،واالل��ت��زام ف��ي ه��ذا الإط ��ار التي يزيد عدد متابعيها على خم�سة �آالف
الإلكترونية الحديثة ،ف�ض ًال عن موا�صلة بالخطط والبرامج الزمنية المحددة».
متابع.
من جانبه ،قال نقيب ال�صحفيين �ضياء
ر�شوان �إن النقابة �ستناق�ش كل مواد الئحة
العقوبات ال�صادرة عن المجل�س الأعلى
لتنظيم الإع�لام ،فور االنتهاء من ت�شكيل
هيئة لمكتب النقابة ،وذلك في �ضوء تقرير
المالحظات ال��ذي �سبق لمجل�س النقابة
�إقراره في ت�شكيله ال�سابق ،و�سلم للمجل�س
 -2انخفا�ض الت�ضخم �إل��ى %11.1
� -7إن�شاء و�إحالل وتجديد  4853ف�ص ًال الأعلى لتنظيم الإعالم.
منها �إن�شاء  3491ف�ص ًال جديد ًا ب ُمختلف
خالل دي�سمبر .2018
 -3ك�شف غمو�ض  1500جناية �شديدة المراحل التعليمية.
 -8فح�ص  22مليون م��واط��ن ف��ى 20
الخطورة ،و�ضبط  725ت�شكي ًال ع�صابياً.
 -4تنظيم  407ق��واف��ل دع��وي��ة و�إيفاد محافظة بالمرحلتين الأول��ى والثانية من
� 641إم��ام� ًا وواع�ظ� ًا للخارج لن�شر القيم حملة الق�ضاء على فيرو�س �سى.
 -9اال�ستثمارات العامة بلغت  175مليار
الو�سطية للإ�سالم.
 -5االن�ت�ه��اء م��ن توفيق �أو� �ض��اع  368جنيه بن�سبة نمو .%11
�أعلنت م�صر الأربعاء 3/20منع تحليق بوينج
 -10االنتهاء من تنفيذ  1133م�شروع ًا  737ماك�س في مجالها الجوي ،بعد ثالثة �أيام
كني�سة ومبنى.
� -6إزال��ة  5531حالة تعد على مجرى تنموي ًا بقيمة ا�ستثمارية بلغت  311مليار من ّ
تحطم الرحلة  302التابعة للخطوط الجوية
الإثيوبية بعد دقائق من �إقالعها ،ما �أدى �إلى
جنيه.
نهر النيل بمختلف المحافظات.
م�صرع � 157شخ�ص ًا كانوا على متنها.

ك�شفت وزارة الخارجية الم�صرية ،عن
�أ�سماء ال�ضحايا الم�صريين بالطائرة
الإثيوبية المنكوبة ،والتي راح �ضحيتها
� 157شخ�ص ًا ،من بينهم  6م�صريين كانوا
على متنها.
وقالت الخارجية الم�صرية في بيان لها
�إن «الخطوط الجوية الإثيوبية �ستتكفل بنقل
جثامين ال�ضحايا �إلى القاهرة ،و�ستقوم

�سفارة م�صر في �أدي�س �أبابا بالعمل على
ا�ست�صدار �شهادات الوفاة لهم بالتن�سيق
مع الجهات الإثيوبية المعنية».
و�أب � ��رزت و��س��ائ��ل الإع �ل�ام الم�صرية
ق�ص�ص ًا �صحافية وتقارير �إن�سانية عن
ال�ضحايا ال�ستة ،وخيمت �أجواء من الحزن
على محال �إقامة ال�ضحايا المختلفة ،فور
الت�أكد من م�صرعهم بالحادث.

قالت غادة والي وزيرة الت�ضامن الإجتماعي� ،أن الك�شف الطبي على  396من الموظفين
والفنيين بالجهاز الإداري لجامعة الأ�سكندرية �أثبت تعاطي  18موظف ًا المواد المخدرة،
م�ؤكدة �أنه يتم �إيقاف الموظف فور ًا و�إحالته للنيابة العامة التخاذ الإجراءات القانونية
الالزمة وت�صل العقوبة للف�صل من العمل.
ووجهت وال��ي با�ستمرار تكثيف حمالت الكف عن تعاطي المخدرات بين العاملين
تنفيذا لتوجيهات رئي�س الجمهورية وتو�صيات مجل�س الوزراء ،وتكثيف الحمالت ب�شكل
م�ستمر بجانب الك�شف على �سائقي حافالت المدار�س ،وكذلك �سائقي الطرق ال�سريعة
من �أجل الت�أكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
من جهته قال عمرو عثمان م�ساعد وزيرة الت�ضامن انه من يطلب العالج من الإدمان
طواعية يتم اعتباره مري�ضا ويعالج بالمجان وفي �سرية تامة ،ومن يثبت �إدمانه دون ان �ضم التقرير الن�صف �سنوى الذى �أر�سله
ُيعلم اللجنة الطبية بذلك فيتم �إيقافه عن العمل.
الدكتور م�صطفى مدبولى ،رئي�س مجل�س
ال ��وزراء� ،إل��ى مجل�س ال�ن��واب� 10 ،أرقام
مهمة عن نجاح الإ�صالح االقت�صادى منذ
�إعتمــدوا
في حمالتكم الدعائية.
�أن منح البرلمان الثقة للحكومة فى 25
يونيو  2018وحتى نهاية الن�صف الأول
ات�صلوا بنا اليوم
من العام المالى  ،2019/2018وجاءت
الأرقام كما يلى:
)818( 774-0446
 -1خف�ض معدل البطالة من %11.3
�إلى  %8.3فى الربع الثانى للعام المالى
.2019/2018

� 10أرقام مهمة عن نجاح البرنامج االقت�صادى للحكومة
�ضمن تقريرها للبرلمان

م�صر تحظر بوينج  737ماك�س
من التحليق في مجالها الجوي

�أكاديميون ومترجمتان ومبرمج� ...ضحايا م�صر في «الطائرة الإثيوبية»






وك��ان��ت ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة الإثيوبية
�أعلنت ،يوم ال�سبت  9مار�س ،عن تحطم
ط��ائ��رة ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ك��ان��ت ف��ي طريقها
من العا�صمة الإثيوبية �أدي����س �أب��اب��ا �إلى
العا�صمة الكينية نيروبي ،وعلى متنها
 157راكب ًا من �ضمنهم طاقم الطائرة،
جميعهم لقوا م�صرعهم.

مكتب المحامي

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

و�أعلنت وزارة الطيران المدني الم�صرية في
بيان �أن قرارها «ل�صالح �سالمة الركاب» بعد
م�أ�ساة الأحد في �إثيوبيا.
وبالإ�ضافة �إلى منع التحليق� ،أكدت ال�سلطات
الم�صرية منع كل رحالت بوينغ  737ماك�س من
«الهبوط والإقالع» في المطارات الم�صرية حتى
�إ�شعار �آخر.
وف��ي ه��ذه الأث�ن��اء� ،أك��دت ال��وزارة �أن �شركة
الخطوط الجوية الم�صرية الوطنية ال تملك �أي
طائرة من هذا الطراز و«ال ي�أتي �ضمن خططها
الم�ستقبلية لتطوير �أ�سطولها الجوي».
وال تملك �أي �شركة خطوط جوية في م�صر
طائرة بوينغ .737
LAW OFFICE OF

جورج مليــكة

GEORGES
MELEKA
خريج GUCLA

!Good Shepherd Rehab Agency, Inc.
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
Norwalk Clinic
Tel (562) 863-4198 Fax (562) 406-7406
13132 Studebaker Road Suite B Norwalk, CA 90650
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

(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

أمريكا من حولنا
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الديمقراطي بيتو �أورورك ترامب يعلن حظر طائرات «بوينج  ...»737و�أ�سهم ال�شركة تتراجع

ي��ت��ر���ش��ح ل�لان��ت��خ��اب��ات
الرئا�سية الأمريكية 2020

(بيتو اورورك)
ان�ضم الديمقراطي بيتو �أوروك الخمي�س
 3/14ل�سباق المناف�سة في حزبه لإزاحة
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب في ،2020
حيث �أع�ل��ن ر�سميا تر�شحه لالنتخابات
الرئا�سية .ومن بين الديمقراطيين الذين
�أعلنوا تر�شحهم �أي�ضا� :إليزابيث وارن
وك �م��اال ه��اري����س وك ��وري ب��وك��ر وكير�ستن
غيليبراند وايمي كلوبو�شار والذين يتقدمهم
جميعها الليبرالي بيرني �ساندرز.

قرر الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
حظر طائرات بوينج طراز ( 737ماك�س
 )8وطائراتها من ط��راز (ماك�س ،)9
و�أعلن من البيت الأبي�ض �أن الواليات
المتحدة تعلن الطوارئ ولن تقوم بت�سيير
طائرات بوينغ ( 737ماك�س) ،وذلك بعد
حادث تحطم الطائرة في �إثيوبيا الذي
�أ�سفر عن مقتل  157من  30جن�سية.
وق��ال ترامب لل�صحافيين في �إفادة
مقت�ضبة« :كل الطائرات التي تطير من
طراز بوينغ  737وط��راز ماك�س� 8سيتم
ح�ظ��ر ط�ي��ران�ه��ا وف �ق � ًا ل�م�ك��ان الهبوط
والوجهة التي يتخذونها» ،م�شير ًا �إلى
انه تحدث مع الرئي�س التنفيذي ل�شركة
بوينج ووزيرة النقل ايلين ت�شاو والم�س�ؤول
القائم ب�أعمال �إدارة الطيران الفيدرالي
دانييال الويل.
و�أ� �ض��اف :جميعهم متفقون �أن �أي
طائرة حالي ًا في الجو يجب �أن تذهب
�إلى وجهتها وبعد ذلك يتم وقف طيرانها
حتى �إ��ش�ع��ار �آخ� ��ر() ...حماية �أرواح
الأمريكيين ..جميع النا�س ..هي الأولوية

ماذا يحدث في أمريكا...

لماذا اعتر�ض الكونجر�س على حالة
الطوارئ ..وما هي العواقب؟
خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»

لدى �إدارت��ي و�شاغلنا الأ�سا�سي وقلوبنا
حزينة لكل من فقد �أحباءه في الحادث
�إنه �أمر فظيع ورهيب».
وت ��أث��رت الأ� �س��واق ب�شكل �سريع بعد
دقائق من �إع�لان ترامب حيث هبطت
�أ��س�ه��م بوينج ب��أك�ث��ر م��ن  2ف��ي المائة
كما تراجعت �أ�سهم �شركات الطيران
الأمريكية.
وقال خبراء �إن الم�ستثمرين في �أ�سهم

بوينج قد خ�سروا بالفعل  26.6مليار
دوالر خالل يومي االثنين والثالثاء من
ال �ت��داول ه��ذا الأ� �س �ب��وع ،وت��راج��ع �سعر
بوينج في بو�صة نيويورك من 422.54
دوالر (ي��وم الجمعة قبل الحادث) �إلي
 375.41دوالر في �إغالق الثالثاء ،فيما
انخف�ضت القيمة ال�سوقية ل�شركة بوينج
م��ن  238.7مليار دوالر �إل��ي 212.1
مليار يومي االثنين والثالثاء.

الكونجر�س الأمريكي ي�صوت بغالبية لإنهاء الدعم الع�سكري للريا�ض في اليمن
عليه مجل�س ال�ن� ّواب الأمريكي �أي�ضا.
لكن ترامب �سي�ستخدم حقّه في النق�ض
(الفيتو) �ضد الن�ص ،بح�سب ما �أكد
البيت الأبي�ض الذي �أعلن الأربعاء 3/20
«معار�ضته ال�شديدة» لم�شروع القانون
هذا.
ويعتبر مراقبون �أن ذلك بمثابة �إهانة
للرئي�س الأمريكي الذي �سيكون مجبر ًا
على اللجوء �إل��ى الفيتو الرئا�سي ،على
ال� ّرغ��م م��ن �سيطرة الجمهور ّيين على

مقعدا م��ن �أ�صل
مجل�س ال�شيوخ (53
ً
.)100
ويت�ضمن م�شروع القانون �أن «يطلب
الكونجر�س من الرئي�س �سحب القوات
الم�سلحة الأمريكية من العمليات الحرب ّية
في الجمهور ّية اليمن ّية �أو من تلك التي
ت�ؤ ّثر عليها ،با�ستثناءالعمل ّيات الع�سكر ّية
�ض ّد تنظيم القاعدة ،وذلك في غ�ضون
يوما من بدء �سريان القانون».
ً 30

ف��ي �صفعة ج��دي��دة للرئي�س دونالد
ترامب� ،أق��ر مجل�س ال�شيوخ الأمريكي
الذي ُي�سيطر عليه الجمهور ّيون ،م�شروع
قانون يدعوه �إلى وقف ال ّدعم الأمريكي
للتحالف بقيادة ال�سعودية في الحرب
باليمن ما لم يح�صل على تفوي�ض من
الكونجر�س.
و�صوت ل�صالح المقترح بغالب ّية 54
��ص��وت� ًا م�ق��اب��ل  ،46وح���ص��ل ع�ل��ى دعم
�أعلن وزي��ر الخارجية الأمريكي م�ساء �سبعة جمهور ّيين ،ويجب الآن �أن ُيوافق
االثنين � 3/11أن حكومة بالده قررت �سحب
كافة دبلوما�سيها المتبقين في �سفارتها في
كراكا�س و�سط تفاقم الأزمة في فنزويال.
ويزيد ه��ذا ال�ق��رار من توتر العالقات
بين الدولتين ،مع �إعالن الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب عدم ا�ستبعاد �أي احتماالت
ومنها التدخل الع�سكري للإطاحة بالرئي�س
نيكوال�س م ��ادورو ،فيما تراقب وا�شنطن ردا على ال�صفعة التي تلقاها من الكونجر�س الأمريكي ب�إلغاء
ت�سارع الأحداث في الدولة الغنية بالنفط .حالة الطوارئ الوطنية ،لج�أ الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �إلى
�أول فيتو في واليته ،لر�صد �أموال عاجلة لت�شييد الجدار الحدودي
المثير للجدل على الحدود مع المك�سيك.
يبدو �أن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب م�صر على ك�سب
معركته �ضد معار�ضي بناء الجدار الحدودي مع المك�سيك ،ففي
تحد لقرار مجل�س ال�شيوخ الأمريكي �إلغاء حالة الطوارئ الوطنية،
لج�أ ت��رام��ب �إل��ى الفيتو لر�صد �أم ��وال عاجلة لت�شييد الجدار
الحدودي المثير للجدل.
وقال ترامب في المكتب البي�ضوي «الكونجر�س حر في الت�صويت
طالب �أع�ضاء في الكونجر�س الأمريكي على هذا القرار ومن واجبي اللجوء �إلى الفيتو».
الرئي�س ت��رام��ب بعدم تقلي�ص الح�ضور
الأمريكي في العراق .وق��ال ر�ؤ�ساء لجان
�� �ش� ��ؤون ال� �ق ��وات ال�م���س�ل�ح��ة والخارجية
واال�ستخبارات في مجل�س النواب الأمريكي
في بيان لهم« :في هذه اللحظة
الحا�سمة اتهم وزي��ر الخارجية الأم��ري�ك��ي مايك وفق ما نقلته وكالة «�أ�سو�شيتد بر�س».
أنه
ل
�راق،
�
م��ن الخط�أ االن�سحاب م��ن ال �ع
بومبيو �إيران بالوقوف وراء الهجمات على بومبيو يحذر من احتمال اندالع حرب
التهديدات
ي�سعى لحماية �سيادته م��ن
ولتحويل البالد �إلى �إ�سرائيل من قطاع غزة ،وذلك تعليقا على
بالوكالة في جنوب �سوريا والجوالن
الداخلية والخارجية،
�إطالق �صاروخين على تل �أبيب من القطاع
و��ص��رح وزي��ر الخارجية الأم��ري�ك��ي ب�أن
للحياة».
وقابلة
ديمقراطية مزدهرة
�واب« :ن��دع��و الإدارة �إلى فجر الجمعة 15مار�س.
«ه �ن��اك خ�ط��ر حقيقي م��ن ان� ��دالع حرب
و�أ� �ض��اف ال �ن�
التعامل م��ع الكونجر�س بهدف وق ��ال ب��وم�ب�ي��و ،خ�ل�ال م ��ؤت �م��ر �صحفي ب��ال��وك��ال��ة ف��ي منطقة ال �ج �ن��وب ال�سوري
موا�صلةم�ستقبل م�ستقر لل�شعب العراقي» .عقده م�ؤخراً� ،إن «المواطنين الإ�سرائيليين وم��رت �ف �ع��ات ال �ج��والن ح�ي��ث ي��وج��د هناك
�ضمان
واعتبر الم�شرعون �أن��ه م��ن ال���ض��روري �أن ي �ت �ع��ر� �ض��ون م� �ج ��ددا ل �ه �ج �م��ات م ��ن قبل �إ�سرائيليون» ،معربا عن تفهم وا�شنطن لحق
توا�صل الواليات المتحدة «م�شاركتها» في م�صير الإره��اب �ي �ي��ن ف��ي غ ��زة ،ال��ذي��ن ي�سلحهم �إ�سرائيل «في الدفاع عن نف�سها» في تلك
المنطقة.
العراق ،بما في ذلك من خالل برامج تدريب ويمولهم محركوهم في طهران».
ال�ق��وات الأمنية العراقية والتعاون في مجال و�أكد بومبيو �أن الواليات المتحدة �ست�ستمر
بومبيو يدعو �إلى موا�صلة دعم
اال�ستثمارات وال�ت�ج��ارة وتقديم
الم�ساعدات في دعم حليفتها �إ�سرائيل ،م�شيرا �إلى �أن
«التحالف ال�سعودي» في اليمن
ال
إن�سانية للمت�ضررين من ممار�سات تنظيم «لإ�سرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها»،
لمواجهة �إيران
«داع�ش».

ال��والي��ات المتحدة تقرر
�سحب جميع دبلوما�سييها
م����������ن ف������ن������زوي���ل��ا

ترامب يوقع �أول «فيتو» في واليته لتعطيل قرار الكونجر�س
وتمويل الجدار الحدودي مع المك�سيك

ن����واب ي��ط��ال��ب��ون ت��رام��ب
ب���الإب���ق���اء ع��ل��ى ال��وج��ود
ال��ع�����س��ك��ري ف���ي ال��ع��راق

بومبيو ُيح ّمل �إيران م�سو�ؤلية الهجمات على �إ�سرائيل من غزة

وب�صدد اليمن� ،أكد بومبيو �أن وا�شنطن
ترف�ض وقف دعم التحالف العربي بقيادة
ال�سعودية �ضد جماعة «�أن�صار اهلل» الحوثية
في اليمن ،م�شيرا �إل��ى ��ض��رورة ا�ستمرار
هذا الدعم من �أجل عدم �إطالة �أمد الأزمة
ومواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
و��ش��دد بومبيو على �أن وق��ف م�ساعدة
التحالف �سي�ؤدي �إلى «تحول اليمن �إلى دمية
بيد �إيران» ،و�أ�ضاف�« :إذا كنتم تخ�شون على
حياة العرب في المنطقة فعليكم دعم جهود
التحالف لمنع �إيران من فر�ض هيمنتها في
المنطقة».

باحثة �أمريكية :رو�سيا انت�صرت في حرب العقوبات
اعتبرت البروفي�سورة ج��ودي تويغ �أ�ستاذة العلوم ال�سيا�سية في جامعة فرجينيا
الأمريكية� ،أن رو�سيا قد انت�صرت في حرب العقوبات لأن قيود الغرب عليها عادت عليها
بالنفع االقت�صادي.
وفي مقالتها في مجلة � ،National Interestأ�شارت �إلى �أن عقوبات الواليات المتحدة
واالتحاد الأوروبي كان ينبغي �أن تعاقب مو�سكو على «ممار�ساتها العدوانية» �ضد �أوكرانيا،
ولكن �أ�صبح من الوا�ضح الآن �أن لهذه القيود ت�أثيرا �إيجابيا على االقت�صاد الرو�سي.
و�أكدت �أن القطاع الزراعي الرو�سي خرج بف�ضل العقوبات الغربية من حالة الركود التي
كان فيها ،وانتع�ش.

Saint Paul Dental
FREaEnt
implltation
Consu

نتكلم العربية
تأمين على الحياة من أجلك
ومن أجل من تحب

(714) 550-6088

د� .سـامح جنـدي

saintpauldental@gmail.com

Adult Medical:

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Dr. Sameh Gendy, D.D.S.

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

في الأ�سبوعين الما�ضيين تم الت�صويت
ف��ي مجل�س ال �ن��واب و�أي���ض��ا ف��ي مجل�س
ال�شيوخ على م�شروع قانون ب�إبطال �إعالن
الرئي�س ت��رام��ب لحالة ال �ط��وارئ على
الحدود الجنوبية مع المك�سيك.
ه��ذا االع�ت��را���ض ه��و الأول ف��ي تاريخ
�أمريكا منذ �إ�صدار قانون �إعالن الطوارئ
منذ عام � 1976أو محاولة الغاء �إعالن
حالة الطوارئ .وفي هذه الحالة يمكننا
�أن نت�سائل:
 هل محاولة الإلغاء ترجع �إلى عدمقانونية الإعالن؟
ال ،فالقانون ال�صادر من الكونجر�س
ف��ي � 14سبتمبر  1976يعطي الرئي�س
الحق في �أن يعلن حالة الطوارئ عندما
يرى ذلك منا�سبا بمعنى �أن الكونجر�س
�أع�ط��ى الرئي�س حرية �إع�ل�ان الطوارئ
بدون �أن يعطي تعريفا محددا للطوارئ.
وبالتالي فان الرئي�س ترامب لم يخالف
القانون عندما �أعلن حالة الطوارئ مع
المك�سيك.
الديمقراطيون الذين يمثلون الأغلبية
في مجل�س النواب اعتر�ضوا على نوعية
الطوارئ ،بمعنى �أنه لي�س هناك �أزمة �أو
كارثة على الحدود مع المك�سيك وبالتالي
ال يجوز للرئي�س �أن يعلن حالة الطوارئ
هناك.
ولكن بالرجوع �إل��ى القانون نجد �أن
القانون لم ُيعرف الطوارئ وترك الحرية
الكاملة للرئي�س �أن يقرر ما هي الطوارئ،
وب��ذل��ك فلي�س للديمقراطيون ومجل�س
النواب �أي �سند في �إدعائهم.
ه��ذا بالن�سبة لمجل�س ال �ن��واب� ،أما
مجل�س ال�شيوخ فنجد � 12سناتورا من
الجمهوريين �إن�ضموا �إلى الديمقراطيين
و� �ص��وت��وا ل���ص��ال��ح �إل��غ��اء �إع �ل�ان حالة
الطوارئ .وهنا نت�سائل  ..لماذا؟؟
هناك � 4سيناتور منتخبين في دوائر
�إنتخابية معظمها من الناخبين التابعين
للحزب الديمقراطي وه���ؤالء ا�ضطروا
للت�صويت �ضد الرئي�س لإر�ضاء ناخبيهم،
وق ��د ي���س��اع��ده��م ه ��ذا ف��ي االنتخابات
ال �ق��ادم��ة ،وه���ذا ال �م��وق��ف م�ق�ب��ول من
الم�سئولين عن الحزب الجمهوري.
اما بخ�صو�ص الـ � 8سيناتور الآخرين،
يمكن ان نقول �أن هذا يرجع �إلى �أ�سباب
د�ستورية ،وبالذات د�ستورية الف�صل بين
ال�سلطات.
ف��ي ال� ��دول ال�م�ت�ق��دم��ة ه �ن��اك ثالث
�سلطات تمثل البنية الأ�سا�سية للدولة
المعا�صرة.
 -1ال�سلطة الت�شريعية وه��ي معطاه
للكونجر�س بمجل�سيه النواب وال�شيوخ،
وهم الم�سئولون فقط عن �إ�صدار القوانين
وعن تعيين وتحرير الميزانية وكيف وكم
من م��وارد ال��دول��ة تخ�ص�ص لكل وزارة
ولكل م�شروع.
 -2ال�سلطة الق�ضائية وهي التي تحكم
بد�ستورية �أو بعدم د�ستورية القوانين
ال���ص��ادرة م��ن الكونجر�س وتف�صل في
النزاعات بين ال�سلطات وبين الأف��راد
والمنظمات والحكومة الفيدرالية.
 -3ال�سلطة التنفيذية وير�أ�سها الرئي�س
وهي الم�سئولة عن تنفيذ كل قوانين البالد
وعن ال�سيا�سة الخارجية للبالد.
وبالرجوع �إلى �سبب �إعترا�ض الثمانية
�سيناتور الجمهوريين على قرار الرئي�س
�أن الرئي�س ترامب �أعلن حالة الطوارئ
ع�ل��ى ال��ح��دود م��ع المك�سيك لأ�سباب
مالية بمعنى �أنه ب�إعالن حالة الطوارئ
�أ�صبحت لديه الحرية �أن ينقل موارد
مالية من وزارات مختلفة ومن م�شاريع
مختلفة وتوجيهها �إل��ى بناء حائط على
ال�ح��دود الجنوبية ،بمعنى �أن��ه لم يعلن
الطوارئ لأنها حالة طوارئ فعلية ولكنه
تحايل وت�ع��دي على �سلطة الكونجر�س
الد�ستورية والتي تعطي الكونجر�س فقط
حرية وتحديد وتغيير وتعيين الموارد
المالية والميزانيات.

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

ك��ان��ت ه��ذه ه��ي وج�ه��ة نظر الثمانية
و�أنهم �إذا �سمحوا لرئي�سهم الجمهوري
ان يتعدى على �سلطة الكونجر�س فان هذا
�سيكون �أي�ضا متاحا للر�ؤ�ساء القادمون
(وم��ن الجائز ان يكونوا ديمقراطيون)
وقد ي�ستخدموا نف�س الأ�سلوب في التحايل
والتعدي لتمويل م�شاريع قد تكون م�ضادة
لم�صلحة الحزب الجمهوري مثل الإجها�ض
وحرية �إقتناء الأ�سلحة وغيرها من نقاط
الإختالف الجوهرية بين الحزبين .وهذا
معناه ان ما قام به الرئي�س ترامب �سوف
ي�ضر بالحزب الجمهوري في الم�ستقبل.
وهنا يظهر لنا �أهمية قاعدة �أ�سا�سية
في ال��دول��ة المعا�صرة وه��و �أن الإهتمام
بالقواعد والأ�س�س التي بنيت عليها الدولة
والإه�ت�م��ام بال�سلطات الثالثة والف�صل
بينها يفوق االهتمام ب�شخ�ص الرئي�س لأن
الرئي�س ي�أتي ويذهب ولكن �أ�س�س وقواعد
ال��دول��ة المعا�صرة ثابتة ويجب الحفاظ
عليها حتى لو �أ�صطدمت بم�صالح الحزب
�أحيانا.
فبالرغم من حب الجمهوريين للرئي�س
ترامب ولكن ما �أظهره ه ��ؤالء الأع�ضاء
الثمانية يجب �أن يكون له الأهمية الكبرى
و�أن نحافظ جميعا على مبادئ و�أ�سا�سيات
الدولة المعا�صرة.
�أق��ف احتراما ل�ه��ؤالء الثمانية برغم
عدم ر�ضائي عن �إح��راج الرئي�س ..ولكن
ماذا �سيحدث بعد ذلك؟
ار��س��ل م�شروع ال�ق��ان��ون �إل��ى الرئي�س
ت��رام��ب ل �ل �ت��وق �ي��ع ،وال��رئ �ي ����س ل��ه ثالث
�إخ �ت �ي��ارات :الأول ان يوقع على م�شروع
القانون وبذلك يتحول وي�صبح قانونا.
االختيار الثاني� :أن يتركه بدون توقيع
لمدة  30يوما وبالتالي يتحول وي�صبح
قانون ًا وه��ذا يحدث احيانا عندما يجد
الرئي�س �أنه ال يوافق على م�شروع القانون
المقدم �إليه ولكن ال يمانع في �أن ي�صبح
قانونا ،وبالتالي عدم وج��ود توقيعه يدل
على عدم ر�ضاه.
االخ �ت �ي��ار ال �ث��ال��ث� :أن يعتر�ض عليه
وي�ستخدم ما هو معروف بحق «الفيتو».
وبالفعل فقد ا�ستخدم الرئي�س ترامب
حق الفيتو �إعترا�ضا على م�شروع القانون
وهو الأول منذ �أن �أ�صبح رئي�س ًا.
وم � ��اذا ي �ح��دث ب �ع��د ذل���ك لم�شروع
القانون؟
الكونجر�س بمجل�سيه له �إختيارين:
الأول ان ال يفعل �أي �شيء وبذلك يموت
م�شروع القانون.
االختيار الثاني :يحاول ان يتغلب وان
يلغي اع�ت��را���ض الرئي�س �أو الفيتو وهنا
يجب على كل من المجل�سين ان يعيدوا
الت�صويت على م�شروع القانون و�إذا تم
الح�صول على موافقة ثلثي عدد مجل�س
النواب وثلثي عدد مجل�س ال�شيوخ في�صبح
قانونا بالرغم عن �أنف الرئي�س.
وهنا تظهر قاعدة مهمة �أن الكونجر�س
وهو الممثل ال�شرعي لل�شعب يملك �أي�ضا
القدرة وال�سلطة على التغلب على قرارات
الرئي�س �إذا لم تكن في �صالح البالد.
بالن�سبة ل�م��و��ض��وع�ن��ا ه ��ذا ف ��ان كال
المجل�سين لي�س لديهما هذا العدد للتغلب
على قرار الفيتو ،وبالتالي فم�شروع قانون
الإعترا�ض �أو �إلغاء قرار �إع�لان الرئي�س
ت��رام��ب ل�ح��ال��ة ال� �ط ��وارئ ع�ل��ى الحدود
الجنوبية مع المك�سيك قد مات ودفن وال
عزاء لأع�ضاء الكونجر�س هذه المرة.
في النهاية ان الحفاظ على �أ�سا�سيات
وق��واع��د ال��دول��ة المعا�صرة ه��و �أ�سا�س
ا�ستمرار وقوة الدول المتقدمة.

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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بيونج يانج تدر�س تعليق
محادثاتها النووية مع وا�شنطن

�سيول (�أ ف ب)  -تدر�س بيونج يانج
تعليق محادثاتها النووية مع وا�شنطن بعد
انتهاء قمة ه��ان��وي بين الزعيم الكوري
ال�شمالي كيم جونج �أون والرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب بدون اتفاق ،وفق ما �أوردت
وكالة «تا�س» الرو�سية م�ؤخرا.
ون �ق �ل��ت «ت ��ا� ��س» ع ��ن م �� �س��اع��دة وزي ��ر
الخارجية ال�ك��وري ال�شمالي ت�شوي �سون
ه��وي قولها «ال نية لدينا للر�ضوخ ب�أي
طريقة لطلبات الواليات المتحدة ،كما �أننا
ل�سنا م�ستعدين لالنخراط في مفاو�ضات
من هذا النوع».
و�أ�ضافت في ت�صريح �أم��ام �صحافيين

ودبلوما�سيين �أجانب في بيونج يانج� ،أن
كيم ج��ون��ج �أون �سيدلي قريبا بت�صريح
ر�سمي بهذا ال�صدد.
وي�أتي التحذير الكوري ال�شمالي بينما تم
م�ؤخرا ر�صد �أن�شطة في موقع كوري �شمالي
الطالق ال�صواريخ ،الأم��ر الذي �أث��ار قلقا
دوليا ب�ش�أن احتمال �أن تكون بيونج يونج
ت�ستعد لإطالق �صاروخ بعيد المدى.
وف�شل كيم وترامب في قمتهما الثانية
نهاية فبراير الما�ضي بهانوي في التو�صل
الى اتفاق ب�ش�أن نزع ال�سالح النووي لكوريا
ال�شمالية.

أخبار العامل

�أرثوذك�س نيوز

والشرق األوسط

الهجوم على م�سجدين في نيوزيلندا يثير موجة حزن وغ�ضب في �أنحاء العالم
جاكرتا  -عبر زعماء في �أنحاء العالم
عن �شعورهم بالغ�ضب والحزن على مقتل 49
�شخ�صا على الأقل في م�سجدين بنيوزيلندا
ي��وم الجمعة  3/15كما عبر بع�ضهم عن
اال�ستياء مما و�صفوه ب�أجواء «ال�شيطنة»
التي �أججت مثل تلك الهجمات.
وع �ب��ر زع �م��اء غ��رب �ي��ون م��ن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب �إل��ى الم�ست�شارة
الألمانية �أنجيال ميركل عن الت�ضامن مع
�شعب نيوزيلندا ون ��ددوا بالهجوم الذي
و��ص�ف��ه ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ب ��أن��ه «ع �م��ل من
�أعمال الكراهية» .لكن رد فعل بع�ض الدول
الإ�سالمية تجاوز ذلك ،و�أنحى باللوم في
ت�أجيج تلك الكراهية على ال�سيا�سيين
وو�سائل الإعالم.
وق ��ال رئ�ي����س وزراء باك�ستان عمران
خ��ان ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي

«�ألقي بم�س�ؤولية هذه الهجمات الإرهابية
ال�م�ت��زاي��دة على ظ��اه��رة الإ�سالموفوبيا
الحالية بعد �أحداث � 11سبتمبر� ،إذ يتحمل
 1.3مليار م�سلم ب�شكل جماعي اللوم عن
�أي عمل �إرهابي».
وذك��ر وزي��ر الخارجية التركي مولود
جاوي�ش �أوغلو �أن الهجوم �شيطنة متعمدة
للن�ضال ال�سيا�سي للم�سلمين.
وكتب على تويتر «لي�س فقط مرتكبو هذه
الجرائم الب�شعة ،بل �أي�ضا ال�سا�سة وو�سائل
الإعالم الذين يغذون ظاهرة الإ�سالموفوبيا
المتنامية بالفعل والكراهية ف��ي الغرب
يتحملون نف�س القدر من الم�س�ؤولية عن
هذا الهجوم ال�شنيع».
وف��ي ال�ق��اه��رة ن��دد الرئي�س الم�صري
عبد الفتاح ال�سي�سي «ب�أقوى العبارات بهذا
الهجوم الإره��اب��ي الآث��م ال��ذي ا�ستهدف

بوح�شية م�صلين �آمنين في بيوت اهلل».
وق��ال ال�سفير ب�سام را��ض��ي المتحدث
با�سم رئا�سة الجمهورية �إن الهجوم «يهز
�ضمير الإن�سانية ب�أ�سرها وي�ضعها �أمام
م�سئولياتها الأ�سا�سية المتمثلة في �ضرورة
ت�ضافر جميع الجهود ال��دول�ي��ة م��ن �أجل
ال�م��واج�ه��ة الحا�سمة ل�ل�إره��اب والعنف
والتطرف الفكري».
ون ��دد الأزه� ��ر ب��ال�ه�ج��وم وو��ص�ف��ه ب�أنه
«هجوم �إرهابي مروع».
وحذر الأزه��ر في بيان من �أن ما حدث
«ي���ش�ك��ل م ��ؤ� �ش��را خ �ط �ي��را ع �ل��ى النتائج
ال��وخ�ي�م��ة ال�ت��ي ق��د ت�ت��رت��ب ع�ل��ى ت�صاعد
خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانت�شار
ظاهرة الإ�سالموفوبيا في العديد من بلدان
�أوروبا».

ح�شود �ضخمة في الجزائر ترف�ض بقاء بوتفليقة في الحكم

بوكو حرام تقتل  120م�سيحي
في ثالثة �أ�سابيع

الجزائر :خرج الجزائريون في ح�شود
�ضخمة للتظاهر� ،ضد �إعالن الرئي�س عبد
العزيز بوتفليقة ت�أجيل االنتخابات وبقائه
في الحكم.
وه� � ��ذه راب� � ��ع ج �م �ع��ة ع��ل��ى ال��ت��وال��ي
ل�لاح�ت�ج��اج��ات ال �ت��ي �شملت ك��ل �أرج���اء
الجزائر �ضد رئي�س ال��دول��ة ال��ذي �أعلن
ت�أجيل االنتخابات الرئا�سية المقررة �سابقا
في � 18أبريل.
وفي الجزائر العا�صمة تعذر تقدير عدد
المتظاهرين ،فال ال�سلطات وال المحتجين
قدموا �أرقاما.
وبدت التعبئة م�شابهة للجمعة الما�ضية،

نيجيريا :ت�ن�ف��ذ ب��وك��و ح� ��رام عدة المباني ،بينما طاردت المجموعة الثالثة
هجمات �ضد م�سيحيو نيجيريا ..قتل  120من حاول الهرب.
وف��ي الأ��س�ب��وع الأول م��ن �شهر مار�س،
�شخ�ص في ثالثة �أ�سابيع.
هاجم م�سلحو فوالني ،التابعة لجماعة قتل المتطرفون �أكثر من  30م�سيحي في
بوكو ح��رام ،ع��دة بلدات بنيجيريا وهي :بلدة كارامار ،و�أ�ضرموا النار في عدد من
�إينكيريمي ،دوغونوما و�أونغوان غورا في المنازل وكني�سة.
محافظة كاجورو ،حيث قاموا بتدمير  143وف��ي فبراير الما�ضي ق��ام المتطرفون
منزل لم�سيحيو نيجيريا ،وقتل � 52شخ�ص بالهجوم على بلدة مارو وقتلوا  38م�سيحي،
وقاموا بتدمير البيوت والكنائ�س.
و�إ�صابة �آخرين.
هذا وقد انق�سم الم�سلحون المهاجمون ه ��ذا وت� �ح ��اول ال �ح �ك��وم��ة دون ج��دوى
�إل��ى ث�لاث مجموعات ،المجموعة الأولى مواجهة م�سلحو بوكو حرام الإرهابية التي �أع�ل��ن رئي�س كازاخ�ستان ن��ور �سلطان
قامت ب�إطالق النيران على الم�ستهدفين ،تقتل وتقوم بكل الأعمال الب�شعة على مر�أى نزاربايف ي��وم الثالثاء  3/19ا�ستقالته
عن من�صبه ،وقال في كلمة وجهها لل�شعب:
والمجموعة الثانية �أ�ضرمت النيران في وم�سمع من العالم.
«قررت �إنهاء �صالحياتي رئي�سا للبالد».
و�س ّوغ نزاربايف البالغ  78عاما قراره
ب��ال �ق��ول« :ف ��ي ه ��ذه ال���س�ن��ة �أك �م��ل عامي
�إعتمــدوا
في حمالتكم الدعائية.
ال �ـ 30في الرئا�سة ،حيث �شرفني �شعبي
ات�صلوا بنا اليوم
العظيم ب�أن �أ�صبح �أول رئي�س لكازاخ�ستان
الم�ستقلة».
)818( 774-0446
ووق��ع ن��زارب��اي��ف مر�سوم تنحيه خالل
ال�ب��ث المبا�شر لكلمته ،م�شيرا �إل��ى �أن
هذا المر�سوم �سيكون الأخير الذي يوقعه
بيع ڤيال بالتجمع الخام�س  -م�صر
ب�صفته رئي�سا ،و�أن��ه �سي�سري اعتبارا من
يوم الأربعاء  20من مار�س  ،2019م�ضيفا
دوبالك�س � -شركة وادي دجلة (كمباوند نيوبلي�س)
�أن��ه �سيبقى رئي�سا لمجل�س �أم��ن البالد
ورئي�سا لحزب «ن��و �أوت ��ان» (ن��ور الوطن)
ڤيال دورين  126 -متر مربع ،وروف  90متر ب�سلم داخلي
وع�ضوا في المجل�س الد�ستوري ،بعد تنحيه
عن ال�سلطة.
موقع ممتاز بجوار كني�سة تحت الإن�شاء وال�سوق
و�شكر نزاربايف مواطنيه على دعمهم
 3حجرات نوم  2 -حمام  2 -ري�سب�شن  -ترا�س وروف بحري
الم�ستمر له ،وقال�« :شكرا لك يا �شعبي...
ح�صة في الجراج � -أ�سان�سير .وجهات ومداخل فاخرة
كنت �أعمل بكل تفان بف�ضل دعمكم ،وبذلت
الدفع على � 4سنوات ب�أقل من �سعر ال�شركة
كل جهدي وقوتي وطاقاتي و�صحتي حتى ال
اال�ستالم بعد �سنتين
�أخون ثقتكم».
م�صري
ال�سعر :مليون جنيه
و�أك� ��د ن��زارب��اي��ف �أن ت��وال��ي الأج �ي��ال
وال�سيما في ال�سيا�سة« ،عملية طبيعية»،
مقدم � 510ألف جنيه م�صري
م�ضيفا« :لقد فعلت �أنا وجيلي كل �شيء في
ق�سط �سنوي � 150ألف جنيه م�صري
و�سعنا من �أجل البالد .والعالم يتغير وت�أتي
تليفون
تليفون
�أجيال جديدة �ستقوم بحل م�شاكل زمنها،
�سان دييجو  858-735-2540القاهرة (0100)600-4120

التي و�صفت باال�ستثنائية من قبل و�سائل
االع�ل�ام والمراقبين .وبح�سب م�صادر
�أمنية ف�إن التعبئة «�أكبر بكثير» هذه الجمعة
من �سابقتها في العا�صمة.
وف��ي �أه��م ال �م��دن ال�ج��زائ��ري��ة االخ��رى
م �ث��ل وه� ��ران وق�سنطينة وع �ن��اب��ة خرج
الجزائريون �أي�ضا ب�أعداد كبيرة ت�ساوي �أو
تفوق �أعداد المتظاهرين الجمعة الما�ضية
بح�سب �صحافيين يعملون في و�سائل �إعالم
جزائرية.
و�شارك في الم�سيرات الأطفال والن�ساء
كما الرجال في �أج��واء احتفالية ،كما في
�ساحة البريد المركزي وعلى طول �شارع

ديدو�ش مراد.
وب � ��د�أت ال �ت �ظ��اه��رة ت�ت���س��ع ب �ع��د ف��راغ
الم�صلين من �صالة الجمعة وخروجهم
من الم�ساجد ،ليتدفقوا كلهم �إل��ى و�سط
المدينة ،حتى �ضاقت بهم ال�شوارع.
وا�ضطرت �شاحنات ال�شرطة المحا�صرة
ب ��آالف المتظاهرين �إل��ى م�غ��ادرة المكان
بعد �أن �أف�سح المتظاهرون الطريق ،بدون
مقاومة.
وه� ��ذه ال�ج�م�ع��ة الأول � ��ى م �ن��ذ �إع�ل�ان
بوتفليقة ت�أجيل االنتخابات وع��دول��ه من
التر�شح ل��والي��ة خام�سة م��ا يعني تمديدا
�ضمنيا لواليته الرابعة.

نور �سلطان نزاربايف يعلن ا�ستقالته عن من�صبه رئي�سا لكازاخ�ستان

فليحاولوا جعل البالد �أف�ضل».
ودع� ��ا ج �ي��ل ال �� �ش �ب��اب «ل �ل �ح �ف��اظ على
ا�ستقالل كازاخ�ستان ووحدة �شعبه والثقة
ال�م�ت�ب��ادل��ة واح��ت��رام ث�ق��اف��ة وت�ق��ال�ي��د كل
مواطن في ال�ب�لاد» ،م�شيرا �إل��ى �أن هذا
هو «الطريق الوحيد لالزدهار ولأن تكون
البالد قوية حتى تتمكن من التغلب على
جميع التحديات».
و�سيتولى رئ�ي����س مجل�س ال���ش�ي��وخ في
برلمان ال�ب�لاد قا�سم ج��وم��ارت توكايف
مهام القائم ب�أعمال الرئي�س حتى انتخاب

رئي�س جديد خلفا لنزاربايف.
وق ��د م�ن��ح ال �ب��رل �م��ان الكازاخ�ستاني
لنزاربايف عام  2007حق التر�شح لرئا�سة
ال�ب�لاد لعدد غير م�ح��دود م��ن الواليات،
كونه الرئي�س الأول والوحيد لكازاخ�ستان
منذ ا�ستقاللها عن االتحاد ال�سوفيتي عام
.1991
وت��ول��ى ن��زارب��اي��ف رئا�سة كازاخ�ستان
منذ عام  ،1990وفي  2015انتخب لوالية
رئا�سية خام�سة تمتد حتى �أبريل .2020

دكتور محفوظ جري�س

www.vnpanoramadental.com
All insurance and union plans accepted
We accept all major Credit Cards.
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�أ�ستراليا ترف�ض عودة
مواطنيها «الدواع�ش» من
ال�شرق الأو�سط
رف�ض رئي�س الوزراء الأ�سترالي� ،سكوت
موري�سون ،عودة المتطرفين الأ�ستراليين
الذين ذهبوا وان�ضموا �إل��ى «داع����ش» في
منطقة «ال�شرق الأو�سط».
وق��ال �إن الأ��س�ت��رال�ي�ي��ن ال��ذي��ن �أخ��ذوا
عائالتهم لمناطق الحرب من �أجل القتال
في �صفوف «داع�ش» عليهم تحمل م�س�ؤولية
�أفعالهم ،حيث �أن��ه ل��ن يعر�ض مواطنيه
للخطر �إذا عاد ه�ؤالء المتطرفين ،ح�سبما
�أفادت «�سكاي نيوز عربية».

���س��ب��اق م��ع ال��وق��ت الن��ق��اذ
الأرواح بعد م��رور �إع�صار
مدمر في افريقيا الجنوبية
دخل رج��ال الإنقاذ الثالثاء  3/19في
�سباق مع الوقت لإنقاذ �آالف الأ�شخا�ص
بعد م��رور الإع���ص��ار �إي ��داي المدمر في
جنوب القارة االفريقية و�سط �سقوط مئات
ال�ضحايا ،في حين تواجه �سدود احتمال
االنهيار نتيجة �ضغوط الأمطار المتوا�صلة.
وقد �أ�سفر الإع�صار الذي اجتاح و�سط
موزمبيق ثم �شرق زيمبابوي المجاورة ،عن
مئات ال�ضحايا.
وقال رئي�س موزمبيق فيليبي نيو�سي �إن
ح�صيلة قتلى االع�صار الذي �ضرب البالد
الأ�سبوع الما�ضي ارتفعت �إلى �أكثر من 200
قتيل.
و�أعلن الرئي�س بعد م�شاركته في اجتماع
للحكومة في مدينة بيرا و�سط البالد الأكثر
ت�ضررا باالع�صار «بح�سب المعلومات التي
و�صلتنا ،لدينا �أكثر من  200قتيل ونحو
� 350ألف �شخ�ص في خطر».
وتابع �أن العدد الم�ؤكد للقتلى هو ،202
م�ضيفا �أن الحكومة �أعلنت حالة الطوارئ
في البالد �إ�ضافة �إل��ى ثالثة �أي��ام حداد
وطني.
و�أ�ضاف «نحن في و�ضع �صعب للغاية»
م�شيرا �إلى �أنه من المتوقع ارتفاع من�سوب
مياه الفي�ضانات �إل��ى نحو ثمانية �أمتار
خالل الأيام المقبلة.
كما غمرت المياه في موزمبيق م�ساحة
يبلغ قطرها  100كلم ،كما قال وزير البيئة
�سيل�سون كوريا.
وق��ال��ت ع��ام�ل��ة ف��ي ال�م�ج��ال االن�ساني
طلبت التكتم على هويتها ،ان «محيطا» قد
ت�شكل في الأرا�ضي ،و�أدى الى عزل كامل
لمجموعة من القرى.
كما باتت العديد م��ن ال�سدود مهددة
بالفي�ضان ،لأن قدرتها اال�ستيعابية بلغت
اق�صى م�ستوياتها ،كما تقول منظمات غير
حكومية.
وط �ل��ب ن�ي��و��س��ي م��ن م��واط �ن �ي��ه الذين
يقطنون ق��رب االن�ه��ار «م�غ��ادرة المنطقة
النقاذ حياتهم» ،لأنه قد ال يتوافر لل�سلطات
من خيار �آخر غير ا�صدار �أمر بفتح بوابات
ال�سدود.
وفي موزمبيق كما في زيمبابوي ،جرفت
المياه ع��ددا كبيرا من الج�سور والطرق،
فتعرقلت عمليات االنقاذ.
وعلى متن زوارق مطاطية ومروحيات،
وا� �ص��ل ع �م��ال االن �ق��اذ ت�ق��دي��م م�ساعدة
ال��ى ا�شخا�ص لج�أوا ال��ى ر�ؤو���س اال�شجار
وال�سطوح.
وق��ال يان �شير ،رئي�س منظمة ري�سكيو
ا���س�.آي الجنوب افريقية التي ت�شارك في
عمليات االغ��اث��ة «ع�ل��ى اال��ش�ج��ار ،يتعين
على النا�س الت�صارع مع �أف��اع وح�شرات
وحيوانات».
لكن نق�ص المروحيات ي�ؤدي الى تعقيد
العمليات.
وق��ال �شير من بيرا «ننقذ من ن�ستطيع
ان�ق��اذه و�سيلقى الآخ��رون حتفهم .يتعين
علينا ات�خ��اذ ق ��رارات �صعبة .و�أح�ي��ان��ا ال
ن�ستطيع ان ننقذ �سوى اثنين من خم�سة
ا��ش�خ��ا���ص .و�أح �ي��ان��ا ن�ت��رك ل�ه��م الطعام
ونذهب النقاذ �شخ�ص �آخر يتعر�ض لمزيد
من الخطر».
وحددت منظمة ر�سكيو ا���س�.آي جزيرة
�شكلتها الفي�ضانات حيث لج�أ نحو 350
�شخ�صا في انتظار عمليات االغاثة.

Van Nuys - Panorama
Dental Center

خدمات كاملة للأ�سنان:

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

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

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

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

نقب
ل
ج
�أنواع ا ميع
لت�أم
ينات

Complementary
Oral Hygene Kit
with your First
Dental Exam.

We accept medi-cal - Financing available

M. Gereis, D.D.S.

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

تاريخ

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
اليوم الدولي للمر�أة �أو اليوم العالمي للمر�أة
هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من
�شهر مار�س من كل ع��ام ،ويقام للداللة على
االحترام العام ،وتقدير وحب المر�أة لإنجازاتها
االقت�صادية ،وال�سيا�سية واالجتماعية .وفي
بع�ض ال��دول كال�صين ورو�سيا وكوبا تح�صل
الن�ساء على �إجازة في هذا اليوم.
واالح�ت�ف��ال بهذه المنا�سبة ج��اء على �إثر
عقد �أول م�ؤتمر لالتحاد الن�سائي الديمقراطي
العالمي وال��ذي عقد في باري�س عام .1945
وكان �أول احتفال عالمي بيوم المر�أة العالمي
رغ��م �أن بع�ض الباحثين ي��رج��ح �أن اليوم
العالمي للمر�أة كان على �إثر بع�ض الإ�ضرابات
الن�سائية التي حدثت في الواليات المتحدة.
بع�ض الأ�شخا�ص يحتفلون بهذا اليوم بلبا�س
�أ�شرطة وردية.
ف��ي ع ��ام  1856خ��رج��ت �آالف الن�ساء
للإحتجاج ف��ي ��ش��وارع مدينة نيويورك على
ال�ظ��روف الال�إن�سانية التي كن يجبرن على
ال�ع�م��ل تحتها ،ورغ ��م �أن ال���ش��رط��ة تدخلت
بطريقة وح�شية لتفريق المتظاهرات �إال �أن
الم�سيرة نجحت ف��ي دف��ع الم�س�ؤولين عن
ال�سيا�سيين �إلى طرح م�شكلة المر�أة العاملة
على جداول الأعمال اليومية.
ففي ع��ام  1907خرجت �أك�ث��ر م��ن 1500
ام��ر�أة عاملة في قطاع الن�سيج والحياكة �إلى
بحقهن ف��ي بيئة عمل
ال �� �ش��وارع ،مطالبات
ّ
�أف�ضل والحق في الت�صويت ل�صالح � ّأي قرار
يخدم م�صالحهن.
وف��ي  8م��ار���س 1908م ع��ادت الآالف من
عامالت الن�سيج للتظاهر من جديد في �شوارع
مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه المرة قطعا
م��ن الخبز الياب�س وب��اق��ات م��ن ال���ورود في
خطوة رمزية لها داللتها واخترن لحركتهن
الإحتجاجية تلك �شعار «خبز وورود» .طالبت
الم�سيرة هذه المرة بتخفي�ض �ساعات العمل
ووق ��ف ت�شغيل الأط �ف��ال وم�ن��ح ال�ن���س��اء حق
الإق �ت��راع� .شكلت ُمظاهرات الخبز وال��ورود
ب��داي��ة ت�شكل ح��رك��ة ن�سوية متحم�سة داخل
الواليات المتحدة خ�صو�صا بعد ان�ضمام ن�ساء
من الطبقة المتو�سطة �إل��ى موجة المطالبة
بالم�ساواة والإن�صاف رفعن �شعارات تطالب
بالحقوق ال�سيا�سية وعلى ر�أ�سها الحق في
الإنتخاب ،وبد�أ الإحتفال بالثامن من مار�س
ك �ي��وم ال� �م ��ر�أة الأم��ري �ك �ي��ة ت�خ�ل�ي��دا لخروج
مظاهرات نيويورك �سنة  1909وقد �ساهمت
الن�ساء الأمريكيات في دفع ال��دول الأوروبية
�إلى تخ�صي�ص الثامن من مار�س كيوم للمر�أة
وقد تبنى اقتراح الوفد الأمريكي بتخ�صي�ص
يوم واح��د في ال�سنة لالحتفال بالمر�أة على
ال�صعيد العالمي بعد نجاح التجربة داخل
الواليات المتحدة.
وبعد مرور عامين على هذه الم�سيرات ،ومع
انت�شار الوعي بق�ضايا المر�أة وم�شاكلهاُ ،ع ِقد
�أول يوم وطني للمر�أة الأمريك ّية في الثامن
والع�شرين من فبراير عام .1909
غير �أن تخ�صي�ص يوم الثامن من مار�س
كعيد عالمي للمر�أة لم يتم �إال بعد �سنوات
طويلة من ذل��ك ،لأن منظمة الأم��م المتحدة

�إعتمدوا

فهي الأو�سع �إنت�شاراً

�أرثوذك�س نيوز

818-774-0446
(ت�أ�س�ست في عام )2000

في حمالتكم الدعائية

Cal-Tax
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Fax: (818) 225-0094

(818) 225-0090
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خربة � 32سنة
جميع �أنواع ال�ضرائب
والأعمال املحا�سبية

Members of the California Tax Education
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Ibrahim Gad - CRTP

Daniel Gad - CRTP

Nevine Awad - CRTP
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بقلم :لطيف �شاكر
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والعزيمة والخدمة االن�سانية المتفانية ال�سيدة
ماجدة جبران �أو «ماما ماجي».
وق��داط �ل��ق البع�ض عليها «�أم القاهرة»
الخيرة ،وقد �أطلق عليها �آخرون ا�سم «القدي�سة
ماجي» �أو «الأم تيريزا» الم�صرية ،لكن �آالف
الأطفال و�أولياء �أمورهم الذين يعي�شون في
الأحياء الفقيرة يعرفونها با�سم «ماما ماجي».
وهو اال�سم الم�ألوف الذي يتنا�سب تماما مع
مهمتها ،لأن �سعادتها �أن تكون �أم��ا للجميع،
هكذا ب��د�أ موقع جمعية «�ستيفنز �شايلدرين»
الخيري التي �أ�س�ستها ماجي لم�ساعدة الفقراء
تعريفه بالأم تيريزا الم�صرية.
ماما ماجي ج�ب��ران كانت تعمل ا�ستاذة
في الجامعة الأمريكية في علوم الكمبيوتر،
وع��ا� �ش��ت ت�ج��رب�ت�ه��ا الأول � ��ي م��ع ع�شوائيات
ال�ق��اه��رة ،خ�لال ح��دث �سنوي يقام ك��ل عيد
ف�صح ،ويهدف �إلي توزيع الطعام والمالب�س
علي العائالت المحتاجة.
�صدمت م��اج��ي م��ن ال�ب��ؤ���س وال �ع��وز الذي
ر�أت��ه ،وطاردتها �صور الأط�ف��ال المحتاجين
للحب ،وقبول المجتمع لهم وتقديرهم ،وبد�أت
خدمتها في مجال االهتمام بالأطفال بالأحياء
الفقيرة عام  1985بم�ساعدة زوجها.
ب ��د�أت ماجي ج�ب��ران ن�شاطها ف��ي خدمة
ال �ف �ق��راء وخ��ا��ص��ة الأط� �ف ��ال ،ع�ب��ر م�ؤ�س�سة
«�ستيفنز �شايلدرين» التي �أ�س�ستها و�شجعت
ك�ث�ي��ري��ن ع �ل��ى االن �� �ض �م��ام �إل �ي �ه��ا ف��ي تلبية
�إحتياجات الأ��س��ر الفقيرة حتى تمكنت من
م�ساعدة نحو � 30ألف �أ�سرة م�صرية.
تقول ماجي «�إن اهلل �أعطانا �أكثر مما كنا
ن�أمل �أو نتخيل� .أعطانا فر�صة رائعة للو�صول
�إلى الأطفال الفقراء و�إذا �أردنا �أن نتقرب �إليه
�أكثر علينا �أن ن�ستمر في دعم وم�ساندة �آالف
الأطفال الذين يحتاجون �إلى الحب».
تر�شحت ماجي جبران  4مرات لنيل جائزة
نوبل ،وفي حوار مع «بوابة الأهرام» عام ،2012
قالت ردا على �س�ؤال حول التوقعات ب�أن تح�صل
على الجائزة «بحب ربنا وهو اللي يفرق معايا
ال ي�شغلني الفوز بجائزة نوبل لل�سالم وهذا
الأمر ال يهمني ،ف�ضحكة طفل عندي �أهم».
قام الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي ،بتكريم
ع��دد م��ن الأم �ه��ات ,خ�لال �إحتفالية المر�أة
الم�صرية ،وجاء من بين الذين تم تكريمهم
«ماما ماجي» وحينما �صعدت ال�سيدة ماجدة
�إل��ى من�صة التكريم حر�صت على �إعطاء
الرئي�س ال�سي�سي هدية و�ألب�ستها له في يده.
واهدى ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم،
حاكم دب��ي بجائزة �صناع الأم��ل في الوطن
العربي من بين � 65ألف م�شارك من  22دولة
لماجدة جبران ال�شهيرة بماما ماجي ،بلقب
�صانع الأمل ،وتم منحها مليون درهم.
الرب الين�سي تعب المحبة ففي حفل بهيج
بمقر وزارة الخارجية االمريكية جاءت ميالنيا
ترامب ،زوجة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
خ�صي�صا مع وزي��ر الخارجية مايك بومبيو،
بت�سليم جائزة «ال�م��ر�أة الدولية لل�شجاعة»
لماما ماجي على اعمالها العظيمة في خدمة
المهملين والمزدري بهم و�سكان الع�شوائيات
الذي الي�س�أل عنهم �أحد.

عادل ن�صيف �أول م�صري
يتم �إخ��ت��ي��اره ف��ي لجنة
تحكيم بم�سابقة عالمية
عن الأيقونة القبطية
ال�ف�ن��ان ال�ع��ال�م��ي ال �ب��ارز ف��ي فن
الأيقونات القبطية ،ع��ادل ن�صيف،
يعد �أول م�صري يتم اختياره في لجنة
تحكيم بم�سابقة عالمية عن الأيقونة
القبطية ب ��أث �ي �ن��ا ،وال �ت��ي �ستنطلق
فعاليتها في �أبريل المقبل.
وا���ض��اف ال �ف �ن��ان ع ��ادل ن�صيف
انه �ستعقد م�سابقة عالمية في �أثينا
عن الفن القبطي خالل �شهر �أبريل
المقبل ت��م اخ�ت�ي��اري ك���أول م�صري
قبطي من �ضمن لجنة التحكيم بها
وذل��ك على �أ�سا�س الأي�ق��ون��ات التي
نفذتها عالم ًيا بكنائ�س بدول مختلفة.
وي �� �ش��ارك ب�م���س��اب�ق��ة «الأي �ق��ون��ة
الأرث��وذك �� �س �ي��ة» ال�ع��دي��د م��ن ال��دول
للو�صول لأف�ضل ال�صور التي تحافظ
على الهوية القبطية ،و�أطلقت هذه
الم�سابقة بمنا�سبة م��رور � 25سنة
ع�ل��ى ت�أ�سي�س ات �ح��اد البرلمانيين
الأرثوذك�س ،ومقرها فى �أثينا ،وتقدم
لها حوالي  63فنانا متخ�ص�صا بالفن
القبطي فى المرحلة الأول��ى من 19
دولة �أرثوذك�سية .وتم اختياي ب�صفتي
الم�صرى الأول والعربى على م�ستوى
دول ال�شرق الأو�سط.

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
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غـــــزاة م�صــــر...

اليوم الدولي للمر�أة و ماما ماجي
لم توافق على تبني تلك المنا�سبة �سوى �سنة
 1977عندما �أ�صدرت المنظمة الدولية قرار ًا
يدعو دول العالم �إلى اعتماد �أي يوم من ال�سنة
يختارونه للإحتفال بالمر�أة فقررت غالبية
ال ��دول اخ�ت�ي��ار ال�ث��ام��ن م��ن م��ار���س ،وتحول
بالتالي ذل��ك اليوم �إل��ى رم��ز لن�ضال المر�أة
تخرج فيه الن�ساء عبر العالم في مظاهرات
للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن.
ويحتفي العالم كل عام ب�إنجازات المر�أة
و�إ�سهاماتها العظيمة في كافة مناحي الحياة،
وقد �أقر يوما ر�سم ّيا ُمك ّر�س ًا للتنويه �إلى دور
المر�أة في المجتمع و�أهم ّيته ،بالإ�ضافة �إلى
الإق��رار بحقوقها والت�أكيد على �أهم ّية تعزيز
ِق َيم الم�ساواة بين الجن�سين.
وق��د احتفلت العديد من ال��دول الأوروب ّية
باليوم العالمي ل�ل�م��ر�أة ع��ام  ،1911ومنها
الدنمارك ،والنم�سا ،و�سوي�سرا ،و�ألمانيا.
وبعد �إق��رار اليوم العالمي للمر�أة ظهرت
العديد من الحركات الن�سو ّية التي طالبت
بتح�سين ظ��روف ال�م��ر�أة والإق ��رار بحقوقها
الم�شروعة ،وكان للن�ساء الأمريك ّيات الف�ضل
في الو�صول �إلى هذا الإقرار الر�سمي العالمي
ال ُمتم ّثل بيوم المر�أة العالمي.
لقدعانت الن�ساء منذ قديم ال��زم��ن من
وحرمت المر�أة من حقوقها في
اال�ضطهادُ ،
كثير من المجاالت ،فتن َّبه العالم �إل��ى هذا
التع�سف ،و�أق � ّر العديد من القوانين لحماية
حقوق المر�أة من االنتهاك ،و ُيمكن ت�صنيف
ه��ذه الحقوق �إل��ى ث�لاث مجموعات رئي�س ّية
هي:
 حقوق مهنية :تُعنى هذه الحقوق باتخاذكافّة الإج��راءات التي ت�ضمن ح�صول المر�أة
ع�ل��ى حقوقها ال �م��اد ّي��ة ك��ال��روات��ب العادلة
والإج��ازات المدفوعة ،بالإ�ضافة �إلى تحقيق
م�ستوى من�صف من الراحة والأم��ان لها في
العمل ،ي�شمل ه��ذا الحق �أي�ض ًا الحر ّية في
اختيار نوع العمل وعدم اقت�صار العمالة في
بع�ض المهن على فئة الرجال.
 حقوق �صحية :ال تقت�صر حقوق المر�أة فيهذا المجال على الحق في تلقّي العالج وتوافر
الأدوي ��ة ،بل تتع ّداه �إل��ى مراعاة احتياجاتها
الخا�صة نظرا الختالفها البيولوجي
ال�صح ّية
ّ
عن الرجل ،بالإ�ضافة �إلى الحق في الو�صول
للمعلومات ،الأمر الذي يجعل الحق في التعليم
�أحد حقوق المر�أة ال�صح ّية.
 حقوق التم ّلك :وت�شمل الحق في تم ّلكالأرا�ضي الذي تحرم منه المر�أة لدواع ثقاف ّية
واجتماع ّية ،بالإ�ضافة �إلى الحق في الميراث،
وال�ح���ص��ول ع�ل��ى الت�سهيالت البنك ّية دون
تمييز.
يعتبر ال �ه��دف ال �ع��ام م��ن ال �ي��وم العالمي
للمر�أة االحتفال ب�أفعال ال�شجاعة والعزيمة
من قبل الن�ساء العاديات اللواتي لعبن دور ًا
ا�ستثنائي ًا في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن،
كما وتعتبر فر�صة للنظر في كيفية ت�سريع
خطة عام 2030م والتي تهدف لتنفيذ فعال
لأهداف التنمية الم�ستدامة ،وتحقيق الم�ساواة
بين الجن�سين وتمكين الن�ساء و�ضمان التعليم
ال�شامل والجيد للجميع ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز
التعلم مدى الحياة.
ومن ه�ؤالء ال�سيدات التي ات�سمت بال�شجاعة
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بمنا�سبة
عيد الأم بم�صر

الأم مدر�سة �إذا
�أعددتها �أعددت �شعبا
طيب الأعراق.

حكم البطالمة خلفاء اال�سكندر الأكبر
م�صر بعد وفاته وتمكنوا من �إن�شاء دولة
فيها تمتعت بكل مظاهراال�ستقالل حتى
�سنة ( 31ق .م) حيث تمكن اكتافيو�س
م��ن االن�ت���ص��ار ع�ل��ى ك�ل�ي��وب��ات��را ال�سابعة
و�أن�ط��ون�ي��و���س الكبير ف��ي م��وق�ع��ة �أكتيوم
البحرية في نف�س هذه ال�سنة ومنذ ذلك
التاريخ �صارت م�صر واليه رومانية وانتهت
دولة البطالمة في م�صر.
وه�ك��ذا ب��د�أت م�صر رحلة ج��دي��دة فى
التاريخ فقد �أولى �أكتافيو�س منذ اللحظات
الأول ��ى م�صر و�ضعا خا�صا فجعلها من
الواليات التابعة لإدارته مبا�شرة ولي�س �إلى
�إدارة مجل�س ال�سناتو وقام على الفور بو�ضع
نظام �إدارى دقيق لإدارتها وترك بها ثالثة
ف��رق ع�سكرية وبع�ض الكتائب الحدودية
لحفظ الأم���ن ك�م��ا �أع �ف��ى ال�سكندريين
(ال�سكان من �أ�صل �إغريقى)من �ضريبة
الر�أ�س بينما حرمهم من ت�أ�سي�س مجل�س
ال���ش��ورى ال�خ��ا���ص بهم(مجل�س البولى)
والذى كان لهم فى الما�ضى فى فترة من
فترات الحكم البطلمى وفى نف�س الوقت
فقد فر�ض �ضريبة ال��ر�أ���س على القطاع
الثانى من �سكان المدينة وه��م اليهود-
ال��ذى كان الإ�سكندر والبطالمة قد نقلوا
كثير منهم من فل�سطين �إلى الإ�سكندرية-
لكنه �أقر لهم بحرية العبادة وفق �شرائعهم
وبحرية ت�أ�سي�س مجل�س �شيوخ خا�ص بهم
وذل��ك ب�ه��دف خلق ن��وع م��ن ال �ت��وازن بين
العن�صريين الرئي�سين المكونين ل�سكان
العا�صمة الإ�سكندرية .
ون��ظ��را لأه �م �ي��ة م���ص��ر االقت�صادية
والإ�ستراتيجية فقد حر�ص �أوكتافيو�س
على ت�أمينها وو�ضع عليها واليا من طبقة
الفر�سان ولي�س م��ن طبقة ال�سناتو كما
جرت العادة ،كما منع رجال ال�سناتو من
زيارتها �إال ب ��إذن خا�ص منه وربما بدت
تلك التدابير طبيعية نظرا لأهمية م�صر
الإقت�صادية حيث كانت مخزن غالل روما
�إذ كانت تمدها بحوالى ثلث حاجتها من
الغالل كما كانت ذات �أهمية �إ�ستراتيجية
تمكن �أي وال��ي طموح من الإ�ستقالل عن
�سلطة روم��ا وربما مناه�ضتها �أي�ضا كما
حدث فى الما�ضى من �إن�شقاق �أنطونيو�س
وتطلعه للإ�ستقالل عن روما.
ظ�ل��ت م�صر ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي م��ا بين
� �س �ن��ة( 31ق .م)و� �س �ن��ة ( 395م)تابعه
للدولة الرومانية واعتمدت روما في توطيد
�سلطانها على م�صر ب��ال�ق��وة الع�سكرية
والتي �أقامت لهم الثكنات في �أنحاء البالد
ف�ك��ان ه�ن��اك ح��ام�ي��ة ��ش��رق الإ�سكندرية
وحامية بابليون وحامية �أ�سوان وغيرها من

المحميات التي انت�شرت في �أرجاء البالد.
وكانت مدة والة م�صر ق�صيرة وهذا ما
جعلهم ال يهتمون بم�صالح البالد بل �صبوا
اهتماماتهم على م�صالحهم ال�شخ�صية
وح��رم��وا الم�صريين م��ن اال� �ش �ت��راك في
�إدارة بالدهم مما جعلهم كالغرباء فيها،
بالإ�ضافة �إلى منعهم من االن�ضمام للجي�ش
حتى ال يدفعهم ذل��ك �إل��ى جمع �صفوفهم
ومقاومة الرومان في الم�ستقبل.
و�أم��ام هذه ال�سيا�سة الجائرة فقد ر�أى
الم�صريون �أن الرومان مغت�صب �آخر �أخذ
الحكم من مغت�صب �أول وهم البطال�سة،
فلم يتغير من الو�ضع �شيء بل �أزداد الأمر
�سوءا .
وق��د ر� �ض��خ ال�م���ص��ري��ون ل �ه��ذا الحكم
فترة وث��اروا في فترات وكانت المحميات
الرومانية تق�ضى على ه��ذه ال�ث��ورات بكل
عنف وم��ن �أخطر ه��ذه ال�ث��ورات ما حدث
في عهد الإمبراطور (ماركو�س �أورليو�س):
(180-161م) وع��رف ب�ح��رب ال ��زرع �أو
الحرب البكوليه  -ن�سبة �إل��ى منطقه في
�شمال ال��دل�ت��ا  -وتمكن الم�صريون من
هزيمة الفرق الرومانية وكادت الإ�سكندرية
�أن تقع في قب�ضة الثوار لوال و�صول �إمدادات
للرومان من �سوريا ق�ضت على هذه الثورة.
كانت م�صر بالن�سبة �إل��ى روم��ا البقرة
ال�ح�ل��وب �إذ ك��ان��ت ن�ظ��م الإدارة ت�ستغل
ال�ث��روات وتبتز �أم��وال الم�صريين تجارا
ومزارعين و�صناعا حتى هجر عدد كبير
م��ن الم�صريين م�ت��اج��ره��م ومزارعهم
وم�صانعهم مما �أدى �إل��ى ك�ساد التجارة
وت�أخر الزراعة وتقهقر ال�صناعة ،وقلت
ال �م��وارد ،و�ضعف الإن �ت��اج ،و�أه �م��ل نظام
ال��رى وفقد االم��ن وكثر ال�سلب والنهب،
وفر الم�صريين من ق�سوة الحكم وف�ساده،
وج�شعه ،فقد فر�ضت �ضرائب عديدة ال
ح�صر لها ومن لم يقم بدفع ال�ضرائب ف�إنه
يعمل في ال�سخرة في حفر الترع وتطهيرها.
وع�ل�اوة على ذل��ك ك��ان على الم�صريين
تزويد الجنود ال��روم��ان بالقمح وال�شعير
لغذائهم وعلف دوابهم عند مرورهم بقرى
م�صر .وقد �أثقل الرومان على الم�صريين
بال�ضرائب الباهظة المتعددة التي �شملت
ك��ل �شيء وال�ت��ي جعلت الحياة جحيما ال
يطاق.
ت��رك ال��روم��ان للم�صريين ف��ي بادئ
الأم��ر حرية العقيدة ،وعاملوهم في هذه
الناحية باللين ،فلم يتدخلوا �أو يحدوا من
حرية المعتقدات ،وكانت م�صر كغيرها
من الواليات الرومية تدين بالدين الوثني،

�إعداد :مريـم عــادل
وظ��ل الم�صريون ينعمون ب�ه��ذه الحرية
�إلى �أن ن�ش�أت الم�سيحية في موطنها الأم
فل�سطين ،وكانت م�صر في طليعة البالد
التي ت�سربت �إليها الم�سيحية في منت�صف
القرن الأول الميالدي ،على يد القدي�س
(مرق�س) لقربها من فل�سطين.
و�أخذ هذا الدين ينت�شر في الإ�سكندرية
وال��وج��ه البحرى ث��م انت�شر تدريجيا في
�أنحاء م�صر خالل القرن الثاني الميالدي
فثارت مخاوف الرومان الوثنيين ،و�صبوا
ال��ع��ذاب ��ص�ب��ا ع�ل��ى ال�م���ص��ري�ي��ن الذين
اعتنقوا الم�سيحية ،وتركوا الوثنية الدين
الر�سمي للدولة.
و�أخذ اال�ضطهاد �صورة منظمة في عهد
الإم�ب��راط��ور � �س �ف��رو���س(211-193م) ثم
بلغ ذروت��ه الق�صوى في حكم الإمبراطور
دق�ل��دي��ان��و���س (305-284م) ف�ق��د رغب
هذا الإمبراطور �أن ي�ضعه رعاياه مو�ضع
الألوهية ،حتى ي�ضمن حياته وملكه ،فقاومه
الم�سيحيون في ذلك ،فعمد �إلى تعذيبهم،
ف�صمد الم�صريون لهذا اال�ضطهاد بقوة
وعناد �أ�ضفى عليه �صفة قومية ،وقدمت
م�صر في �سبيل عقيدتها �أعدادا كبيرة من
ال�شهداء مما حمل الكني�سة القبطية في
م�صر �أن تطلق على ع�صر هذا الإمبراطور
(ع�صر ال�شهداء).
ول��م تفلح و�سائل اال�ضطهاد ف��ي وقف
انت�شار الم�سيحية ال�ت��ي عمت ك��ل بالد
م�صر.
وقد �إ�ستمر �إ�ضطهاد الم�سيحيين بعد
دقلديانو�س وخا�صة فى عهد الإمبراطور
ج��ال �ي��رو���س ال � ��ذى خ �ل��ف دق �ل��دي��ان��و���س
مبا�شرة وذل��ك حتى �أعلنها ق�سطنطين
ال �ك �ب �ي��ر(337-323م) ك ��أح��د الديانات
الر�سمية ف��ى الإم�ب��راط��وري��ة ف��ى مر�سوم
ميالن �سنة 312م بعد �إنت�صاره على مناف�سه
مك�سنتيو�س وقتله فى معركة ج�سر ميلفيان
ثم �إتخذ الخطوة النهائية ب�إعالنها الديانة
الر�سمية ل�ل�إم�ب��راط��وري��ة بعد الإنت�صار
على �شريكه ف��ى الحكم كي�سينوي�س فى
معركة �أدرنة وكري�سبولي�س و�إنفراده بحكم
الإم �ب��راط��وري��ة .وم�ن��ذ ذل��ك ال�ت��اري��خ بد�أ
تحول الإمبراطورية الكبير وال�سريع نحو
الم�سيحية الظافرة على ح�ساب العقائد
الوثنية القديمة والتى بد�أت تتهاوى �أمامها
فى �سرعة �شديدة .وب��د�أ ع�صر جديد فى
تاريخ م�صر والعالم هو الع�صر البيزنطى
�أو الع�صر الم�سيحى.
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عقوبة الجمع بين زوجين  -و�سيدة المنيا

									
�إعـداد :مـاري ب�ســطـا
			

( ح�سب ترتيب البيعة )

 -1الب��د �أن ي��أت��ي عيد ال�صليب  10ودورة وق��راءات عيد ال�صليب) وي�صام
ال�ي��وم ب��دون �إن�ق�ط��اع (ح�سب الطق�س
برمهات في ال�صوم الكبير.
 -2ي�ؤثر في طق�س اللحن في�صلي فيه الحالي).
 -5ال تقال نبوات في يوم العيد.
باللحن ال�شعانيني.
 -6الليلويا فاي بي بي و تي �شوري.
ُ -3تقر�أ قراءاته من قطمار�س الأيام
ال�سنوي الدوار وي�ستلف قراءات يوم 17
ب ) �إذا جاء العيد يوم ال�سبت :
توت.
بخور
رفع
في
ال�صليب
دورة
ُعمل
ت
-4
 -1نف�س الترتيب � -أ  -بالإ�ضافة الى
باكر.
انه تُقال �أو�شية المر�ضي والقرابين في
من
فقط
واحد
يوم
لمدة
به
حتفل
ي
-5
ُ
باكر ولي�س الراقدين.
بداية ع�شيته �إلي نهاية نهاره.
ُ -2ت�صلي ع�شية �أحد ال�صوم  -م�ساء
 -6العيد بالطبع يمكن �أن يقع في �أيام يوم العيد  -مثل ع�شيات �آح��اد ال�صوم
ال�صوم �أو �سبوت �أو �آحاد ال�صوم.
و ُتقر�أ قراءاتها من قطمار�س ال�صوم.
�أ) اذا وقع العيد في الأيام من الإثنين
�إلى الجمعة :
 -1اليوم ال��ذي قبله يخرج القدا�س
مبكر ًا (ال�ساعة الرابعة ع�ص ًرا) حتى
يت�سني عمل ع�شية ال�صليب  -الع�شية
ذبيحة الم�ساء.
 -2تقال فيه (ب��اك��ر ال�ي��وم ال�سابق
للعيد) نبوات اليوم ال��واق��ع فيه العيد
بالإ�ضافة لنبوات اليوم.
 -3الع�شية تُقام في موعدها وبدون
مزامير و ُيقال فيها طرح ال�صليب ثم
ت�سبحة ن�صف الليل.
ُ -4ي�صلى القدا�س �صباح ًا (طق�س

ج ) �إذا جاء العيد يوم �أحد :
 -1تُ�صلي ع�شية العيد ال�سبت م�ساء
وتُقر�أ قراءاتها من قطمار�س الأيام 17
توت.
 -2باقي الترتيب � -أ ( -فاي بي بي
وتي �شوري).
 -3ي��وم الأح��د م�ساء تُ�صلي �صالة
م�ساء �أحد ال�صوم وتُقر�أ قراءاتها من
قطمار�س ال�صوم ف�صالة م�ساء الأحد
مرتبطة بف�صول ق��راءات ال�صوم كلها
ولي�س فقط ب�إنجيل يوم الأحد.

13

في القانون

مقتطفــــات مـن الحيــــاة

مالحظات حول طق�س عيد ال�صليب  10برمهات

�أرثوذك�س نيوز

ثعبان الح�سد والكراهية
كان هناك افعى تطارد فرا�شة ليال
ونهارا ،الخوف اعطى قوة للفرا�شة,
و��ص��ارت تطير ال��ى �أبعد و�أب�ع��د .ولم
تتعب الأفعى من الزحف وراءه��ا في
اليوم الثالث� ,شعرت الفرا�شة بال�ضعف
لآنها لم تعد تقوى على الطيران بعد
االن ,لذلك جل�ست على زهرة وطلبت
من االفعي ان تجيب على ثالثة �أ�سئلة:
ال�ف��را��ش��ة :قبل �أن تقتلينني ,هل
يمكنني �أن اطرح عليك ثالثة ا�سئلة؟
الأفعى :لي�س من عادتي توفير مثل
هذه الفر�ص لل�ضحايا ,ولكن ح�سنا,
نحن �سنعتبر هذه �أمنيتك الأخيره قبل
الموت ,يمكنك �أن ت�س�ألي!!!.
الفرا�شة :هل ت�أكل الفرا�شات؟
الأفعى :ال.
ال �ف��را� �ش��ة :ه��ل فعلت �شيئا �سيئا
بالن�سبة لك؟
االفعى :ال.
ال�ف��را��ش��ة� :إذن ل �م��اذا ت��ري��دي �أن
تقتليني؟.
الأفعى� :أكره �أن �أراكي تطيرين و�أنا
ال �أطير !!!!!!
في كثير من االحيان ن�شعر باالهانة
ان هناك من ي�ستطيع ان يفعل �شيئا ال
ن�ستطيع ان نفعله ونكره هذا االن�سان
ونتمني له عدم النجاح فيما يفعله حتى
بدون ان نفكر لما ن�شعر بهذا تجاه هذا
االن�سان بالذات!! �إنه لم ي�سيء � ّإلي �أحد
ول��م ي�أذني �أح��د� .إذن ما ه��ذا الحقد
وعدم المحبه ؟!!!! انه الح�سد والغيره
وحب ال��ذات ذاك الثعبان انه ال�سبب
االول لل�شر بين النا�س.

• وزير المالية الألماني
يذهب الى عمله بالدراجة و
بالده تنتج  18مليون �سيارة
مر�سيد�س كل عام.

الجمع بين زوج �ي��ن �أو ت�ع��دد الأزواج
بالن�سبة للمر�أة يعتبر جريمة يعاقب عليها
ال�ق��ان��ون بعقوبات غليظة لمن ترتكبها.
فالقانون يعتبر �أن ال�سيدة التي تجمع بين
زوج�ي��ن (زان �ي��ة) ،وك��ذل��ك �أي�ضا الرجل
ال��ذي يتزوج ب��إم��ر�أة متزوجة (�سواء كان
هذا ال��زواج ر�سميا �أو عرفيا) يعتبر هذا
ال�شخ�ص زانيا ويعاقب بعقوبة الزنا.
فالزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب
بجريمة الزنا ويعتبر القانون �أن الزواج
الأول �صحيح وان ال��زواج الثاني باطال،
طالما لم تطلق الزوجة من زوجها الأول
وتعتبر العالقة الثانية جريمة زنا وا�ضحة
في حق الزوجة .وقانون العقوبات الم�صري
عاقب الزوجة الزانية بالحب�س لمدة �سنتين
مع النفاذ والزاني بها يحكم عليه بنف�س
العقوبة طبقا لن�ص المادة  275من قانون
العقوبات.
فالقانون يجب �أن يطبق على الجميع.
فالزوجة التي تترك زوجها (مثل �سيدة
المنيا) ولديها منه �أطفال وتقوم بالزواج
من �شخ�ص �آخر دون �أن تنف�صل �أو تطلق
من زوجها الأول فهذه يطبق عليها قانون

الزنا وكذلك الرجل الثاني الذي تزوجته يطبق
عليه قانون الزنا لأنه يعلم يقينا انها متزوجة
من �شخ�ص �آخر ولديها منه �أطفال ،وخالف
ذلك فهو عيب!!!.
فهل القانون له عدة �أوجه �أم �أن له وجهة
واح ��دة؟ وه��ل يطبق على الجميع �أم يطبق
ح�سب المزاج؟!!
هذه ال�سيدة وال�شخ�ص الآخر الذي تزوجته
(وه�م��ا الأث�ن�ي��ن زان �ي��ان) ي�ع��ودا وف��ي حماية
الأم ��ن �إل��ى ال�ق��ري��ة ال�ت��ي يقيم فيها زوجها
ال�صحيح و�أطفالها ،هل هذا �إذالل و�إحتقار،
ويكون الغر�ض منه هو تهجير الأقباط من هذه
القرية منعا لحدوث الم�شاكل (فعال عيب).
وكيف لها �أن تتزوج من �شخ�ص �آخ��ر من
جيرانها وهي على ذمة زوجها الأول؟ ولم يتم
محا�سبة �أو توجيه �أي �إتهام لأي منهما؟
ورغم ق�ساوة هذا الو�ضع وقبحه فان ما ي�ؤلم
بزيادة هو موقف الأجهزة الأمنية والم�سئولين
عامة الذين ي�ستخدمون كل �سلطانهم لإرجاع
ه��ذه ال�سيدة وال�شخ�ص الآخ��ر الزاني معها
ومحاولة ت�سكينهم بجوار بيت �أبوها وزوجها
ال�شرعي و�أوالدها الق�صر مع �إقامة االحتفاالت
الكبرى .يا له من �إذالل وتحقير قد ينتج عنه

تقدمي :عاطف معو�ض داو�س

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

�إراقة دماء.
عيب يا بلد المواطنة والقانون ...فلي�س
م��ن ال�ع��دل �أن تفرقي بين �أب�ن��اء بلدك،
فالقانون يجب �أن يطبق على الجميع دون
تمييز.
فكان يجب �أن يتم القب�ض على هذه
ال�سيدة والرجل الآخ��ر ال��ذي ارتبطت به
و�أن يقدما للمحاكمة ال�سريعة بتهمة الزنا،
وتكدير الأم��ن العام .ولكن ان يتم عك�س
ذلك فهو �ضرب للقانون بعر�ض الحائط.
ولكن محاولة �إقامة المجال�س العرفية
وال�ضغط على �أه��ل هذه ال�سيدة الزانية
لمحاولة �أن يقيما في ذات القرية �أمام
منزل والدها و�أهلها فهو (عيب)(.عيب
يا بلد)...

مدافـن للبيـع

«ال تدينوا لكي
ال ُتدانوا لأنكم
بالدينونة التي بها
تدينون وبالكيل الذي
به تكيلون يكال لكم»

مدافن في الحائط ولي�ست في الأر�ض في
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 :

415-513-8136

(متى )1:7

طوبى للأموات الذين يموتون في الرب نعم يقول الروح
لكي ي�ستريحوا من �أتعابهم و�أعمالهم تتبعهم
�إنتقلت �إلى الأمجاد ال�سمائية الأم الفا�ضلة

ال�سيدة هدى ب�سخيرون

زوجة المهند�س عو�ض ب�سخيرون ووالدة كال من نبيل وعادل وعاطف
وع�صام و�سوزان ب�سخيرون
وقد تلقت الأ�سره العزاء يوم الثالثاء  3/19بكني�سه القدي�س
مارمرق�س الر�سول القبطية االرثوزك�سية بلو�س �أنجلو�س ،و�أقيمت
�صالة الجناز بنف�س الكني�سه يوم الخمي�س  21مار�س .2019
مريم منير وعزمي حنا يطلبون نياح ًا لروحها الطاهرة
في فردو�س النعيم ،وعزاء لكل �أفراد الأ�سرة.

• في �سابقة طبية هي
الأولى من نوعها عالمي ًا نجاح
�أول عملية زرع رحم امر�أة
متوفاة المر�أة ُولدت بال رحم
ما �أثمر عن والدة قي�صرية
لر�ضيع �سليم في البرازيل.
بعد � 7أ�شهر من زراعة الرحم
ظهر الحمل ،والأطباء يقولون
�إن هذه الخطوة قد تكون �أولى
بوادر �إيجاد حل لحاالت العقم
ب�سبب توفر المتبرعات.

�أنا هو القيامة والحياة  ...طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون اهلل

الذكرى ال�سنوية الثالثة للحبيب الغالي

ال�شما�س /مجدي چورچ �إندراو�س حنا
تدعو الأ�سرة الأهل والأ�صدقاء لح�ضور القدا�س الإلهي
على روحه الطاهرة في ال�ساعة التا�سعة
�صباح الأحد 24مار�س  ٢٠١9بكني�سة ال�شهيد
�أبي �سيفين والأنبا �إبرام ،توران�س كاليفورنيا
• ظل طريح الفرا�ش لمدة
 20عاما ،لكنه غير م�صير �أكثر
من  300طفل.
في �صيف عام  ،1999بد�أ
«يه هاى تاو» في �إقامة دورات
درا�سية مجانية للأطفال
في القرية وقرر �أن يهب كل
مجهوداته له�ؤالء الأطفال.

الكلمــات املتقـاطعــة

وتتقدم الأ�سرة بخال�ص ال�شكر لكل من وا�ساها في م�صابها
الأليم ،وتخ�ص بالذكر �أ�صحاب النيافة الحبر الجليل
الأنباء �سيرابيون مطران لو�س انجلو�س وهاوي ،والأنبا
ابراهام والآباء الأجالء القم�ص لوقا �سيدورا�س والقم�ص
كيرل�س وا�سيلي والق�س انجيلو�س جرج�س والقم�ص بول�س
مجلي والق�س �إ�سحاق �إندراو�س والقم�ص مرق�ص من�صور
والق�س فليمون حنا بكني�سة مارمرق�ص والعذراء ب�أريزونا.
مع الم�سيح ذاك �أف�ضل جدا.
والدك چورچ والدتك �أنچيل
و�أخوك مايكل و�أختك �أماني
والأحفاد ليليانا ومايكل و لورين
و كري�س وماري

ر�أ�ســيا:

( )1قيل له (�إذهب واغت�سل في بركة �سلوام) ½ )2( .ثعلب  -من م�صادر المياه  -فعل �أمر من
(باع) )3( .رقد  -ما ي�سجل به (معكو�سة) )4( .قيل له (ار�سل لعازر ليبل طرف �أ�صبعه بماء
ويبرد ل�ساني لأني معذب  -ينجب )5( .يح�سم  -الم�س )6( .دوري  -تجدها في (اباء)  -تام
(معكو�سة) )7( .مت�شابهان � -سئمنا (معكو�سة) )8( .مثل  -قي له (ادخل �أنت وجميع �أهل
بيتك �إلى الفلك لأني �إياك ر�أيت بار ًا) )9( .قيل له (هلم خارجا)  -لعن )10( .االله  -عندما 5
 هدف )11( .قيل له (هات �أ�صبعك �إلى هنا واب�صر يدي وهات يدك و�ضعها في جنبي)12( .قيل له (اطعمني من هذا الأحمر لأني قد �أعييت)  -نبي (معكو�سة).
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قواعد اللعبة:
لعبة «�سودوكو»
ه� ��ي ع�� �ب� ��ارة عن
�شبكة من  9مربعات
كل مربع فيها ي�ضم
 9خ��ان��ات ،لت�شغل
بمجملها � 9أعمدة
�أف� �ق� �ي���ة و�أخ � � ��رى
ر�أ��س�ي��ة ،تملأ هذه
ال �خ��ان��ات ب���أرق��ام
من  9 - 1بحيث ال
يتكرر الرقم الواحد
في المربع الواحد
وال ف� ��ي ال� �ع��م ��ود
ال��واح��د عموديا �أو
�أفقيا.

حل م�سابقة العدد

�أفقيـــا:
( )1قيل له (العالم كله �ضدك) )2( .ريق  -يتعلل (مبعثرة) )3( .قيلت لها (حين �صار �صوت
�سالمك في �أذني �إرتك�ض الجنين بابتهاج في بطني) -يجري فيها الدم )4( .حدث ب�شري -
والدي  -موبان (مبعثرة)� )5( .أفراح (معكو�سة)  -من طيور المنازل  -عاد )6( .يعطي بكرم
(معكو�سة)  -من المدن الجديدة ب�ضواحي القاهرة (معكو�سة) )7( .الأفق البعيد � -ضيق4 .
( )8للتعريف  -من الأخ�شاب )9( .قيل له (ا�صنع لك حية محرقة و�ضعها على راية فكل من لدغ
ونظر �إليها يحيا)  -مت�شابهان )10( .قيل لهم (اذهبوا بالتدقيق عن ال�صبي ومتى وجدتموه
ف�أخبروني لكي �آتي �أنا �أي�ضا و�أ�سجد له) (معكو�سة)  -من �أدوات زينة الن�ساء (معكو�سة).
( )11قيل له (�أنا ي�سوع الذي �أنت ت�ضطهده) )12( .يقوم بالعبادة � -أداة ا�ستفهام للعدد -
حرف عطف.
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«ذكرى الصديق تدوم إىل األبد»
الذكرى ال�سنوية الرابعة لعميد عائلة ملطي

اخلواجـه حلمـي ملطـي

تتشرف األسرة بدعوة األهل واألصدقاء لنوال بركة القداس اإللهي،
ومشاركة األسرة إحياء ذكرى إنتقال األب الفاضل لملكوت السموات ،في القداس اإللهي
بكنيسة البابا كيرلس بوست منستر وذلك في الساعة الثامنة صباحًا
يوم السبت الموافق  6أبريل  ،2019ونسأل اهلل النعمة والبركة للجميع.
والدنا الغالي الحنون
لقد مر أربعة أعوام من أصعب األعوام في حياتنا ..بدون حنانك وسندك ...افتقدنا فيه القلب
الكبير ...الذي فيه مكان لكل ّ
منا ...كنت األب واألم والصديق ...مكانك في قلوبنا لألبد...
لن ننساك يا أحن من كان باألرض ...أذكرنا أمام عرش النعمة ..حيث مكان راحتك.
أبنائك  :الخواجه مؤمن ملطي زوج السيدة نجوى صادق
والخواجه ياسر ملطي زوج السيدة نرمين حبيب
والخواجه باسم ملطي زوج السيدة نرمين صبحي
والخواجه أنسي ملطي زوج السيدة مريام عصمت
والسيدة إكرام ملطي زوجة المرحوم المهندس صموئيل الظه
والسيدة إيمان ملطي زوجة األستاذ رفعت مرجان
والسيدة سانت كاترين ملطي زوجة الخواجه حاتم عياد
والسيدة نورا ملطي زوجة االستاذ جرجس عازر
وأحفادك :جرجس وبوال وماريا مؤمن ،وحلمي وبيير وبيمن ياسر ،وأبانوب ومارسيلينو وسارا
باسم ،وأبانوب ومارينا وماثيو أنسي ،وسالي وزوجها المهندس بيشوي مجدي ،وماريان ولوسي
وأبانوب صموئيل ،األمير مينا وماريهام وزوجها األستاذ ديفيد إسكندر ودميانه وزوجها
المهندس مينا فرح ومارينا ومريم رفعت ،ونشأت وجوزيف حاتم وجورج وناتالي جرجس
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رياضة ومالعب
�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

الأهلي..

 الأورجوياني مارتن ال�سارتي المدير الفني للفريق الأول يقرر تجميد ملف
التعاقد مع حار�س مرمى خالل فترة االنتقاالت ال�صيفية المقبلة رغم �أن المدير الفني
�سبق وطلب تدعيم هذا المركز قبل �أن يتراجع المدرب عن طلبه ويركز على مراكز �أخرى
بالفريق.
 رم�ضان �صبحى نجم الفريق الأول بالنادي قائدا للمنتخب الأوليمبى خالل مواجهتي
هولندا و�أمريكا يومي  23و  26مار�س الحالى ا�ستعدادا لت�صفيات �إفريقيا التى تقام فى م�صر
نوفمبر المقبل للت�أهل �إلى �أوليمبياد طوكيو .2020

الزمالك:

�أرثوذك�س نيوز

رياضة

عمرو من�سي :انتظروا تنظيم مختلف لبطولة الجونة الدولية للإ�سكوا�ش

�أعداد� :صالح بول�س

و�شدد من�سي على �أن الجميع بذل مجهودا نجاح البطولة ،والتي بات لديها �إقبال كبير
كبيرا على م��دار الفترة الما�ضية ،من �أجل من المعلنين والرعاة.
تنظيم بطولة الجونة الدولية للإ�سكوا�ش للعام
الثامن على التوالي ،م�شيرا �إلى �أن كوالي�س
تنظيم ال�ب�ط��ول��ة م�ث�ي��رة ل�ل�غ��اي��ة ،وتت�ضمن
مجهودات �ضخمة ،وبع�ض ال�صعوبات ،ولكن
ك��ان ه �ن��اك ت�صميم كبير م��ن المنظمين
والرعاة على ا�ستمرار البطولة في م�صر.
و�أك� ��د م��ؤ��س����س ب�ط��ول��ة ال �ج��ون��ة الدولية
للإ�سكوا�ش� ،إل��ى �أن الجونة دائما ما تثبت
�أحقيتها في ا�ست�ضافة البطولة ،و�أن جوها
الرائع ،و�إمكاناتها الكبيرة ،من �أهم �أ�سباب
عمرو من�سي

وع��د عمرو من�سي م�ؤ�س�س بطولة الجونة
الدولية للإ�سكوا�ش ،بتنظيم مختلف للبطولة
هذا العام ،وبع�ض المفاج�آت ،بالإ�ضافة �إلى
النجاح المنتظر ،بعد ت�أكد م�شاركة  96العبا
من  20دولة.
و�أ� �ش��ار من�سي ف��ي ت�صريحات �صحفية ،
للإعالن عن تفا�صيل البطولة� ،إلى �أن بطولة
الجونة للإ�سكوا�ش �أ�صبحت ماركة م�سجلة
في م�صر ،وبات الجميع ينتظرها من العام
�إلى العام ،ال �سيما و�أن الجميع يهتم بها في
العالم كله ،ويتم بثها مبا�شرة عبر  30قناة
حول العالم.

اتحاد الكرة يبحث عن حكام �أوروبيين لإدارة مباراة القمة
ب��د�أ مجل�س �إدارة اتحاد الكرة مخاطبة عدد من االتحادات المباريات الم�ؤثرة خالل الفترة في �إدارة العديد من المباريات
الأوروبية ال�ستقدام طاقم الحكام الأجنبي الذي �سيدير لقاء القمة الم�ؤثرة خالل الفترة الأخيرة و�أ�صبحت لجنة الحكام ت�سند �إليه
بين الزمالك والأهلي المقرر له 30مار�س الحالي في المباراة العديد من المباريات ،لثقتها في �أنه �سيخرج بها �إلى بر الأمان،
وكان �آخرها مباراة الم�صري و�سموحة والتي انتهت
الم�ؤجلة من الأ�سبوع ال�سابع ع�شر من الدوري،
بفوز الم�صري باربعة �أهداف لهدفين.
و�أ�سند مجل�س الإدارة خالل الأيام المقبلة لتجنب
نخاطب
من ناحية �أخ��رى ،ق��ال ع�صام عبدالفتاح في
�ضيق الوقت.
وق��ال ع�صام عبدالفتاح ف��ي ت�صريح ل��ه �أن �أغلب الدول
ت�صريحاته �إن تطبيق تقنية الفيديو «ف��ار» بداية
من دور الثمانية في ك�أ�س الأمم لأفريقية لم يح�سم
هناك العديد من االت �ح��ادات التي تعامل
معها الأوروبية ..
بعد ب�شكل ر�سمي حيث يدر�س االتحاد الإفريقي
اتحاد الكرة في الفترة الما�ضية ونجحت التجربة
منها �إيطاليا و�أ�سبانيا و�إنجلترا و�صربيا وغيرها وتطبيق الـ «فار» تطبيق التقنية في البطولة التي ت�ست�ضيفها م�صر
في ك�أ�س الأمم في يونيو المقبل ،وفي حال تطبيقها �سيتم ار�سال
من الدول الأوروبية التي ت�ضم �أ�سماء مميزة على
وفد من الكاف وممثلين من لجنة الحكام باالتحاد
م�ستوى الحكام.
وا�شاد عبدالفتاح بم�ستوى الحكام الم�صريين الأفريقية لم
الأف��ري�ق��ي لمعاينة ال�م�لاع��ب ال�ت��ي �ست�ست�ضيف
المباريات لتحديد غرفة تطبيق التقنية وعمل
في الفترة الأخ�ي��رة ،مو�ضحا ان ال�ضغوط على
يح�سم بعد
تجارب نظرية وعملية عليها قبل تطبيقها ر�سميا
الحكام كبيرة ،وم��ا �أن ب��د�أت الأم��ور تهد�أ حتى
خالل مباريات البطولة.
ا�ستعاد الحكام ثقتهم في �أنف�سهم وظهر ذلك
وعن العر�ض ال��ذي تقدمت به �شركة برتغالية
وا�ضحا خ�لال المباريات الأخ�ي��رة في ال��دوري،
و�أ�ضاف ان لجنة الحكام الرئي�سية تعقد اجتماعات متوا�صلة مع لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري الم�صري� ،أو�ضح عبدالفتاح ان
الحكام لعالج الأخطاء وتجنب تكرارها في الفترة المقبلة التي اتحاد الكرة قد عقد اجتماعا مع وفد ال�شركة البرتغالية وا�ستمع
ت�شهد مباريات ح�سا�سة للغاية �سواء على م�ستوى المناف�سة على �إلى ر�ؤيتهم ب�ش�أن تطبيق التقنية من الناحية الفنية ،لكن اتحاد
الدوري او حتى المباريات التي تحدد الهابطين �إلى الق�سم الثاني ،الكرة ينتظر حاليا و�صول العر�ض المالي من ال�شركة البرتغالية
لتحديد الموقف النهائي ب�ش�أن االتفاق مع ال�شركة �أو البحث عن
وكذلك الأمر في الدرجات الأخرى.
وكانت لجنة الحكام الرئي�سية تلقت العديد من الإ�شادات �أخرى لتطبيق التقنية بداية من المو�سم الجديد.
بم�ستوى الحكم محمد ع��ادل ،ال��ذي نجح في �إدارة العديد من

تفا�صيل راتب زيدان الجديد مع ريال مدريد
 بعثة الفريق الأول بالنادي تعود من الجزائر على متن طائرة خا�صة قادمة من الجزائر
�إلى القاهرة ،بعد االنتهاء من مواجهة ن�صر ح�سين داى بالكونفيدرالية وجرو�س يرف�ض
الراحة ا�ستعدادا لمواجهة المباريات بالدوري الممتاز.
 م�سئولو النادي يقررون منح محمد �إبراهيم� ،صانع �ألعاب الفريق  ،فر�صة �أخيرة من
�أجل تمديد عقده خالل الفترة الحالية قبل الحكم على رحيله من النادي ر�سميا.
 ال�سوي�سرى كري�ستيان جرو�س ،المدير الفني للفريق الأول بالنادي ،ي�ستقر على قيادة
عمر ال�سعيد لخط الهجوم الفريق فى مواجهة المقاولون العرب الأربعاء  3/20فى الدوري
الممتاز و�إراحة خالد بوطيب.
� إدارة النادي ت�ضاعف مكاف�آت الت�أهل لربع نهائي الكونفيدرالية بعد العودة من الجزائر
بت�صدر المجموعة ..و�أمير مرت�ضى الم�شرف على الكرة يطالب الالعبين بموا�صلة الفوز فى
الدوري.
� صراع الزمالك وال�شركة الراعية ..تهديدات م�ستمرة والعقد «ممتد».
 الزمالك لن يتمكن من تنفيذ تهديده بعدم �إذاعة القمة ..ومحاوالت من الجبالية لحل
الأمر ب�شكل ودي بين الطرفين للحفاظ على الهدوء.
 توترت العالقة ب�شكل كبير بين �إدارة ن��ادي الزمالك وال�شركة الراعية على مدار
ال�سنوات الأخيرة ،والخالف على عدة �أمور والتى كان �آخرها رعايتهم للنادي الأهلي وعقد
م�ؤتمر �صحفي مميز� ،شهد تقبيل محمد كامل رئي�س ال�شركة الراعية لر�أ�س محمود الخطيب
رئي�س النادي الأهلي وهو ما ت�سبب في غ�ضب عارم بين الأو�ساط الزملكاوية وقاموا ب�إر�سال
خطاب بف�سخ التعاقد والمطالبة تارة �أخرى بالح�صول على نف�س القيمة المالية الموجودة في
عقد الأهلي لكن دون جدوى وا�ستمر التعاقد كما هو بين الطرفين.
وكان �آخر التهديدات بعدم �إذاع��ة مباراة القمة �أمام الأهلي المقرر لها يوم  30مار�س
الجاري ،ببطولة ال��دوري ،ف�ضائ ًيا ،ب�سبب عدم الح�صول على قيمة الم�ستحقات المالية
المت�أخرة التي ت�صل �إلى  85مليون جنيه.

�أخبارمتفرقة:

 خافيير �أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ي�ستعد لل�سفر الي النيجر بعد
الت�أكد من انهاء �إج��راءات ال�سفر بطائرة خا�صة حيث ت�ستغرق الرحلة � 5ساعات ون�صف
ال�ساعة ..وعمرو وردة وعلي غزال ين�ضمان اليوم لمع�سكر الفراعنة.
 حلمى طوالن المدير الفنى لالتحاد ال�سكندرى يرف�ض ال�ضغوط عليه من �أجل العفو
عن �صبرى رحيل العب الفريق المنتقل لزعيم الثغر خالل فترة االنتقاالت ال�شتوية قادما من
الأهلى ويقرر االعتماد فقط على �سيد �سالم.
 يح�صل العبو المنتخب الوطني الجدد على تطعيمات �ضد المالريا بمعرفة الدكتور
محمد ابو العال طبيب الفراعنة في اليوم الأول للمع�سكر وذلك قبل ال�سفر لمواجهة النيجر
ونيجيريا ..بينما لم يح�صل عليها الالعبون القدامي ل�سابق ح�صولهم عليها وا�ستمرار
مفعولها لمدة عامين .
� أجيري المدير الفني لمنتخب م�صر يعقد جل�سة خا�صة مع عمرو ال�سولية نجم الأهلي
ب�صفته كابتن المنتخب في المع�سكر الحالي من �أجل الت�أكيد على �أهمية دوره في مباراة
النيجر كقائد للفراعنة داخل الملعب.
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ا�ستعان ري��ال مدريد الإ�سباني بمدربه
الفرن�سي زي��ن ال��دي��ن زي��دان م��ن جديد،
من �أجل �إنقاذ �سفينة الفريق الملكي ،بعد
المو�سم الكارثي الذي خا�ضه الفريق بعد
رحيله.
و�أع �ل��ن ري��ال م��دري��د الإ��س�ب��ان��ي ب�شكل
ر�سمي عن تعاقده مع الفرن�سي زين الدين
زيدان ،ليتولى القيادة الفنية للفريق ،خلف ًا
للأرجنتيني �سانتياجو �سوالري.
�صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإ�سبانية
ك�شفت عن تفا�صيل العقد الجديد للمدرب
الفرن�سي مع ريال مدريد ،بعد عودته لقلعة
�سانتياجو بيرنابيو مرة �أخرى.
ال�صحيفة المقربة من �أ�سوار بر�شلونة
ذك��رت �أن ري��ال مدريد ورئي�سه فلورنتينو
بيريز منحوا زيدان راتب ًا م�ضاعف ًا لما كان
يح�صل عليه في واليته الأولى.
الأ�سطورة ذو الأ�صول العربية �سيح�صل
في العقد الجديد على راتب �سنوي بقيمة
 12مليون ي��ورو في المو�سم� ،إ�ضافة �إلى
الحوافز والمكاف�أت الأخرى.
راتب الـ 12مليون يورو لزيدان لن يتوقف
عند هذا الحد ،بل �سيزداد ب�شكل تدريجي
مع كل مو�سم يخو�ضه الفرن�سي من عقده
الم�ستمر مع الميرينجي حتى �صيف ،2022
وفق ًا لما �أ�شارت �إليه ال�صحيفة.
زي��دان ك��ان يح�صل في ال��والي��ة الأولى

 12مليون يورو في المو�سم

على راتب �سنوي بلغ  7.5مليون يورو� ،إال
�أنه تمت م�ضاعفة فلورنتينو بيريز لراتب
زيدان في الوالية الجديدة.
ع��ودة زي ��دان بعد رحيله ف��ي ال�صيف
ال �م��ا� �ض��ي ،ك��ان��ت م �� �ش��روط��ة م��ن جانب
الفرن�سي ،الذي قدم عدة طلبات لرئي�س
الميرينجي فلورنتينو بيريز ،تمت الموافقة
عليها لإقناعه بتولي مقاليد القيادة الفنية
مرة الأخرى.
وب��د�أ فلورنتينو بيريز في �إقناع زيدان
في العودة ،حيث �أن المدرب الفرن�سي كان
دائم ًا الخيار الأول لرئي�س النادي الملكي،

لإعادة بناء الفريق ،الذي فقد فر�صة الفوز
ب�أي لقب في المو�سم الحالي.
موافقة زيزو على العودة لم تكن بالأمر
ال�سهل ،حيث كان يتعين على بيريز قول نعم
على جميع الطلبات التي قدمها الفرن�سي،
والتي جاء �أهمها بتدعيم �صفوف الفريق
ب�صفقات مدوية ،ليكون الفريق قادر ًا على
المناف�سة مرة �أخرى على �أعلى م�ستوى.
كما طلب زي��دان ح�صوله على �سيطرة
مطلقة على ال �ف��ري��ق ،،حيث وع��د بيريز
الفرن�سي ب�أنه �سيكون �صاحب القرار الأول
في الفريق ،ولن يتم �إتخاذ �أي �أمور ب�ش�أن
ال�صفقات والالعبين دون موافقته.
ت�أتي عودة زيدان بعد �أن ف�شل �سانتياجو
� �س��والري ف��ي انت�شال ال �ن��ادي الملكي من
الغرق� ،إذ �أق�صي من دروي �أبطال اوروبا،
وك��أ���س ملك �إ�سبانيا ،وب��ات على بعد 12
نقطة من بر�شلونة مت�صدر الليجا.
كان زي��دان قد ا�ستقال بنهاية المو�سم
وع َّين جولين لوبيتغي خلفا له،
الما�ضيُ ،
لكن الأخير خ�سر مباريات متتالية و�أقيل
عقب هزيمة بخم�سة اه��داف ل��واح��د من
بر�شلونة ،لكن خلفه لم يكن �أف�ضل حاال.
في حقبة زيدان الأولى ،نجح في التتويج
ب��دوري �أبطال �أوروب��ا  3م��رات ،وبال�سوبر
الأوروبية ،والليجا ،وك�أ�س العالم للأندية
خالل مو�سمين ون�صف المو�سم.

عداء كفيف وكالبه يدخلون التاريخ في �سباق نيويورك لن�صف الماراثون
دخل عداء كفيف هو وفريقه من كالب
الإر��ش��اد التاريخ من خ�لال �إك�م��ال �سباق
ن�صف ال �م��اراث��ون ال��ذى تنظمه يونايتد
�إيرالينز فى مدينة نيويورك لهذا العام
دون �أى م�ساعدة ب�شرية.
وذك� ��ر م��وق��ع (ج �ي��دي �ن��ج �آي� ��ز ف ��ور ذا
باليند) ،وهى م�ؤ�س�سة خيرية تدرب الكالب
لم�ساعدة الم�صابين ب�إعاقات ب�صرية� ،أن
العداء توما�س بانيك ( 48عاما) رك�ض
برفقة كالبه الثالثة من ف�صيلة الالبرادور
ريتريفر وهم وافلز ووي�ستلي وجا�س.
ووفقا للم�ؤ�س�سة ولموقع نادى (نيويورك
ران ��رز)� ،أ�صبح بانيك �أول ع��داء كفيف
يكمل ال�سباق بم�ساعدة كالب بد ًال من �أن
ي�ساعده عدا�ؤون �آخرون.
و�أ�ضاف النادى �أن بانيك �أنهى ال�سباق
الذى يمتد لما يفوق  21كيلومترا فيما يقل
قليال عن �ساعتين ون�صف ال�ساعة.
و�شارك نحو � 20ألف عداء فى ال�سباق
الذى �أقيم الأحد  ،3/17فى يوم القدي�س
باتريك ومر عبر �ساحة التايمز ال�شهيرة
في نيويورك.
وتبادل الكالب الثالثة م�ساعدة بانيك �إذ
رك�ض كل منهم ما بين نحو خم�سة وثمانية
كيلومترات معه وكانت �سرعة العداء الكفيف
نحو ت�سعة كيلومترات في ال�ساعة.

وفقد بانيك ب�صره عندما كان فى �أوائل
الع�شرينات م��ن ع�م��ره وف�ق��ا لما ذكرته
محطة (� � �س� ��ي�.إن�.إن) وو� �س��ائ��ل �إع�ل�ام
�أخرى .و�شارك من قبل فى نحو � 20سباقا
ولكن بم�ساعدة مر�شدين من زمالئه.
وق ��ال ب��ان�ي��ك لمحطة (� �س��ي.ب��ي�.إ���س
نيوز)« ،عندما فقدت ب�صرى كنت خائف ًا
جد ًا لدرجة تمنعنى من الرك�ض» ،م�شيرا
�إلى �أنه عاد للعدو بعدما اعتاد الأمر لكن
بم�ساعدة عداء �آخر.
و�أ� �ض��اف «ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن الكثير
م��ن النا�س يمار�سون ال�ع��دو م��ع النوادى

المتخ�ص�صة �إال �أنهم فى نهاية المطاف
يرك�ضون فى �سباقهم الخا�ص ،وعندما
تكون مرتبطا ب�شخ�ص �آخ��ر فهذا لم يعد
�سباقك ،اال�ستقالل لي�س متوفرا».
وبعد انتهاء ال�سباق ن�شرت (جيدينج
�آيز) �صورة على ح�سابها على تويتر لبانيك
وهو يبت�سم ابت�سامة عري�ضة وهو يحت�ضن
ك�ل�ب��ه ج��ا���س وك�لاه �م��ا ي��رت��دي ميدالية
الماراثون.
وب��ان�ي��ك ،ال��ذى ي�ع��دو منذ ��ص�غ��ره ،هو
الرئي�س والرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة
الخيرية التي مقرها نيويورك.

ثيم يحطم �أحالم فيدرر

حرم النم�ساوي دومينيك ثيم مناف�سه
الأ�سطورة ال�سوي�سري روج��رر فيدرر من
�إنجاز تاريخي جديد ،بعدما تغلب عليه في
نهائي بطولة �إنديان ويلز المفتوحة لتن�س
الأ�ساتذة.
وتوج النم�ساوي ثيم بلقب بطولة �إنديان
ويلز المفتوحة للما�سترز ذات الألف نقطة
على ح�ساب روج��رر ف�ي��درر ،بالفوز عليه
بمجموعتين مقابل واحدة بنتيجة  6 - 3و
 3 - 6و .5 - 7
وف�شل روج��ر فيدرر في ف�ض ال�شراكة
مع مناف�سه ال�صربي نوفاك دجوكوفيت�ش
في قائمة الأكثر تتويج ًا بلقب �إنديان ويلز،
وح�صد لقبه الثاني في  ،2019بعد التتويج
بلقب بطولة �سوق دب��ي الحرة المفتوحة
م�ؤخر ًا.
المواجهة ج��اءت مثيرة منذ بدايتها،
ح �ي��ث دخ���ل ف� �ي ��درر ال �ن �ه��ائ��ي ب �ق��وة في
المجموعة الأولى التي �سيطر على خ�صمه
ث�ي��م خ�لال�ه��ا ون�ج��ح ف��ي ال �ف��وز ب�ه��ا ب�ستة
�أ�شواط مقابل ثالثة.
ق �ب��ل �أن ي �ع��ود ال �ن �م �� �س��اوي دومينيك
ويك�شر عن �أنيابه في المجموعة الثانية،
وي�سيطر على فيدرر بف�ضل �ضرباته القوية
و�إر�ساالته ال�ساحقة ،ليعادل النتيجة ويفوز
ب�ستة �أ�شواط مقابل ثالثة �أي�ض ًا.
ثم جاء الح�سم في المجموعة الثالثة،
والتي �شهدت ندية و�إثارة كبيرة بين الثنائي
لخطف لقب الما�سترز ،حيث كانت اللقطة
المثيرة ،حينما �أط�ل��ق دومينيك �ضربة
�أمامية قوية �إل��ى جانب الخط الجانبي
ونجح في ك�سر �إر�سال فيدرر ،ليتقدم عليه
 ،5 - 6قبل �أن يخط�أ روجرر بعدها بت�سديدة
في ال�شبكة في نقطة المباراة ،ليح�سم ثيم
المجموعة بنتيجة  ،،5 - 7وي�سقط على
الأر�ض فرح ًا ب�إ�سقاط ال�سوي�سري والتتويج
بلقب البطولة الأمريكية.
نجم ك��رة الم�ضرب النم�ساوي نجح
في كتابة �إ�سمه ب�أحرف من نور في تاريخ
بطوالت تن�س الأ�ساتذة ،حيث ح�صد �أول
�ألقابه في �سل�سلة بطوالت الما�سترز فئة
الـ 1000نقطة.
انت�صار ثيم على فيدرر في نهائي �إنديان
ويلز ،منحه عدة �أرقام قيا�سية ،حيث بات
�سابع الع��ب يتوج ببطولة ما�سترز للمرة
الأول ��ى ف��ي م�سيرته منذ دورة روم��ا عام
.2017
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي �أ�صبح فيها ثيم �أول
العب نم�ساوي ينجح في التتويج بلقب في
تن�س الأ�ساتذة ،منذ تتويج مواطنه توما�س
مو�ستر في بطولة ميامي عام .1997
دوم �ي �ن �ي��ك ث �ي��م ا� �س �ت �م��ر ف ��ي تحقيق
االن �ت �� �ص��ارات ع�ل��ى ف��ي��درر ،ح�ي��ث حقق
االنت�صار الثالث له في مواجهة �أ�سطورة
الكرة ال�صفراء ،والأول له في مواجهات
المالعب ال�صلبة ،محقق ًا اللقب الأغلى في
م�سيرته.
خ�سارة فيدرر في نهائي بطولة الما�سترز
حرمته من التربع على قائمة �أكثر الالعبين
تتويج ًا بلقب �أن��دي��ان وي�ل��ز ف��ي التاريخ،
وال�ت�ف��وق على مناف�سه ال�صربي نوفاك
دجوكوفيت�ش الم�صنف الأول عالمي ًا.
فيدرر كان على بعد انت�صار وحيد من
ح�صد اللقب ال���س��اد���س ل��ه ف��ي م�سيرته
ب�ب�ط��ول��ة ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة الأمريكية
للما�سترز ،حيث يمتلك في جعبته خم�س
�ألقاب بالت�ساوي مع دجوكوفيت�ش.
وكان فيدرر قد توج م�ؤخر ًا بلقب بطولة
�سوق دبي الحرة ،ليح�صد اللقب رقم 100
في م�سيرته الإحترافية بعالم لعبة كرة
الم�ضرب ال�صفراء.

�أجيري يرف�ض الم�ؤتمرات ال�صحفية قبل �إنطالق مع�سكر المنتخب

رف�ض المك�سيكي خافيير �أجيري المدير الفني للمنتخب
الوطني� ،إقامة م�ؤتمر �صحفي مع بداية انطالق مع�سكر
الفراعنة ،ا�ستعدادا لمباراة النيجر ال�سبت  30مار�س
المقبل بالعا�صمة نيامي ،في ختام مباريات المجموعة
العا�شرة لت�صفيات كا�س الأمم الأفريقية ،التي تنطلق في
م�صر  21يونيو القادم.

وتم�سك �أجيري بموقفه الراف�ض لإقامة �أي م�ؤتمرات
�صحفية قبل انطالق المع�سكر ،مف�ضال االن�خ��راط في
التدريبات مبا�شرة دون ال��دخ��ول في �أي مناق�شات مع
و�سائل الإع�لام التي دائما ما تحاول اال�ستف�سار منه،
ب�ش�أن اختيارات الالعبين ،وفقا لأحاديثه مع باقي �أفراد
الجهاز المعاون .وبرر �أجيري قراره بعدم جدوى الم�ؤتمر

ال�صحفي م�ؤكدا انه يف�ضل االقت�صار على الم�ؤتمرات
الر�سمية الخا�صة بالمباريات �سواء ما قبل المباراة �أو ما
بعدها لحديث عن ا�ستعداداته وتدريبات العبيه ،وكذلك
ال��رد على ا�ستف�سارات الإع�ل�ام ب�ش�أن �أداء العبيه في
المباريات م�شددا على رف�ضه التام لأي مناق�شة تخ�ص
اختياراته لالعبين.
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مر�سى علم ت�ستقبل �أولى الرحالت الوافدة من ميالنو بعد غياب � 9سنوات
ق���ال ع� ��ادل را�� �ض ��ى ،رئ �ي ����س جمعية
م�ستثمرى مر�سى علم� :إن مدينة مر�سى
علم �شهدت و�صول �أول رحلة طيران من
ميالنو الإيطالية  ،منذ عام .2010
وقال را�ضى ،فى ت�صريحات �صحفية:
�إن ال�سياحة الإيطالية التى كانت تعتبر
ال�سوق الأولى للمدينة بد�أت العودة ،بعدما
تراجعت خالل ال�سنوات الأخيرة ،م�شيرا
�إلى �أن هناك رحالت ت�أتى �إلى المدينة من
مدن �إيطالية �أخرى مثل روما ونابولى.
و�ستنظم �شركة نيو�س رحلة �أ�سبوعية
من ميالنو �إلى مر�سى علم ،ومن المنتظر
�أن ترفع �أعداد رحالتها مع زيادة الطلب
على المدينة.
وح�سب رئي�س جمعية الم�ستثمرين ف�إن
ال�سوق الإيطالية تحتل الآن المركز الرابع

م��ن حيث �أع ��داد ال�سياحة ال��واف��دة �إلى
المدينة؛ حيث تت�صدر الأ�سواق الألمانية،
والبولندية ،والت�شيكية المراكز الأول��ى
للأ�سواق الم�صدرة لل�سياحة.
وبلغ عدد ال�سياحة الإيطالية الوافدة
�إلى م�صر العام الما�ضى � 376ألف �سائح.
ومن جانب �آخ��ر �أ�شار رئي�س الجمعية
�إل ��ى �أن �أع� ��داد رح�ل�ات ال �ط �ي��ران التى
ت�ستقبلها المدينة �أ�سبوعيا يقترب من 115
رحلة طيران ،م�شيرا �إلى �أن هذه الأعداد
تت�ساوى مع �أع��داد رحالت الطيران التى
كانت ت�ستقبلها المدينة فى .2010
و�أ�� �ض ��اف را� �ض��ى �أن �أ� �س �ع��ار الغرف
الفندقية فى المدينة ت�شهد زي��ادة كبيرة
ف��ى الأ� �س �ع��ار م�ق��ارن��ة بالفترة الما�ضية
ب��زي��ادة تقترب م��ن ال �ـ  ،%70متوقعا �أن

ترتفع ن�سب �إ�شغال المدينة خالل الأيام
القليلة القادمة مع اقتراب موعد �إجازات
�أعياد القيامة للأجانب ،والتى تبد�أ فى
نهاية م��ار���س ،وت�شهد �إق �ب��اال كبيرا من
ال�سياحة الأجنبية.
وبلغ عدد ال�سياحة الوافدة �إلى م�صر
العام الما�ضى ،نحو  11.5مليون �سائح؛
احتل الأوروبيون منهم المقدمة بنحو �ستة
ماليين ون�صف �سائح يليهم العرب بنحو
ثالثة ماليين ويليهم الآ�سيويون ب�إجمالى
� 600ألف ثم الأفارقة � 150ألفا ف�ضال عن
� 63ألفا من جن�سيات مختلفة.
وت���ص��درت ال�سوق الألمانية الأ�سواق
الوافدة �إلى م�صر؛ حيث بلغ عدد ال�سياحة
الألمانية  1.6مليون �سائح ،ثم �إنجلترا
ب�إجمالى � 397ألفا.

وفد �سياحي من  7دول يزور المناطق الأثرية بالمنيا
قال اللواء قا�سم ح�سين ،محافظ المنيا،
�إن المحافظة ا�ستقبلت وفدا �سياحيا ي�ضم
زائرين من  7دول �شملت «�ألمانيا� ،إنجلترا،
النم�سا ،ال�سويد ،البرازيل ،بلغاريا ،رو�سيا»
قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم
ال�سياحية والتعرف على تاريخ الح�ضارة
الفرعونية القديمة .و�أكد المحافظ ،في
ت�صريحات له� ،أهمية القطاع ال�سياحي في
م�صر ،م�شيرا �إلى تكاتف جميع الجهات
لإنجاح المنظومة ال�سياحية بالمحافظة
والعمل على �إع ��ادة المنيا �إل��ى خريطة

ال�سياحة العالمية ،وت�سهيل الإج��راءات
�أمام الزائرين وتهيئة الجو المالئم للتمتع
بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها
محافظة المنيا.
كما وجه المحافظ مدير �إدارة ال�سياحة
بتوفير كل �سبل الراحة والأمان للزائرين،
وت�ق��دي��م ك��ل التي�سيرات لهم ف��ي �أثناء
�إقامتهم بالمحافظة؛ لترك �أثر جيد في
نفو�س الزائرين.
وق��ال الدكتور ث��روت الأزه ��ري ،مدير
�إدارة ال�سياحة بالمحافظة� ،إن برنامج

زي��ارة الوفد ا�ستمر لمدة � 3أي��ام� ،إذ قام
ال�سياح بزيارة منطقة �آث��ار تل العمارنة
والمقابر ال�شمالية والجنوبية والمقبرة
الملكية ومعبد �آت ��ون ال�صغير ،وبقايا
الق�صر ال�ج�ن��وب��ي وال���ش�م��ال��ي ،ك�م��ا زار
الوفد منطقة �آث��ار تونا الجبل بما تحويه
من معالم �أثرية (مقبرة بيتوزير�س كبير
كهنة جحوتى ،ومقبرة �إيزادورا وال�ساقية
الرومانية وال�سراديب) ،و�أخيرا منطقة
�آث��ار بني ح�سن ،التي تحوى مقبرة باكت
وخيتى وخوم حتب و�أمنمحات.

Avbrokeryn@gmail.com
Oneteamrealestate.com

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

خدمة ممتازة في جميع �أنواع العقارات

One Team Mortgage

!Creative Financing Solutions with World Class Service
Free
Consultation

! Fast Approval Process

Experienced
Loan Officers

Creative loan programs
for every need and
! situation

Our Team of
Experts Include

*Loan OfÞcers
*Financial Advisors
*Preferred Realtor
partnerships.

Approving 95% of loans previously
denied by traditional lenders.

!Helping families make the dream of home ownership a reality

دعنا نعمل من �أجلك ،لنجد لك القر�ض المطلوب
ب�أقل �سعر فائدة ممكن وفي �أ�سرع وقت.

Our Specialties Include:
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DIFFICULT
SITUATIONS

1

INVESTMENT
PROPERTY

¥ Limited Credit
¥ Limited Income

History

¥ Stated Income

Programs

			BRE LIC. # 01370808
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With over 20 years of
experience, our
Mortgage Broker can
help you so your
savings can start
making you money.

LOW CREDIT
¥ Free Credit Repair
¥ Financial advising
¥ Boost your score up

!to 50 points

!Call to get your Approval Started TODAY
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