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�إيبرا�شية لو�س �أنجلو�س تفتتح مركز ًا لعالج مر�ضى الإدمان

طوال اليوم فلم يتمكن من متابعة حادث
القطار.
ول��م يتمالك ق��دا��س��ة ال�ب��اب��ا م�شاعره
لحظة م�شاهدة ال���ص��ور والفيديوهات
م �ت ��أث��را ب��ال �ح��ادث ول ��م يحتمل ب�شاعة
الحادث وفظاعة المنظر فو�ضع يده على
عينيه قائال« :ا�ستر يارب ..احفظ يارب..
نجى م�صر يارب».

البابا توا�ضرو�س ي�ستقبل �سفير �أ�ستراليا الجديد
بالمقر البابوى بالكاتدرائية

ق��ام ن�ي��اف��ة الأن �ب��ا ��س��راب�ي��ون مطران
�إيبرا�شية ل��و���س �أنجلو�س ونيافة الأنبا
ابراهام الأ�سقف العام بالإيبرا�شية ب�إفتتاح
م��رك��ز ل �ع�لاج الإدم� ��ان م��ن الكحوليات
والمخدرات بمنطقة «هيميت» كاليفورنيا،

تحت �إ�شراف طبي وكن�سي.
تحت �إ�سم .Free Indeed Ministry
تفقد �أ�صحاب النيافة برامج العالج
ي�ستقبل المركز المر�ضى من الذكور
الراغبين ف��ي ال�ع�لاج م��ن �سن � 18سنة ب��ال �م��رك��ز و�أب� � ��دوا �إع �ج��اب �ه��م بالمركز
و�أكثر ،والمركز مجهز لمبيت المر�ضى ،وتجهيزه ال�ستقبال المر�ضى.
ويعمل بالمركز مجموعة من الكفاءات

مجل�س النواب الأمريكي يفتح عدة تحقيقات في عالم ترامب الداخلي

البابا توا�ضرو�س مع ال�سفيرجديد

ا�ستقبل البابا توا�ضرو�س الثانى ،بابا الإ�سكندرية وبطريرك الكرازة المرق�سية،
جلين مايلز �سفير �أ�ستراليا الجديد فى م�صر ،بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرق�سية
بالعبا�سية.
ووفقا لبيان متحدث الكني�سة ،ف�إن زيارة ال�سفير الأ�سترالى للكاتدرائية ت�أتى بغية
التعارف مع قدا�سة البابا بعد تعيينه �سفي ًرا لبالده بم�صر.

قيادات الإخوان ت�سعى للتخل�ص من عبء
بع�ض عنا�صرها بت�سليمهم لم�صر
�أك��د الباحث في �ش�ؤون الجماعات
الإ�سالمية ماهر فرغلي� ،أن قيادات
�إخوانية طالبت دوال بعينها ،وبينها
تركيا بت�سليم م�صر عنا�صر �إخوانية
من المطلوبين �أمنيا والمتورطين في
جرائم قتل وتخريب.
و�أو�ضح فرغلي� ،أن ال�شاب محمد
عبد الحفيظ الذي �سلمته تركيا لم�صر
ال�شهر الما�ضي ،لن يكون الأخير بل
ب��ه ال�ب��داي��ة لمجموعة �أخ ��رى �سيتم
ت�سليمهم في ما بعد ،م�شيرا �أن تف�سير
ذلك يتلخ�ص في �أن قيادات الإخوان
الم�سلمين المتواجدين بالخارج مثل
�إب��راه�ي��م منير ،ي��رون �أن العنا�صر
المتورطة في الجرائم بم�صر �أ�صبحوا
عبئا على الجماعة داخليا وخارجيا.
و�أ�شار فرغلي �إلى �أن الجماعة ترى
�أن التخل�ص منهم �أ�صبح واجبا و�أمرا
ملحا الآن ،م�ؤكدا �أن قيادات الإخوان
�أم �ه �ل��وا ال�ج�ن��اح الم�سلح لهم ثالث
�سنوات ،لإحداث فو�ضى في م�صر من
خالل القيام بعمليات �إرهابية نوعية
تمهد لعنف وا� �س��ع ال�ن�ط��اق ت�ستغله
الجماعة.
ول�ف��ت �إل��ى �أن ه��ذا ال�سيناريو لم
ي�ح�ق��ق �أي ن �ج��اح م �ط �ل��وب ،ومعظم
�أع�ضاء الجناح الم�سلح بالداخل تم
اعتقالهم �أو الق�ضاء عليهم ،ومن ثم
حدث �صراع نفوذ داخل الجماعة ،بعد

�أن �أفلتت بع�ض القيادات من الرابط
التنظيمي وان���ض�م��وا فعليا لداع�ش
وتنظيمات م�سلحة �أخ���رى ،وه��و ما
�أرب ��ك ق �ي��ادات ال �خ��ارج وا�ضطرهم
للإبالغ عن تلك العنا�صر لترحيلها
وت�سليمهم لم�صر.
وتابع« :عملية ترحيل ال�شاب محمد
عبد الحفيظ من تركيا ،تمت بتن�سيق
ت��ام بين الحكومة التركية وجماعة
الإخوان و�أي �شيء غير ذلك هو مجرد
«لغو» لزر الرماد في العيون».
ولم ي�ستبعد فرغلي عمليات ترحيل
جديدة خالل الأي��ام المقبلة لعنا�صر
�إخوانية متورطة في عمليات �إرهابية،
خ��ا��ص��ة �أن ال�م�ع�ل��وم��ات ت�شير �إل��ى
قرب ترحيل خم�سة ،منهم �أربعة في
ماليزيا ،وخام�س في ال�سويد.
وفي ال�سياق ذاته� ،أكد اللواء �شبل
عبد الجواد مدير ال�شرطة الع�سكرية
الأ��س�ب��ق ف��ي م�صر ومن�سق مكافحة
الإره�� � ��اب ف ��ي ال �م �ن �ظ �م��ة العربية
الإفريقية� ،أن م�ؤتمر القمة العربية
الأوروبية الذي عقد م�ؤخرا في م�صر
بمنتجع �شرم ال�شيخ بنجاح منقطع
ال�ن�ظ�ي��ر� ،أ���ص��اب ق��ي��ادات الإخ� ��وان
بالخارج بحالة م��ن الهلع ،وبالتالي
بد�أت تعيد النظر في بع�ض المح�سوبين
عليها وخا�صة من الذين ي�شكلون عبئا
على الجماعة في الخارج.

ق��ررت اللجنة الق�ضائية ف��ي مجل�س
ال�ن��واب الأم��ري�ك��ي �إط�ل�اق تحقيق جديد
وا�سع يم�س �شخ�صيات مقربة من الرئي�س
الأمريكي دون��ال��د ترامب ب�سبب مزاعم
تتعلق ب�سوء ا�ستخدام ال�سلطة .وطالبت
اللجنة الق�ضائية بالح�صول على وثائق من
ع�شرات الأ�شخا�ص بينهم نجال الرئي�س
وه�م��ا دون��ال��د ج��ون�ي��ور و�إي��ري��ك ترامب،
وكذلك �صهره جاريد كو�شنر.
و�أر� �س��ل رئي�س اللجنة الديمقراطي
ج �ي��ري ن��ادل��ر ر��س��ائ��ل �إل ��ى � 81شخ�صا
وكيانا في دائرة ترامب الحالية وال�سابقة
و�أ� �ش �خ��ا���ص ق��د ي �ك��ون ل��دي�ه��م معلومات
تتعلق بالتحقيق ،و�سط م�ساعي النواب
المعار�ضين لمحا�سبة الرئي�س و�أعوانه
على مخالفات محتملة.
وب�ي��ن ه� ��ؤالء ال�م��دي��ر ال�م��ال��ي لمنظمة
ترامب �آالن وي�سلبرج ،ورئي�س الإ�ستراتيجية
ال�سابق في البيت الأبي�ض �ستيف بانون،
ومحامي ترامب الخا�ص ج��اي �سيكولو،
وغيره من الم�ساعدين ال�سابقين ،وم�ؤ�س�س

موقع ويكيليك�س جوليان �أ�سانج.
وي �ع��د ه���ذا ال �ط �ل��ب �أخ� �ط ��ر ت�صعيد
ف��ي التحقيقات ح��ول ت��رام��ب منذ تولى
ال��دي�م�ق��راط�ي��ون ال�سيطرة على مجل�س
النواب مطلع يناير ،ويهدف �إلى الك�شف
عما �إذا كان ترامب �أو �إدارته �شاركوا في
عرقلة العدالة وفي ق�ضايا ف�ساد عام� ،أو �أي
�شكل �آخر من �أ�شكال ا�ستغالل ال�سلطة.
وقال نادلر في بيان «هذا وقت ح�سا�س
بالن�سبة ل�شعبنا ،وعلينا م�س�ؤولية التحقيق
في هذه الأمور وعقد جل�سات لكي يح�صل
عامة النا�س على جميع الحقائق» .و�أ�ضاف
«خالل ال�سنوات العديدة الما�ضية� ،أفلت
ترامب من المحا�سبة على هجماته �شبه
اليومية على قوانينا و�أعرافنا القانونية

والأخالقية والد�ستورية الأ�سا�سية».
وت ��اب ��ع ق ��ائ�ل�ا «ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ه��ذه
ال�ت�ه��دي��دات على حكم ال�ق��ان��ون ه��و من
واجب الكونجر�س».
وكان الرئي�س الجمهوري قد رف�ض مرة
�أخ��رى ال�شكوك حيال التواط�ؤ مع رو�سيا
خ�لال حملة ع��ام  2016وال�ت��ي تعد �أحد
مكونات ه��ذا التحقيق .وردا على ذلك
كتب ترامب على تويتر «الأم��ر الرائع �أنه
ال ي��وج��د ت��واط ��ؤ� .إن �ه��ا خ��دع��ة ...خدعة
�سيا�سية»� .إال �أنه �أكد «�س�أتعاون مع الجميع
طوال الوقت».
وق��د يمهد التحقيق ال�ج��دي��د الوا�سع
ال�ط��ري��ق الح�ت�م��ال ال �ب��دء ف��ي �إج� ��راءات
التحقيق م��ع ت��رام��ب ب�ه��دف ع��زل��ه� .إال
�أن زعماء ديمقراطيين في الكونجر�س
وبينهم ن��ادل��ر ورئ�ي���س��ة مجل�س النواب
نان�سي بيلو�سي يتكتمون على �إمكانية الدفع
من �أجل عزل الرئي�س .والأحد �صرح نادلر
ل�شبكة «�إيه بي �سي» �أن مثل هذه الخطوة
قد ال تحدث «�إال بعد فترة طويلة جدا».

المحكمة الع�سكرية في م�صر ت�ؤجل النطق بالحكم
في ق�ضية محاولة اغتيال ال�سي�سي

قررت المحكمة الع�سكرية في م�صر،
ي ��وم الأرب� �ع ��اء  ،3/6م��د �أج���ل النطق
بالحكم في ق�ضية محاولة اغتيال الرئي�س
الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي ،وولي عهد
ال�سعودية ال�سابق ،محمد بن نايف ،لـ20
مار�س.
ون�سبت النيابة للمتهمين اتهامات
باغتيال  3ق�ضاة بالعري�ش في �سيارة،
وا�ستهداف مقر �إقامة الق�ضاة الم�شرفين
على االنتخابات البرلمانية بمحافظة
�شمال �سيناء ب�أحد الفنادق ،والتي �أ�سفر
عنها مقتل قا�ضيين و� 4أف ��راد �شرطة
ومواطن.
ووجهت النيابة لهم �أي�ضا تهما بر�صد
وا�ستهداف الكتيبة � 101شمال �سيناء
بقذائف الهاون عدة مرات ،وزرع عبوات
نا�سفة بطريق مطار العري�ش ا�ستهدفت
م��درع��ات ال �ق��وات الم�سلحة وال�شرطة
�أثناء مرورها بالطريق ،وا�ستهداف كل
من ق�سم ثالث العري�ش با�ستخدام �سيارة
مفخخة قادها االنتحاري �أحمد ح�سن
�إب��راه �ي��م من�صور ،و�إدارة ق ��وات �أمن
العري�ش ب�سيارة مفخخة ،ومبنى الحماية
المدنية ،و�شركة الكهرباء بالعري�ش،
و�سرقة ما بهما من منقوالت.
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�إحالة المتهمين فى مقتل
الأنبا �إبيفانيو�س �أ�سقف دير
�أبو مقار للمفتى
قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة
بمحكمة ايتاى البارود� ،إحالة المتهمين فى
ق�ضية قتل الأنبا �إبيفانيو�س �أ�سقف دير �أبو
مقار بوادى النطرون �إلى ف�ضيلة المفتى،
وتحديد جل�سة � 24إبريل المقبل للنطق
بالحكم� ،صدر القرار برئا�سة الم�ست�شار
جمال طو�سون ،وع�ضوية الم�ست�شارين
�شريف عبد ال��وارث فار�س ومحمد المر،
و�سكرتارية ح�سنى محمد عبد الحليم .
ك ��ان ال�م���س�ت���ش��ار ن��ا��ص��ر الده�شان،
المحامي العام الأول لنيابات ا�ستئناف
الإ�سكندرية ،ق��د ق��رر �أواخ ��ر �أغ�سط�س
ال�م��ا��ض��ى �إح��ال��ة ال��راه�ب�ي��ن «�أ�شعياء»،
و«ف��ل��ت��ا�ؤو���س» ،المتهمين ب�ق�ت��ل الأنبا
�إبيفانيو�س� ،أ�سقف ورئي�س دي��ر الأنبا
مقار� ،إلى محكمة جنايات الإ�سكندرية،
محبو�سين ،لمحاكمتهما بتهمة القتل
العمد مع �سبق الإ�صرار والتر�صد.
ووج �ه��ت ال�ن�ي��اب��ة ل �ل��راه��ب الم�شلوح
�أ�شعياء المقارى وا�سمه العلمانى «وائل
�سعد ت��او� �ض��رو���س» وال��راه��ب «فلتا�ؤ�س
ال �م �ق��اري» ،تهمة القتل العمد م��ع �سبق
الإ�صرار والتر�صد ،لأ�سقف ورئي�س دير
الأنبا مقار بوادى النطرون.
وك�شفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب
الراهب الم�شلوح جريمة قتل رئي�س دير
الأنبا مقار ،ال��ذى عثر على جثته داخل
الدير �أمام القالية الخا�صة به ،بم�ساعدة
�صديقه الراهب فلتا�ؤ�س المقاري.

البابا توا�ضرو�س :ننعي بكل
�أ�سى �ضحايا حادث القطار
ن�ع��ت الكني�سة ال�ق�ب�ط�ي��ة الم�صرية
الأرثوذك�سية وعلى ر�أ�سها قدا�سة البابا
ت��وا� �ض��رو���س ال�ث��ان��ي ب�ك��ل �أ� �س��ى �ضحايا
الحادث الأليم الذي وقع �صباح االربعاء
 27ف�ب��راي��ر بمحطة ال�سكك الحديدية
الرئي�سية برم�سي�س بالقاهرة.
وق��ال��ت الكني�سة ف��ي ب �ي��ان« :ن�صلي
من �أج��ل �أ�سر ال�ضحايا كيما ينعم اهلل
عليهم بجزيل تعزياته ،ونطلب من �أجل
الم�صابين ك��ي يفتقدهم اهلل المحب
برعايته ويمن عليهم بكامل ال�شفاء»،
م�ضيفة« :ليحفظ ال��رب الم�صريين من
كل �شر و�أذى ،وينعم على م�صر ،الوطن
الغالي بال�سالم والهدوء واال�ستقرار».

�سيامة نجل مرتل الكاتدرائية
الكبرى ً
ق�سا في �أمريكا بيد البابا
ك�شفت م���ص��ادر كن�سية مطلعة ،في
ت�صريحات خا�صة ،عن �سيامة المرتل
مينا نجل �إبراهيم عياد مرتل الكاتدرائية
المرق�سية الكبرى بالعبا�سية ق�ساً ،على يد
البابا توا�ضرو�س الثاني ،بابا الإ�سكندرية
وبطريرك الكرازة المرق�سية.
وي�أتي ذلك �أثناء �إتمام طق�س القدا�س
الإلهي بدير القدي�س العظيم الأنبا بي�شوي
ل�ل��ره�ب��ان الأق��ب��اط الأرث��وذك ����س ب��وادي
النطرون.
وي �� �س��ام ال�ق����س ال �ج��دي��د ع�ل��ى كني�سة
مارمينا هومديل  -نيو جير�سي  -الواليات
المتحدة الأمريكية ،تحت رعاية الأنبا
دافيد �أ�سقف نيويورك ونيو �إنجليند.

دير �أبومقار يغلق �أبوابه �أمام
الرحالت مع بدء ال�صوم الكبير
وق ��ام ال�م�ت�ه�م��ون ب��ر��ص��د والتخطيط
الغتيال رئي�س الجمهورية عبد الفتاح
ال�سي�سي مرتين ،حيث ك�شفت التحقيقات
�أن التخطيط تم بين خليتين �إحداهما
ب��ال���س�ع��ودي��ة ال� �س �ت �ه��داف��ه خ�ل�ال �أدائ� ��ه
منا�سك العمرة في مكة المكرمة ،وكذلك
ر�صد مهبط ط��ائ��رات الأ� �س��رة الحاكمة
بال�سعودية ببرج ال�ساعة ،وقاموا ب�شراء
ب�ع����ض ال��م��واد ال �ت��ي ت��دخ��ل ف��ي ت�صنيع
ال�ع�ب��وات �شديدة المتفجرات م��ن �سوق
الكعكي بمكة المكرمة ،وتخزينها بالطابق

 34بالفندق ،معتقدين �أن الرئي�س ال�سي�سي
�سيقيم بالفندق خ�لال منا�سك العمرة،
وذلك لقيام الرئا�سة بالحجز في الفندق،
وتركوا المواد المتفجرة ال�ستهدافه في
العام المقبل.
وك ��ان ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام ال�م���ص��ري نبيل
�صادق ،قد �أحال  292متهما �إلى الق�ضاء
الع�سكري لتكوينهم  22خلية �إرهابية تابعة
لتنظيم والي��ة �سيناء ،بينهم  158متهما
(محبو�سين) و� 7آخرون (مخلي �سبيلهم)
والباقي (هاربين).

يغلق دي��ر القدي�س مكاريو�س الكبير
بوادي النطرون ،والمعروف �إعالمي ًا بدير
�أبومقار� ،أب��واب��ه مجدد ًا �أم��ام الرحالت
الكن�سية والفردية في ال�صوم الكبير لمدة
 55يوم ًا متتالية.
وفي ال�سياق ذات��ه تبد�أ جميع الأديرة
القبطية االمتناع ع��ن ا�ستقبال ال��زوار
خالل فترة ال�صوم الكبير ،وتغلق �أبوابها
حتى عيد �شم الن�سيم.
ي ��أت��ي ذل��ك ف��ي �إط ��ار م��رح�ل��ة الزهد
للتفرغ لل�صالة وال�صوم حتى عيد القيامة
المجيد ،و�أي�ضا بعد يوم �شم الن�سيم.
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قدا�سة البابا ي�ستقبل وفد كهنة ميالنو للكني�سة الكاثوليكية

أخبار كنسية
 ١٣كاهن جديد للقاهرة
ونيوچير�سي واليونان

مع بدء ال�صوم الكبير �سام قدا�سة البابا
توا�ضرو�س الثاني خ�لال القدا�س الإلهي
ال��ذي �أق�ي��م بدير القدي�س الأن�ب��ا بي�شوي
ب��وادي النطرون ١٣ ،كاهن جديد لتغطية
احتياجات الخدمة بالقطاعات الرعوية
بالقاهرة ونيوچير�سي بالواليات المتحدة
الأمريكية �إلى جانب �إيبار�شيتنا باليونان.
وبالن�سبة ل�سيامات المهجر ،فقد تم
�سيامة الق�س مينا نجل مرتل الكاتدرائية
�إبراهيم عياد على مذبح كني�سة ال�سيدة
ال�ع��ذراء بهومديل ،نيوجير�سي الواليات
ا�ستقبل قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني الجمعه  1مار�س وفد كهنة ايبرا�شية ميالنو المتحدة الأمريكية .والق�س ي�سط�س كاهن
للكني�سة الكاثوليكية وعددهم  ١٣٠كاهن برئا�سة رئي�س �أ�ساقفتهم مون�س ماريو دلبيني عام ب�إيبارية اليونان.
ويقوم الوفد حال ًيا ب�أول زيارة حج ديني �إلى م�صر لم�سار العائلة المقد�سة.
تهانينا لنوال نعمة الكهنوت...

�أول قدا�س في بوروندي

�صلى الق�س ا�ستفانو�س مرق�س كاهننا
ب�أفريقيا الجمعه  22فبراير �أول قدا�س
بكني�سة القدي�س مارمرق�س والقدي�س
الأن�ب��ا مو�سى ،وه��ي �أول كني�سة قبطية
�أرثوذوك�سية تتم �إقامتها في بوروندي.
�شارك في القدا�س الجالية القبطية
ببوروندي.
كما �شهده ال��دك�ت��ورة عبير ب�سيوني
ر� �ض��وان �سفيرة م�صر ل��دى بوروندي
و�أع�ضاء ال�سفارة والجالية الم�صرية
وال �ع��رب �ي��ة وع���دد م��ن الدبلوما�سيين
البورونديين.
و�أقامت ال�سفيرة ب�سيوني عقب انتهاء
ال�ق��دا���س ،حفل ا�ستقبال ف��ي الكني�سة

�أل�ق��ت خالله كلمة �أو��ض�ح��ت فيها دور
م�صر والكني�سة الم�صرية ،التي تعد
الأق ��دم ف��ي ال�ت��اري��خ ف��ي و��ض��ع الأ�س�س
الكن�سية على م�ستوى ال�ع��ال��م ،وفخر
ال�شعب الم�صري بهذا الدور وانعكا�ساته
في العمارة الكن�سية والفنون والآداب
والمو�سيقي والأيقونات القبطية.
و�أ� �ش��ارت ال�سفيرة ف��ي كلمتها �إلى
�أنه في الأ�سبوع الأول من رئا�سة م�صر
ل�لات�ح��اد الأف��ري �ق��ي ،ي�ق��ام �أول قدا�س
لكني�سة م�صرية في ب��ورون��دي ،وه��و ما
ي ��ؤك��د ال�ح���ض��ور ال�م���ص��ري الكبير في
�أفريقيا.
فيما �أ�شار الق�س ا�سطفانو�س في كلمته

�إل��ى رحلة العائلة المقد�سة في م�صر،
مو�ضحا تعاليم الكني�سة الأرثوذك�سية
ودور �آب��ائ �ه��ا ال��وط�ن��ي ف��ي م�صر عبر
التاريخ.
وف��ي خ�ت��ام الحفل ت��م تكريم الق�س
ا�سطفانو�س مرق�ص
وال�سيدة �شيرين �سليم ممثلة جمعية
الكني�سة الأرث��وذوك���س�ي��ة القبطية في
ب��ورون��دي ت�ق��دي� ًرا ل��دوره�م��ا ف��ي �إقامة
وت�شييد ه��ذه الكني�سة ،كما تم تكريم
عدد من �أع�ضاء الجالية والبورونديين
الحا�ضرين.
ووزعت هدايا تذكارية لرحلة العائلة
المقد�سة في م�صر على جميع الح�ضور.
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البابا يلتقيرئي�س مجمع الكنائ�س ال�شرقية الكاردينال ليوناردو

زار �صباح ال�سبت  2مار�س �صاحب
الغبطة الكاردينال ليوناردو �ساندري
رئي�س مجمع الكنائ�س ال�شرقية برفقة
��ص��اح��ب ال���س�ي��ادة المن�سينيور برونو
موزارو القا�صد الر�سولي بم�صر ،قدا�سة
البابا توا�ضرو�س بدير الأنبا بي�شوي.
حيث حمل الكاردينال ليوناردو �سالم
وتعبير ال���ص��داق��ة م��ن ق��دا��س��ة البابا
فرن�سي�س �إلى قدا�سة البابا توا�ضرو�س .
وتحدث قدا�سة البابا توا�ضرو�س عن
كيفية الو�صول للوحدة والتي هي في قلب
الم�سيح م��ن خ�لال المحبة والدرا�سة
والحوار وال�صالة.

في عيد الرهبنة ..الأنبا رافائيل حافظ الإيمان الأرثوذك�سي

تحتفل الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية،
بالعيد التا�سع والع�شرين لرهبنة الأنبا
راف��ائ�ي��ل الأ��س�ق��ف ال�ع��ام لكنائ�س و�سط
القاهرة ،وه��و من �أبناء دي��ر البرامو�س
بوادي النطرون.
وترهب الأنبا رافائيل با�سم الراهب
الق�س ي�سط�س البرمو�سي ،قبل �أن ير�سم
�أ�سقفا عاما لكنائ�س و�سط القاهرة في 15
يونيو  ،1997و�سكرتيرا للمجمع المقد�س،
قبل �أن يتركه ويتولى الأنبا دانيال �أ�سقف
المعادي ،بديال عنه.
ُر� ِ��س � َ�م الأن��ب��ا راف��ائ �ي��ل �أ� �س �ق �ف��ا ،بيد
البطريرك قدا�سة البابا المعظم الأنبا
��ش�ن��ودة ال �ث��ال��ث ،وت��ول��ى ل �ج��ان الإي �م��ان
والتعليم والت�شريع ،و�شئون الإيبار�شيات،
والرعاية والخدمة ،والطقو�س.
ن�ش�أ الأنبا رافائيل؛ في حي �شبرا ،حيث
ولد في  6مايو عام  ،1958با�سم مي�شيل
عريان الحكيم ،كما �أن��ه التحق بجامعة
ع�ي��ن �شم�س ،بكلية ال�ط��ب والجراحة،
وح�صل على بكالوريو�س الطب والجراحة
عام  ،1981ثم عمل طبي ًبا لفترة ،كذلك
ح�صل على بكالوريو�س الكلية الإكليريكية
عام  ،1986كان يخدم في خدمة التكري�س
ب�أ�سقفية ال�شباب ،وله العديد من الكتب.
بعد ر�سامته �أ�سقفًا ع��ام 1997م تم
تحديد ِنطاق خدمته ب�أنه �سيخدم ن�صف
م�ساعدا لنيافة
الوقت في �أ�سقفية ال�شباب
ً

الأنبا مو�سى �أ�سقف ال�شباب ،والن�صف
الآخر من وقته �سيق�ضيه في خدمة و�سط
القاهرة ،في �أحياء« :الأزبكية  -القللي -
بوالق  -حارة زويلة  -حارة ال�سقايين -
حارة الروم  -الزمالك» و�أن مقره �سيكون
في البطريركية بالأزبكية.
اختيار الأنبا رافائيل �سكرتي ًرا للمجمع
المقد�س ع��ام  ،2012وذل��ك ف��ي بداية
حبرية قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاني،
حيث �سي�ستمر «�سكرتير المجمع» لمدة
ث�لاث �سنوات ،وبعدها يتم اختيار �آخر
وهكذا ،ولكن الأنبا بي�شوي ق�ضى في هذه

الوظيفة من عام  1985حتى اختيار �أنبا
رافائيل ،وذلك لأن مثلث الرحمات قدا�سة
نوعا من
البابا �شنودة الثالث كان يريد ً
اال�ستقرار في الكني�سة ،وكان الأنبا يو�أن�س
في هذه المهمة قبل الأنبا بي�شوي.
ور�شح الأنبا رافائيل ليكون خليفة البابا
�شنودة الثالث ه��و و�أرب �ع��ة �آخ��ري��ن وهم
الأنبا توا�ضرو�س بابا الكني�سة الحالي،
والقم�ص راف��ائ�ي��ل �أف��ام�ي�ن��ا ،والقم�ص
باخوميو�س ال�سرياني ،والقم�ص �سارافيم
ال�سرياني.

وداعا القم�ص يوحنا ن�صيف راعي كني�سة المالك ميخائيل والأنبا �شنوده عياد بك
رحل عن العالم القم�ص يوحنا ن�صيف االربعاء  27فبراير عن عمر قارب الـ � 71سنة
عقب خدمة كهنوتية امتدت لحوالي � 29سنة
ولد الأب الراحل في � 17أغ�سط�س  1948وح�صل على لي�سان�س �أداب وتربية ،ودبلومة في
التربية وعلم النف�س ،وبكالريو�س الكلية الأكليريكية ،ودبلومة معهد الرعاية.
و�سيم كاهنًا بيد البابا الراحل �شنودة الثالث في 3يونيو  1990ونال القم�صية بيد البابا
توا�ضرو�س الثاني في  17مار�س .2017
وقد نعاه قدا�سة البابا توا�ضرو�س الثانى  ،كما �شارك في �صالة التجنيز اربعة ا�ساقفه
وهم الأنبا مكاري الأ�سقف العام لكنائ�س �شبرا الجنوبية ،الأنبا بي�سنتي� ،أ�سقف حلوان
والمع�صرة ،والأنبا مارتيرو�س ،الأ�سقف العام لكنائ�س �شرق ال�سكة الحديد ،والأنبا �إرميا
كما ح�ضر الجنازة عدد من �أع�ضاء مجل�س النواب الحاليين وال�سابقين وممثلو الأحزاب
وعدد من القيادات التنفيذية.

مناق�شة ر�سالة ماج�ستير بمعهد الرعاية والتربية الدينية

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.

بموافقة قدا�سة البابا تاو�ضرو�س الثانى
الرئي�س الأعلى للمعاهد والكليات الدينية،
ونيافة الحبر الجليل االنبا مو�سى ا�سقف
عام ال�شباب ووكيل معهد الرعاية والتربية،
ت��م ي ��وم ال���س�ب��ت ال �م��واف��ق ٢٠١٩/٣/٢
مناق�شة الدرا�سة المقدمة من المكر�سة
( تا�سونى هلبي�س) }وبالميالد{ ب�سنت
�سعد حبيب .

مو�ضوعه ال��ر��س��ال��ة« :واق ��ع التكري�س
ال�ب�ت��ول��ي ل�ل�ف�ت��اة ف��ي الكني�سة القبطية
االرثوذك�سية».
ت�ك��ون��ت لجنة المناق�شة م��ن  :نيافة
الحبر الجليل (ال��دك �ت��ور) االن�ب��ا �إب ��ر�آم
مطران الفيوم وتوابعها� ،أ .د /ر�سمى عبد
الملك ر�ستم العميد ال�سابق ورئي�س ق�سم
الإر�شاد الأ�سرى بمعهد الرعاية والتربية،

�أ .د /ج �م��ال ��ش�ح��ات��ة ا� �س �ت��اذ الإر���ش��اد
الكن�سي بمعهد الرعاية والتربية والخدمة
االجتماعية بكلية الخدمة االجتماعية
جامعة ح �ل��وان ،وبح�ضور � :أ /.مايكل
ادوارد� ،أمين عام المعهد.
وقد ق��ررت لجنة الحكم على الر�سالة
منح الباحثة درجة الماج�ستير فى الرعاية
بتقدير (ممتاز).

جريدة م�ستقلة
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�أرثوذك�س نيوز

مقاالت روحية

لست أريد شيئا
من العالم

يارب كم مرة يخطئ َّ
إلي أخي
وأنا أغفر له؟
لقدا�سة البابا توا�ضرو�س الثاين
حينئذ تقدم �إليه بطر�س وقال« :يارب،
كم مرة يخطئ �إل� َّ�ي �أخي و�أن��ا �أغفر له؟
هل �إلى �سبع م��رات؟» .قال له ي�سوع« :ال
�أقول لك �إلى �سبع مرات ،بل �إلى �سبعين
مرة �سبع مرات( »..مت.)22،21 :18
هذه الآيات هي جزء من �إنجيل قدا�س
ال�سبت الثالث م��ن ال�صوم المقد�س.
وال�س�ؤال المطروح علينا هو �س�ؤال وا�ضح
جد ًا �س�أله بطر�س الر�سول لل�سيد الم�سيح
مبا�شرة ،وال�سيد الم�سيح ج��اوب��ه ،بل
وق��دم له مثل ي�شرح الإج��اب��ة ،ثم اختتم
حديثه با�ستنتاج نهائي.
ال�س�ؤال ب�سيط ج��داً ،وبح�سب الفكر
ال �ي �ه��ودي ك��ان ي�ج��ب ع�ل��ى الإن �� �س��ان �أن
ي�سامح م��ن يخطئ �إل �ي��ه ث�ل�اث مرات
فقط ،ولي�س ث�لاث م��رات في اليوم ،بل
ثالث مرات في العمر! �أما �إجابة الم�سيح
فكانت �إجابة غير متوقعة ،لكنها تك�شف
طبيعة و�شكل الحياة الم�سيحية� ،أجاب
وقال« :ال �أقول لك �إلى �سبع مرات .كان
ممكن �أن يقف ال�سيد الم�سيح عند �سبع
مرات ،ويكون بهذا قد زاد عما يعتقد به
اليهود �ضعف ًا ،لكن ال�سيد الم�سيح �أكمل
كالمه قائال« :بل �إلى �سبعين مرة �سبع
م��رات»! وطبعا �إج��اب��ة الم�سيح تتحدث
عن �سلوك يومي .كانت الإجابة مذهلة
لأن�ه��ا تك�شف طبيعة الم�سيحية ،وهذا
ما جعله – له المجد  -ي�ستدرك كالمه
فوراً« :لذلك ي�شبه ملكوت ال�سماوات،»...
انتبهوا لهذا التدرج من ال�س�ؤال للإجابة
لل�سماء! فالقدي�س بطر�س �س�أل �س�ؤاال»،
وال�سيد الم�سيح �أجابه ،ثم ربط الإجابة
بال�سماء� .س�ؤال معلمنا بطر�س هو �س�ؤال
حياتي للإن�سان� ،س�ؤال يو�صل الإن�سان
ب��ال���س�م��اء .فالم�سيحية لي�ست مجرد
�شعارات �أو �آي��ات �أو كلمات ،الم�سيحية
و�صية معا�شة ،والو�صية المعا�شة هدفها
النهائي هو حياة ال�سماء.

وحين ي�س�أل القدي�س بطر�س:
«ك��م م��رة يخطئ �إل� َّ�ي �أخ ��ي،»...
فكلمة �أخي هنا لي�س المق�صود بها
القرابة الج�سدية ،بل المق�صود
بها القرابة الإن�سانية ،فكل �إن�سان
هو �أخ لك في الإن�سانية ،دون النظر �إلى
الإختالفات الموجودة بين �شخ�ص و�آخر،
اختالفات اللغة ،اللون ،الجن�س ،العرق،
الإعتقاد �أو الدين �أو �أي �إختالف.
وحين يطلب م ّنا الرب ي�سوع �أن نغفر
لإخوتنا  70×7مرة ،فهو يك�شف لنا �أن
الغفران الم�سيحي ال يعرف العدد .ولكي
يو�ضح �إجابته� ،ضرب لنا مثل العبد الذي
ال يغفر .المثل ب�سيط جداً :عبد كان عليه
ع�شرة �آالف وزنة ل�سيده ،والوزنة ت�ساوي
�ستة �آالف دينار .وعبد �آخ��ر عليه مائة
دينار ،والحظوا الفرق بين المديونيتين،
فهو � 1إل��ى  !600العبد المديون بع�شرة
�آالف وزن��ة مديون حكم �سيده �أن ُيباع
هو و�إمر�أته و�أوالده وكل ما له لكي ي�سدد
الدين« ،فخر العبد و�سجد له قائال :يا
علي ف�أوفيك الجميع» ،الحظوا
�سيد ،تمهل ّ
�أن��ه طلب مهلة فقط ،وك��ان من الممكن
�أن يمهله ال�سيد �أ�سبوع ًا �أو �شهراً ،ولكن
المفاج�أة – وهو ما يريد ال�سيد الم�سيح
�أن يعلمه لنا � -أنه «تحنن �سيد ذلك العبد
و�أطلقه ،وترك له الدين» .هذه يا �إخوتي
رح�م��ة ال�سيد العجيبة .ك��ان��ت �أق�صى
�أح�لام العبد �أن يمنحه ال�سيد فر�صة،
ولكن ال�سيد منحه ما هو �أكثر بكثير.
تحنن �سيد ذلك العبد و�أطلقه وترك
له الدين ،لو افتر�ضنا �أن حياة الإن�سان
عمل فيها ع�شرة �آالف خطية ،فهو مديون
للم�سيح بهذا العدد الكبير .ولكن ماذا
يعمل ال�سيد الم�سيح معنا بمجرد �أن
نطلب رحمته (ي��ارب �أرح��م)� ،إن��ه فور ًا
يتحنن ويطلق الإن �� �س��ان ،ول��ذل��ك نكرر
«يارب �أرحم» كثير ًا في �صلواتنا .غفران
الم�سيح لنا هو بال حدود ...تقدم واطلب
رحمته فيغفر ل��ك .ك��ل خطية نرتكبها
هي دي��ن علينا �أم��ام اهلل ،وال�ضمير هو
�أف�ضل مراجع ح�سابات� ،ضمير الإن�سان
الم�ستيقظ ،الذي ي�ؤنب الإن�سان على كل
خطية فيوقظه وينبهه ويجعله يراجع
نف�سه .دي��ن الخطية كبير ،والإن�سان
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الأ�صحـــاح الثــامن

البوق الرابع والأخير:
« ُث� َّ�م َب � َّوقَ ا ْل� َ�م�لا َُك ال � َّرا ِب � ُع ،ف َُ�ضرِ َب ُث ْلثُ
ومَ ،ح َّتى
ال�شَّ ْم ِ�س َو ُث� ْل��ثُ ا ْلق ََمرِ َو ُث� ْل��ثُ الن ُُّج ِ
ُيظْ ِل َم ُث ْل ُث ُه َّنَ ،وال َّن َها ُر َال ُي ِ�ضي ُء ُث ْل ُث ُهَ ،وال َّل ْيلُ
كَذَ ِل َك»( .ر�ؤ .)12:8
† نتيجة البدع والهرطقات واالنحرافات
ال�م��وج��ودة ف��ي �أمريكا توجد �أم��ور عجيبة
ج��د ًا مث ًال الذين ُي َ�سمون  New Ageيعتقد
ه�ؤالء ب�أمور عجيبة جد ًا يقولون« :لك ّل واحد
�إل��ه» انظروا �إل��ى �أي��ن االن�ح��راف ،ك ّل واحد
�إل��ه ،و�أم��ور ال�صحيح والخط�أ عندهم �أمور
ن�سبية ،ك ّل واحد يحددها بينه وبين نف�سه،
ه ��ؤالء �أب�شع من �شهود يهوه والأدفنت�ست،
وه��ؤالء النا�س نتيجة لك ّل هذه االنحرافات
ال�م��وج��ودة ،اللـه �سي�سمح �أن ه��ذه الأفكار
تت�سبب في الظلمة ،والظلمة هنا ت�شير �إلى
الجهل و�إل��ى االنحراف العقيدي والإيمان،
ربنا ي�سمح ب�ن��زول ه��ذه الظلمة لكي ت�شل
ح��رك��ة الإن �� �س��ان ،والظلمة ل��ن ت�ك��ون عامة
و�أي�ض ًا ي�ستعمل رقم الثلث في الحديث عن
ظلمة «ال َْج ِمي ُع زَاغُ ��وا َو َف�� َ��س� ُ�دوا َمعاًَ .ل ْي َ�س
َم� ْ�ن َي ْع َم ُل َ�صالَح ًا َل ْي َ�س َو َال َو ِاح� � ٌد» (رو:3
 .)12ولكن اللـه لن يترك نف�سه بال �شاهد
في ك� ّل جيل �سنجد �أنا�س ت�شهد ل��ه ،توجد
ن�سبة انحرفت و�سلكوا في الظلمة ،لذلك
يقول� :ضرب ثلث ال�شم�س وثلث القمر وثلث
النجوم حتى يظلم ثلثهن� ،أي �أ�صبح هناك
نوع من ال�سواد لكي ي�شل حركة الإن�سان هذه
فر�صة �أخيرة ربنا يعطيها للإن�سان عندما ال
ي�ستطيع ال�شخ�ص �أن يرى والظلمة ُمحيطة
به تكون حركته م�شلولة ال يعرف �أن ي�ستمر
في الحركة والف�ساد ،محاولة لتقليل ال�شر
والف�ساد واالن �ح��راف العقيدي لذلك اللـه
يعطى �أي�ض ًا فر�صة للتوبة لكي يرجعوا للم�سيح
َان
الحقيقي والنور الحقيقي يقول الكتاب «ك َ
النُّو ُر ال َْح ِق ِيق ُّي ا َّل� ِ�ذي ُي ِني ُر كُلَّ �إِن َْ�سانٍ �آ ِت ًيا
�إِلَى ا ْل َعال َِم» (يو .)9:1والذي ي�شعر بالظلمة
يحتاج للنور ويقول الكتاب «ال�شَّ ْع ُب ال َْجا ِل ُ�س
ون
ِفي ُظل َْم ٍة �أَ ْب َ�ص َر ُن��ور ًا َع ِظيماًَ ،وال َْجا ِل ُ�س َ
ِفي كُو َر ِة ال َْم ْو ِت َو ِظ َال ِل ِه �أَ�شْ َرقَ َع َل ْيهِ ْم نُو ٌر»
(مت.)16:4
† « ُث َّم ن ََظ ْر ُت َو َ�س ِم ْع ُت َمالَك ًا َطا ِئر ًا ِفي
ال�س َما ِء قَا ِئ ًال ب َِ�ص ْو ٍت َع ِظيمَ « :و ْي ٌل
َو َ�س ِط َّ
َ
َ
ين َعلَى الأ ْر ِ�ض ِم ْن �أ ْجلِ َب ِق َّي ِة
َو ْي ٌل َو ْي ٌل ِل َّل�س ِاك ِن َ
�أَ ْ�ص َو ِ
ين �أَ ْن
ات َ�أ ْب َواقِ ال َّث َال َث ِة ال َْم َال ِئ َك ِة ا ْل ُم ْز ِم ِع َ
ُي َب ِّوقُوا» (ر�ؤ .)13:8
† الأرب �ع��ة �أب ��واق ال�سابقون ُمحتملون
ج��د ًا بالن�سبة للثالثة القادمين ،وتكلّمنا
ع��ن ال��ر�ؤي��ا الأول ��ى وه��ي م��وج��ودة ف��ي �آخر
الأ�صحاح الأول والإ�صحاح الثاني والثالث
وه��ي ر�سالة �إل��ى المالئكة ال�سبعة ر�ؤ�ساء
الكنائ�س ف��ي �أ�سيا ال�صغرى وتكلّمنا عن
الر�ؤيا الثانية وهي موجودة من �أول الأ�صحاح
الرابع وحتى الأ�صحاح الثامن وعدد  5ويتكلّم
على الأختام ال�سبعة الموجودين ح ّْول ال�سفر

ال �خ��اط��ئ م��دي��ون وم�ف�ل����س ع��اج��ز عن
ال�سداد ،فال يملك غير �أن يطلب منه
الرحمة .ه��ذه ال�صورة التي قدمها لنا
الم�سيح هي المثل ،تقدم رحمة ال�سيد
العجيبة للإن�سان.
ال�صورة الأخرى هي �أنه عندما خرج
ذلك العبد فرحا ،وجد واحد ًا من العبيد
رفقائه ،كان مديون ًا له بمئة دينار ،وهو
رقم زهيد للغاية �إذا ما ق��ورن بالع�شرة
�آالف وزنة ،الحظوا ال�صورة الت�صويرية
للمثل «ف��أم���س�ك��ه و�أخ���ذ يعنفه قائال:
�أوف�ن��ي ما لي عليك»! تعامل معه بعنف
وك ��أن��ه �سيخنقه ،وق��د ف�ع��ل ه��ذا �أم��ام
ب��اق��ي رف�ق��ائ��ه .وخ��ر العبد رفيقه على
قدميه وطلب �إليه نف�س الطلب ،ولكنه
م�ضى و�ألقاه في ال�سجن .وهنا العجب
يا �إخوتي! كيف ن�سى ذلك العبد ما فعله
�سيده معه ب�سرعة هكذا؟! �ألم يعفه �سيده
دينه والذي كان قد يفقده حياته و�أ�سرته
ويت�سبب في �سجنه؟ ن�سى نف�سه رغم �أن
اهلل رحمه ...ما كل هذه الق�سوة؟ الق�سوة
�شر ،والكني�سة تعلمنا �أن ن�صلي في �صالة
ن�صف الليل« ،لي�س رحمة في الدينونة
لمن لم ي�ستعمل الرحمة» ،ولهذا في فترة
ال�صوم الكبير نرتل المديحة «طوبى
للرحما على الم�ساكين».
كم من م�شاكل قد تحلها كلمة واحدة:
«�أن��ا �سامحتك» ،وما �أ�سهلها من كلمة،
لكنها تحتاج طاقة كبيرة .اهلل يرحمنا
ك��ل ي��وم ويغفر لنا خطايانا الكثيرة،
ودائم ًا ن�شكره ونقول له« :ن�شكرك يارب
لأنك �سترتنا ،»...فبما �أنك ت�شعر ب�ستر
اهلل و�أن يغفر ل��ك خ�ط��اي��اك الكثيرة،
ل��ذل��ك ان �ظ��ر ل�م��ن ح��ول��ك و�سامحهم.
وكما ن�صلي« :و�أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر
نحن �أي�ضا للمذنبين �إلينا» ،فالمو�ضوع
ثالثي :اهلل و�أنت والآخر ..ما ت�صنعه مع
الآخر �سي�صنعه اهلل معك ،فلي�س رحمة
في الدينونة لمن ي�ستعمل الرحمة كما
�أ�سلفنا.
وعندما نعود للمثل نجد �أن ال�سيد
بمجرد �أن علم �أن العبد الأول ق�سى هكذا
على رفيقه ،ف�أح�ضره وقال له�« :أيها العبد
ال�شرير (الحظ �أنه لم ي�صفه بال�شر في
حديثهما ال�سابق) ،كل ذلك الدين تركته

ل��ك لأن��ك طلبت �إل � ّ�ي� .أف�م��ا ك��ان ينبغي
�أن��ك �أن��ت �أي�ضا �أن ترحم العبد رفيقك
كما رحمتك �أنا؟» .الآية الأخيرة هي لب
الق�صيد وخال�صة �إجابة ال�سيد الم�سيح
ع�ل��ى � �س ��ؤال ال�ق��دي����س ب�ط��ر���س .ال�سيد
الم�سيح يوجه لكل م ّنا �س�ؤال�« :أفما كان
ينبغي �أنك �أنت �أي�ضا ترحم العبد رفيقك
كما رحمتك �أن ��ا؟» ...وف��ي المثل �إذ لم
يجد العبد ما يجاوب به ال�سيد ،غ�ضب
ال�سيد و�سلمه �إل��ى المعذبين حتى يوفي
كل ما كان عليه ،وت�أتي خال�صة المثل في
قول ال��رب« :فهكذا �أب��ي ال�سماوي يفعل
بكم �إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد
لأخيه زالته».
و�أري��د �أن �أ�ضع �أمامكم �أربعة �أفعال
رئي�سية �أر�ضيتها المحبة� :إذا كنت تحب
الآخ��ر ف�أنت ت�ستطيع �أن ( )1تغفر له،
( )2و�أن ت�سالمه )3( ،و�أن ت�سامحه،
و�أخير ًا (� )4أن تن�سى �إ�ساءاته .عندما
نتقدم بتوبتنا ونطلب رحمة اهلل ،ف�إنه
يغفر لنا لأنه يحبنا ،ثم الأهم من ذلك
�أنه ين�سى لنا هذه ال�ضعفات .احذر لئال
ي�ك��ون ف��ي حياتك ع��دم غ �ف��ران وقلبك
قا�س .في هذا الزمن الذي نحيا فيه� ،صار
قلب الإن�سان قا�سي ًا ب�صفة عامة ،لأنه من
كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين ،وتبرد
محبة الإن�سان �أي ي�صبح قا�سي القلب،
وق�سوة الإن�سان تحرمه من الملكوت.
ال�صوم الكبير بكل ما فيه من و�سائط
روحية وممار�سات كن�سية ،هو وقت لكيما
يتحنن قلبك ،وي�صبح رحيما .والقلب
الرحيم يظهر في معامالتك اليومية.
تذكر �أن ما يرتكبه الآخر في حقك قليل
جد ًا �إذا ما قي�س بما ترتكبه في حق اهلل.
كل واح��د منا مدين ق��دام اهلل بالكثير.
فترة ال�صوم منا�سبة لكي نراجع �أنف�سنا،
فال يليق في ال�صوم �أن تكون لك خ�صومة
مع �إن�سان .ال�صوم يعطي الإن�سان قوة
�إرادة ،وه��ذه الإرادة يا �إخوتي يجب �أن
ي�ستخدمها الإن�سان �أكثر و�أكثر في �أن
ي�سامح الآخر.
انتبه �أيها الحبيب� ..إلى كم مرة �أغفر
لأخي ،هل �إلى ثالث مرات �أو �سبع؟ كال!
– يقول الرب – بل �إلى  70×7مرة...
بال حدود.

في �إيماننا الأرثوذك�سي نحتاج �أن نفهم
ونعي العديد من الإيمانيات ،بب�ساطة وعمق
في نف�س الوقت .فالبع�ض قد يظن �أننا يجب
�أن نحيا فقط بالإيمان الب�سيط دون فهم� ،إال
�أن �أمانتنا تجاه كني�ستنا هو �أن نفهم �إيمانها
ونحفظه ،ونعي�ش به .فالبع�ض يظن �أنه يكفي
�أن نمار�س ال�ع�ب��ادة بحب هلل دون �أن نفهم
تفا�صيل �إيماننا وعقيدتنا ،لكن الكتاب يعلمنا
�أن نحفظ وديعة الإيمان كما ت�سلمناها لذلك
�أح��ب �أن اكلمكم ال�ي��وم ع��ن �أح��د المفاهيم
الإيمانية الهامة.
مفهوم «�شركاء الطبيعة الإل�ه�ي��ة» ...ورد
هذا التعبير في ر�سالة معلمنا بطر�س الر�سول
الثانية (���ص�« :)4-1 :1سمعان بطر�س عبد
ي�سوع الم�سيح ور�سوله� ،إلى الذين نالوا معنا
بقلم :القم�ص ميخائيل �إدوار
�إيمانا ثمينا م�ساويا لنا ،ببر �إلهنا والمخل�ص
كني�سة مارمرق�س
ي�سوع الم�سيح :لتكثر لكم النعمة وال�سالم
كليفالند� ،أوهايو
بمعرفة اهلل وي�سوع ربنا .كما �أن قدرته الإلهية
وكيل ايربا�شية:
قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى ،بمعرفة
اوهايو ومت�شجن و�إنديانا
الذي دعانا بالمجد والف�ضيلة ،الذين بهما قد
وه��ب لنا المواعيد العظمى والثمينة ،لكي
ت�صيروا بها �شركاء الطبيعة الإلهية ،هاربين
ال ُمغلق الذي ال ي�ستطيع �أحد غير ربنا ي�سوع من الف�ساد الذي في العالم بال�شهوة».
الم�سيح �أن يفتحهم وفتح واحد وراء الثاني
وبفتح الختم ال�سابع .الر�ؤيا الثالثة وهي من
�أول الإ�صحاحات  8ع��دد  5والإ�صحاحات
( )11،10،9نحن الآن في ال��ر�ؤي��ا الثالثة
وتكلّمنا �إن الر�ؤيا الثالثة هي الإنذارات وبعد
ذل��ك في ال�سبعة جامات غ�ضب اللـه كما
�سنرى ،بعد ذل��ك يفتح الختم الأخير من
ثاني ًا :ترجمة كاملة
الر�ؤيا الثانية تبد�أ الر�ؤيا الثالثة وفيها �سبعة
لن�صو�ص �آبائية
�إنذارات التي هي ال�سبعة �أبواق وتحدثنا �إن
البوق ُي�ستعمل لكي ينذر النا�س �إم��ا لأجل
�أرب�ع��ة �آب��اء .بح�سب الترتيب الزمنى:
الملك قد �أتى �أو لأجل قراءة ال�شريعة لكي
الع ّالمة �أوريجينو�س ،القدي�س كبريانو�س،
ي�شد انتباه النا�س ،والأب���واق ال�سبعة هي
القدي�س ج �ي��روم ،القدي�س يوحنا ذهبي
�إنذارات ولي�ست عقوبات قا�سية كما �سنرى
الفم.
بالن�سبة ل�صب جامات غ�ضب اللـه في الر�ؤيا
التي ت�أتي بعد ذلك ،ربنا يريد �أن يقول �إن
 -1العالّمة �أوريجينو�س (-185
�سفر الر�ؤيا يحركنا للتوبة و�أننا نعي�ش معه
254م):
انتظار ًا لمجيئه الثاني ويكون لنا ا�ستعداد
ب�سبب � ّأن البع�ض يفهمون من هذا �أننا
للأبدية والذي لم ي�ستفد من الر�سالة التي
م�أمورون �أن ن�ص ّلي من �أجل الخبز الما ّدي،
�أر�سلها ربنا للكنائ�س ال�سبع التي ُيبين فيها
ونر�سخ
�سيكون جيد ًا �أن نفند خط�أهم هناّ ،
ال�سلبيات والإي �ج��اب �ي��ات ف��ي حياتنا ربنا
الحقيقة بخ�صو�ص كلمة الخبز الـ «�إيبي
يقول �سوف �أط�ي��ل �أن��ات��ي عليه و�أع�ط��ى له
�أو�سيو�س» .البد �أن ن�س�ألهم :كيف يمكن ل َمن
بع�ض الإن��ذارات ولذلك مو�ضوع الإنذارات
يو�صينا �أن ن�س�أل من �أجل العطايا العظيمة
ال�سبعة التي ندر�سها الآن الذي ال ي�ستفيد
نتو�سل
وال�سماو ّية� ،أن يو�صينا �أي�ضا �أن َّ
من الإن ��ذارات الأرب�ع��ة الأول��ى وه��م �أب�سط
للآب من �أجل �أمور �صغيرة و�أر�ض ّية؟ وك�أنه
بكثير ،ربنا يعطى �إنذارات �أ�شد قلي ًال والذي
ن َِ�س َي ما كان قد علمه؟ لأن الخبز ال ُم َ
عطى
ال ي�ستفيد من الإنذارات كلّها �سي�صب عليه
لأج�سادنا لي�س هو �سماويا ،ولي�س طلبه
غ�ضبه يقول الرب كما �سنرى في الجامات
بالطلب العظيم.
ال�سبعة حيث غ�ضب اللـه على الإن�سان،
نف�سه
ونحن من جانبنا� ،إذ نتبع ال�س ّيد َ
لكن ل��م يغ�ضب م��ن ه��ذا لأن�ن��ا �سوف نرى
الذي يع ّلمنا عن الخبز� ،سوف نعالج الأمر
�أن اللـه في الر�ؤيا الأولى قد �س ّبق العقوبات
ب�صراحة .في الإنجيل بح�سب يوحنا قال
بالتنبيهات ،ومديح الإيجابيات ،ومعالجة
له�ؤالء الذين �أتوا �إلى كفر ناحوم يطلبونه:
ال�سلبيات .وفي الر�ؤيا الثانية التي در�سناها
"ال َْحقَّ ال َْحقَّ �أَ ُق��ولُ َل ُك ْم� :أَ ْنت ُْم ت َْط ُل ُبو َن ِني
من قبل �أنه فتح الختوم ،ثم الر�ؤيا الثالثة
َل ْي َ�س لأَ َّن ُك ْم َر�أَ ْيت ُْم �آ َي ٍاتَ ،ب ْل لأَ َّن ُك ْم �أَ َك ْلت ُْم ِم َن
تك�شف لنا ك ّل الأمور التي ندر�سها الآن في
مو�ضوع الإنذارات� ،أي �أنه يطيل �أناته علينا
الْخُ ْبزِ فَ�شَ ِب ْعت ُْم( ".يو )26 :6فالذي �أكل من
جد ًا لكي ن�سمع ال�صوت والكتاب يقول « ِ�إذْ
الخبز الذي باركه ي�سوع ،و�شبع به ،يعمل ك ّل
قِيلَ «:ا ْل َي ْو َم� ،إِ ْن َ�س ِم ْعت ُْم َ�ص ْو َت ُه َف َال ُتق َُّ�سوا
المحاوالت لكي يفهم ابن اهلل ب�أكثر كمال
ُق ُلو َب ُك ْم ،ك ََما ِفي الإِ ْ�سخَ ِ
اط» (عب.)15 :3
و ُي�سرِ ع �إليه .وعندئذ ت�أتي و�ص ّيته البديعة:
« ِا ْع َم ُلوا َال ِل َّلط َع ِام ا ْل َبا ِئ ِدَ ،ب ْل ِل َّلط َع ِام ا ْل َبا ِقي
البقية في العدد القادم
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هذا هو �أول �شيء يجب �أن يقوله الإن�سان الذي
يحب �أن ي�صل �إلى �إنطالق الروح :ل�ست �أريد �شيئا
من العالم ،فلي�س في العالم �شيء �أ�شتهيه� ،أنها
تجارب تحارب المبتدئين.
ل�ست �أريد �شيئا من العالم ،لأن العالم �أفقر من
�أن يعطيني .لو كان الذي �أريده في العالم ،النقلبت
هذه الأر�ض �سماء ،ولكنها ماتزال �أر�ضا كما �أرى،
لي�س في العالم �إال المادة والماديات ،و�أنا �أبحث عن
ال�سماويات ،عن الروح ،عن اهلل.
ل�ست �أريد �شيئا من العالم ،ف�أنا ل�ست من العالم،
ل�ست تراب ًا كما يظنون ،بل �أنا نفخة �إلهية ،كنت عند
اهلل منذ البدء ،ثم و�ضعني اهلل في التراب ،و�س�أترك
هذا التراب بعد حين و�أرجع �إلى اهلل .ل�ست �أريد من
هذا التراب �شيئاً ،من عند الآب خرجت و�أتيت �إلى
العالم ،و�أي�ضا �أترك العالم و�أرجع �إلى الآب.
ل�ست �أريد �شيئا من العالم ،لأن كل ما �أريده
هو التخل�ص من العالم� .أريد �أن �أنطلق منه ،من
الج�سد ،من التراب! و�أرجع – كما كنت – �إلى اهلل،
نفخة قد�سية لم تتدن�س من العالم ب�شيء.
ل�ست �أريد �شيئا من العالم ،لأني �أبحث عن
الباقيات بل الخالدات ،ولي�س في العالم �شيء باقي
�إلى الأبد ،كل ما فيه �إلى فناء ،والعالم نف�سه �سيفنى
ويبيد .و�أنا ل�ست �أبحث عن فناء.
ل�ست �أريد �شيئ ًا من العالم ،لأن هناك من �أطلب
منه .هناك الغني القوي الذي وجدت فيه كفايتي
ولم يعوزني �شيء� .إنه يعطيني قبل �أن �أطلب منه،
يعطيني النافع ال�صالح لي .ومنذ و�ضعت نف�سي في
يده لم �أعد �أطلب من العالم �شيئا.
ل�ست �أريد �شيئا من العالم ،لأن العالم ال يعطيني
لفائدتي و�إنما يعطي لي�ستعيد ،والذين �أخذوا من
العالم �صاروا عبيد ًا له .يعطيهم لذة الج�سد ،وي�أخذ
منهم طهارة الروح .يعطيهم متعة الدنيا ،وي�أخذ
منهم بركة الملكوت .ويعطيهم ممالك الأر�ض كلها
ليخروا وي�سجدوا له .ويعطيهم كل ما عنده لكي
يخ�سروا نفو�سهم� .أما �أنا فقد خ�سرت كل الأ�شياء
و�أنا �أح�سبها نفاية لكي �أربح الم�سيح (في.)8:3
وهذا العالم الذي ي�أخذ �أكثر و�أف�ضل مما يعطي،
هذا العالم الذي ي�ستعبد مريديه ،ل�ست �أريد منه
�شيئاً.
ل�ست �أريد �شيئ ًا من العالم لأنني �أرقى من العالم.
�إنني �إبن اهلل� .صورته ومثاله� .إنني هيكل للروح
القد�س ومنزل هلل� .إنني الكائن الوحيد الذي يتناول
ج�سد اهلل ودمه� .أنني �أرقى من العالم ،و�أجدر
بالعالم �أن يطلب مني ف�أعطيه� ،أنا الذي �أعطيت
مفاتيح ال�سماوات والأر�ض .و�أنا الذي �شاء اهلل في

املتنيح مثلث الرحمات

البابــا �شـــنودة الثالــث

محبته وتوا�ضعه �أن يجعلني نور ًا للعالم وملح ًا
للأر�ض (مت.)5
ل�ست �أريد من العالم لأنني �أريد �أن �أحيا ك�آبائي،
الذين لم تكن الأر�ض م�ستحقة �أن يدو�سوها
ب�أقدامهم .هكذا عا�شوا ،لم ي�أخذوا من العالم �شيئا
بل على العك�س كانوا بركة للعالم .من �أجل �صلواتهم
�أنزل اهلل الماء على الأر�ض ،ومن �أجلهم �أبقى اهلل
على العالم حياة حتى اليوم.
ل�ست �أريد �شيئا من العالم لأن الخطية قد دخلت
�إلى العالم ف�أف�سدته .في البدء نظر اهلل �إلى كل
�شيء فر�أى �أنه ح�سن جد ًا �إذ لم تكن الخطية دخلت
بعد ،حتى التنين العظيم في البحر باركه الرب
ليثمر ويكثر� ،أما الآن وقد ت�شوهت ال�صورة البديعة
التي ر�سمها اهلل في الكون فقد َم ّجت نف�سي العالم،
ولم �أعد ا�شتهى فيه �شيئاً ،هذا العالم الذي �أحب
الظلمة �أكثر من النور.
ل�ست �أريد �شيئ ًا من العالم ،لأني �أريدك �أنت
وحدك� ،أنت الذي �أحببتني حتى المنتهى ،وبذلت
ذاتك عني� .أنت الذي كونتني �إذ لم �أكن ،ولم تكن
محتاج ًا �إلى عبوديتي بل �أنا المحتاج �إلى ربوبيتك..
�أريد �أن �أنطلق من العالم و�أتحد بك� ،أنت الذي
�أعطيتني علم معرفتك.
�إذ دعاني الرب قلت
�أنت من يختار دوري
�أنا منك و�إليك
لك قد فو�ضت �أمري
ها حياتي في يديك
هاك قلبي هاك فكري
�أنت من يفرح قلبي
�أنت من يثلج �صدري
�أنت من ير�شد عقلي
�أنت من قد �صاغ �شعري
�أنت عوني �أنت ح�صني
�أنت مجدي �أنت فخري

ثوابــت �إيمانيـــة
�شـركاء الطبيعـة الإلهيـة
ويعلم البع�ض �أن هذا التعبير يعني �أن اهلل
في العهد الجديد قد وهبنا �أن نكون �شركاء له
في الطبيعة الالهوتية� ،أي �أننا بالإيمان ن�صير
ك�آلهة!!
وبهذا يمتلئ العالم بمليارات الآلهة!! وهو
مفهوم مغلوط وغ�ي��ر �صحيح ،ال نقبله في
كني�ستنا ،ف�إيماننا الأرثوذك�سي ال يفهم الآية
هكذا ..لكننا نعرف �أن �شركتنا في الطبيعة
الإلهية ال تعني مطلقا �أننا ننال مجد الألوهة،
فاهلل يغار على مجده وهو ال يعطيه لآخر ،لكن
كلمات معلمنا بطر�س تعني �أننا بهذه الطبيعة
ال �ج��دي��دة ال�ت��ي يهبها ل�ن��ا ال ��رب ف��ي العهد
الجديد ،ن�صير �شركاء م��ع اهلل ف��ي المجد
والف�ضيلة ال في الطبيعة الالهوتية.
وم��اذا تعني �أننا �شركاء في المجد؟ نحن
�شركاء مع اهلل في المجد �أي في مجد العمل
«نحن عاملون معه» (2ك ��و ،)1:6لذلك كان
الآباء الر�سل ير�سلون للكنائ�س قائلين« :ر�أى
الروح القد�س ونحن�( »...أع .)28:15فنحن

نيافة الأنبا باخوميو�س
�شركاء اهلل في مجد العمل عندما نمجد اهلل
بخدمتنا ..فالكهنوت ل��ه م�ج��د ،لكن مجد
الكهنوت م ��أخ��وذ م��ن مجد ال�سيد الم�سيح
الذي قال�« :إن كان �أحد يخدمني فليتبعني،
وحيث �أك��ون �أن��ا هناك �أي�ضا يكون خادمي»
(يو.)26:12
نحن �أي�ضا �شركاء اهلل في الف�ضيلة ..وماذا
تعني هذه ال�شركة؟

للمتنيح البابا الأنبا �شنودة الثالث

تعني �أننا ن�ستطيع �أن ن�أخذ من �صفات اهلل
الغير محدودة ،ونتعلم منها لنقتني لنا ف�ضائل
روحية ...فاهلل محب ويمكننا �أن نكون �شركاء
اهلل في المحبة ..لكن تبقى محبة اهلل غير
محدودة ،فهي لكل الب�شر في كل مكان وزمان،
دون �شرط �أو قيد ،لذلك ن�سميه محب الب�شر،
�أم��ا محبتنا نحن فقد تكون محدودة بحدود
معرفتنا ونطاق حياتنا.
بالمثل �أي�ضا يمكننا �أن ن�شترك مع اهلل في
ف�ضيلة الرحمة ،فنرحم الفقراء ...ون�سامح
الم�سيئين ،وقد نرحم حتى الأعداء فال ننتقم
لنفو�سنا منهم ،وبهذا ن�صير �شركاء اهلل في
ف�ضيلة الرحمة.
وهكذا �أي�ضا قد نقتني ف�ضيلة المعرفة،
لكن ه��ذا �أي�ضا ال يجعلنا �شركاء في طبيعة
كلي المعرفة ولي�س لعلمه حدود،
اهلل ،فاهلل ّ
�أما نحن فمعرفتنا مهما ات�سعت فهي معرفة
محدودة بحدود العقل الإن�ساني المحدود.
لذلك فتعبير «�شركاء الطبيعة الإلهية» في
الأرثوذك�سية ال يعني �أننا �صرنا �شركاء في
الطبيعة الالهوتية بمعنى �أننا ن�صير ك�آلهة،
بل تعني �أننا ن�صير �شركاء هلل في مجد العمل
و�شركة الف�ضائل.

بحث لغوي روحي �آبائي في كلمة:

خبزنا الذي للغد ()3
كفافنا  -ال�ضروري  -الجوهري

ِلل َْح َيا ِة الأَ َب ِد َّي ِة ال َِّذي ُي ْع ِطي ُك ُم ا ْب ُن الإِن َْ�سانِ ».
(يو« ...)27 :6الخبز الحقيقي» هو ذاك الذي
ُيغذّي الإن�سان ّية الجديدة ،ال�شخ�ص المخلوق
على �صورة اهلل.
(في ال�صالة )2 :27
 -2القدي�س كبريانو�س �أ�سقف
قرطاج ّنة (258-200م):
«الخبز اليومي» قد تُف َهم بمعنى روحي �أو
بمعنى ب�سيط ،ل ّأن ِك�لا المعنيين ي�ساعدنا
لفهم الخال�ص .ل ّأن الم�سيح هو خبز الحياة،
وهذا الخبز هو لي�س خبز الجميع ،ولكنّه خبزنا
نحن .فكما نقول «يا �أبانا» لأنّه هو �أب الذين
أي�ضا «خبزنا»،
يفهمون وي�ؤمنون ،هكذا نقول � ً
ل ّأن الم�سيح هو خبزنا نحن الذين نتالم�س
مع ج�سده (نحن ندعوه خبزنا ،ل ّأن الم�سيح
هو خبز الذين هم في اتّحاد �إفخاري�ستي مع
ج�سده) .الآن ن�س�أل � ْأن ُي َ
عطى لنا اليوم هذا
الخبز ،لئ ّال ،نحن الذين في الم�سيح ونتناول
من الإفخار�ستيا ك� ّل ي��وم كطعام الخال�ص،
نكون مف�صولين م��ن ج�سد الم�سيح ب�سبب
بع�ض الجرائم الخطيرة التي تحرمنا من
تناول الخبز ال�سماوي .لأنّه طبقًا لكالمه�« :أَنَا
ال�س َما ِء�ِ .إ ْن �أَ َك َل
ُه َو الْخُ ْب ُز ال َْح ُّي ال َِّذي َنزَ لَ ِم َن َّ
َ
�أَ َح ٌد ِم ْن هذَ ا الْخُ ْبزِ َي ْح َيا �إِ َلى الأ َب� ِ�دَ .والْخُ ْب ُز
ا َّل� ِ�ذي �أَ َن��ا �أُ ْع ِطي ُه َو َج َ�س ِدي ا َّل� ِ�ذي َ�أ ْب� ِ�ذ ُل� ُه ِم ْن
�أَ ْجلِ َح َيا ِة ا ْل َعا َل ِم» (يو.)51 :6
(�أطروحات على ال�صالة الربانية )18

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

fryohanna@hotmail.com

 -3القدي�س جيروم (420-347م):
في الإنجيل ،الم�صلح ال ُم�ستخدم بوا�سطة
العبرانيين ليعطي معنىsuper substantial:
�دت �أ ّن��ه يعني
 breadهو «مار  ،»maarووج� ُ
«الذي للغد» .وعلى هذا فالمعنى يكونِ �« :
أعطنا
اليوم خبزَ الغد» الذي هو الم�ستقبل .ون�ستطيع
أي�ضا �أن نفهم super substantial bread
� ً
بمعنى �آخ ��ر :الخبز ال��ذي ي�ف��وق ك � ّل الأم��ور
الما ّد ّية ،وي�سمو فوق ك ّل الخالئق.
(تعليق على �إنجيل متّى )6-1 :11
القدي�س يوحنا ذهبي الفم
ّ -4
(407-347م):
ليوم واحد.
ما هو الخبز اليومي؟ فقط يكفي ٍ

أنا�س لهم احتياجات
هنا ي�سوع يتك ّلم مع � ٍ
الج�سد الطبيع ّية ،ويخ�ضعون ل�ضرورات
الطبيعة .ه��و ال ي� َّد ِع��ي �أ ّن�ن��ا مالئكة .هو
تنازل �إلى م�ستوى طبيعتنا ال�ضعيفة وهو
يعطينا و�صاياهَ .و ْ�ضع الطبيعة الخطير
يمنعك من التح ّرك ب��دون طعام .ولذلك
فمن �أجل �أن تن�ضج حياتك ،هو يقول� :أنا
�أطلب الطعام ال�ضروري ،ولي�س كح ّر ّية
كاملة من ال�ضرورات الطبيع ّية .لكن الحظ
كيف �أ ّن��ه حتّى الأم��ور الج�سدان ّية تزخر
بارتباطات روحان ّية .لأنّنا ال ن�ص ّلي من
�أجل الغنى والبهرجة ،لكن فقط من �أجل
هم الغد.
الخبز اليومي ،فال نحمل ّ
(�إنجيل متى عظة )5 .19
أهم المراجع:
� ّ
 +ال �م��وع �ظ��ة ع �ل��ى ال �ج �ب��ل للق ّدي�س
�أغ�سطينو�س  -ترجمة ال�ش ّما�س فايز
يعقوب (الق ّم�ص تادر�س يعقوب) 1962م.
� +شرح �إنجيل لوقا للقدي�س كيرل�س
الكبير  -ترجمة ال��دك�ت��ور ن�صحي عبد
ال�شهيد.
 +الإن �ج �ي��ل بح�سب م � ّت��ى  -الق ّم�ص
تادر�س يعقوب م َلطي.
 +الإن �ج �ي��ل بح�سب ل��وق��ا  -الق ّم�ص
تادر�س يعقوب م َلطي.
 +الإن �ج �ي��ل بح�سب ال�ق��دي����س م � ّت��ى -
الق ّم�ص متّى الم�سكين.
 +الإن �ج �ي��ل بح�سب ال�ق� ّدي����س ل��وق��ا -
الق ّم�ص متّى الم�سكين.

+ The Orthodox Study Bible.

+ Ancient Christian Commentary
on Scripture - New Testament.
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الطق�س في الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية

البابا �شنوده الثالث...

سنوات مع أسئلة الناس

لماذا نعمد الطفل
وهو لم ي�ؤمن؟

الميــــرون ()3

يحتاجون �إلى �إقتناع فكري.
الكبار يحتاجون �إلى ك��رازة ،و�إلى خدمة
الكلمة ،و�إلى �إقناع ،لكي يقبلوا الإيمان� .أما
الأطفال فهم ي�ؤمنون بكل ما نقوله لهم .ال
يوجد في داخلهم ما يرف�ض هذا الإيمان.
�إن�ه��م ل��م ي�صلوا �إل��ى �سن ال�شك والجدال
بعد.
�أم��ا الكبار فيلزم �إع�ل�ان �إيمانهم قبل
المعمودية .بل يلزم تعليمهم قواعد الإيمان،
ك �م��ا ك��ان��ت ت�ف�ع��ل ال�ك�ن�ي���س��ة ف��ي �صفوف
الموعوظين الذين ي�ؤهلون للعماد.
ولكن الأطفال نعمدهم على �إيمان
والديهم.
وفي الكتاب المقد�س نجد �أمثلة عديدة
لأطفال نالوا الخال�ص على �إيمان والديهم،
ودخ��ل��وا ف��ي ع���ض��وي��ة الكني�سة (جماعة
الم�ؤمنين) على �إي �م��ان ال��وال��دي��ن �أي�ضاً.
ونذكر من بين هذه الأمثلة:
 -1خ�لا���ص الأب���ك���ار ب���دم خ��روف
الف�صح.
ووا� �ض��ح ج ��د ًا ال��رم��ز ف��ي ه��ذا الحادث
التاريخي العظيم .فالف�صح يرمز �إلى ال�سيد
الم�سيح ،حيث قال بول�س الر�سول «ف�صحنا
الم�سيح قد ُذب��ح لأجلنا» (1ك ��و .)7:5ودم
الف�صح ،يرمز �إلى دم الم�سيح الذي به نلنا
الخال�ص .وقد قال الرب «ف�أرى الدم و�أعبر
عنكم» (خر ،)13:12وهنا ن�س�أل:
الأطفال الذين خل�صوا بدم الف�صح .ماذا

كان �إيمانهم بالدم؟
ال � � �ش� ��يء ط��ب��ع��ا.
ول�ك�ن�ه��م خ�ل���ص��وا من
المهلك ب�إيمان �آبائهم
الذين لطخوا الأب��واب
بالدم م�ؤمنين بقول ال��رب ،وب��أن هذا الدم
�سيخل�ص �أطفالهم من الهالك .وقد كان.
�أك��ان يلزم �أن ن�س�أل كل طفل يخل�ص عن
�إيمانه بدم الف�صح �أوال ،وربما كان ر�ضيع ًا
ال يعي !..مثال �آخر نذكره:
 -2الأطفال الذين خل�صوا بعبور
البحر الأحمر من عبودية فرعون.
والرمز للخال�ص وا�ضح جد ًا هنا .بل �إن
عبور البحر الأحمر اعتبره القدي�س بول�س
الر�سول معمودية (1ك ��و ..)2:10كل ه�ؤالء
الأط �ف��ال ع�ب��روا البحر غالب ًا على �أكتاف
�أمهاتهم و�آبائهم ،وهم ال يدرون �شيئ ًا عما
ي �ح��دث� .أم��ا �آب��ا�ؤه��م ف��آم�ن��وا ب��وع��د الرب
لمو�سى بالخال�ص ،وعبروا البحر في �إيمان.
وب�إيمانهم خل�ص �أطفالهم معهم.
مثال �آخر نذكره كذلك من جهة الأطفال
و�آبائهم:
 -3الأطفال الذين كانوا يختنون
في اليوم الثامن.
وك��ان الختان رم��ز ًا للمعمودية .وب��ه كان
ي�صبح الطفل ع�ضو ًا في �شعب اهلل .و�إن لم
يختن يهلك ...فماذا كان الطفل يعي من كل
هذا� ،أو بماذا كان ي�ؤمن وهو في اليوم الثامن

�إذا م�شيت في النَّار فال ُتلدغ ،واللَّهيب
ال يحرقك .لأ ِنّي �أنا ال َّر ُّب �إلهك قدُّ و�س
ا�سرائيل مخ ِلّ�صك،
َ
عيني ،مك َّرما،
�صرت عزيزا في
�إذ
َّ
و�أنا قد �أحببتك»
(�أ�ش)4-1 :43
الخوف خطية كبيرة وخطيرة ،فهي خليط
من عدم الإيمان في محبة اهلل وفي قدرته على
نجدة �أوالده من �ضيقاتهم ،وفيها من َّ�ضعف
َّ�شركتهم مع اهلل ،ووه��ن في ِّ�صدق ا ِتّكالهم
عليه ،وفيها من �شكوكهم في �أمانة وعوده.
�أراد الرب �أن يختبر �إيمان تالميذه بحنانه
وقدرته بعد �أن ر�أوه ي�شفى المر�ضى الذين
تبعوه وي�شبع جموعهم الغفيرة من الخم�س
وال�سمكتين� .أراد �أن يختبر مدى
خ�ب��زات َّ
�إيمانهم بقدرته ومدى �إدراكهم لعمق مح َّبته.
ك��ان اختبار ي�سوع لتالميذه يمر على �أربعة
مراحل تكاد �أن تطابق تماما ماورد في �أ�شعياء
(�ص )،43ك�أني �أرى بها �أ�شعياء حا�ض ًرا يرى
الرب ما�شيا على البحر
هلع التالميذ ومجيء ِّ
لنجدتهم.
�أنظر (مت 33-22 :14و�أ�ش)5-1 :43
المرحلة الأ َول��ى من االختبار� :ألزم
الرب تالميذه �أن يدخلوا �سفينة وي�سبقوه �إلى
ُّ
العبر« ،وب�ع��د م��ا �صرف الجموع �صعد �إلى

الجبل منفردا لي�ص ِّلي»� .أراد الرب �أن يفهم
ال�سفينة بدونه لي�س معناه
تالميذه �أنَّ دخولهم َّ
�أنه لي�س معهم« .ال �أهملك وال �أتركك» (ي�ش:1
.)5
ك��ان �أ�شعياء ق��د فهم ه��ذا قبلهم بمئات
ال�سنين حين ق��ال ع��ن ل�سان اهلل لأوالده:
ِّ
«التخف لأ ِّن��ي (دائما) معك» (�أ���ش.)5 :43
�أما الرب ف�صعد �إلى الجبل لي�ص ِّلي من �أجل
تالميذه «لكي ال يفنى �إيمانهم» (لو.)32 :22
المرحلة ال َّثانية� :ألزم الرب الأمواج
ال�سفينة و�سط البحر «لأنَّ
�أن تهيج و�أن ت ّع ِّذب َّ
الريح كانت م�ضادة» .ن�سي تالميذ الم�سيح
ِّ
قدرته ووعوده حين «�صارت ال�سفينة في و�سط
البحر مع ّذبة من الأمواج».
ومرة �أخرى كان �أ�شعياء يعرف وي�سمع وعد
اهلل ب�أنه لن يتخ ّلى عن �أوالده في �صراعهم
و�سط البحر الهائج ،ق��ال�« :إذا اجتزت في
المياه ف�أنا معك ،وف��ي الأن�ه��ار فال تغمرك»
(�أ�ش.)2 :43
المرحلة الثالثة :في الهزيع ال َّرابع
من الليل ،حين ا�شتدَّت حلكة ُّ
الظلمة وا�شتدت
ق�سوة التَّجربة على التالميذ ،م�ضى �إليهم
ي�سوع ما�شيا على البحر .كان الرب يريد �أن
يطمئن تالميذه على قدرته وعلى �سلطانه على
ال�صاخبة ولكنهم لم يطمئنوا بل« :لما
الأمواج َّ
�أب�صره التالميذ ما�شيا على البحر ا�ضطربوا
قائلين �أن ��ه خ �ي��ال ،وم��ن ال �خ��وف �صرخوا.

ت�شجعوا� .أنا هو .ال
فللوقت ك َّلمهم ي�سوع قائال َّ
تخافوا» .ومع هذا لم يطمئن التالميذ!
وتكاد �أن ت�سمع النبي الإنجيلي ي�صرخ في
التالميذ يذكرهم بوعد الرب« :لأني �أنا ال َّرب
�إلهك قدو�س �إ�سرائيل مخ ِّل�صك» (.)3
المرحلة ال َّرابعة« :ف��أج��اب��ه بطر�س
وقال :يا�س ِّيد �إن كنت �أنت هو فمرني �أن �آتي
�إليك على الماء .فقال تعال! فنزل بطر�س من
ال�سفينة وم�شى على الماء لي�أتي �إلى ي�سوع».
َّ
ك��أن بطر�س قد قال هذا ليرى �إن كان الذي
يكلمهم هو الرب �أو ليمتحن قدرة الرب على
�أن يجعله يم�شي مثله على ال�ب�ح��ر« .ولكن
الريح �شديدة خاف ،ولما
(بطر�س) لما ر�أى ِّ
ابتد�أ يغرق (لعدم �إيمانه) �صرخ قائال :يارب
نجني .وفي الحال م َّد ي�سوع يده و�أم�سك به».
�أ��ش�ع�ي��اء ي�ق��ول ف��ي ه��ذا م��ذك��را التالميذ
(ونحن) بحنان الرب وحبه العجيب لأوالده
عيني ،م�ك� َّرم��ا ،و�أنا
«�إذ ��ص��رت ع��زي��زا ف��ي َّ
�أحببتك ...ال تخف لأني معك» ()4
الرب يريد �أن ي� ِّؤكد لك �أنك حبيبه وابنه،
و�أن���ه م��ن ع�ظ��م محبته ل��ك ف ��داك وحماك
ورع��اك حتى قبل �أن يكون لك كيان وقبل �أن
يكون لك ا�سم يدعونك به! هو يقول لك ولي
«التخف لأن��ي فديتك .دعوتك با�سمك� .أنت
لي» ()1
كم �أنت محب وحنون يا حبيبي!

ليكون مقدمة لل�صيام الكبير ال��ذي ي�أتي بعده
ب�إ�سبوعين� ,إختارته ليكون ق�صة جميلة للتوبة
وال�صوم وال�صالة ب�إيمان عميق ومحبة ورجاء,
ون�ستقبل الأربعين المقد�سة بقلب نقى ملت�صق
بالرب.
� �ص��وم ي��ون��ان ه��ذا ل��ه درو�� ��س روح �ي��ة كثيرة
لنت�أمل فيها ليعطي حياتنا الروحية ثمر ًا وتقدم ًا
كثيراً .فعندما ي�سمح اهلل لنا بتجربة �أو �ضيقة,
ال ني�أ�س بل يكون لنا رج��اء في ال��رب ,لأن الرب
الذي ي�سمح بال�ضيقة ال يتركنا وحدنا بل هو معنا
يقوينا وير�شدنا ويخرجنا من ال�ضيقة ب�سالم .اهلل
بقلم :يو�سـف يونـان
الذي �سمح بال�ضيقة ليونان ب�أن البحارة «�أخذوا
yabdelsayed@aol.com
يونان وطرحوه فى البحر ....و�أم��ا ال��رب ف�أعد
حوت ًا عظيم ًا ليبتلع يونان ( »....يونان )17:1لقد
تلقفته الأيادي الإلهية وحملته في رفق لكي ال يهلك
ولكي ال يغرق� ,أخذه اهلل وو�ضعه في جوف الحوت
ليحفظه �آمنا.
ن�سمع ه��ذا النبي العظيم ال��ذي �أخ�ط��أ وكان
هارب ًا من وج��ه ال��رب ,ن�سمعه عندما �سقط في
�ضيقة عظيمة و�إبتلعه الحوت�« ,صلى �إلى الرب
�إلهه من جوف الحوت» (ي��و ,)1:2و�صلى �صالة
عميقة كلها رجاء وثقة في اهلل الذي يحب �أوالده
�إختارت كني�ستنا القبطية �صيام يونان و�صيام حتى �إن �أخ �ط ��أوا ,في�سمح بال�ضيقة ليقودهم
المدينة العظيمة نينوى ال��ذى يبد�أ في الحادي للتوبة ولتنقية حياتهم الروحية ,فيقول «دعوت
ع�شر من �شهر �أم�شير الموافق  18من �شهر فبراير من �ضيقتي الرب ف�إ�ستجابني� ,صرخت من جوف

الهاوية ف�سمعت �صوتي» (يو .)2:2يونان كان في
بطن الحوت محاط ًا بالمياه وج��ازت عليه جميع
التيارات واللجج ,ورغ��م كل ه��ذا ال�ضيق �صلى
�إلى الرب بثقة ورجاء فيقول «�صرخت ...ف�سمعت
�صوتي»� ،إن��ه �صرخ وف��ي ال�ح��ال بالثقة ف��ي اهلل
والرجاء وبعين الإيمان ر�أى �أن اهلل �سمع �صوته.
كان يونان ينظر �إلى الم�ستقبل �أنه واقع حقيقة
و�أنه �سيعود �إلى الهيكل �إذ يقول «�أعود �أنظر �إلى
هيكل قد�سك» (يو ,)4:2لأن �إيمانه بالرب �أنه لن
يتركه بل ي�ستجيب له وينقذه و�سيعود يونان �إلى
هيكل ال��رب� ,إذ يكرر مرة �أخ��رى بكل ثقة قائ ًال
«حين �أعيت في نف�سي ذكرت الرب فجاءت �إليك
�صالتي �إلى هيكل قد�سك» (يو .)7:2ليتنا ن�صلي
من عمق قلوبنا �أن الرب ينظر �إلينا في �ضيقتنا
وي�ستجيب لنا من عظم محبته لأوالده الذين في
حاجة �إليه وي�صرخون له من عمق قلبهم ,وب�إيمان
ال يتزعزع في محبة الرب لهم ,ومحبتهم للرب,
حتى لو �سمح لهم بال�ضيقة ,كما �سمح لهذا النبي
العظيم بهذه ال�ضيقة لكي ي�صلح نف�سه المتمركزة
حول ذاته وكان هارب ًا من اهلل وال ينفذ م�شيئته,
ونتذكر دائم ًا قول داود النبى «�إلهنا ملج�أنا وقوتنا
ومعيننا في ��ش��دائ��دن��ا( »...م��زم��ور ,)45ونحن
ن�صلي ون�ق��ول ف��ي ��ص�لاة ال �غ��روب» ف��ي �ضيقتي
�صرخت �إلى الرب ف�إ�ستجاب لي و�أخرجني �إلى
الرحب ,الرب عوني ...قوتي وت�سبحتي هو الرب

وقد �صار لي خال�صاً» (مز.)117
كان الرب مع يونان « ف�أمر الرب الحوت فقذف
يونان �إل��ى البر» (ي��و ,)10:2وخ��رج يونان لينفذ
�إرادة الرب وينفذ �أي�ض ًا ما كان قد وعد به وهو
في عمق ال�ضيقة �إذ قال «�أنا ب�صوت الحمد �أذبح
لك و�أوف��ي بما نذرته للرب لخال�صي» (يو.)9:2
وهو في عمق ال�ضيقة ر�أى بالإيمان �أنه �سيخرج
ويذبح للرب ويقدم نذره لخال�ص الرب له .بعد
�أن يخرجنا الرب من ال�ضيقة ال نن�سى �أن ننفذ كل
ما وعدنا �أن نقدمة للرب من توبة حقيقية و�إيمان
ثابت ورجاء ال يتزعزع .
كانت طاعة يونان بعد خروجه من التجربة
كانت �سببا في خال�ص وتوبة �أهل نينوى المدينة
العظيمة التي يوجد بها �أكثر من �إثنى ع�شر ربوة
من النا�س ,كما كان ع�صيان يونان �سبب ًا لخال�ص
�أه��ل ال�سفينة الذين «خافوا ال��رب خوف ًا عظيم ًا
وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا» (يو.)16:1
نعم �إن الرب �صانع الخيرات يمكنه �أن ي�صنع
خير ًا من كل �شىء� ,إنه �صنع خير ًا من طاعة يونان
و�صنع خير ًا �أي�ض ًا من ع�صيان يونان .ليتنا في كل
�ضيقة ن�صلي ب�إيمان وطاعة كاملة للرب �صانع
الخيرات لكي يعطينا حياة التوبة الدائمة وي�صلح
كل نقائ�صنا وي�ستخدم كل �ضيقة لتكون �سبب
خال�ص لنفو�سنا ولنفو�س غيرنا.
ولإلهنا المجد الدائم الى الأبد �آميــــــن.

�س�ؤال� :إن كان ال�سيد الم�سيح قد
ق���ال« :م��ن �آم���ن واعتمد خل�ص»
(م����������ر ،)16:16ف��ل��م��اذا يعمد
الأطفال وهم لم ي�ؤمنوا بعد؟
الإج��اب��ة :نحن نعمد الطفل ،لأن
المعمودية الزمة لخال�صه.
وذل���ك ح���س��ب ق ��ول ال���س�ي��د الم�سيح
لنيقوديمو�س «الحق الحق �أق��ول لك �إن
كان �أحد ال يولد من الماء والروح ،ال يقدر
�أن يدخل ملكوت اهلل» (يو.)5:3
وكذلك لي�صير ع�ضو ًا في الكني�سة
وي�ستفيد من روحياتها.
ي�ستفيد من الأ�سرار الكن�سية ،ويح�ضر
�إل��ى الكني�سة وي�شترك ف��ي قدا�ساتها،
ويتناول .لماذا نحرمه من كل هذا الجو
الروحي وه��ذه الفوائد الروحية؟! �ألأنه
طفل؟ ه��وذا ال�سيد الم�سيح يقول «دعوا
الأوالد ي�أتون � ّإلي وال تمنعوهم ،لأن لمثل
ه�ؤالء ملكوت ال�سموات» (متى.)14:19
ول �ك��ن ل �ع��ل ال�م�ع�ت��ر���ض ي �ق��ول :ولكن
الطفل لم ي�ؤمن .والإيمان الزم للخال�ص.
فنقول:
الإي��م��ان ���ش��رط للكبار ،الذين

بقلم :د� .إميــل ب�شــاي

emitedbishay@cox.net

«ال تخف فأني
معك"
(أش»)5 :43
الرب خالقك
«والآن هكذا يقول ُّ
يا يعقوب ...ال تخف لأ ِنّي فديتك،
َ
اجتزت في المياه
دعوتك با�سمك� .إذا
ف�أنا معك ،وفي الأنهار فال تغمرك.

في عمق الضيق..
يتجلى اإليمان
العميق

من عمره� .أكنا البد �أن ن�س�أله عن �إيمانه
ب�شريعة الختان كما �أعطاها الرب لأبينا
ابراهيم (تك� .)17أم هو يختتن ب�إيمان
والديه ،وي�صير له ذلك بر ًا ،وين�ضم �إلى
�شعب اهلل.
 -4الأط��ف��ال ال��ذي��ن اعتمدوا
�ضمن �أ�سرات ب�أ�سرها.
فقد قيل عن ليديا بائعة الأرجوان �إنها
اعتمدت «هي و�أهل بيتها» (�أع.)15:16
ول��م ي�ستثن الأط �ف��ال .وقيل عن حافظ
ال�سجن الذي �آمن على يد بول�س و�سيال،
�إن��ه «اعتمد ف��ي ال �ح��ال ،ه��و وال��ذي��ن له
�أجمعون» (�أع� .)33:16ألم يكن هناك �أي
طفل في كل ه��ؤالء؟! .وقيل نف�س الكالم
عن كري�سب�س رئي�س المجمع في كورنثو�س
(�أع .)8:18ويقول بول�س الر�سول �إنه عمد
«بيت ا�سطفانو�س» (1ك � ��و .)16:1ولم
ي�ستثن ما فيه من �أطفال.
وعموم ًا ال توجد �آية في الكتاب تمنع
معمودية الأطفال.
ومع ذلك فهم عندما يكبرون �سيختبر
�إيمانهم� .إن ثبتوا فيه ا�ستمروا .و�إن لم
يثبتوا ال ينتفعون ،ك�أي كبير اعتمد وكان
م�ؤمن ًا ثم لم يثبت ،وال فارق.

ذكريات مع البابا كيرل�س ال�ساد�س ()190

قديس القرن العشرين
روت لي �شقيقة الأ�ستاذ بديع منير حنا
الواقعة التالية التي جمعت �شقيقها بالبابا
كيرل�س عام  .1967وما حدث �أن �شقيقها بديع
كان يعمل في م�صانع البتروكيماويات بمنطقة
الزيتية بمدينة ال�سوي�س ،وكانت هذه المنطقة
ت�ضم العديد من الم�صانع الكبيرة ،ومعامل
يحتفل دير الأنبا انطونيو�س بكاليفورنيا تكرير البترول ،وكانت كلها ثمار جهود الدولة
بعيد نياحة القدي�س العظيم البابا كيرل�س الم�صرية التي �أعطت �إهتماما كبيرا بالدور
ال�صناعي في تنمية االقت�صاد الم�صري.
ال�ساد�س يومي  9و  10مار�س .2019
وح��دث �أثناء ع��دوان  5يونيو  1967الذي
احتلت خالله ا�سرائيل �صحراء �سيناء� ،أن
الطيران الإ�سرائيلي والمدفعية وال�صواريخ
بعيدة المدى داومت على �ضرب منطقة مدن
القناة مما ت�سبب في تهجير معظم �سكان مدن
ال�سوي�س والإ�سماعيلية وبور�سعيد �إلى المناطق
Teach yourself
وال�م��دن المجاورة بمنطقة الدلتا خوفا من
Coptic Hymns
الهجوم الإ�سرائيلي الم�ستمر ،وكان �سكان هذه
المدن الثالثة يجمعون الجثث و�أ�شالء قتالهم
Free website: Copمن المدنيين من ال�شوارع والمنازل من جراء
tic-alhan.com
الهجوم الإ�سرائيلي.

ع ّلم نف�سك
الألحان القبطية

وت�ضيف �شقيقة الأ�ستاذ بديع �أن �شقيقها
ذكر لها مرارا �أن جثث زمالئه في العمل كانت
متفحمة من جراء �ضرب الطيران والمدفعية
وال�صواريخ الإ�سرائيلية ..وكان ي�صعب نقل
هذه الجثث نتيجة �إلت�صاقها بالزيوت والبترول
ال�سائل ال�ساخن نتيجة �ضرب الم�صانع.
�سافر بديع في زيارة �سريعة �إلى القاهرة
على �أن يعود لهذه المنطقة الغير �آمنة خالل
�أي��ام ..و�شعر بديع �أنه في خطر ،وقد ي�صاب
في غارة من غارات العدو ويموت ،فق�صد �إلى
الكاتدرائية المرق�سية بالأزبكية و�صعد �إلى
المقر البابوي لعله يجد �أح��د الآب��اء الكهنة
ليطلب منه ال�صالة ،ف��إذا عاد �إلى ال�سوي�س
وح��دث له �أي مكروه يكون قد تمت ال�صالة
عليه مقدما.
وحدث عند �صعوده �ساللم المقر البابوي
�أن وجد �أمامه البابا كيرل�س واقفا عند نهاية
ال�سلم ،ولكنه ل��م يعرف �ساعتها �أن��ه �أمام
�سيدنا البابا ،فقد ظن �أن��ه �أح��د الآب��اء كهنة
الكاتدرائية.

بقلم :وجدي ميخائيـل
لي�سان�س �صحافة

wagdy_mikhael@yahoo.com

وحكى ل�سيدنا ق�صته وخوفه من �أن يموت
عقب عودته �إلى مدينة ال�سوي�س ويدفن بدون
ال�صالة عليه ..وفوجئ ب�سيدنا ي�ضع يده على
كتفه وي�صلي له ثم قال له مبت�سما« :ال تخف
يا �إبني � ..سوف تعي�ش ..و�سوف تتزوج و�سوف
يرزقك الرب بثالثة من الأبناء!!.
وع��ا���ش الأ��س�ت��اذ بديع �سالما م��ن ك��ل هذه
المخاطر والأهوال المحيطة به وتزوج و�أنجب
بنتين وولد ،ومازال حيا يرزق ليومنا هذا ،وقد
ظللته بركة ودعاء قدي�س القرن الع�شرين البابا
كيرل�س ال�ساد�س ،ومنعت عنه كل �أذى ومخاطر
العدو الإ�سرائيلي.
و�إلى اللقاء في العدد القادم ب�إذن اهلل

طريقة عمل الميرون المقد�س
يتم طبخ زي��ت ال�م�ي��رون المقد�س
عن طريق ا�ستخال�ص الزيوت العطرية
م��ن الأف��اوي��ة  Extractionبا�ستخدام
القاعدة الزيتية زيت الزيتون النقي و
قد تم تعديل طريقة الطبخ با�ستبدال
الأفاوية بم�ستخل�صاتها الزيتية
ت�ضاف الأف��اوي��ة �أي الأع�شاب التي
تدخل في عمل الميرون الأت��ي ذكرها
بعد �أن ت ُْط َحن وتنخل جيدا �إلي الماء
وتنقع ،ثم زيت زيتون فل�سطيني وتطبخ
علي ن��ار ه��ادئ��ة م��ع التقليب الم�ستمر
�إيبدياكون
على �أرب �ع��ة طبخات ت�ستغرق حوالي
�أنطونيو�س رم�سي�س ميخائيل
�أ�سبوع و بعد ا�ستخدام الم�ستخلطات
الزيتية للأفاوية �أ�صبح الخلط يتم على
البارد ،ثم يبرد وي�صفى (مع االحتفاظ
بالتفل).
 -9قرفة
ت�ضاف ال��درور (العطور) وبعد �أن  -10قرنفل
تمزج تما ًما بالتقليب الم�ستمر فيتكون  -11ق�شور ورد عراقي
الميرون ،ويعب�أ في الأواني.
 -12ح�صا لبان
ي�ضاف زيت الزيتون الفل�سطيني �إلي  -13ب�سبا�سة
التفل الناتج من الأربعة طبخات ويغلى  -14جوز الطيب
ثم يبرد وي�صفى فيتكون زيت الغاليالون  -15زرنباد
الذي ي�ستخدم في المعمودية �أي�ضا.
� -16سنبل
مكونات الميرون المقد�س :
 -17عود قاقلي
�أف��اوي��ة وم�ف��رده��ا ف��وه ب�ضم الفاء  -18مر
و� �س �ك��ون ال� ��واو وه ��ي ف��ي اال�صطالح  -19زعفران
ال �ط �ق �� �س��ي ت �ع �ن��ي �أ�� �ص� �ن ��اف ال �ت��واب��ل 	-20الدن و المي
والنباتات العطرية التي تدخل في طبخ  -21دار�سين
زيت الميرون المقد�س بوا�سطة البابا � -22صبر ق�سطري
البطريرك وبم�شاركة الأباء الأ�ساقفة.
 -23الميعة ال�سائلة
�أما عن هذه الأفاوية فهي :
 -24حبهان
 -1ق�صب الذريرة
 -25م�سك �سائل
 -2عرق الطيب
 -26عنبر
 -3ال�سليخة
 -27بل�سم
 -4دار �شي�شعان
 -28زيت الزيتون
 -5تين الفيل
ه���ذه ه ��ي م �ك��ون��ات زي���ت الميرون
	-6الفندر
المقد�س اما عن طق�س الطبخ فهذا ما
 -7ق�سط هندي
�سوف نتحدث عنه  -ان�شاء الرب و ع�شنا
� -8صندل مقا�صيري
 -في العدد القادم.

محطة «�أرثوذك�س نيوز» لعمل الخير
مطلوب م�ساعدة مالية لتغطية تكلفة  20عملية جراحية
تقديم :د .مجدى نوار

�أهنئكم بقدوم �أقد�س �أ�صوام كني�ستنا
القبطية و�أك �ث��ره��ا روح��ان �ي��ة ,ال�صوم
الكبير لأن��ه ي�سبق �صليب رب المجد,
ال��ذى تمم فيه خ�لا���ص الب�شرية كلها
و�أعطانا فداء ًا �أبدي ًا لأنه ...لي�س ب�أحد
غيره الخال�ص.
كثير ًا ما ن�سمع عن قدي�سين يعي�شون
ف��ي و�سطنا ون�ح��ن ال ن�ع��رف �شيئا عن
�أعمالهم �أو �أفعالهم التي يمجدون بها
ربنا في حياتهم بال �ضو�ضاء �أو �إظهار
لهذا العمل حتى ال ي�ضيع �أج��ره��م �أو
ينالوا المديح.
عم عبد الم�سيح ,رجل ب�سيط عا�ش
في �إحدى قرى �أ�سيوط حتى زمن قريب,
كان ي�سكن في �شقة من غرفتين و�صالة,
كان يت�ألم عندما يرى �أطفال يتامى بال
م��أوى �أو �صدر حنين يرعاهم فقرر �أن
يجمع  ١٢طفال من ه�ؤالء ويرعاهم في
�شقته ,وكان �أب ًا حنون ًا لكل واحد منهم,
فكان يجهز وجباتهم وي�أخذهم للمدار�س
ويعتني ب�إحتياجاتهم ,وت ��أت��ي �سيدة
م��رة كل �إ�سبوع لتدمي�س الفول وغ�سل
مالب�سهم ,وكانوا يتناولون وجبتين فقط
يوميا ,لأن عم عبد الم�سيح كان راجل
على �أد حاله ولم يكن �أحد ي�ساعده في
تربية الأوالد �أو تكلفة معي�شتهم لأنه
�إعتبر �أن ه��ذه الوزنة �أعطاها له ربنا
ف�أراد �أن يربح بها.
وف ��ى �أح� ��د الأي � ��ام الح ��ظ ع��م عبد
الم�سيح �أن الأوالد « ي�ه��ر��ش��ون» في
جلدهم مع بداية ظهور بع�ض القروح
الجلدية ،ف�س�أل ال�سيدة التى ت�ساعده:
متى �إ�ستحم ه ��ؤالء الأط �ف��ال؟  ...فلم
تتذكر لأن ك��ل طفل ل��ه طقم مالب�س
واحد ونادر ًا ماي�ستحمون!!! ت�ضايق جد ًا
عم عبد الم�سيح وطلب منها �أن تحميهم
ف��ي ال�ح��ال على �أن يبقوا ف��ي �أ�سرتهم
تحت الأغطية حتى يتم غ�سل مالب�سهم
وتجفيفها!! وفعال فعلت ال�سيدة كما
طُ �ل��ب م�ن�ه��ا ,ول�ل��إ���س��راع ف��ي تجفيف
المالب�س ,قامت ال�سيدة ب�إيقاد وابور
جاز وو�ضعته بالقرب من مالب�س الأوالد
حتى تجف ب�سرعة ....ولكن حدث مالم
يكن فى الح�سبان وهو �أن النار �أم�سكت
بمالب�س الأوالد و�أحترقت !!
لم يتمالك عم عبد الم�سيح ما تراه
ع �ي �ن��اه ,ف��دخ��ل غ��رف�ت��ه و�أم� ��ام �صورة
الم�سيح �أوق ��د �شمعة وق��ال معاتبا...
الأوالد مابيعرفو�ش طعم اللحمة وبياكلوا
ف��ول وب ����س ..ور��ض�ي�ن��ا ,ون ��أك��ل مرتين
في اليوم ور�ضينا � ...أمرا�ض و�ضعف
ور�ضينا ..وك��ل ول��د عليه ال�ه��دوم اللي
عليه ور� �ض �ي �ن��ا ...ل�ك��ن ك �م��ان تتحرق
هدومهم ويف�ضلوا من غير هدوم� ...أنا
خال�ص م�ش قادر �أ�ستحمل ..وبكى ب�شدة
وهو يم�سك �صورة الم�سيح وي�صرخ....
في كده؟
ليه بتعمل ّ

غ�ف�ل��ت ع �ي��ن ع�ب��دال�م���س�ي��ح لدقائق
و�أ�ستيقظ على �صراخ �أوالد من اال�شارع
� ..إفتح ياعم عبد الم�سيح �إفتح� ...أ�سرع
الرجل وفتح الباب و�إذ به ي��رى عربية
فارهة �أمامه وتنزل منها �سيدة غنية...
و�س�ألته� :إن��ت عبد الم�سيح؟� ..أجاب..
نعم ,فيه �إيه ,ومين ح�ضرتك؟
وهنا طلبت ال�سيدة من ال�سائق �أن
يح�ضر  ١٢كرتونة من �شنطة العربية
وقالت له �أنا عاي�شة في �أ�سيوط و�إثناء
�صالتي �أمام �صورة العدرا ,لقيت العدرا
�أمامي ,وقالت لي قومي حاال و�إ�شترى١٢
طقم غيارات بالمقا�سات دى ...وقالت
لي �إ�سم القرية و�أن��ا حاو�صلك بنف�سي,
ب�س �إن��ت تروحي ت�شتري المالب�س قبل
المحالت ما تقفل  ...وفعال �أح�ضر ربنا
بدل الطقم  ١٢طقم مالب�س لكل طفل.
ال تقلق ي��ا�أخ��ى ف� ��إن طلبتك �سوف
ت�ستجاب حتى ولو في الهذيع الرابع !!
+++
ن�أتي الآن لمو�ضوع خدمتنا في هذا
العدد ,التي بد�أت ب�إت�صال تليفوني من
�أحد الأ�صدقاء في كندا وهو �إ�ست�شاري
ج��راح��ة م�ن��اظ�ي��ر ,ليخبرنى بزيارته
لم�صر لمدة �أ�سبوعين لإج��راء �سيمنار
عن جراحة المناظير لتدريب الأطباء
ف��ي الأ�سكندرية ,وم�ستعد �أن ي�شارك
في �أي خدمة� .أعتبرتها فر�صة منا�سبة
لإخ��وة ال��رب الذين ينتظرون بال�شهور
حتى ت�ت��اح لهم الفر�صة لإج ��راء مثل
هذه العمليات لأ�سباب كثيرة منها قلة
ال� �م ��وارد ال�م��ال�ي��ة ل�ل���ص��رف ع�ل��ى هذه
العمليات ,بدء ًا من �أتعاب الطبيب وتكلفة
الم�ست�شفى والأدوية ,حتى �أ�صبح العالج
فى م�صر مكلف جدا و�أكثرمن �إمكانيات
�أي �أ�سرة.
�إتفقت مع الجراح الزائر �أن يخ�ص�ص
� ٥-٤أي��ام لإج��راء عمليات لإخ��وة الرب
وتم الإتفاق على �إجرائها في م�ست�شفى
ببا و�أخرى في بني مزا ر و�سوف ي�شارك
�إخ��وت�ه��م بالمهجر بتكلفة الم�ست�شفى
والأدوي ��ة المطلوبة .ب��د�أن��ا الإت�صاالت
بمراكز خدمة مر�ضى �إخ��وة ال��رب في
الأماكن المحيطة في الإ�سبوع الما�ضى,
وفي خالل �أي��ام �سجلنا  ١٠ح��االت وفي
تقديري �أن يكون عندنا �أك�ث��ر م��ن ١٠
حاالت �أخرى.
�أخ ��ى ال�ح�ب�ي��ب � ....أن ��ت ت��رى �أننا
نحاول بقدر الإمكان �إ�ستخدام الوزنات
التي و�ضعها اهلل في �أوالده ,حتى ن�سند
الع�ضو ال�ضعيف قبل �أن ي�سقط وبعدها
نلوم �أنف�سنا لأننا لم نفعل �شيئا�...أذكروا
المقيدين ك�أنكم مقيدون مثلهم.
رجاء �أن تر�سل ال�شيك كالآتى:
Pay To: Santa Verena Charity
PO Box 51206
Irvine, CA 92619
�أرثوذك�س نيوز/تكلفة الجراحات Memo:
magdynawar@gmail.com
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ال�شاعر والأديب :فيكتــور هــوجــو
�شاعر الب�ؤ�ساء ون�صير ال�ضعفاء

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

ن�ستعر�ض مع ًا في هذا العدد م�شوار حياة
واحد من �أعظم روائي الحركة الرومان�سية،
حتى يومنا هذا� ،إنه (فيكتور مارى هوجو)،
ذلك الأديب الفرن�سي الذي ولد في  ٢٦فبراير
 ،١٨٠٢وعا�ش حتى ٢٢مايو  ،١٨٨٥م�شوار
عمره (  )٨٣عام ًا .قالوا عنه انه يمتلك روح ًا
عجوزاً ،بمعنى �أن لديه عديد من ال�صفات
الب�شرية وخ�ب��رات�ه��م ،م�م��ا يجعله (�شديد
التفهم للآخرين ولأخطائهم وي�شفق عليهم
من م�شكالتهم ،بل ويحاول �إنقاذ من هم فى
ورطة ،دون تفرقة بين الأ�شخا�ص ،كما كان
يت�صف بالبراءة ،ونقاء القلب ،وطول الأناة،
وقدرة فائقة على الإدراك والب�صيرة ،وح�سن
التمييز ،والنبل ،والب�ساطة ،وعمق التفكير،
والحكمة ،والمحبة وال�ح�ن��ان ،والم�شاركة
االن�سانية الحقة).
درا�سته:
 در�س القانون لكنه لم يعمل محاميا، در�س الأدب الالتيني �أ��ص��در �أول دواوي �ن��ه وه��و �إب��ن التا�سعةع�شرة من عمره ،وف��ي الحادية والع�شرين،
�أ�صدر �أولى روايته.
حياته االجتماعية :
تعر�ض لم�آ�سي بحياته ،ولم ينهزم ،وكان
مثا ًال لمقولته ال��رائ�ع��ة} :ك��ن قوي ًا لأجلك،
فالحياة تهلك ال�ضعفاء دائم ًا{ .عمل والده
�ضابط ًا ع�سكرياً ،ث��م �أ�صبح ج �ن��را ًال تحت
قيادة نابليون ،وكان يعتبره مث ًال �أعلى  ،بينما
كانت والدته (�صوفى) ،كاثوليكية متدينة،
وقد عانى (فيكتور هوجو) ،الم�شكالت بين
والديه قبل انف�صالهما نظر ًا لكثرة �سفر والده
بحكم طبيعة عمله ،واختالف وجهات نظره
ال�سيا�سية مع والدته حيث كانت من م�ؤيدي
النظام الملكي ،وا�ضطر للعي�ش مع والدته،
التى تولت م�سئولية تعليمه حتى وفاتها عام
١٨٢١حيث تزوج بعد ذلك من حبيبته (�أديل
فو�شير) التي رف�ضتها �أمه قبل وفاتها ،عام
 .١٨٢٢و�أن�ج��ب منها خم�س �أب�ن��اء ،وفوجيء
بوفاة �إبنته الكبرى والمف�ضلة في حادثة غرق
�أليم بنهر ال�سين عن عمر يناهز ( )١٩عاما،
ورحل معها زوجها عندما كان يحاول �إنقاذها،
مما �أ�صاب (هوجو) ،ب�صدمة �شديدة ،كتب
على �إثرها العديد من الق�صائد فى �إثر ذلك
الحدث المهول.
تلى ذلك وفاة �إثنين من بنيه ،فكتب ديوان ًا
�أطلق عليه �إ�سم «�أوالدى» ثم غير اال�سم لي�صبح
«ت���أم�ل�ات» .ت��أرج�ح��ت ق�صائده بين الوجع

فيكتور هوجو
واليقين ،بحتمية التما�سك ،وك��ان تج�سيد ًا
لحكمته ال�صادقة« :الألم ثمرة ،واهلل ال ي�ضع
ثمار ًا على غ�صن �ضعيف ال يقدر على حملها».
وعندما توفت زوجته ،و�صديقة طفولته ،عام
 ،١٨٦٨ا�ضطر لترك فرن�سا وللعي�ش بالمنفى،
وكان �صلبا ويرف�ض االنهيار.
وعندما كان يعانى ،كان ينعزل عن النا�س
ويجبر نف�سه على الكتابة :وكيف ال يفعل هذا
وهو القائل�« :سر العبقرية هو �أن تحمل روح
الطفولة �إلى ال�شيخوخة ،مما يعنى عدم فقدان
الحما�س �أبداً».
كما كان لديه القدرة على ان يت�سامح مع
الجميع! حتى عاطفي ًا ا�ستطاع �أن يت�سامح
مع زوجته و�أم �أوالده «ادي��ل» ،التي اعترفت
له بعدم �إخال�صها له عام  ،١٨٣١فلقد تزوج
منها  -حبيبة الطفولة  -وهو كان يعلم �أن �أخاه
يتمناها ويحبها في �صمت ،لكنه ك��ان يحلم
دائم ًا ب��إم��ر�أة �صعبة المنال� ،إم��ر�أة يتمناها
الجميع.
ن�شاطه االدبي واالن�ساني
(ح�صاد �سنينه)
اختار �أن يدافع عن ال�ضعفاء من خالل
الأدب ،ولكن ،كيف ؟؟!
و�ضع نف�سه مكان كل �شخ�ص ،بائ�س ،وتعاي�ش
مع ما يعانيه من م�شكالت و�أزمات ،وتمكن �أن
يعبر عن م�شاعره باقتدار (فعلى �سبيل المثال
ن�شر عام  ١٨٣١رواية «�أحدب نوتردام» ,التي
انتقد فيها ق�سوة الب�شر على ال�ضعفاء ،و�صف
فيها ب�ج��دارة وبدقة بالغة م�شاعر الأح��دب
المنبوذ) .كما �أو��ض��ح �أن قبح المظهر ،قد

يخفي جمال الروح ،ونقاء القلب ،وهو الجمال
الحقيقي للإن�سان من خ�لال ق��ارع �أجرا�س
كاتدرائية ن��وت��ردام� ،صاحب ال��وج��ه القبيح
والقلب الجميل ،وكيف عانى طيلة عمره ظلم
النا�س لقبحه ،ثم �أحب �إمر�أة جميلة احترمت
�إن�سانيته ،ولم ت�سخر كالآخرين منه لإعاقته،
ومظهره ،ويو�ضح (هوجو) في رائعته ،كيف
تمتع الأحدب ب�صفات جميلة لم يقترب منها
الذين ي�سخرون منه.
كما ن�شر روايته الم�شهورة (الب�ؤ�ساء)عام
 ١٨٦١والتي دافع فيها عن (جون فالجون)،
الفقير ال��ذي ُ�سجن  ١٩عاما ،ولقد ا�ستغرق
في كتابة الب�ؤ�ساء ،بعد وفاة �إبنته ،وكتبها في
المنفى ،وكان عمره  ٦٠عاماً ،وتناولت الرواية
الخير وال�شر والعدالة والأخالق في فرن�سا في
القرن التا�سع ع�شر ،وتقدم تفا�صيل الحياة
االجتماعية وال�سيا�سية ،وت�أثيرحروب نابليون،
كما تحكي ق�صة رجل �أمي ب�سيط �سرق رغيف ًا
من الخبز لإطعام �أطفال �أخته ال�سبعة ،ولم
ي���ر�أف ب��ه ال�ق��ا��ض��ي ،وح�ك��م عليه بال�سجن
خم�س �سنوات مع الأ�شغال ال�شاقة ،و�أنهكه
ال�سجن فهرب ،وقب�ض عليه وحوكم مجدداً،
و�أ�ضيفت �سنوات جديدة ل�سجنه ،ثم هرب
ثانية وقب�ض عليه ،و�صدر عليه حكم ًا جديداً،
وكرر الهرب حتى �أ�صبح مطالب ًا بال�سجن ت�سعة
ع�شر عام ًا ب�سبب �سرقة رغيف !!! .وبعد �إنتهاء
حب�سه خ��رج للحياة ،بعد �أن م�ل�أه والتهمه
الي�أ�س والب�ؤ�س ،ودفع �أثمان باهظة لقاء جرم
ب�سيط ،وتعر�ض ل�سوء المعاملة من المجتمع
ل�سابقة �سجنه ،فزادت رغبته بعقاب المجتمع،
وتعر�ض لظلم دخ��ل على �إث��ره ال�سجن وهو
يرى ،ثم هرب ،وعا�ش مطرود ًا ومطارد ًا بقية
عمره ،رغم وجود �أغنياء �أحرار ي�سرقون قوت
الفقراء ،ويتمتعون بحياتهم!!
وال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن ��ه ال ي��ذك��ر �إ� �س��م (
ه��وج��و)� ،إال ويقترن �إ�سمه ب(الب�ؤ�ساء)،
وترجمت �إلى ت�سع لغات ،وكتب في مقدمتها:
«طالما توجد ال مباالة وفقر على االر�ض ،كتب
كهذا الكتاب �ستكون �ضرورية دائماً».
هذه الرواية ،تناولت الخير وال�شر ،والعدالة
واالخ�ل��اق ف��ي ف��رن���س��ا ،ف��ى ال �ق��رن التا�سع
ع�شر ،وتقديم تفا�صيل الحياة االجتماعية
وال�سيا�سية ،وت�أثير حروب نابليون.
وم���ن ب �ي��ن دواوي� � ��ن � �ش �ع��ره( :ت� ��أم�ل�ات،
�أ�سطورة الع�صور ،ومن م�سرحياته ورواياته،
م��ن �أوراق �شجر ال�خ��ري��ف ،الملك يت�سلى،
الأ�صوات الداخلية ،الأ�شعة والظالل ،عمال
البحر ،الرجل الذى ي�ضحك ،العام الرهيب،
وغيرها).

كما ك��ان ر�سام ًا يجيد الر�سم ،والجدير
ب��ال��ذك��ر ان��ه و��ض�ع��ت ��ص��ورت��ه ع�ل��ى الفرنك
ال�ف��رن���س��ي .ك�م��ا ت��رج�م��ت �أع �م��ال��ه لمعظم
لغات العالم ،وتحولت لأف�لام وم�سل�سالت،
وم�سرحيات.
وف��ى ع��ام  ،١٨٣٣التقى هوجو ،فى �إطار
فل�سفته الحياتية ف��ي ان يطفو ف��وق عالم
العالقات ليختبر حقيقة م�شاعره ،فالتقى
بالممثلة (جولييت) التي كر�ست حياتها له،
و�أنقذته من ال�سجن ،وكتب لها �أجمل الق�صائد،
وكتب مذكراتهما معاً ،وكانا ي�سافران مع ًا كل
عام �إحتفاال بيوم لقائهما و�صداقتهما ،وفي
النهاية اختار �أن يكمل حياته معها ،بعد �أن
ا�ستمرت هذه ال�صداقة لمدة خم�سين عام ًا،
وحزن عليها حزن ًا �شديد ًا بعد �أن ماتت قبله
بعامين !!
حياته ال�سيا�سية واالجتماعية :
ك��ان ع�ضو الجمعية الوطنية الفرن�سية،
ع�ضو مجل�س ال�شيوخ فى الجمهورية الفرن�سية
الثالثة ،و�شارك بالحرب الفرن�سية البرو�سية،
ونفي خارج فرن�سا  ١٥عاماً ،ثم عاد لباري�س،
واح�ت��ل مكانته ك��أدي��ب فرن�سا وك��ان نا�شط ًا
اجتماعياً ،كما ك��ان يدعو لإل�غ��اء الإع ��دام،
وبتحليل معظم �أع �م��ال��ه ،ت�ج��د ان �ه��ا تم�س
الق�ضايا االن�سانية واالجتماعية وال�سيا�سية
فى وقتها ،ثم عاد لباري�س في مجل�س العموم،
وكان يردد عبارة جميلة:
«ال ق��وة ك�ق��وة ال�ضمير ،وال مجد كمجد
الذكاء».
«ولي�س هناك جي�ش �أق��وى من فكرة حان
وقتها».
كما تنبه ونبه على �أهمية التعليم في بناء
االن�سان ،وحماية المجتمع وق��ال« :من يفتح
باب مدر�سة يغلق باب �سجن».
ومن بين الجوائز التي منحت له (ني�شان
جوقة ال�شرف من رتبة �ضابط عام .)١٩٣٧
حق ًا ما ي�شغل االن�سان به عمره ،ي�ضيف
�إل �ي��ه �أو يخ�صم م �ن��ه!! ،وال � �ش��يء ي�ضيف
للإن�سان ك��االب��داع ،ال��ذي ي�ضاعف الأعمار،
ويمنح �صاحبه حيوات �أخرى بعد موته ،ومن
ه�ؤالء (فيكتور هوجو) ،القائل« :على الرغم
من �أن الحياة ق�صيرة ،ف�إننا نجعلها �أق�صر
بت�ضييع الأوقات دون �أدنى مباالة».
ك��ان ف��ي حياته م ��ر�آة لع�صره اجتماعي ًا
و�سيا�سياً ،و�أثرى العمل االدبي ب�أعمال خالدة،
مكم ًال م�شوار حياته ،ن�سعد نحن بح�صاد
�سنينه.

محنة م�سيحيي م�صر المعا�صرة
منذ دخول العرب لم�صر �سنة  642ميالدية
والم�صريون الذين بقوا على دينهم الم�سيحي
يعرفون فترات من الهدوء وال�سالم الن�سبي
وفترات تتراوح ما بين الم�ضايقات والتمييز
والإ�ضطهاد .ومنذ �أ�س�س محمد علي م�صر
الحديثة فقد كانت �سنوات العقدين التاليين
ل �ث��ورة  1919ه��ى الأف���ض��ل ن�سبيا بالن�سبة
لم�سيحي م�صر و�إن لم ت�صل �أو�ضاعهم لحالة
المواطنة الكاملة والمثلى فى دولة مدنية فى
�أي وقت.
ولكنني �أظ��ن �أن م��ا تعر�ض ل��ه م�سيحيو
م�صر خالل ال�سنوات الثالث الأخيرة وحتى
هذه اللحظة هو الأ�سو�أ منذ بد�أ محمد علي فى
ت�أ�سي�س م�صر الحديثة فى  .1805وال�شك �أنه
ال يوجد �سبب واحد لهذه الموجة الكئيبة ولكن
هناك حزمة �أ�سباب.
فقد �ساهم �إنهيار التعليم وت�شبعه بروح
م �� �ض��ادة لقيم ال��دول��ة ال�م��دن�ي��ة والتعاي�ش
الم�شترك والتو�سع الرهيب فى التعليم الديني
(الإ�سالمي) فى خلق مناخ عام يح�ض على كل
نقائ�ض قيمة التعاي�ش الم�شترك.
ك��ذل��ك  ،فقد �ساهم ف��ى ال��و��ص��ول بحالة
المجتمع الم�صري لهذه الحالة من الإحتقان
المد ال��ذى ال ينكر لتيار الإ��س�لام ال�سيا�سي

ال�سيما مع بداية حقبة الرئي�س �أنور ال�سادات
فى �أواخر .1970
و�أي�ضا  ،ف��إن تغلغل الذهنية الوهابية فى
المجتمع الم�صري بوجه عام وت�شبع الخطاب
الديني الم�سلم بها بوجه خا�ص كان وال يزال
من �أهم �أ�سباب ما و�صل له و�ضع الم�سيحيين
الم�صريين من �سوء يتراوح ما بين الم�ضايقات
و التمييزو الإ�ضطهاد.
وبمحاذاة هذه العوامل �أو الأ�سباب الثالثة
 ،فقد كان واليزال لتداعيات �أحداث ال�سنوات
الخم�س الأخيرة كبير الأث��ر (ال�سلبي) على
�أحوال الم�صريين الم�سيحيين.
وخام�س �أ�سباب هذا التردي الكبير هو عدم
وجود ر�ؤية �سيا�سية وا�ضحة للحكم وللحكومة
بخ�صو�ص ه��ذه المع�ضلة .وال��ش��ك �أن عدم
وجود �سيا�سة للحكم بخ�صو�ص م�آ�سي �أو�ضاع
م�سيحي م�صر هو بمثابة بنزين �إ�ضافي يلقي
يوميا على حرائق موجات الم�ضايقات و التمييز
و الإ�ضطهاد التى يعانى منها (ب�صبر ووطنية
عجيبين) م�سيحيو م�صر .وال�شك عندي �أن
التعامل الفعال والمجدى مع الو�ضع الم�أ�سوي
الراهن لم�سيحي م�صر يبد�أ بموقف وا�ضح
وق��وي من القيادة ال�سيا�سية يعك�س ويج�سد
�إلتزامها بو�ضع ح��د لهذا الو�ضع المتردي

ويظهر للكافة �أن هناك �إرادة �سيا�سية كاملة
وقوية وذات �سيا�سة هدفها الق�ضاء الكامل
على كل ما يتعر�ض له الم�صريون الم�سيحيون
من ع��دوان فى �شكل م�ضايقات �أو تمييز �أو
�إ�ضطهاد و�أن ه��ذه الإرادة تواكبها حزمة
�سيا�سات وب��رام��ج وخ�ط��وات �ستكفل تحقيق
الغايات المرجوة.
وكل هذا ي�ستلزم البدء من تحديد وا�ضح
لما �أو�صلنا للحالة الراهنة البائ�سة والكئيبة
 ،و�أظنني �أوجزتها فى العوامل �أو الأ�سباب
الخم�سة التى ذكرتها �آنفا ثم يعقبه كما ذكرت
و�ضع و�إع�ل�ان ر�ؤي��ة القيادة فى ه��ذا ال�ش�أن
و�أخ�ي��را تحديد و�إع�لان الخطوات المحددة
للق�ضاء على هذا العار الوطني:
وه ��و ع ��ار ع�ل��ى ال��دول��ة وع �ل��ى القيادات
ال�سيا�سية والحكومية وعلى النخب ب�شتى
طوائفها و�أهمها النخب الثقافية والإعالمية ،
و�أي�ضا عار على الم�صريين الم�سلمين الذين
ال ينبغي �أال يغ�ضبهم وي�ؤلمهم بل ويخزيهم
ما و�صلت له موجات العدوان على الم�صريين
الم�سيحيين وال�ت��ى و�صلت لإزه ��اق الأرواح
وحرق الكنائ�س والبيوت والمنع من الم�شاركة
فى الإنتخابات وال�ضرب والإه��ان��ة والتعرية
وتخريب البيوت والممتلكات.
و�أخ�ت��م بكلمة للقيادة ال�سيا�سية فحواها
�أن تنفيذ ما من �ش�أنه �إنهاء كل ما يتعر�ض

بقلم :طارق حجي
ل��ه م�سيحيو م�صر م��ن م�ضايقات وتمييز
و�إع��ت��داءات �شتى و�إ��ض�ط�ه��اد ال يقل �أهمية
عن �أي مو�ضوع مما توليه القيادة ال�سيا�سية
�إهتمامها .و�أن تحقيق ذلك �أهم بكثير من �أمور
رغم قيمتها ف�إنها تندرج تحت عنوان العالقات
العامة لي�س �إال مثل زيارة الرئي�س للبطريركية
ليلة عيد الميالد وو�ضع مقابلة ر�ؤو�ساء وملوك
ال ��دول ال��زائ��ري��ن لم�صر م��ع ر�أ� ��س الكني�سة
الم�صرية وتعيين ع��دد من الم�سيحيين فى
مجل�س النواب .فلي�س بالعالقات العامة يكون
الق�ضاء على وج��ه من �أوج��ه ع��ار زمننا هذا
و�أعنى كل ما يتعر�ض له مواطنون م�صريون
من م�ضايقات وتمييز و�أعتداءات و�إ�ضطهاد
ال ل�سبب �إال لأنهم م�سيحيون رغم �أن الجهلة
فقط هم من ينكرون �أن م�سيحي م�صر هم
مالك هذا الوطن الأ�صليون و�شركاء م�سلمي
م�صر على قدم الم�ساواة فى المواطنة.

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

Commercial - Residential
Bonded & Insured
Lic. # 897650

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.

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

Precise Way
Insurance Services

�صالح رزق اهلل

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



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

�إن ل��م ت�م��ت ف��ي ال �ق �ط��ار ق��د تمت
ب��ال�ق�ط��ار ،م ��أ� �س��اة ا�ستيقظت عليها
في
�ات ع�شرات العقود
م�صر بعد ُث �ب� ٍ
بقلم :ماجد �سو�س
نف�سا
٢٥
�ضحيته
راح
ح ��ادث م ��روع
ع�ضو نقابة ال�صحفيني الأمريكيني
بين
�شجار
ال�شباب.
من
غالبيتهم
بريئة
magedsous@gmail.com
�سائقي جرارين  -من يقودان العربة
التي تقطر القطار  -على من له حق المرور �أو ًال وبالطبع الق�صة غير منطقية ال
في دوافعها وال في نتائجها وال من الناحية الفنية ويدعونا �أن ننتظر نهاية التحقيق
بفارغ ال�سفر لمعرفة ما الذي قد ي�سفر عنه من حقائق قد يت�أكد معها ما �إذا كان
هناك مخطط امتدت �إليه يد �إرهاب ا�سود ال يعرف �إن�سانية امتدت هذه اليد لتقتل
�أبناء هذا ال�شعب المغلوب على �أمره.
على �أن االحتمال الآخر الذي ال يمنعه الأول وهو الإهمال الج�سيم والف�ساد
الذي رائحته ملأت الأنوف فمحطة القطار التي يزورها مئات الآالف �أ�سبوعيا
غير مجهزة لمقاومة الحرائق والكوارث والإ�سعافات الالزمة لهما والتطوير الذي
امتد �إلى البناء والزخارف دون �أن يهتم بحياة الإن�سان �أوال ،ال قيمة له والتطوير
الذي ال ي�ضع خطة دورية لل�صيانة والمتابعة الدقيقة لها ،ال معنى له .
الم�ست�شفيات ،المطارات ،القطارات ،مترو الأنفاق ،الم�سارح ودور ال�سينما ،دور
العبادة ،الفنادق والنوادي و�أي مكان مغلق يتجمع المواطنون فيه يجب ان تراعي
فيه ا�شتراطات ومتطلبات ال�سالمة والأمن المدني ومقاومة الحرائق وت�سرب الغاز
ومنافذ الخروج والإ�سعافات الأولية وغيرها ال على م�ستوى ْ
ملء الأوراق وت�ستيفها
وو�ضعها في الأدراج وكله تمام يافندم بل على م�ستوى المتابعة والمراقبة وتعيين
�أ�شخا�ص م�سئولين عن المالحظة اليومية والتفتي�ش عليهم با�ستمرار.
ولأن �أعداء الوطن كثيرون فيكون ناقو�س الخطر قد دق ب�صوت عالٍ لنفيق من
غفلتنا فالأمر قد يكون للأ�سو�أ �إذا حدث في عدة �أماكن في �آن واحد �أو �إن حدث
في محطات داخل الأنفاق لذا يجب ان يعقد م�ؤتمر يح�ضره كل المتخ�ص�صين
في هذا المجال فنيا ،فمثال �أت�صور �أن تكون هناك م�ضخات مياه �إطفائية في كل
�أر�صفة محطات القطار كما علينا �أن نقوم بتكهين كل هذه الجرارات والبحث عن
احدث التكنولوجيا في هذا المجال والتي قد توقف العرب في مكانها �إن ا�ست�شعرت
بعدم وجود �سائق وقد ر�أيت هذه التكنولوجيا في تجرية ال�سيارات التي ت�سير دون
قائد فقد و�ضع فيها �سين�سور يجعلها تنحرف قليال وتقف �إذا لم ي�ضع ال�سائق يده
على عجلة القيادة كما �أن ال�سيارات الحديثة والتي بها خا�صية تثبيت ال�سرعة –
الكروز -تخف�ض �سرعتها �أتوماتيكي ًا كلما ا�ست�شعرت �أن هناك �سيارة �أمامها.
�أنا ال �أنكر ان الحوادث في كل مكان وان حوادث القطارات تحدث في بلدان
كثيرة ولكن الحظت ان في الدول المتقدمة ان معظم هذه الحوادث رغم ق�سوتها
لكن تكون خ�سائرها الب�شرية م�ح��دودة وال�سر كما �أ�سلفت في التركيز على
ا�شتراطات ال�سالمة مع ا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة فم�صر الأن على �سبيل
المثال تبني �أعلى برج في �أفريقيا في العا�صمة الإدارية الجديدة وبغ�ض النظر
عن الأولويات والتكلفة وخالفه ولكن ما يهمني هو ا�شتراطات االمن وال�سالمة في
هذا البرج �أهم بكثير من عظمة المبنى وفخامته.
ال �أخفي عليكم حزني ال�ستقالة وزير النقل وخا�صة انه لم يعتلي هذا المن�صب
اال من عامين فقط وما قدمه للوزارة فيهما لم يقدم منذ عقود طويلة والرجل
ت�شهد له كثير من البلدان وقد قام ببناء الكثير من الكباري والأنفاق في المملكة
العربية ال�سعودية والذي يدخل �إلى موقع وزارة النقل �سيجده قام بم�شاريع جيدة
في هذان العامان وقد بد�أ في كهربة كل مزلقانات م�صر وقد تعاقد مع �أكثر من
الف ومئتان عربة قطار من رو�سيا ولوال هذا الحادث المروع لكن لهذا الرجل
ب�صماته الوا�ضحة في تطوير هذه الوزارة ولكن الرجل ومع تاريخه الم�شرف قد
ا�ست�شعر بم�سئوليته ال�سيا�سية عن الحادث لذا قدم ا�ستقالته فورا ليترك للقيادة
ال�سيا�سية ت�ضع من هو ي�ستطيع ان ينقذ هذا المرفق الهام.
حفظ اهلل بالدنا و�أوطاننا بل وحفظ حياتنا في كل مكان من كل �شر وتكون يده
قبل �أيدينا لأنه �إن لم يبني الرب البيت فباطل تعب البنا�ؤون.

�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

5

Workers Comp

Health

Home

Auto

12546 Valley View St.,
Garden Grove, CA 92845
Kerostenagrill@gmail.com
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رأي ورؤيــة...

تاريخ الكني�سة القبطية احلديث بقلم �شاهد عيان ()83
�سنوات التحفظ على البابا ()Q

رامـي مـالك
قبطي يح�صل على الأو�سكار

زيــارة �أ�ســاقفة لأمريــكا
مقدمة:
ا� �ش �ت��دت ال �خ�لاف��ات ب�ي��ن ك�ه�ن��ة غرب
�أم��ري�ك��ا و�شرقها وت�ب��ع ك��ل م��ن الطرفين
وطبعت ن�شرات
مجموعة م��ن الأق �ب��اطُ ،
وعقدت �إجتماعات وطارت �إتهامات .وهنا
ُ
ر�أت الرئا�سات الدينية ،وبال �شك بتع�ضيد
ال�سلطات ال�ح�ك��وم�ي��ة� ،إر� �س��ال �أ�ساقفة
لمحاولة �شرح الأم ��ور وتهدئة النفو�س.
و�أخ�ت�ي��ر الأن �ب��ا �إغ��ري�غ��وري��و���س ال��ذي كان
يقوم بالدور الأكبر في اللجنة الخما�سية
�إذ كان مقره القاهرة ولي�س له �إيبار�شية
جغرافية ومعه الأنبا باخوميو�س �أ�سقف
البحيرة والع�ضو الجديد في اللجنة والذي
كان معروفا بخدمته الن�شيطة وله عالقات
طيبة م��ع الجميع .و�أي���ض��ا الأن �ب��ا هيدرا
�أ�سقف �أ�سوان ل�شخ�صيته الهادئة والموالية
في معظم الأم��ور لقدا�سة البابا �شنودة،
وكذلك �صلة القرابة للقم�ص �أنطونيو�س
حنين المتحدث ب�إ�سم كنائ�س الغرب لكونه
زوج �أخته.
• بداية الرحلة:
�سافر الأ�ساقفة الثالثة يوم � 26أكتوبر
� 1981إلى باري�س ومنها �إلى وا�شنطن يوم
� 28أكتوبر وفي اليوم التالي زاروا ال�سفير
الم�صري �أ��ش��رف غ��رب��ال .وات�صل الأنبا
هيدرا تليفونيا بالقم�ص �أنطونيو�س حنين
في لو�س �أنجيلو�س والذي قال له ب�صراحة
وبرغم �أنه يعزه ويحترمه �أنه لن ي�سمح له
بدخول الكني�سة ما لم يكن معه خطاب من
البابا كما فعلوا مع الأنبا وي�صا قبل ذلك.
وفي مكالمة �أخرى مع الق�س بي�شوي غبريال
كاهن كني�سة مارمرق�س بلو�س انجيلو�س
�أبدى �إ�ستعداده لإ�ستقبال الآباء الأ�ساقفة
في كني�سته.
وزار الأ��س��اق�ف��ة ال�ث�لاث��ة ع��دة كنائ�س
في ال�شرق عاقدين �إجتماعات ومقيمين
قدا�سات وكذلك جل�سات فردية وجماعية
في بع�ض البيوت ومنها زيارة �أنبا باخوميو�س
لكليفالند و�أنبا هيدرا ل�شيكاغو وظل �أنبا
�إغريغوريو�س في وا�شنطن ثم نيويورك.
وفي يوم � 31أكتوبر �سافرت مجموعة من
معار�ضي كهنة الغرب و�شرحوا الموقف في
لو�س �أنجيلو�س للأنبا �إغريغوريو�س .ون�شرت
مجلة الأقباط مقاال تت�ساءل فيه عن �سبب
ح�ضور الثالثة �أ�ساقفة و�أن هناك �شائعات
ب ��أن م��ن �أه��داف�ه��م بحث �إمكانية �إر�سال
�أ�سقف عام يقيم في �أمريكا و�أن الأختيار
وقع على الأنبا مو�سى �أ�سقف ال�شباب �إذ �أن
له �شخ�صية هادئة وهو محبوب من الجميع
ولي�س له �إيبارا�شية جغرافية تفتقد غيابه
عنها.
• زيارة لو�س �أنجيلو�س:
�سافر الأن�ب��ا ه��درا والأن�ب��ا باخوميو�س
�إلى لو�س �أنجيلو�س يوم  5نوفمبر وكان في
ا�ستقبالهما الق�س بي�شوي غبريال و�صلوا
�صالة ال�شكر في كني�سة مارمرق�س .وفي
�صباح الجمعة  6نوفمبر �صالة القدا�س في

نف�س الكني�سة وكذلك �إجتماع عام لل�شعب
في الم�ساء .وكانت هناك تهديدات من
البع�ض مما �أدى لطلب البولي�س للحماية
وال �ح��را� �س��ة .وح ��دث �شغب ب�ي��ن البع�ض
مما �أدى �إل��ى �إخ���راج بع�ض الأ�شخا�ص
من الكني�سة وزادت ال�ضو�ضاء مما �أزعج
الجيران ولهذا تقرر �أن يكون الإجتماع
التالي في فندق يوم  8نوفمبر.
وعقد الأ�سقفين �إجتماعا في منزل �أحد
كبار الأقباط الموالين لكهنة الغرب دام �إلى
ما بعد منت�صف الليل لكن محاولة تقارب
الأف �ك��ار ل��م تنجح م��ع كهنة ال�غ��رب وهم
القم�ص �إبراهيم عزيز والقم�ص �أنطونيو�س
حنين .وح�ضر جمع كبير �إجتماع يوم الأحد
 8نوفمبر ح�ضره الأ�سقفان وقام �شخ�ص
يقول �أن اللجنة غير قانونية و�صرخ �شخ�ص
�آخر �ضده مما �أدى �إلى �إخ��راج ال�شخ�ص
المحتج بيد رجال الأمن بالفندق.
وبعد ف�شل زي��ارة الأ�سقفين في توحيد
ال �� �ص �ف��وف ت �ق��رر ع �ق��د �إج �ت �م��اع لكهنة
�أمريكا وكندا في مدينة ديترويت الأربعاء
والخمي�س 18و  19نوفمبر.
• خطاب كهنة لو�س �أنجيلو�س:
ار�سلوه بتاريخ  14نوفمبر  1981لكهنة
ديترويت وم�ضمونه كالآتي:
 م��وج��ه ل�ل��آب��اء الأ� �س��اق �ف��ة والكهنةالمجتمعين بديترويت.
 بالد المهجر �إيبار�شية البابا وال يجوز�أن يت�صرف فيها �أحد غيره.
 ت�ساورنا ال�شكوك من فر�ض �أ�سقفعلى المهجر بدون �إختيار قدا�سة البابا.
 ال �ظ��روف الحالية ال ت�سمح بزيارةالآباء الأ�ساقفة للمهجر.
 �أن ال�شائعات ب�أننا نريد الإنف�صال عنكني�ستنا الأم �شائعات مغر�ضة.
ووق��ع على الخطاب القم�ص �إبراهيم
عزيز والقم�ص �أنطونيو�س حنين والق�س
مرق�س اال�سقيطي.
• �إجتماع الكهنة في ديترويت:
ر�أ�س �صالة القدا�س يوم الأربعاء الأنبا
هيدرا يعاونه باقي الأ�ساقفة والكهنة الذين
ح�ضروا وهم  23من الواليات المتحدة وكندا
ولم يح�ضر الكهنة الثالثة من الغرب ،وبعد
القدا�س �شرح الأنبا باخوميو�س الوقائع من
� 5سبتمبر وحتى الوقت الحا�ضر .ثم تحدث
الأنبا �إغريغوريو�س عن عدة �أمور وهي:
 الكلمة ال�ت��ي �أل�ق��اه��ا �أم ��ام الرئي�سال�سادات.
 الكلمة التي �ألقاها في المجمع المقد�سيوم � 22سبتمبر عن «هل يجوز عقد المجمع
في غياب البطريرك؟ وهل و�ضع اللجنة
الخما�سية يتعار�ض م��ع ق���رارات مجمع
نيقية؟ وهل البطريرك �أ�سقف المهجر؟».
و�س�أتحدث ع��ن ه��ذه الأم ��ور ف��ي مقال
الحق .وظل الإجتماع طول اليوم وا�صدروا
البيان التالي يوم  19نوفمبر والذي �أذكر
هنا �أهم ما جاء فيه:

 -1قدا�سة البابا �شنودة ه��و الرئي�س
الأعلى للكني�سة وهذا الو�ضع لم ولن يتغير
ويدخل في هذا م�سئولية قدا�سته الرعوية
عن كنائ�س المهجر.
� -2إن �إنعقاد المجمع المقد�س بالدار
البطريركية بالأنبا روي�س بالقاهرة بتاريخ
� 22سبتمبر �سنة  1981تم وفقا لقوانين
الكني�سة.
 -3لجنة الآباء الأ�ساقفة الخم�سة التي
فو�ضها المجمع المقد�س هي لجنة �إت�صال
بين الكني�سة والدولة ،والآباء يعلنون ثقتهم
في جهودهم لحل مو�ضوعات الكني�سة.
 -4الآباء كهنة �أمريكا ال�شمالية يعبرون
عن �شكرهم وتقديرهم للآباء الأ�ساقفة
الذين يزورون �أمريكا ال�شمالية من الكني�سة
الأم لعر�ض حقائق الأح��داث الأخيرة في
الكني�سة بم�صر والعمل على الحفاظ على
وحدة الكني�سة وروحانيتها.
 -5زي���ارة الآب� ��اء الأ� �س��اق �ف��ة لكنائ�س
المهجر هي مو�ضع الإح �ت��رام والترحاب
والتوقير والثقة من الآباء الكهنة وال�شعب
المحب للم�سيح.
 -6الآب��اء المجتمعون ملتزمون بقرار
قدا�سة البابا �شنودة الثالث بخ�صو�ص
الهيئة القبطية التي �أ��ض��رت بالكني�سة.
وبالتالي ي�شجبون المن�شورات وال�شائعات
التي ترمي �إل��ى تق�سيم الكني�سة وكذلك
الإ� �س��اءة المبا�شرة وغير المبا�شرة �إلى
الكني�سة وقياداتها وخدامها ،وال يجوز �أن
يكون �أح��د م��ن الجماعة ع�ضوا بمجل�س
الكني�سة �أو م�سئوال عن �أي ن�شاط فيها.
 -7الآباء المجتمعون ينا�شدون �أبناءهم
ال �ت ��أك��د م��ن �صحة م��ا ين�شر بخ�صو�ص
الكني�سة في ال�صحف والمجالت العربية
والأج�ن�ب�ي��ة �إذ �أن ه�ن��اك بع�ض البيانات
والأخبار التي ن�شرت �أو تن�شر ُن�سبت خط�أ
�إلى الكني�سة في م�صر وقياداتها .وعليهم
ال��رج��وع �إل��ى الم�صادر الكن�سية لمعرفة
الحقيقة الكاملة.
 -8الكني�سة هي بيت ال�صالة والعبادة
والتعليم الروحي والكن�سي فقط .لذلك ال
يجوز توزيع �أي من�شورات غير �صادرة عن
الكني�سة كما ي�ستنكرون الت�شوي�ش والإثارات
داخل الكني�سة حيث �أنه مكتوب «بيتي بيت
ال�صالة يدعى».
 -9الآباء المجتمعون يدعون �أبناءهم �إلى
اال�ستمرار في ال�صالة وال�صوم والطلبات
من �أجل �سالم الكني�سة ووحدتها.
وليحفظ لنا ال��رب ح�ي��اة وق�ي��ام �أبينا
الطوباوي الأنبا �شنودة الثالث ويثبته على
كر�سيه �سنينا كثيرة و�أزمنة �سالمية هادئة
مديدة.
• في يوم  19تفاهم الأنبا �إغريغوريو�س
مع الق�س بي�شوي غبريال �أن ي�صير وكيال
و�أب ��ا روح �ي��ا ل�شخ�صين حرمهما كاهنا
لو�س �أنجيلو�س من التناول لفترات معينة
و�أن يناولهما من الأ�سرار المقد�سة وكتب
خطاب تفوي�ض بهذا الأمر للق�س بي�شوي.

فاطمة ناعوت تكتب« :ت�صويب» الخطاب الديني
وددت ل ��و و���ض��ع� ُ�ت ال �ك �ل �م � َة الأول� � ��ى:
ُ
((ت���ص��وي��ب)) بين خم�سين ق��و� ً��س��ا ،حتى
َ
وتعتمل فى ال�ضمائر
ت�ستق َّر فى الأذه ��ان
ُ
الرئي�س فى
قالها
ة
الكلم
وترتقى ب��الأرواح.
ُ
م�ؤتمر ميونيخ ،و�أ ّك��ده��ا ب�م��رادف لها هو:
�إ�صالح� .صفعتنى الكلم ُة ك َمن كان �شار ًدا
ثم �أفاق على فكرة؛ كما �أفاق �أرخميد�س من
كنت �أبحثُ
معادالته هاتفًا :يوريكا .ك�أنما ُ
عن هذه الكلمة بين خاليا عقلى و�صفحات
المعاجم ،ولم � ِ
أهتد �إليها �إال اليوم .نعم .تلك
أ�صوب التى علينا اعتمادها فى
هى الكلمة ال ُ
خطابنا المجتمعى ،وعلى الأزهر نقلها من
ح ّيز الكالم �إل��ى حقل التنفيذ .نحتاج �إلى
ت�صويب الخطاب الدينى ،ولي�س تجديده.
و�صالحا
جيدا
لأن التجديد يعنى �أن ثمة �شي ًئا ً
ً
وناف ًعا ،لكننا نجدده ليزداد اً
جمال ونف ًعا.
وال�شاه ُد �أن الحال لي�س هكذا.
الخطاب الدينى الراهن لي�س طي ًبا وناف ًعا
ُ
هين و ُمفخّ ٌخ و ُمح ِّر ٌ�ض
لنجد َده� .إنما هو ُم ٌ
ِّ
على القتل وحاثٌّ على الإرهاب.
حكمت قا�ضي ٌة لبنانية
قبل ب�ضعة �شهور،
ْ
ذكية على ثالثة من المذنبين ب�أغرب و�أذكى
حكم عرفه العالم .المتهمون :ثالثة من
ٍ
الم�سلمين .التهمة� :إهانة ال�سيدة العذراء
الحكم :حفظ �شطر من �سورة
عليها ال�سالمُ .
�آل عمران ،ثم �إط�لاق �سراحهم .القا�ضية
م�سيحي ٌة ا�س ُمها جو�سلين متّى .ت�أملوا عبقرية
انت�صرت على �أهوائها،
م��ا �صنعت� .أو ًال
ْ
فكظمت غيظها ممن �أجرموا فى مقد�سها.
ْ
وث��ان � ًي��ا ع �ف� ْ�ت عنهم ف�ل��م ت�سجنهم ب�أمر
أح�سنت �إليهم ،فجعلتهم
القانون .وثال ًثاْ � :
يتعلمون �أدبيات دينهم ويفقهون كتا َبهم الذى
قت تلك القا�ضي ُة المثقف ُة �آي ًة
م�سوه .فط ّب ْ
لم َي ّ
من القر�آن الكريم تقول :والكاظمين َ
الغيظ
والعافين عن النا�س ُ
حب المح�سنين.
واهلل ُي ُّ
ذلك التفكير خارج ال�صندوق ُيع ُّد لونًا من
ت�صويب الأفكار التى نرجو مثلها فى م�صر.
تحارب الإرهاب نياب ًة عن العالم ،كما
م�ص ُر
ُ
الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى ،ولذا فنحن
قال
ُ
بحاجة ُم ّلحة �إلى ت�صويب الخطاب الدينى،
ولي�س �إل��ى تجديد الخطاب ال��دي�ن��ى ،كما
ال�شائع.
■ � ْأن يظه َر رج ٌل �أزه��رى على �شا�شات

التليفزيون يقول باطمئنان :الم�سيحيون
ك� ّف��ار ،ثم ال ُيعاقَب ويعود �إل��ى بيته ليك ّرر
ق��ول�ت��ه ال�م�ف��خّ �خ��ة ع�ل��ى ��ص�ف�ح�ت��ه ،فيك ِّب ُر
مريدوه ويتناقلون الر�صا�ص َة على �صفحاتهم
وف��ى مجال�سهم ،حتى ت�ع� َّ�م البغ�ضا ُء بين
�أبناء الوطن الواحد؛ فنحن �إذن بحاجة �إلى
ت�صويب الخطاب الدينى ،ولي�س تجديده.
■ � ْأن ُيع ّلقَ �أح� ُد محالّ الأطعمة يافطة
بذيئة تقول :مطلوب موظفون ،والم�سيحيون
يمتنعون ،ث��م ال ُيغلق م�ح�لُّ��ه؛ فنحن �إذن
ب�ح��اج��ة �إل ��ى ت�صويب ال�خ�ط��اب الدينى،
ولي�س تجديده.
ؤ�س�سات ريا�ض ّية َمن يمثلون
■ � ْأن تختا َر م�
ٌ
العب
ا�سم م�صر دول ًّيا ،وال يكون من بينهم ٌ
م�سيحى؛ فنحن �إذن بحاجة �إل��ى ت�صويب
ّ
الخطاب الدينى ،ولي�س تجديده.
�رج رم� � ٌز �إ� �س�لام� ٌّ�ي ور�سمى
■ � ْأن ي �خ� َ
كبير فى �إع�لان تليفزيونى قائال :تب ّرعوا
ل�م���س�ت���ش�ف��ى ك� ��ذا ،لأن� �ه ��ا ت �ع��ال��ج �أط �ف��ال
الم�سلمين ،ث��م ال يعتذ ُر وال ُيلفَت نظره؛
فنحن �إذن بحاجة �إل��ى ت�صويب الخطاب
الدينى ،ولي�س تجديده.
يقوم مع ّل ٌم جهو ٌل بتوبيخ تالميذ
■ � ْأن َ
ف�صله الم�سيحيين قائال :هو انتو عندكو
دي ��ن؟! ،وغيرها م��ن الجمل ال�شبيهة ،ثم
المعلم ف��ى عمله وال تتحول
ي�ستم ُر ذاك
ُ
الف�ضيح ُة �إلى ق�ضية ر�أى عام لكيال يتكرر
ذلك الهراء؛ فنحن �إذن بحاجة �إلى ت�صويب
الخطاب الدينى ،ولي�س تجديده.
بع�ض الكتب الدرا�سية كثي ًرا
ت�ضم ُ
■ � ْأن َّ
مما يجرح م�شاع َر �أب�ن��اء ال��وط��ن م��ن غير
الم�سلمين ،ث��م ال ُي�ع��ا ُد فيها النظر؛ رغم
تكرار كتابتنا عن ذل��ك ع�شرات الم ّرات؛
و�أن يتم تقلي�ص الحديث عن م�صر الفرعونية
خ�لال خم�سين ق��ر ًن��ا ،ث��م م�صر القبطية
الم�سيحية خ�لال �ستة ق��رون فى �سطرين،
ال�صفحات لم�صر الإ�سالمية ابنة
و ُت�ف� َر ُد
ُ
الأربعة ع�شر قرنًا ،فنحن �إذن بحاجة �إلى
ت�صويب الخطاب الدينى ،ولي�س تجديده.
■ � ْأن َّ
نظل متم�سكين بالمادة الثانية فى
الد�ستور الم�صرى ،وال�ت��ى ن�ع��رف جمي ًعا
كيف دخلت ُع�ن��و ًة بمقاي�ضة ل��م ُت� ِف��د حتى
َم��ن قاي�ض بها� ،ضاربين بعر�ض الحائط

بقلم :فاطمة ناعوت
تن�ص على دولة
�أب�سط قواعد الد�ساتير التى ُّ
المواطنَة ولي�س على دين مواطنيها؛ فنحن
�إذن بحاجة �إلى ت�صويب الخطاب الدينى،
ولي�س تجديده.
يكون بو�سع �أى �إن�سان �أن ُيك ّرر بكل
■ � ْأن َ

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

وبعد هذا زار الأ�ساقفة عدة مدن وكثير
من العائالت في �شرق �أمريكا وتورنتو بكندا
وكانت معظمها هادئة ما عدا �إجتماع الأنبا
باخوميو�س مع الهيئة القبطية ا�ستغرق
�أرب�ع��ة �ساعات �إذ ك��ان �إجتماعا غا�ضبا
طلبوا فيه من الأ�ساقفة ع��دم البقاء في
�أمريكا.
وف ��ي ي ��وم  4دي���س�م�ب��ر ج� ��اءت للأنبا
�إغريغوريو�س مكالمة من م�صر بالعودة �إذ
�أن الأنبا مك�سيمو�س والأنبا ي�ؤن�س مري�ضان
وال يوجد من اللجنة �إال الأنبا �أثنا�سيو�س
والذي له م�شغوليات عديدة في �إيبار�شيته
وكذلك في �أ�سقفية الخدمات بعد �إنتقال
الأنبا �صموئيل.
وقد عاد الأنبا هيدرا �إلى م�صر يوم 10
دي�سمبر والأنبا باخوميو�س يوم  11دي�سمبر
والأنبا �إغريغوريو�س يوم  19دي�سمبر.
• مجلة الأقباط:
اج�ت�م��ع ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن الأق� �ب ��اط يوم
� 3أك �ت��وب��ر  1981ف��ي ف �ن��دق هوليداي
بنيوجير�سي وقرروا ت�أييد قرارات كنائ�س
الغرب .وفي عدد  29نوفمبر مقال طويل
تحت عنوان «الم�سيحية لي�ست خ�ضوعا
و�إ�ست�سالما» هاجموا فيه ما جاء في بيان
� 22سبتمبر الذي �أ�صدره المجمع المقد�س
حيث يقول «ليخ�ضع كل نف�س لل�سالطين
الفائقة لأن��ه لي�س �سلطان �إال م��ن اهلل.
وال�سالطين الكائنة مرتبة من اهلل .حتى
م��ن ي�ق��اوم ال�سلطان ي�ق��اوم ترتيب الرب
والمعاندين ي��أخ��ذون لأنف�سهم دينونة».
لكننا نقول �أن يوحنا المعمدان الذي �شهد
له الكتاب المقد�س ب�أنه لم يولد من الن�ساء
من هو �أعظم منه وقف ب�صالبة يعار�ض
ال�م�ل��ك ب�ق��ول��ه «ال ي�ح��ل ل��ك» و�أن ال�سيد
الم�سيح ق��ال عن الملك «�إذه �ب��وا وقولوا
لهذا الثعلب» ،كما �أنه قلب موائد ال�صيارفة
في الهيكل .وكذلك انتقدوا �أحد العظات
التي قيل فيها �أن ال�سيد الم�سيح �شبهنا
ب��ال�خ��راف و��س��ط ذئ ��اب و�أن ال �خ��راف ال
تقاوم الذئاب .وذكرت المقالة ان الواعظ
ن�سى �أن ال�سيد الم�سيح قال كونوا ب�سطاء
كالحمام و�أي�ضا حكماء كالحيات .واتهموا
الكنائ�س ب�أنها �صارت �أداة في يد الحكومة
تدعو للإ�ست�سالم بتف�سيرات ملتوية.
• الخاتمة:
ل��م تنجح زي ��ارة الآب���اء الأ��س��اق�ف��ة في
توحيد ال�صفوف فظل كهنة الغرب ومن
ي�ساندهم على �آرائهم وحاول كهنة ال�شرق
وم��ن يواليهم �إتخاذ موقفا يدافعون فيه
ع��ن البابا وباللجنة الخما�سية لإر�ضاء
الجميع...
وت�صبحوا على خير.
اطمئنان ع�ب��ارة مثل� :أه��ل ال��ذ ّم��ة دون �أن
ُيع َّل َم �أن العبارة ال مح ّل لها فى مفهوم دولة
المواطنة؛ فنحن �إذن بحاجة �إلى ت�صويب
الخطاب الدينى ،ولي�س تجديده.
■ � ْأن يتف ّوقَ
طالب م�سيحى ويكون �أول
ٌ
لتع�سف رئي�س
ا
معيد
ـن
ي
ع
ي
ُ
ً
دفعته ،ث��م ال ُ َّ
ّ
الق�سم وت�ط��رف��ه ،ث��م ال ُي �ق��الُ المتطرف؛
فنحن �إذن بحاجة �إل��ى ت�صويب الخطاب
الدينى ،ولي�س تجديده.
■ � ْأن تظ َّل كلمة العلمانية� ،سيئ َة ال�سمعة
ال�ضامن الأوحد
بفعل فاعل ،برغم كونها
َ
ل�ل�أدي��ان ،وب��رغ��م �أن�ه��ا ال تعنى �إال :وقوف
ال��دول��ة ع�ل��ى م�سافة مت�ساوية م��ن جميع
�ام
الأدي � ��ان ،ث��م ال ي�سعى الأزه�� � ُر والإع �ل ُ
والتعليم �إل��ى ت�صحيح مفهومها فى عقول
ُ
ال�ع��ام��ة؛ فنحن �إذن بحاجة �إل��ى ت�صويب
الخطاب الدينى ،ولي�س تجديده.
والوطن لمن
الدين هلل،
ُ
والحديثُ لم ينتهُ .
يحب الوطن.
ُّ

 Adel Lotfyعــادل لطفــي
Broker Associate

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
ط � ��وال � �س �ن� ّ�ى ع��م��ري ل ��م ا�سمع
ع ��ن م� �ط ��رب او م �ط��رب��ة م ��ن بين
االق��ب��اط ف��ي م���ص��ر .وال �أدري هل
�أرادت العناية الإلهية �أن تحرم ماليين
الأق�ب��اط على م��دى ال�سنين من هذه
بقلم :منيـر ب�شــاي
الموهبة؟ هذا مع �أننا ن�سمع با�ستمرار
Mounir.bishay@sbcglobal.net
�أ�صوات الأقباط ال�شجية في الألحان
الكن�سية بالكنائ�س وفي جوقات الترنيم
التي ترفع للخالق الت�سبيح والتمجيد .وبع�ضنا ينتهز الفر�صة عندما يقف تحت
الد�ش فيطلق لحنجرته العنان بالغناء .ومع ذلك حاولوا �إقناعنا �أن القبطي ال
ي�ستطيع الغناء لأنه لي�س �ضمن ب�صماته الوراثية مثلما ال ي�ستطيع حتى �أن يلعب
الكرة!
ولكن في هذا اال�سبوع حقق قبطي في �أمريكا ما لم يحققه قبطي في بلده.
لي�س فقط �أنه قام بدور البطولة في فيلم تمثيلي غنائي ولكنه ح�صل عن �أدائه
على جائزة االو�سكار ال�شهيرة ك�أف�ضل ممثل .وتناقل الإعالم العربي ق�صة نجاح
القبطي واعتبروه نجاح ًا للعرب� .أما االعالم الغربي فتناول بالتف�صيل ق�صة
رامي مالك القبطي المولود ب�أمريكا و�أ�شاروا �إلى �أبويه الأقباط اللذين هاجرا
لأمريكا منذ �أربعة عقود .ومثل بقية المهاجرين االقباط كافحا ليحققا لأوالدهما
الم�ستقبل الباهر الذى يعلما �أنهم �أهل له .وعندما اعطيت له الفر�صة ر�أينا
رامى مالك ي�صبح نجما عالميا و�أخوه التو�أم �سامى يتجه للتدري�س واخته الأ�صغر
يا�سمين ت�صبح طبيبة متخ�ص�صة فى غرفة الطوارىء.
�شارك رامى في العديد من الأفالم والم�سل�سالت وح�صل على عدة جوائز من
بينها الجائزة الأخيرة وهي االو�سكار ك�أف�ضل ممثل عن تج�سيده ل�شخ�صية المغني
االنجليزي ال�شهير فريدي ميركوري .وقبلها ح�صل على جائزة جولدن جلوب
لأف�ضل ممثل في فيلم درامي كما ح�صل على جائزة االيمى �ضمن جوائز �أخرى.
كان رامي يختار �أدواره للتعبير عن فل�سفته في التعاطف مع الفئات المهم�شة في
ج�سد فيه حياة �إن�سان مثلي الجن�س .رامى
المجتمع .هذا مثل دوره الأخير الذى ّ
يدرك معاناة ه�ؤالء ويريد �أن يلفت النظر �إلى ما يعانوه بالتعبير عن م�أ�ساتهم على
ال�شا�شة.
هذا التعاطف جعله هدفا للنقد من بع�ض الراف�ضين لهذه الفئات .هذا رغم ان
رامى قام فقط بعر�ض حياة ه�ؤالء النا�س ولم يقل يوم ًا �أنه ينتمى لهم �أو يتفق مع
�أ�سلوبهم .فعلى �سبيل المثال فان الممثلة التي تمثل دور بائعة الهوى على ال�شا�شة
ال يعني �أنها تمار�س المهنة في الحياة� ،أو توافق عليها ،ولكنها تح�س بم�أ�ساة من
ينت�سبون لها وتريد مناق�شة ق�ضيتهم.
ولد رامي في  12مايو  1981في مدينة لو�س انجلو�س بوالية كاليفورنيا بالواليات
المتحدة .ابواه مهاجران قبطيان هاجرا للواليات المتحدة �سنة  .1978عمل �أباه
كمر�شد �سياحى في م�صر و�أمه في مجال المحا�سبة .وفي الواليات المتحدة عمل
والده كمندوب ل�شركة ت�أمينات� ،أما والدته فا�ستمرت في العمل كمحا�سبة.
في بيته في لو�س انجلو�س تر ّبى رامي على التقاليد القبطية االرثوذك�سية و�سمع
والديه يتكلمان اللغة العربية التي كان هو اي�ضا يتكلمها في �سنى حياته المبكرة.
وكان والداه ي�شجعانه هو واخوته على التكلم باللغة العربية وكانا يعطيانه الهاتف
للحديث مع العائلة باللغة العربية في ات�صاالتهم معهم بم�سقط ر�أ�سهم مدينة
�سمالوط بمحافظة المنيا .وما يزال رامي يفهم بع�ض مفردات اللغة العربية
ويتكلمها �إلى حد ما.
در���س رام��ي في مدر�سة ن��وت��ردام الثانوية بلو�س انجلو�س وتخرج منها �سنة
 .1999التحق بعد ذلك بجامعة فان�سفيل بوالية انديانا وكان وال��ده يريده ان
ي�صبح محامي ًا وان�ضم �إلى فريق المناظرات ولكن الم�شرف على الفريق الحظ
تفوقه في الدراما ف�شجعه على الدخول في هذا المجال واقتنع والده ب�أن يتجه �إلى
هذه المهنة و�شجعه على درا�سة الم�سرح �ضمن درا�سته للفنون الجميلة بجامعة
فان�سفيل حيث تخرج �سنة .2003
لم يكن الم�سرح غريب ًا على رامي فمنذ كان طفال كان يق�ضى الوقت الطويل في
تج�سيد ال�شخ�صيات و�أداء الأ�صوات وا�ستمر في االهتمام بهذه الأمور عند دخوله
المرحلة الثانوية.
وبعد تخرجه من الجامعة ومنذ بد�أ حياته العملية �سنة  2004وحتى اليوم قام
رامي بعدة �أدوار داعمة و�أدوار رئي�سية في الم�سرح وال�سينما والتلفزيون ال يت�سع
المجال لتغطيته في هذا المقال.
ولكن رامي مالك الذي ا�صبح نجم ًا عالمي ًا لم ين�س يوما �أ�صوله الم�صرية .وفي
ذلك يقول «ال يوجد �شىء �إ�سمه الجيل االول �أو الجيل الثانى ف�أنا م�صري ن�ش�أت
وترعرعت على حب اال�ستماع �إلى المو�سيقى الم�صرية� .أحببت �أم كلثوم ،و�أحببت
عمر ال�شريف ،ه ��ؤالء هم �شعبي ا�شعر انني مرتبط ب�شكل كبير بتلك الثقافة
وبالنا�س الموجودة هناك.
اقر �أننى لدي تجربة مختلفة ولكنني مغرم ومت�شابك مع الثقافة الم�صرية فهي
ن�سيج مرتبط بكياني و�شخ�صيتي».
ونحن فخورون بك وبانجازاتك ،بل �أن م�صر كلها فخورة بك ،ف�أنت تقدم
للعالم �صورة م�ضيئة عن م�صر والم�صريين� .سر بعون اهلل وتوفيقه من نجاح
�إلى نجاح.

منير بشاي

					

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

�صيدلية ترينيتي
�إدارة د .جون قلته

لكافـة احتيـاجاتـكم في كاليفـورنيـا
مـن بيــع و�شــراء وا�ســتبدال العقـارات ال�سـكنية
والتجـاريـة واال�سـتثماريـة والأرا�ضـي

TRINITY PHARMACY

& Sales, Purchases, Leases
1031 Tax-Free Exchange,
Residential, Residential Income
& Commercial properties

• 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.

BEACHSIDE REALTORS

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

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

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

DR. JOHN KOLTA

مع هذا الكوبون

اح�صل على حقيبة طبية جمانية
حتتوي على  81قطعة ،مع �أول
رو�شتة �أو مع �أول حتويل.
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)(over the counter
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الباب ال�ضيق

بقلم مايكل �سامي
في ي��وم من االي��ام قامت اح��دى دور
االي��ت��ام بتنظيم رح �ل��ة ل�لاط �ف��ال الى
احد االماكن الترفيهية .وعندما تجمع
االط�ف��ال ب��د�أ الم�شرفون ف��ي اال�شراف
ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ة دخ��ول �ه��م ال� ��ى الحافلة
ا�ستعدادا لقيام الرحلة .كانت الحافلة
ت�سير ب�سرعة عالية على الطريق ال�سريع
ال�م��ؤدي ال��ى مكان الرحلة .وظهر على
مرمي الب�صر نفق يبعد بع�ض مئات من
االمتار عن الحافلة ت�سبقه الفتة تحذيرية
�ضخمة مكتوب عليها« :الحد االق�صي
للعبور من تحت هذا النفق ثالث امتار».
وك��ان ارتفاع الحافلة ثالث امتار ،ولأن
ال�سائق يعبر ف��ي ه��ذا النفق ك��ل �سنة
عندما يذهبون ال��ى ه��ذا المكان والن
ارتفاع الحافلة ي�ساوي االرتفاع الم�سموح
به للعبور في هذا النفق ا�ستمر ال�سائق
في ال�سير ب�سرعته دون القلق من هذا
النفق.
ولكن يا للكارثة غير المتوقعه !! احتكت
الحافلة ب�سقف النفق عند عبورها وب�سبب
�سرعتها العالية تعثرت ف��ي منت�صف
النفق نتيجة االح�ت�ك��اك ال�شديد جدا
الذي ا�صاب �سطحها الأمر الذي ا�صاب
االطفال بحالة من الخوف والذعر والهلع
نتيجة هذا االحتكاك العنيف.
نزلوا جميعهم ليروا ما حدث فوجدوا
الحافلة متعثرة في منت�صف النفق وال
ي�ع��رف��ون م ��اذا يفعلون ك��ي يخل�صوها
ويعبروا بها من النفق .ومر �أحد ال�سائقين
بهم ور�آهم فتوقف يحاول م�ساعدتهم.
ف�س�أله �سائق الرحلة :كل �سنه اعبرب�سهولة داخ��ل ه��ذا النفق فماذا حدث
اليوم؟!
فقال له الرجل :لقد ر�صف الطريق
م��ن ج��دي��د ول ��ذا زاد �إرت �ف��اع��ه بمقدار
طبقه اال�سفلت الجديدة التي و�ضعت
وحاول ال�سائق �أن يربط الحافلة ب�سيارته
لي�سحبها الى الخارج ولكن في كل مرة
ك��ان الحبل ينحل وينفلت ب�سبب قوة
االحتكاك ب�سقف النفق.
وب� ��د�أ ك��ل ال�ح��ا��ض��ري��ن ف��ي التفكير
ل�ل��و��ص��ول ال ��ى ح��ل ل�ي�خ��رج��وا م��ن هذا
الم�أزق.
فمنهم من قال نح�ضر �سيارة كبيرة
ق��وي��ة ل�سحب ه��ذه الحافلة ومنهم من
اقترح تك�سير الطبقه اال�سفلتيه وو�سط
كم من االقتراحات غير المجديه نزل
اح��د االط�ف��ال م��ن الحافله ق��ائ�لا :لدي
حل.
فقاطعه �أحد الم�شرفين قائال ا�صعد
�إل��ى الحافلة وال تفارق رفاقك وال تنزل
مرة اخرى.
ف�ق��ال الطفل ف��ي ثقه ال ت�ستهتر بي
ل�صغر �سني وت��ذك��ر م��ا ق��د تفعله ابرة
�صغيرة في بالونة كبيرة.
فقال له الم�شرف ح�سنا تكلم ماذا
تريد.
فقال الطفل :لقد تعلمنا كي نعبر من
الباب ال�ضيق لندخل ال��ى ال�سماء البد
ان ننزع من داخلنا هواء الكبرياء الذي
يجعلنا ننتفخ بالغرور �أمام النا�س فمتي
نزعنا من داخلنا هواء الكبرياء والغرور
وع��دم المحبه واالنانيه والطمع ا�صبح
حجمنا طبيعيا جدا ح�سبما خلقنا اهلل
وا�ستطعنا العبور من الباب ال�ضيق الى
ملكوت ال�سماوات .
فقال له الم�شرف وقد او�شك �صبره
ينفد ...ثم ؟؟!!
تابع الطفل :اذا اتبعنا هذا الكالم مع
حالة الحافلة وافرغنا قليال من الهواء
من �إطارتها تبد�أ تدريجي ًا في االبتعاد
عن �سقف النفق ونعبر ب�سالم.
انبهر الجميع من فكرة الطفل الرائعة
التي تمتليء بااليمان وبالعقل ..وافرغوا
ه��واء م��ن �إط���ارات الحافله بما ي�سمح
بان تهبط قليال على االر���ض وتبعد عن
ال�سقف ثم عبروا بالحافلة ب�سالم.
ليتنا ننزع من داخلنا هواء الكبرياء
والغرور والكذب والنفاق من الآن حتى
ن�ستطيع المرور من الباب ال�ضيق.

ق��د ت�ك��ون ع ��اده ف��رع��ون�ي��ه ق��دي�م��ه منذ
ال�سبع �سنين العجاف ان الم�صريين تعلموا
الخزين فهم يخزنون ك��ل �شيء ال�سمك
(ف�سيخ) الجبنة (الم�ش) حتى ان البع�ض
يجفف الخ�ضار ( الباميه ) الي ان يحتاجها
 ..جئنا الى امريكا ومازلنا نحب التخزين
وعندما ن�شتري قد ن�شتري اكثر من الالزم
ونرميه بعد فتره الننا لم ن�ستعمله.
اليك �سيدتي بع�ضا م��ن النقاط التي
ممكن ان تفيدك ان اردت��ي التخل�ص من
عادة �شراء ا�شياء ال تحتاجين �إليها.
قائمة تدوين :ان عمل قائمة للت�سوق
�سوف تحل هذه الم�شكلة ،مث ًال .يمكنك �أن
تل�صقي ورقه لتدوين ما تحتاجين على باب
المطبخ وتكتبي فيها كل ما ينق�صك �أول
ب�أول وبهذا لن تن�سي ما ينق�صك �أبدا ،كما
�إنك لن ت�شتري �أكثر من حاجتك و�ستوفرين
مبلغا قد ت�ستخدميه في �شيء اخر.
اتبعي قاعدة الـ  30يوم :المو�ضوع
بب�ساطة هو �أن تنتظري  30يوم �إذا قررتي
�شراء �شيء غير مهم �أو من الكماليات،
وبعد �أن يمر هذا الوقت غالبا ما �ستفقدي
رغبتك في ال�شراء و�ستكت�شفي �إنك � ِ
إدخرت
قدرا من المال .
اعزميهم ف��ي ال��ب��ي��ت :ب ��دال م��ن �أن
تت�صلي ب�صديقاتك لتتقابلوا في مطعم
(�أكل �سريع وغير �صحي) اعزميهم عندك
في البيت .يمكنك �أن تطهي لهم وجبات
خفيفة واقت�صادية و�سريعة �أو تطلبي من
كل واح��دة �أن تح�ضر طبق� ،أو اعزميهم

بقلم :دكتور
فـوزي ب�سـطـا

طبيب �أمرا�ض نف�سية

الآالم

على كوب �شاي� .صدقيني ال�صحبة �أهم ولو
كانت القعدة على ال�سطوح.

ال تدفعي الكثير من الأم��وال لت�سلي
�أط��ف��ال��ك :م�ع�ظ��م الأط� �ف ��ال –خا�صة

ال�صغار منهم -يمكنك �أن ت�سليهم ب�أقل
التكاليف .ا�شتري لهم كتاب �ألغاز �أو تلوين
�إذا كانوا في �سن ي�سمح بهذا .اعلمي �أن
الأطفال ال تعنيهم المادة ،بقدر ما يعنيهم
الوقت الذي تق�ضونه �سويا .ما الفائدة من
�أجهزة كومبيوتر غالية و�أم و�أب م�شغولين
عن �أطفالهما؟ وبالمنا�سبة� ..إن �أف�ضل
الأل�ع��اب هي تلك التي يبتكرها الأطفال
ب�أنف�سهم لأن هذا ي�شجعهم على الإبداع
واالبتكار والخيال وينمي قدراتهم �أكثر من
 100لعبة كومبيوتر.

مطهية :كلنا نعرف تلك الوجبات المجمدة
المعدة م�سبقا والتي يمكنك قليها �أو و�ضعها
في الفرن �أو الميكروويف لتوفير الوقت .هي
�أوال وجبات غير �صحية وبها مواد حافظة
ومعالجة كيميائيا ،وثانيا غالية .تعلمي
معنى �أن تطهين وجبات يمكنك اعدادها
م�سبقا وو�ضعها ف��ي الفريزر �أو وجبات
تنتهين من طهيها في  30دقيقة ،و�سيكون
م�ستفيدا ،و�صحتك �أي�ضا.
جيبك
ً
ال ت���وف���ري ن���ق���ودك ف���ي الأج���ه���زة
المعمرة :البد �أن ت�شتري الأف�ضل والأكف�أ

�إذا ِ
فكرت في �شراء �سلع معمرة كالثالجة
�أو الغ�سالة �أو البوتاجاز .ال تفرحي ب�أن
توفرين بع�ض ال��دوالرات اليوم وتدفعين
�أ�ضعافها في ال�صيانة �أو حتى في �شراء
قللي الوجبات الجاهزة �أو الن�صف �أخ��رى جديدة عندما تف�سد ه��ذه .طبقي

ع��ل��ي ه��ام�����ش ح��ادث��ه ال��ق��ط��ار ال��ذي
ول��ع في محطه م�صر – القاهره وكيف
ت�صرف النا�س تف�ضل ال�سيد عزت بكتابة
تلك ال�سطور التي قد تنقذ من يتعر�ض
لمواقعه ل��ق��در اهلل مثل ح��دث القطار
واليكم ما كتب:
من اجل �سالمتك
بقلم عزت توفيق
�أنا كاخ�صائي �سالمه و�صحه مهنيه ممكن فيه
حاجه ب�سيطه اوى ممكن نعلمها الوالدن��ا ازاي
يت�صرفوا في موقف زي ده لو واحد م�شتعله فيه
النيران ومفي�ش و�سيلة اطفاء قريبه الزم اعمل 3
حاجات . Stop Drop Roll
 Stopيعني اوقفه ومخلهو�ش يجري او يم�شي

والنار ما�سكه فيه  Dropاخليه يقعد وينام
على االر���ض بو�ضع افقي ط��ول ما هو ف
و�ضع ر�أ�سي النار هت�شب فيه نف�س فكرة
ال�شمعه لو خليتها في و�ضع افقي هتطفي
 Rollبعد ما نيمته على ار���ض هلفه على
االر���ض يمين و�شمال ويمين و�شمال لحد
ما يطفى والمو�ضوع ده كله م�ش هي�ستغرق
ث��وان��ي«اوق�ف��ه -انيمه على االر� ��ض افقي
الفه يمين و�شمال» .يجب ان تعمل الدولهعلي احتواء المواد الدرا�سيه علي ا�سا�سيات
ومباديء ال�سالمه مباديء ب�سيطه ولكنها
�سوف تنفع االطفال والكبار ب��دل الح�شو
واللت والعجن الي في الكتب .
قاعده ب�سيطه ب�س من  3كلمات تنقذ
حياة ان�سان ياريت كل واح��د يقولها لكل
حد يعرفه لعله ينقذ حياه ان�سان.

برامج تدريبية لتقوية الوظائف العقلية

ف��ى م�ل�خ����ص لأف�ضل
الأدل� � � ��ة ل �ل �ت��دخ��ل لمنع
�إنخفا�ض قدرة الدماغ مع
التقدم فى ال�سن ،ظهر �أن
الإ�ستمرار على التمارين
الذهنية وحدها يحدث كل
الفرق .فى درا�سة كبيرة
��ض�م��ت �أك��ث��ر م��ن 2800
�شخ�ص ،ق�سموا �إلى ثالثة
مجموعات ،وكل مجموعة
ح�صلت على واح ��دة من
ث�لاث��ة ب ��رام ��ج للتدريب
الذهنى تركز على الذاكرة ،والمنطق �أو
�سرعة التفكير .بعد عامين م��ن برامج
التدريب� ،أظهر الم�شاركين فى التمارين
ال��ذه�ن�ي��ة �أداء �أف���ض��ل ف��ى ال�م�ه��ام ذات
ال�صلة بالتدريبات التى ح�صلوا عليها،
من الآخ��ري��ن الذين لم ي�شاركوهم نف�س
ال�ت��دري�ب��ات وبالعك�س� .إختبر الباحثون

مائدتـك هـذا األسـبوع

�أي�ض ًا كيفية �أداء الم�شاركين ب�شكل عام
على المهام اليومية ،مثل العثور على رقم
فى دليل التليفون �أو �إع��داد وجبة ،وجدوا
دالئل على �أن الم�شاركين �أ�صبح �أدا�ؤهم
�أف�ضل وا�سرع بعد الخ�ضوع �إل��ى برنامج
التدريب الذهنى.

• 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

المثل ال��ذي يقول «الغالي ثمنه فيه» وال
ِ
تغريك ،فهي
تدعي الأ�سعار المنخف�ضة
غالبا ما ت��دل على رداءة المكونات وقلة
الكفاءة.
ج��ه��زي وج��ب��ات ب��ن��اء على عرو�ض

ال�سوبرماركت :ب��دال من �أن تفكري في
وج�ب��ات تطبخينها ه��ذا ال�شهر وتبحثي
على االنترنت �أو في كتب الطهو عن �أفكار
لوجبات ،ابني قائمة وجباتك على ورقة
عرو�ض تخفي�ضات ال�سوبر ماركت .حددي
ال�سلع التي تريدينها واكتبي الوجبات التي
ِ
�ضربت
�ستطبخينها ،وب�ه��ذا تكونين ق��د
ع�صفورين بحجر -الأول هو اال�ستفادة
م��ن التخفي�ض والثاني ه��و التخل�ص من
عبء ال�س�ؤال اليومي الدائم «هناكل �إيه
النهاردة»؟.

القطار المنكوب

ت�أثير عدم الح�صول على �ساعات نوم كافية
الح ��ظ ال �ب��اح �ث��ون م��ن خ�ل�ال متابعة
� 1615شخ�ص ًا بالغاً� ،ضمن درا�سة خا�صة
يقدمون من خاللها معلومات دوري��ة عن
�أوق��ات نومهم يومي ًا �إ�ضافة �إل��ى الطعام،
�أن الأ�شخا�ص الذين ينامون بمعدل خم�س
�ساعات يومي ًا يزداد لديهم محيط الخ�صر
بو�ضوح بمعدل � 3سنتيمترات عن الذين
ينامون ما قد ي�صل �إلى ت�سع �ساعات يومياً.
وتبين �أي�ض ًا �أن قلة النوم مرتبطة بانخفا�ض
الكول�سترول الجيد في الدم ،الذي ي�ساعد
في الحماية من �أمرا�ض عديدة من بينها
�أمرا�ض القلب ،بح�سب ما ن�شره موقع مجلة
(هيلث) الأمريكي.
وقالت الدكتورة لورا هاردي ،باحثة من
جامعة ليدز�« :إن النتائج التي تو�صلنا �إليها
ت�سلط ال�ضوء على �أهمية الح�صول على
ق�سط كاف من النوم� .أما بالن�سبة للمدة
التي يحتاجها الج�سم ،فهي تختلف من
�شخ�ص لآخ��ر ،لكن يمكننا القول بمعدل

كفتة العد�س

المقادير:
½ كيلو عد�س بجبة  2 -بطاط�س م�سلوقة
مكعبات  1 -ب�صلة مقطعة مكعبات  1 -ملعقة
�صغيرة ثوم  1 -ملعقة �صغيرة بهارات  -ملح
– فلفل  -حزمة من الكزبرة الخ�ضراء -
¾ كوب بق�سماط ناعم  1 -ملعقة كبيرة �سمن
نباتي.
الطريقة:
 -1اغ�سلي العد�س جيد ًا وانقعيه لمدة 8
�ساعات ثم �صفّيه من الماء .
 -4ا�ضيفي الملح ،الفلفل والبهارات ثم
 -2اح�ضري وع��اء عميق و�ضعي العد�س،
البطاط�س ،الب�صل ،الثوم والكزبرة الخ�ضراء البق�سماط تدريجي ًا حتى تح�صلي على خليط
متجان�س.
وق ّلبيهم .
� -5ضعي ال�سمن النباتي واعجني الخليط
 -3اح�ضري الخالط وقومي بفرم الخليط
جيد ًا.
ال�سابق حتى تح�صلي على خليط ناعم.
 -6اح�ضري �صينية مدهونة وقومي بو�ضع
�أ�صابع الكفتة بعد ت�شكيلها ثم ادخليها الفرن
على ن��ار هادئة �أو قليها على ن��ار منخف�ضة
ح�سب رغبتك.
 -7ا�شعلي فحمة و�ضعيها و�سط ال�صينية
بعد ن�ضوجها مع تغطيتها ثم ق ّدميها مع �سلطة
وباذنجان م�شوي.

(818) 992-4600
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ما َق َّـل و دل!

م�شـــاكل الميزانية !؟

ST. Mark FAMILY DENTAL

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

�أرثوذك�س نيوز

ه�ن��اك ن��وع��ان م��ن الآالم ..الآالم
الإجبارية والآالم الإختيارية .الآالم
الإختيارية ت�سمى �آالم اللذة .والآالم
الإجبارية هي �آالم ع�ضوية و�آالم نف�سية،
وهي �آالم ب�أ�سباب مر�ضية ي�سعى دائم ًا
ال�شخ�ص للتخل�ص منها بالعالج الطبي
�أو الجراحي �أو العالج النف�سي.
�إذ ًا م��ا ه��ي �آالم ال �ل��ذة وم ��ا هي
�أنواعها:
هناك �آالم للذة الج�سدية عندما
يتبرع �شخ�ص بدمه لإنقاذ الم�صابين
�أو المر�ضى ،و�آالم التبرع بالكلية �أو
ج��زء م��ن الكبد لكي يعي�ش �شخ�ص
�آخر.
و�آالم ال�ح�م��ل وال � ��والدة م��ن �أج��ل
الإن �ج��اب ،وه�ن��اك �آالم ال�ل��ذة عندما
يعطي الإن�سان من �أع ��وازه للآخرين
�سواء مال �أو طعام �أو مالب�س ..ويحاول
ان يتعاي�ش بما تبقى ،وي�شعر ب�سعادة
العطاء.
وهناك �آالم اللذة النف�سية عندما
ي �ح��اول ال���ش�خ����ص م �ح��اب��اة �شخ�ص
�آخر في محنة ويق�ضي معه ال�ساعات
لم�ساندته وح��ل م�شاكله ،و�أر�ضائه
والتخفيف النف�سي عنه ،وال يندم على
وقته.
وهناك �آالم اللذة الروحية ،عندما
ن�صوم ون �ح��رم �أنف�سنا م��ن الطعام
وال�شراب ،وهناك �آالم اللذة عندما
نقف بال�ساعات لكي ن�صلي .ونقوم
بالليل للعبادة لكي ننال الآخرة.
وه�ن��اك �آالم ال�ل��ذة عندما يعاملنا
النا�س بالظلم والكراهية والتفرقة من
�أجل عقائدنا ..ونحن بهذا ننال �أكاليل
في ال�سماء.
فال تتراجع يا �أخ��ي �أو تت�أخر عن
م�ساعدة الآخرين حتى ولو �أدى هذا
�إل��ى الأل ��م ،وفقد ال�م��ال وال��وق��ت ،بل
بالعك�س البد �أن ت�شعر باللذة بما تمر
ب��ه م��ن �أج��ل الآخ��ري��ن ،و�أن ��ا واث��ق ان
�آالم ال�سيد الم�سيح على الأر�ض كانت
�آالم مليئة باللذة لتحقيق ال�صلح بين
الأر�ضيين وال�سمائيين.

ك��ل خ��ط��وه ف��ى حياتنا
م��ه��م��ا ك��ان��ت ت��ب��ان في
الأول �أنها �شر �أو كرب
هي في الحقيقة حته من
المكان اللي لينا في ال�سما
ب�س اللي علينا �أننا نقبل
ون�سمح ليد الفخاري
الأعظم ان يُ�صلح وي�صنع
�أجمل تحفة فنية لت�ستحق
مكانها في ال�سماء.

�سبع �إل��ى ت�سع �ساعات يومي ًا هي المدة
المثالية للبالغين».
ه��ذا ول��م تكت�شف ال��درا� �س��ة الرابط
الأ�سا�سي بين م��دة النوم وال�سمنة ،غير
�أن االحتماالت الأقوى التي قد ي�ستند �إليها
هذا الرابط �أن قلة النوم تعطل الهرمونات
التي تنظم ال�شهية ،مما ي�ؤدي �إلى الجوع
والرغبة ال�شديدة ف��ي الأك��ل وخ�صو�صا
لي ًال ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى زيادة الوزن،
بح�سب م��ا ن�شره موقع مجلة (فورب�س)
الأمريكي.

ريهام عطيه

تخل�صي من �سموم الج�سم ب�سهولة
عن طريق القدمين يمكنك التخل�ص
من �سموم الج�سم  .نعم هذه حقيقه ال
تعلمها الكثيرات � ،أو بمعنى �أو�ضح من
خ�لال حمام القدم ،ال��ذي يعد عالجا
مثاليا للق�ضاء على �سموم الج�سد،
ف�ضال عن قدرته المذهلة في تحقيق
اال�سترخاء الرائع للج�سم.
بب�ساطه قومي بخلط مقدار كوب
من الملح الإنجليزي ،مع كوب من ملح
البحر ،و 2ك��وب من �صودا الخبز،في
وعاء ثم �ضيفي ب�ضع قطرات من زيت
الخزامي ،وامزجيها جيدا ،ثم خذي
رب��ع ك��وب من ه��ذا الخليط و�صبيه في
ماء دافىء جدا ،لعمل حمام قدم يحقق
ِ
ِ
ويخل�صك من
لك اال�سترخاء المطلوب،
الأو�ساخ والبيكتريا المتواجدة في القدم
ف�ضال عن �إزالة �سموم الج�سم.

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

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

لإعالناتكم و�إ�شرتاكاتكم
818-774-0446

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

�آمــال حنــا مليـكه
لجميع احتياجاتكم العقارية

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

عزيزي القارئ..
�إدعم املعلن ف�إنه
دعم لنا

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

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

Email :- ebtesamgirgis6@gmail.com

Cell: (818) 891-5155

9137 Reseda Blvd., Northridge, CA 91324

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

إعالنات
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Law Offices
of Hani S. Bushra

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

�أرثوذك�س نيوز
TOMA, CPA

Certified Public Accountants

مكاتب المحامي هاني �صبحي ب�شرى

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

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

714-984-2000

www.bushralaw.com
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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
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صباح اخلري يا مصر

بعد �شائعة وفاتها� ..شويكار�« :أنا كوي�سة وزي القردة»
كذبت الفنانة الم�صرية �شويكار� ،شائعة وفاتها التي
روج البع�ض لها على مواقع التوا�صل االجتماعي ،معربة عن
ا�ستيائها لمثل هذه ال�شائعات.
وقالت �شويكار  83عاما ،في مداخله هاتفية مع برنامج «كل
يوم» ،المذاع عبر ف�ضائية «�« :»ON Eأنا كوي�سة والحمدهلل وزي
القردة ،ونف�سى نعمل م�صل للكذب وقلة الأدب اللي انت�شر».
و�أو�ضحت الفنانة �شويكار �أن هذه ال�شائعات ال تهمها كثيرا،
لكنها تثير قلق ذويها وهذا �أمر يجعلها تحزن كثيرا.

�شويكار

م�شروع قانون لمواجهة �شائعات
«مواقع التوا�صل االجتماعي»
قالت فايقة فهيم ،ع�ضو مجل�س النواب:
�إنها «�ستنتهي خ�لال الفترة المقبلة من
�إع � ��داد م �� �ش��روع ق��ان��ون ُي �ل��زم الحكومة
ب�ضرورة مواجهة ال�شائعات التي تحر�ض
على العنف ،والتطرف ،و�إث��ارة البلبلة في
المجتمع».
و�أ�ضافت فهيم ،في بيان لها� ،إن م�شروع
وزارتي االت�صاالت والداخلية
القانون يلزم
ْ
بالت�صدي لل�شائعات الإعالمية الم�سيئة
ل�ل��دول��ة ،خ�صو�صا عبر م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي.
وتابعت� :أن مواقع التوا�صل االجتماعي
�أ�صبحت بيئة خ�صبة لتحري�ض المواطنين
�ضد الدولة ،من خالل فبركة الت�صريحات
الر�سمية للم�سئولين ،ما ي�ؤدي لزعزعة ثقة
المواطنين بم�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،على حد
قولها.
تنبيه وتحذير
وقالت� :إن «جماعة الإخ��وان الم�سلمين
ال�م�ح�ظ��ورة م��ن ِق�ب��ل النظام والق�ضاءمنذ عام  -2013نجحت في توظيف �آليات
مواقع التوا�صل االجتماعي لن�شر �أفكارها،
المناه�ضة وال �م �ن��اوئ��ة للنظام الحالي
القائم ،وتعرية الم�ؤ�س�سات عما تحققه من
�إنجازات».
و�شددت النائبة البرلمانية على �ضرورة
مراقبة و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وتفعيل
قانون الجرائم الإلكترونية ال�صادر م�ؤخرا،
للق�ضاء على مروجي ال�شائعات.
�إعالميون بال م�صادر
و�أثارت حادثة قطار محطة م�صر ،الذي
وقع في منطقة رم�سي�س و�سط القاهرة،
الكثير م��ن ال �ج��دل ،وم��ا �أ��س�ف��ر عنه من
ا�ستقالة ه���ش��ام ع��رف��ات ،وزي ��ر النقل،
واخ�ت�لاف الأن�ب��اء عن ماهية وزي��ر النقل
الجديد.

�أرثوذك�س نيوز
�أنباء عن ت�سليم ماليزيا  4من �شباب الإخوان لم�صر

SECTION B

E-mail: allorthodox@aol.com

www.orthodoxnews.us

تداولت و�سائل الإعالم الم�صرية� ،أنباء تفيد بت�سليم ماليزيا � 4شباب من جماعة الإخوان
الم�سلمين لم�صر ،بعدما رحلتهم ال�سلطات ب�سبب �صدور �أحكام �ضدهم بالم�ؤبد.
وكانت م�صادر قريبة من جماعة الإخ��وان ،ك�شفت �أن ماليزيا احتجزت  4من قيادات
الإخوان ،مطلوبين في ق�ضايا متنوعة في م�صر ،وتم ترحيلهم فجر الثالثاء � 3/5إلى م�صر.
و�أكدت الم�صادر �أن ن�شطاء من الإخوان ا�ستنفروا و�سط محاوالت حثيثة لوقف ترحيل
ال�شباب ،خا�صة بعد الهجوم الذي لحق الجامعة بعد ت�سليم تركيا ال�شاب المتهم في ق�ضية
اغتيال النائب العام الم�صري ه�شام ،لم�صر.

النائب العام ي�صدر بيانا يك�شف �أ�سباب حادث قطار محطة م�صر:

ال وجود لآثار متفجرات

في هذه الأثناء ،كتب خالد وجيه� ،أحد
المغردين ،على �صفحته ال�شخ�صية على
تويتر قائال« :تعيين الدكتور مهند�س محمد
وجيه عبد العزيز ،وزي��را للنقل ،من �أجل
�ضحايا حادث حريق محطة م�صر».
و��س��رع��ان م��ا انت�شر الخبر كالنار في
اله�شيم ،وتناقلته ال�صحف والمواقع
الإخ �ب��اري��ة ال �م �� �ش �ه��ورة ،ب��ل وظ �ه��ر على
برنامجين م�شهورين للإعالميين عمرو
�أديب و�أحمد مو�سى ،بالإ�ضافة �إلى ت�سعة
�صحفيين قاموا بكتابة الخبر على �أنهم
الم�صدر ،والع�شرات على �أنه من م�صادر
موثوقة ،وم�صادر من داخل وزارة النقل.
ليك�شف وجيه بعد ذلك في تغريدة له
قائال« :اال��س��م ال��ذي طرحته هو والدي،
وم�ت��و ّف��ى منذ � 11سنة ،ولي�س ل��ه عالقة
أي�ضا بعدم وجود �أية �أثار لمحتويات غريبة المخدرة.
� ً
بالمعلومات التي ن�شرتها عنه ،وهو لي�س
وفى وقت �سابق انتقل فريق من محققى
عن طبيعة محتويات المكان ،وعدم وجود
مهند�سا وال خ�ب�ي��را ،وغ��ر��ض��ي م��ن ذلك
�آثار �أو مخلفات ت�شير �إلى ا�ستخدام عبوات النيابة العامة �إلى محطة �سكك حديد م�صر
ك�شف انت�شار ال�شائعات ،التي ت��ؤك��د �أن
لإجراء فح�ص �شامل لمنظومة العمل داخل
مفرقعة بموقع الحادث.
مواقع التوا�صل االجتماعي لي�ست م�صدرا
ك �م��ا �أف� ��اد ت �ق��ري��ر الإدارة المركزية الهيئة للوقوف على �أوجه الق�صور فى كافة
للأخبار».
للمعامل الكيماوية �أن العينات الم�أخوذة القطاعات لتحديد الم�سئولية ع��ن وقوع
داخلي
خطر
من المتهمين وج��دت �إيجابية لآث��ار مخدر الحادث ،وتم ا�ستدعاء عدد ثمانية وثالثين
خالل
ال�سي�سي،
الفتاح
عبد
الرئي�س
قال
"اال�ستروك�س" ،ال�م��درج بالجدول الأول من م�سئولى الهيئة والمهند�سين والم�شرفين
الكليات
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ف
كلمته
ل�ق��ان��ون ال �م �خ��درات ل��دى ع��ام��ل المناورة والعمال ،من كل قطاعات الت�شغيل وال�صيانة
الما�ضي:
يوليو
23
في
الع�سكرية،
والمعاهد
المرافق للجرار رق��م  2302المت�سبب فى والأم ��ن ال�صناعى وم�سئولى الكاميرات
«ال�ت��دم�ي��ر ل�ب�لادن��ا م�ش هيكون غير من
الحادث ،دون باقى المتهمين الذين تبين والإدارة المركزية للرقابة على الت�شغيل
جوانا ،عاوز �أقولكم �سر ،واجهنا � 21ألف
�سلبية العينات الم�أخوذة منهم لآثار المواد والحماية المدنية ال�ستجوابهم.
�شائعة في ثالثة �أ�شهر ،الهدف منها عدم
ا�ستقرار ،وت�ضييع ،و�إحباط».
وف��ي ن��وف�م�ب��ر  ،2017ك�شفت درا�سة
برلمانية ،عن �أن هناك � 53أل��ف �شائعة
ج��رى �إط�لاق �ه��ا داخ ��ل م�صر خ�ل�ال 60
يوما ،قبل �إ�صدارها ،عبر و�سائل مختلفة� ،أك�� � � � � � ��د وزي�� � � ��ر
جار ،يتورط في احت�ضان
العنا�صر الإره��اب �ي��ة �أو
كانت الن�سبة الأكبر منها لمواقع التوا�صل الخارجية الم�صري
دع �م �ه��ا ب � ��أي � �ش �ك��ل من
��س��ام��ح � �ش �ك��ري� ،أن
االجتماعي.
الأ�شكال».
م�صر �ست�ستمر مع
وتحدث �شكري �أي�ضا
�أ�شقائها م��ن الدول
عن الق�ضية الفل�سطينية
العربية في محاربة
مو�ضحا �أنها ق�ضية العرب
الرئي�سية ،والزالت تتطلب
التطرف والإره��اب،
تكثيف الجهود ال�ستعادة
في مواجهة ال هوادة
المفاو�ضات الجادة التي
�أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة،
فيها حتى دح��ر هذا
�ستف�ضي لإق��ام��ة الدولة منذ قليل ،حريقا ن�شب داخ��ل مبنى تابع
الخطر تماما ونهائيا
الفل�سطينية الم�ستقلة لكني�سة القدي�سة دميانة بمنطقة الهرم.
ب�شرط قيامها با�ستيفاء متطلبات ال�سالمة من المنطقة.
وع��ا� �ص �م �ت �ه��ا ال �ق��د���س
الإن�شائية ،وع��دد  1كني�سة و  5مبان في
خالل
�ري
وق ��ال ��ش�ك�
ال�شرقية.
وك�شف م�صدر� ،أن النيران ن�شبت في
ج��زي��رة ال���وراق ،على �أن ت��راع��ى �أو�ضاع كلمته في اجتماع ال��دورة  151لمجل�س وزراء
و�أ�ضاف �شكري �أنه لم يعد مقبوال �أن ي�ستمر مولد كهربائي بالطابق ال�سابع ب�سبب ما�س
تلك الكنائ�س فى المخطط العام الجديد الخارجية العرب ،التي عقدت بمقر الجامعة نزيف الدم وا�ستنزاف الموارد في ب�ؤر الأزمات كهربائي ،وامتد �إلى لعب �أطفال بالطابق
ل �ل �ج��زي��رة .وب��ذل��ك يبلغ ع ��دد الكنائ�س العربية برئا�سة ال�صومال خلفا لل�سودان« :لقد المفتوحة في المنطقة ،وت�ساءل�« :ألم يئن الأوان وتم �إخماده دون وقوع �إ�صابات.
�ضقنا ذرعا من ا�ستمرار التراخي في مواجهة للعودة لمفاو�ضات جادة ونزيهة تف�ضي للت�سوية
والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق خطر الإرهاب الم�ست�شري في المنطقة ،والذي ال�سيا�سية ال�ضرورية للأزمة في �سوريا ال�شقيقة،
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية
�أو�ضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن يحظى بدعم مبا�شر من �أطراف �إقليمية معروفة بما يحقق المطالب الم�شروعة لل�شعب ال�سوري ،بالجيزة ،تلقت بالغا من �شرطة النجدة
توجهاتها».
 783كني�سة ومبنى تابع ًا.
وي�ستعيد بناء م�ؤ�س�سات الدولة ال�سورية ،ويتيح بن�شوب حريق داخل مبنى ملحق بكني�سة
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مواجهة
م�شروع ق��ان��ون بناء وترميم الكنائ�س
القدي�سة دم�ي��ان��ة ب��ال �ه��رم ،وع�ل��ى الفور
الم�صرية ه��و �أول ق��ان��ون يخت�ص ببناء المنظومة العربية لمكافحة الإره��اب ،هي الآن الطبيعي بين �أ�شقائها العرب؟».
ت��م ال��دف��ع ب�سيارات الإط �ف��اء وت��م �إخماد
�أكثر �إلحاحا مما م�ضى ،وق��ال« :من البديهي،
وت �ح��دث �شكري �أي���ض��ا ع��ن � �ض��رورة �إنهاء الحريق.
دور ع�ب��ادة ل�ل�أق�ب��اط منذ �أك�ث��ر م��ن قرن �أن مثل ه��ذه المقاربة ال�شاملة ت�ستلزم بكل ال�صراع في ليبيا واليمن ،و�إيجاد حلول �سيا�سية
ون�صف من الزمان .وقبل �إق��رار القانون و�ضوح مواجهة حا�سمة مع �أي طرف� ،شقيق �أو ال ع�سكرية لهذه االزمات.
كانت الكنائ�س تبنى بما يعرف ب «الخط
الهمايوني» وه��و المر�سوم ال��ذي و�ضعته
«الأعلى للإعالم» ينذر المواقع المتورطة
ال��دول��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ليحكم عملية بناء
الكنائ�س.
في ن�شر �أخبار كاذبة
ن� � �ف � ��ى ال � �م� ��رك� ��ز
الإع� �ل��ام� � ��ي ال��ت��اب��ع
�أعرب المجل�س الأعلى لتنظيم الإعالم عن قلقه ال�شديد من
لمجل�س ال � ��وزراء ،ما
تورط عدد ًا من المواقع الإخبارية في ن�شر �أخبار كاذبة خا�صة
تردد في بع�ض و�سائل
بتعيين وزير جديد للنقل ،م�ؤكدا �أن هذه الواقعة تمثل مخالفة
الإع � �ل ��ام وال� �م ��واق ��ع
وا�ضحة للمعايير وال�ق��رارات ال�صادرة عن المجل�س والتي
الإلكترونية و�صفحات
تحظر نقل الأخبار والمعلومات من مواقع التوا�صل االجتماعى
التوا�صل االجتماعي،
�أو من و�سائل �إعالمية �أخرى دون الت�أكد من �صحتها.
من �أنباء ب�ش�أن هروب تم�ساح من حديقة الحيوان بالجيزة.
و�أك��د المجل�س فى بيان له على حر�صه على م�صداقية
و�أو�ضح �أن المركز الإعالمي لمجل�س ال��وزراء توا�صل مع وزارة
الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي ،والتي نفت تلك الأنباء ب�شكل قاطع ،الإعالم الم�صري وم�سئوليته �أمام المتلقى ،ومن هذا المنطق،
ُم�ؤكدة على عدم هروب تم�ساح من حديقة الحيوان بالجيزة ،و�أن ق��رر المجل�س االكتفاء ف��ي ه��ذه الواقعة ب��إر��س��ال �إن ��ذارات
جميع الحيوانات بالحديقة تخ�ضع لعمليات ت�أمين ورقابةُ ،م�شدد ًة للمواقع الإخبارية المتورطة في ن�شر الخبر الكاذب وعدم ن�شر
على �أن كل ما يثار في هذا ال�ش�أن مجرد �شائعات مغر�ضة ت�ستهدف �أية �أخبار �إال بعد الت�أكد من �صحتها من م�صادرها الأ�صلية
والم�سئولة.
�إثارة حالة من الذعر بين المواطنين.
�أ� �ص��در الم�ست�شار نبيل ��ص��ادق النائب
العام بيان ب�ش�أن التحقيقات الجارية فى
حادث «محطة م�صر» ،جاء فيه �أن النيابة
العامة ت�سلمت تقرير الإدارة العامة للأدلة
الجنائية وال��ذى �أف��اد ب�أنه بالفح�ص الفنى
للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود
ذراع الت�شغيل للقاطرة فى و�ضع الت�شغيل
على ال�سرعة الثامنة والتى تعادل  120كم/
�ساعة.
وت��اب��ع ال �ب �ي��ان� ،أن ال��ح��ادث ن�ج��م عن
ا�صطدام الجرار بالم�صد الخر�سانى بنهاية
الر�صيف محد ًثا �أث��ار ت�صادمية نتج عنها
ت�سيلل وتناثر ال�سوالر من خزان الوقود �أ�سفل
الجرار والذى ي�سع «� 6آالف» لتر من ال�سوالر
ً
مخلوطا
واخ�ت�لاط �أبخرته بالهواء مكو ًنا
قابال لال�شتعال ،ما �أدى �إلى اندالع النيران
نتيجة وج��ود ال���ش��رر ال�ن��ات��ج ع��ن احتكاك
الأج��زاء المعدنية ببع�ضها عند اال�صطدام
بالم�صد الخر�سانى بال�سرعة الق�صوى التى
كان ي�سير بها الجرار.
و�أ� �ض��اف بيان النائب ال�ع��ام� ،أن��ه تبين
من خ�لال الفح�ص ب��دء الحريق وتمركزه
بمنطقة خ��زان ال��وق��ود والتى امتدت منها
النيران وت��زاي��ت �إل��ى باقى المناطق ،وقد
تبين من الفح�ص الفنى وجود انخ�سافات
وان �ب �ع �ج��ات وق �ط��ع بج�سم خ ��زان الوقود
وانف�صاله ع��ن مكانه ،وق��د �أف��اد التقرير

وزير الخارجية الم�صري�« :ألم يئن الأوان لعودة �سوريا بين �أ�شقائها العرب؟»
�إخماد حريق في مبنى
تابع لكني�سة بالهرم..
والتحريات :ما�س كهربائي

الحكومة توافق على تقنين �أو�ضاع  156كني�سة
لي�صل الإجمالى �إلى  783كني�سة ومبنى
تر�أ�س الدكتور م�صطفى مدبولى ،رئي�س
مجل�س ال � ��وزراء ،ال �ي��وم اج�ت�م��اع اللجنة
الرئي�سية لتقنين �أو�ضاع الكنائ�س ،وذلك
بح�ضور وزراء ��ش�ئ��ون مجل�س ال �ن��واب،
والتنمية المحلية ،والإ� �س �ك��ان ،وممثلي
الجهات المعنية.
و�صرح الم�ست�شار نادر �سعد المتحدث
الر�سمي لرئا�سة مجل�س الوزراء ب�أن اللجنة
ا�ستعر�ضت نتائج عملية المراجعة ،التى
تمت على مدار ال�شهرين الما�ضيين منذ
�آخر اجتماع للجنة في  2018/12/31فيما
يخ�ص �أو�ضاع الكنائ�س والمباني الخدمية
التي طلبت تقنين �أو�ضاعها ،وبناء عليه
فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على
تقنين �أو��ض��اع  156كني�سة ومبنى تابع ًا،
منها  17كني�سة ومبنى تم تقنين �أو�ضاعها

حقيقة هروب تم�ساح من حديقة الحيوان بالجيزة

مكتب المحامي

ESKANDER
INVESTIGATIONS

!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

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

مكتب �أ�ســـكنـدر للتحريــات

«ال��م��رك��زي» ي��ح��ذر من
ت����داول ع��م�لات م��دون
عليها عبارات �أو ر�سوم
�أع�ل��ن البنك ال�م��رك��زي الم�صري،
االثنين  ،3/4ع��دم قبوله �أي عمالت
ورق �ي��ة م ��دون عليها ع �ب��ارات ن�صية،
وحذر المواطنين كذلك من تداول هذه
العمالت �أو االعتراف بها ،م�شددا على
�أنها غير قابلة للتداول الر�سمي.
و�أذاع� ��ت ف�ضائية «�إك���س�ت��را نيوز»
خبرا اليوم ،عن م�سئول م�صرفي رفيع
بالبنك ،يفيد ب�أن المركزي ي�شدد على
ع��دم ق�ب��ول �أي ن�ق��ود تحمل على �أحد
وجهيها �أي نوع من الكتابات �أو العالمات
�أو �أختاما ل�شخ�صيات �أو �شعارات كتابية
�أو ر�سومية.
وقال الم�صدر الرفيع� :إن «و�ضع تلك
العالمات والأخ�ت��ام من ِقبل مواطنين
على فئات النقد الورقية ،التي ي�صدرها
البنك ال�م��رك��زي الم�صريُ ،يفقدها
ركنا �أ�سا�سيا من عالمات الت�أمين ،مما
يرجح �إمكانية تزويرها».
و�أو�ضح �أن المركزي ملتزم بعالمات
ت�أمين البنكنوت ،التي تت�ضمن عدم
و� �ض��ع �أخ �ت��ام �أو ع�لام��ات ع�ل��ى فئات
النقد الورقية ،معمول بها في جميع دول
العالم ،و�أن��ه الجهة الوحيدة المنوط
بها التعليق والت�صريح بما يتعلق بفئات
النقد الورقية والبنكنوت.
وج ��اء ق ��رار ال�ب�ن��ك ال �م��رك��زي بعد
انت�شار ��ص��ور على الإن �ت��رن��ت ومواقع
التوا�صل االجتماعي خا�صة «�سو�شيال
ميديا» ،لعمالت ورقية مكتوب عليها
عبارات ن�صية معار�ضة.
تحذيرات �سابقة
وك��ان البنك ال�م��رك��زي الم�صري،
حذر يوم  9يناير الما�ضي للمرة الثانية
م��ن ال�ت�ع��ام��ل بجميع �أن� ��واع العمالت
االفترا�ضية الم�شفرة ،وف��ي مقدمتها
عملة البيتكوين.
و�أ�ضاف المركزي� :أن التعامل بهذه
العمالت ينطوي من مخاطر مرتفعة،
�إذ يغلب عليها عدم اال�ستقرار والتذبذب
ال���ش��دي��د ف��ي قيمة �أ� �س �ع��اره��ا ،نتيجة
للم�ضاربات العالمية غير الخا�ضعة
للرقابة.
و���ش��دد ال �ب �ن��ك ال �م��رك��زي ع��ن �أن
معامالت اال�ستثمار ال�ت��ي ت�ج��رى بها
محفوفة بالمخاطر ،ما ينذر باحتمالية
الخ�سارة المفاجئة لكامل قيمتها.
وال�ب�ي�ت�ك��وي��ن ه��ي عملة افترا�ضية
م�شفرة ،ال يقوم ب�إ�صدارها �أي بنك
مركزي� ،أو �أي �سلطة �إ�صدار مركزية
ر�سمية يمكن الرجوع �إليها ،ف�ضال عن
كونها عمالت لي�س لها �أ��ص��ول مادية
ملمو�سة.
كما �أن �ه��ا تفتقر لل�ضمان والدعم
ال�ح�ك��وم��ي ال��ر��س�م��ي ،ال ��ذي تتمتع به
العمالت الر�سمية ال�صادرة عن البنوك
المركزية ،لأنها ال تخ�ضع لإ�شراف �أي
جهة رقابية على م�ستوى ال�ع��ال��م ،بل
م�صدرها �إلى الآن �شخ�ص مجهول.
كما نبه البنك المركزي الم�صري،
ف��ي م��اي��و  ،2018ال�ب�ن��وك العاملة في
م�صر ،على ع��دم فتح ح�سابات لأي
جمعيات خيرية لجمع التبرعات� ،إال
بعد الت�أكيد الم�سبق من ح�صولها على
ترخي�ص بجمع المال من ِق َبل وزارة
الت�ضامن االجتماعي.
و�أو��ض��ح المركزي �أن ذل��ك يخالف
�أح�ك��ام قانون تنظيم عمل الجمعيات
وغيرها م��ن الم�ؤ�س�سات العاملة في
مجال العمل الأهلي ال�صادر بالقانون
رقم  70ل�سنة .2017
LAW OFFICE OF

جورج مليــكة

GEORGES
MELEKA
خريج GUCLA

نقدم خدماتنا للجالية العربية في مجاالت:

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

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

اال�ست�شارة الأوىل جمانية

Lic. PI 27077

نتحدث العربية

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

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

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

(حاالت الطالق والنفقة والح�ضانة)

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

• ق�ضـايا الهجـرة واللجــوء
• المنــــازعات التجــــارية

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

)• Immigration (asylum
• Business Disputes

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

 21م����ل����ي����ون دوالر
تعوي�ضا لأم��ري��ك��ي �سُ جن
ب��ال��خ��ط��ا ل����ـ ��� 39س��ن��ة

عو�ضت ال�سلطات المدنية في كليفورنيا،
رجال ما قيمته  21مليون دوالر �أمريكي،
بعدما تم ادانته بالخط�أ بتهمة قتل ق�ضي
بموجبها � 39سنة في ال�سجن.
قال م�س�ؤولون الرجل ال��ذي �أدي��ن خط�أ
بقتل �صديقته ال�سابقة وابنها قبل نحو 40
عاما ح�صل على تعوي�ض ق��دره  21مليون
دوالر م��ن م��دي�ن��ة �سيمي ف��ال��ي بموجب
ت�سوية.
و�صدر بحق كريغ كولي ( 71عاما) حكم
بال�سجن مدى الحياة في حادثة وقعت عام
 1978وه��ي قتل �شريكته ال�سابقة روندا
ويت�شت وابنها دون��ال��د (�� 4س�ن��وات) في
�شقتهما.
و�أ�صر المتهم م��رارا وت�ك��رارا على �أنه
بريء وح�صل على عفو في  2017من حاكم
كاليفورنيا وقتها جيري براون بعدما عثر
المحققون على دليل من عينة حم�ض نووي
ل�صالحه.
وق��ال رئي�س بلدية �سيمي فالي �إريك
ليفيت في بيان «رغم �أنه ال يمكن تعوي�ض
ما حدث لل�سيد كولي ب�أي �أموال ،ف�إن ت�سوية
ه��ذه الق�ضية هي الخيار ال�صحيح الذي
يجب القيام به له ولمجتمعنا».
وقال مايك بيندر وهو �صديق مقرب من
كولي ومحقق �سابق بال�شرطة في �سيمي
فالي التي تقع على م�شارف لو�س انجلي�س
�إن كولي يتحدث منذ �إط�لاق �سراحه مع
م�س�ؤولين في جهات �إنفاذ القانون ب�ش�أن
ج�م��ع الأدل� ��ة ك�م��ا يلتقي ب ��ذوي �سجناء
ي�صرون على براءتهم.
ويطالب بيندر ب�إطالق �سراح كولي منذ
ما يقرب من ثالثين عاما بعد �أن �أزعجه
عدم ات�ساق جوانب الق�ضية.

أمريكا من حولنا
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ماذا يحدث في أمريكا...

قمة هانوي :كوريا ال�شمالية طلبت رفع العقوبات
مقابل �إغالق الموقع النووي الرئي�سي
ذك��ر وزي��ر الخارجية الأم��ري�ك��ي مايك
بومبيو �أن ك��وري��ا ال�شمالية طلبت رفعا
كامال للعقوبات خ�لال قمة هانوي لكنها
اف �ت �ق��رت �إل ��ى ال��و� �ض��وح ال �ت��ام ب �� �ش ��أن ما
يمكنها تقديمه فيما يتعلق بتفكيك من�ش�أة
يونغبيون النووية .كما واجهت قمة هانوي،
التي جمعت الرئي�سين الأمريكي والكوري
ال�شمالي ،مع�ضلة عدم ا�ستعداد الأخيرة
لفر�ض تجميد كامل على برامجها لأ�سلحة
الدمار ال�شامل.
وقال الم�س�ؤول لل�صحافيين «المع�ضلة
ال�ت��ي واجهناها م��ع ك��وري��ا ال�شمالية في
هذه المرحلة هي عدم ا�ستعدادها لفر�ض
تجميد كامل على برامجها لأ�سلحة الدمار
ال�شامل».
و�أ�ضاف «لذلك فمنح �إعفاء من العقوبات
يعود عليها بمليارات الدوالرات ي�ضعنا في
موقع دعم تطوير كوريا ال�شمالية الم�ستمر
لأ�سلحة الدمار ال�شامل».
وت �ح��دث ال �م �� �س ��ؤول لل�صحافيين في
�أع �ق��اب ان�ه�ي��ار قمة ثانية بين الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري
ال�شمالي كيم جونغ �أون في فيتنام نهاية
فبراير الما�ضي.
وق��ال ف��ي م�ؤتمر �صحفي خ�لال زيارة
ق�صيرة للعا�صمة الفلبينية مانيال «كانوا
��ص��ري�ح�ي��ن ل�ل�غ��اي��ة ف�ي�م��ا يتعلق ب�م��ا هم

وت�ستمر الم�ضايقات

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
منذ �أن هزم المر�شح ترامب هيالري كلينتون
ولم يتمكن الديمقراطيون في �إنتخابات الرئا�سة
�سنة  2016في التغلب على هذه الهزيمة القا�سية
والتي لم تكن في ح�سابات �أحد على الإطالق �سواء
كان جمهوريا �أو ديمقراطيا �أو م�ستقال.
وبعدها مبا�شرة ومن قبل �أن يق�سم المر�شح
ترامب اليمين لي�صبح رئي�سا للواليات المتحدة
الأمريكية ب��د�أ الديمقراطيون في الت�شكيك في
�صحة الإن �ت�خ��اب��ات ،ول�م��ا ف�شلوا ب ��د�أوا ومعهم
الميديا الليبرالية بالت�شكيك في قدرته على �شغل
من�صب رئي�س البالد مدعين �أنه لي�س متزن عقلياً،
وطالبوا بخلعه من المن�صب وبالطبع لم يقدموا
�أي دليل على �إدعائهم ،وف�شلت ه��ذه المحاولة
�أي�ضا ثم حاولوا ا�ستخدام حياته ال�شخ�صية قبل
التر�شح واتهموه ب�أنه زير ن�ساء و�أن له ع�شيقات
قد يعر�ضوا �أمن البالد للخطر لأنهم قد يبتزوا
الرئي�س ،وبالرغم من �أن بع�ض هذه الإدعاءات
ات�ضح �صحتها ات�ضح �أي�ضا �أن��ه تم ت�سوية هذه
الأمور ماليا معهن.
وهنا �أدعى الديمقراطيون ان هذه الت�سويات
المالية تخالف قوانين الإن �ف��اق على الدعاية
لإنتخابات الرئا�سة و�أي�ضا ف�شلت هذه الإدعاءات
وثبت عدم �صحتها �أو عدم وج��ود �أدل��ة تثبت �أي
مخالفات.
وبعدها بد�أت حملة �إتهامه ب�أنه اتفق مع رو�سيا
للتدخل ف��ي �إن�ت�خ��اب��ات الرئا�سة وب��ال��ذات �ضد
هيالري كلينتون وهذا مخالف لقوانين الإنتخابات
والتي تحرم على �أي من المر�شحين ان ي�ستخدم
�أو ي�شجع دوال �أجنبية على التدخل في الإنتخابات،
ونتيجة لهذه الإدعاءات الخطيرة تم تعيين محقق
خا�ص للنظر والتحقيق في هذه الإتهامات وتم
اختيار «روبرت مولر» للقيام بهذه المهمة .وبعد
مرور ما يقرب من عام ون�صف ،وبالرغم من �أن
التقرير النهائي لهذه التحقيقات لم يكتمل ولم
يتم تقديمه ل��وزارة العدل بعد ،خا�صة لم تظهر
�أي ب��وادر من �أن ترامب قد تعامل �أو تواطئ مع
رو�سيا من �أجل التدخل في الإنتخابات ،ويت�ضح
هذا من خالل االتهامات التي وجهت لثالثة من
م�ساعدي الرئي�س ،حيث وجهت االتهامات في
تهربهم من دفع ال�ضرائب �أو الكذب على لجان
الكونجر�س �أو الكذب على الـ  FBIبمعنى �أنه لم
يتهموا ب�أي تهم مت�صلة بالتخابر �أو التواطئ مع
دولة �أجنبية للتدخل في �إنتخابات الرئا�سة .ولم
تتوقف محاوالت وم�ضايقات الديمقراطيين عند
هذا الحد بل ازدادت حدتها بمجرد ح�صولهم
على الأغلبية في مجل�س النواب مع بداية هذا
ال �ع��ام ،فما �أن ب��د�أ ال�ع��ام الجديد ف���إذا بلجان
عديدة بد�أت في �إج��راء جل�سات �سماع وجل�سات
تحقيق لكل ولأي ف��رد له �صلة بالرئي�س ترامب
حتى �أن �ه��م ا�ستدعوا مايكل كوهين المحامي
ال�شخ�صي ال�سابق للرئي�س ترامب وتمت محاكمته
و�إدانته بال�سجن بعدة �إتهامات منها الكذب على
الكونجر�س ،فها هم يطلبون من ال�شخ�ص الذي
كذب عليهم �أن يدلي ب�شهادات جديدة في محاولة
لإ�صطياد �أي مخالفة �ضد الرئي�س ترامب.
ثم ب��د�أت لجنة �أخ��رى بار�سال ا�سئلة �إل��ى 81
�شخ�صية كان لها ات�صال �أو مازالت على ات�صال
بالرئي�س ترامب في محاولة �أخرى لإ�صطياد �أي
معلومات ت�ستخدم �ضد الرئي�س ،وهذا لم يحدث
من قبل �أن يتم التحقيق مع ه��ذا العدد الهائل
من االفراد ،ولكن كما ذكر الرئي�س ترامب �أنهم
يحاولون �إرهاب كل من له �صلة بي لكي يعطيهم
ما يريدون.
وت �� �س �ت �م��ر ال��م�����ض��اي��ق��ات ع� �ن ��دم ��ا رف ����ض
الديمقراطيون في مجل�س النواب اعتماد 5.7
بليون دوالر لبناء حائط على الحدود الجنوبية
مع المك�سيك لمنع الهجرة غير ال�شرعية ولمنع
تهريب المخدرات وتجارة الب�شر ،و�أي�ضا لمنع
ت�سلل �إرهابيين �إلى داخل البالد.
وبالتالي ُاج�ب��ر الرئي�س على �أن يعلن حالة
الطوارئ وهذا حق يعطيه القانون الخا�ص ب�إعالن

ف�شل المفاو�ضات باديا على وجوه الرئي�سين
م�ستعدون لفعله في يونغبيون لكن لم العقوبات المفرو�ضة على بيونغ يانغ.
يكن هناك و�ضوح ت��ام ب�ش�أن النطاق وقدم الطرفان تف�سيرين متناق�ضين لما
حدث� .إذ قال ترامب �إن كيم �أراد رفع
الكامل لما هم م�ستعدون لتقديمه».
و�أ�� �ض ��اف �أن ال ��والي ��ات المتحدة العقوبات «كليا» ،لكن وزير الخارجية
«حري�صة على ال �ع��ودة �إل ��ى الطاولة الكوري ال�شمالي ري يونغ هو ق��ال �إن
بيونغ يانغ لم تطلب �سوى رفع جانب من
لموا�صلة تلك المحادثات».
وق ��ال بومبيو �إن ك��وري��ا ال�شمالية العقوبات.
و�أ� �ض��اف ري �أن بيونغ يانغ قدمت
«طلبت ب�صورة �أ�سا�سية �إعفاء كامال
اقتراحا واقعيا لمهند�سين من البلدين
من العقوبات».
وانهارت القمة الثانية بين الرئي�س لتفكيك الموقع ال�ن��ووي الرئي�سي في
الأم ��ري� �ك ��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب وزع �ي��م يونغبيون بالكامل.
كوريا ال�شمالية كيم جونغ �أون ب�سبب

وا�شنطن تر�صد مليون دوالر مكاف�أة لمن يدلي بمعلومات عن «بن الدن» الجديد
�أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ،عن
م�ك��اف��أة ق��دره��ا مليون دوالر ،لمن يدلي
بمعلومات ت�ؤدي �إلى �إلقاء القب�ض على ابن
زعيم تنظيم القاعدة الراحل �أ�سامة بن
الدن.
وو���ص��ف ب �ي��ان ل �ل �خ��ارج �ي��ة ح �م��زة بن
الدن ب�أنه «�أح��د القادة البارزين» لتنظيم
القاعدة ،م�شيرة �إلى �أنها ت�سعى للح�صول
على �أي معلومات تخ�صه �أو تخ�ص موقعه
الحالي.
و�أ�ضاف البيان �أن حمزة بن الدن دعا
ع��ام  ،2015عبر ر�سائل م�سجلة و�أخرى
م���ص��ورة ع�ل��ى الإن �ت��رن��ت ،ل�شن هجمات
�ضد الواليات المتحدة وحلفائها الغربيين
«انتقاما لمقتل والده على يد قوات �أمريكية
عام .»2011
وكان حمزة واحدا من كثيرين من �أفراد
�أ�سرة بن الدن الذين انتهى بهم الحال في
�إيران بعد هجمات � 11سبتمبر عام 2001
على نيويورك.
و�أظ �ه��رت وث��ائ��ق عثر عليها ف��ي مجمع
كان ي�سكنه وال��ده في باك�ستان بعد مقتله

حمزة بن الدن
في غ��ارة �أمريكية ع��ام � ،2011أن حمزة
كان قيد الإقامة الجبرية في �إيران ،لكن ال
يعرف مكانه في الوقت الراهن.
ومنذ مقتل �أ�سامة بن الدن ،يقود تنظيم
القاعدة نائبه �أيمن الظواهري ،ومع ذلك
وج��ه حمزة ع��ددا من الر�سائل نيابة عن
التنظيم ف��ي ال�سنوات القليلة الما�ضية

قتلى ودمار بعد اجتياح الأعا�صير لواليتي جورجيا و�أالباما الأمريكيتين
�شركة جورجيا باور� ،إن العوا�صف اقتلعت
�أ�شجارا ودمرت منازل في والية جورجيا
ال�م�ج��اورة ،مما �أدى �إل��ى انقطاع التيار
الكهربائي عن � 21ألف م�شترك.
ودعا الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ف��ي ت�غ��ري��دة ع�ب��ر ت��وي�ت��ر ��س�ك��ان �أالب��ام��ا
والمناطق الأخ ��رى التي ت�ضررت جراء
العوا�صف �إلى �أن يكونوا «حذرين و�آمنين».
وقال «كانت الأعا�صير والعوا�صف عنيفة
بحق وربما يكون هناك المزيد».

�أفادت ال�سلطات الأمريكية بمقتل ما ال
يقل عن � 23شخ�صا ،بينهم �أطفال� ،إثر
اجتياح �إع�صار مقاطعة لي كاونتي الأحد2
مار�س م�ضيفة �أنه من المتوقع ارتفاع عدد
القتلى فيما يبحث عنا�صر فرق الإنقاذ
و�سط �أنقا�ض المنازل المدمرة.
وقد ق�ضى عمال الطوارئ ليلة �صعبة
في انت�شال القتلى والم�صابين من تحت
�أنقا�ض المنازل والمباني في المقاطعة
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م �ه��ددا ب��ال�م��زي��د م��ن ال�ع�ن��ف �ضد
الغرب.
وال ي��زال المجتمع ال��دول��ي ينظر
�إلى تنظيم القاعدة ،على �أنه �شبكة
عالمية �أق��وى من نظيره داع�ش في
ع��دد م��ن الأم��اك��ن ،مثل ال�صومال
واليمن ،وفي مناطق عدة بال�ساحل
الأفريقي� ،إ�ضافة �إلى بروز قياداته
في �إيران.
وفي مطلع � 2017أدرجت الواليات
المتحدة ،حمزة بن الدن على الئحتها
ال�سوداء للإرهاب ،مما يعني فر�ض
عقوبات قانونية ومالية عليه.
وبالتالي� ،سيتم تجميد كل الأ�صول
والممتلكات والأر���ص��دة المحتملة
ل �ح �م��زة ب ��ن الدن ف ��ي ال ��والي ��ات
المتحدة.
ومن الجدير بالذكر ان المملكة
العربية ال�سعودية ا�سقطت الجن�سية
ال�سعودية عن حمزة نجل �أ�سامه بن
الدن م�ؤ�س�س تنظيم القاعدة.

�إعتمــدوا
في حمالتكم
الدعائية.
ات�صلوا بنا اليوم
)818 774-0446

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

حالة الطوارئ والذي يعطي الرئي�س الحق
في �إع�لان حالة ال�ط��وارئ لأي �سبب يراه
منا�سب ًا وبذلك تعطى له حرية الت�صرف
في ميزانيات من م�صادر مختلفة للإنفاق
على الكارثة التي �أعلن حالة الطوارئ من
�أجلها.
زاد ذلك من هياج وجنون الديمقراطيون
وقامت الدنيا ول��م تقعد منذ ه��ذا الوقت،
ومنذ �أيام قليلة ما�ضية �صوت مجل�س النواب
بغالبيته من الديمقراطيين لم�شروع قانون
يلغي حالة ال�ط��وارئ التي �أعلنها الرئي�س
ترامب .وهذه هي المرة الأولى التي ا�صدر
فيها الكونجر�س م�شروع قانون للإعترا�ض
ولإل �غ��اء ق��رار �إع�ل�ان ح��ال��ة ال �ط��وارئ لأي
رئي�س من قبل.
وبالفعل تم تمرير م�شروع القانون هذا
وقدم �إلى مجل�س ال�شيوخ للت�صويت عليه.
ومن المتوقع ان يوافق مجل�س ال�شيوخ ذو
الغالبية من الجمهوريين  ..نعم الغالبية
من الجمهوريين �سيقوموا ب�إمرار م�شروع
القانون ه��ذا لأن بع�ضهم ق��رروا ان يقفوا
مع الديمقراطيون لإم ��راره ،وق��د يت�سائل
البع�ض ..لماذا ي�صوت الجمهوريون �ضد
رئي�سهم؟
ه �ن��اك ع ��دة �إع� �ت� �ب ��ارات �أو م��ن��اورات
ي�ستخدمها ال�سيا�سيون في بع�ض الأحيان
لإر�ضاء الناخبين في دوائرهم الإنتخابية
وه��ذه واح ��دة منها ،ه� ��ؤالء الجمهوريون
يعلمون �أن تمرير م�شروع القانون هذا في
مجل�س ال�شيوخ �سيتم �إر�ساله �إلى الرئي�س
ت��رام��ب ال��ذي ل��ه ال�ح��ق ف��ي �أن ي��وق��ع عليه
في�صبح قانون ًا �أو ال يوقع عليه ويتركه لمدة
 30يوما وبذلك ي�صبح قانوناً ،ولكن بدون
توقيع الرئي�س عليه ،و�أحيانا يحدث هذا
عندما ال يوافق الرئي�س على م�شروع قانون
ما ولكنه ال يمانع �أن ي�صبح قانوناً .والأختيار
الثالث �أن ي�ستخدم حقه ف��ي االعترا�ض
(حق الفيتو) وبذلك ال ي�صبح قانونا ،ويعود
الم�شروع �إلى مجل�س ال�شيوخ للت�صويت عليه
ثانية في محاولة للح�صول على موافقة ثلثي
عدد �أع�ضاء مجل�س ال�شيوخ والبالغ عددهم
مائة ع�ضو �أي �أنهم يحتاجون �إلى � 67صوت ًا
موافقا على م�شروع القانون لي�صبح قانونا.
في حالة م�شروع القانون ه��ذا الجميع
يتوقع ان يقوم الرئي�س ترامب با�ستخدام
حق الفيتو وعند رجوعه �إلى مجل�س ال�شيوخ
فانه ل��ن يح�صل على � 67صوتا وبالتالي
�سيف�شل في �إلغاء حالة الطوارئ التي �أعلنها
الرئي�س.
وه�ك��ذا ن��رى م �ح��اوالت الديمقراطيون
ال�م���س�ت�م��رة ل�ل�إي �ق��اع ب��ال��رئ �ي ����س ترامب
و�أع��ت��ق��د�أن م �ح��اوالت �ه��م ل��ن ت�ت��وق��ف �إل��ى
نهاية  2022والغر�ض من هذه المحاوالت
واالع �ت��را� �ض��ات والم�ضايقات م��ا ه��ي �إال
ت�شويه �صورة الرئي�س عمال بمبد�أ «العيار
ال��ذي ال ي�صيب يدو�ش» وبذلك تقل فر�ص
الرئي�س ترامب في الفوز بفترة ثانية في
الإنتخابات القادمة.
ترى هل ينجح الديمقراطيون في الإيقاع
بالرئي�س �أو ت�شويه �صورته �أم��ام الناخب
الأمريكي؟ ال �أعتقد!!..

Family Dental Care Group
Dr. Manal Aziz, DDS

ال�ت��ي ت�ضم مدينة �أوب �ي��رن ،ك�ب��رى مدن
الوالية.
وق� ��ال ج ��اي ج��ون��ز ق��ائ��د � �ش��رط��ة لي
ك��اون�ت��ي خ�لال مقابلة م��ع �شبكة (�سي.
�إن�.إن) الإخ�ب��اري��ة «يكمن التحدي في
الحجم ال�ضخم للأنقا�ض حيث تقع جميع
المنازل ...ال �أتذكر �أنني ر�أيت هذا الحجم
من قبل».
وقالت مرديث �ستون ،المتحدثة با�سم

دكتورة منــال عزيــز

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

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

949 - 559 - 6565

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

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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مركز درا���س��ات :م�ؤ�شرات
ل���ـ «ن�������ش���اط» ف���ي م��وق��ع
ن���ووي ب��ك��وري��ا ال�شمالية
ذك��ر مركز ال��درا��س��ات اال�ستراتيجية
والدولية �أنه تم ر�صد معاودة الن�شاط في
«�سوهي» بعد يومين فقط من ف�شل القمة
وهو ما قد «يظهر الت�صميم في مواجهة
الرف�ض الأمريكي» لطلب بيونغ يانغ تخفيف
العقوبات عليها.
وتابع المركز ومقره وا�شنطن �أن «هذه
ال�م�ن���ش��أة ك��ان��ت م�ج�م��دة م�ن��ذ �أغ�سط�س
 ،2018ما ي�شير �إلى �أن الن�شاطات الحالية
متعمدة وموجهة نحو هدف».
و�أف � ��اد ال �م��رك��ز ع��ن ن���ش��اط «وا� �ض��ح»
ف��ي موقع ت�ج��ارب المحركات و�سكة نقل
ال�صواريخ �إلى من�صة الإطالق في المن�ش�أة
ال �ت��ي �أط �ل �ق��ت م�ن�ه��ا ب�ي��ون��غ ي��ان��غ قمرين
�صناعيين في عامي  2012و.2016
ول �ف��ت ال �م��رك��ز �إل���ى �أن ه ��ذا الموقع
«ا��س�ت�خ��دم ف��ي ال�م��ا��ض��ي لإط�ل�اق �أقمار
�صناعية» با�ستخدام «تكنولوجيا ال�صواريخ
البال�ستية ال�ع��اب��رة ل�ل�ق��ارات المحظورة
بموجب قرارات مجل�س الأمن».
وفي ال�سياق ذاته� ،أعلنت �أي�ضا �أجهزة
اال�ستخبارات الكورية الجنوبية ،خالل
�إح��اط��ة ف��ي البرلمان ه��ذا الأ��س�ب��وع �أنها
ر�صدت م�ؤ�شرات ن�شاط في «�سوهي».

�أردوغان :قد ن�شتري
منظومات «�إ�س»500-
من رو�سيا
بعد «�إ�س!»400-
�أع �ل��ن ال��رئ�ي����س ال�ت��رك��ي رجب
طيب �أردوغان �أن �أنقرة قد تنظر
ف��ي �إم�ك��ان�ي��ة اق �ت �ن��اء منظومات
«�إ�� ��س »500-ال�صاروخية للدفاع
الجوي والتي تعمل رو�سيا حاليا
على �إنتاجها ،بعد �صفقة �شراء
منظومات «�إ�س.»400-

�أ�س�ست القمة العربية  -الأوروبية الأولى،
التي انطلقت �أعمالها في مدينة �شرم ال�شيخ
الم�صرية ،م�ساء الأحد  24فبراير ،وتتوا�صل
الإث�ن�ي��ن  ،25بح�ضور نحو  50م��ن القادة
والملوك والر�ؤ�ساء وال��وزراء من الجانبين،
لحوار عربي � -أوروب��ي لمواجهة التحديات
الم�شتركة.
وف ��ي كلمته �أم� ��ام ال �ق �م��ة ،ج� � ّدد خ��ادم
ال�ح��رم�ي��ن ال���ش��ري�ف�ي��ن ال�م�ل��ك ��س�ل�م��ان بن
عبد العزيز ،الت�أكيد على مركزية الق�ضية
الفل�سطينية بالن�سبة ل�ل�ع��رب ،م�ست�شهد ًا
ب� �ق ��رارات ق �م��ة ال �ظ �ه��ران ال �ع��رب �ي��ة التي
ا�ست�ضافتها ال�سعودية« ،والتي �سميناها (قمة
القد�س) ،و�أعدنا الت�أكيد على موقفنا الثابت
تجاه ا�ستعادة الحقوق الم�شروعة لل�شعب

تزامنا مع �إيداع ملف تر�شحه لالنتخابات
الرئا�سية المقررة في � 18أبريل ،تعهد الرئي�س
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ( 82عاما)
م�ساء الأحد  3/2بتنظيم انتخابات رئا�سية
مبكرة في حال فوزه بوالية خام�سة ،وب�إجراء
م�ؤتمر وطني يعمل على تحديد موعد االقتراع
(الجديد) وعلى �إقرار �إ�صالحات د�ستورية.
وتولى �إيداع ملف تر�شح بوتفليقة ،الموجود
ف��ي �سوي�سرا لأ��س�ب��اب طبية ،م��دي��ر حملته
ال �ج��دي��د ع�ب��د ال�غ�ن��ي زع �ل�ان ،علما �أن ��ه ال
يوجد �أي ن�ص قانوني يفر�ض على المر�شح
الح�ضور �شخ�صيا لتقديم ملف تر�شحه،
رغم �أن المجل�س الد�ستوري ين�شر على موقعه
الإلكتروني �أن��ه «يتم �إي��داع الملف من قبل
المتر�شح» بناء على موعد يحدد له.
وتظاهر مئات ال�شبان في و�سط الجزائر
العا�صمة احتجاجا على تقديم بوتفليقة
ملف تر�شحه ر�سميا .وف��ي ر�سالة التر�شح،
تعهد الرئي�س ال�ج��زائ��ري ف��ي ح��ال انتخابه
مجددا رئي�سا في � 18أبريل ،بعدم �إنهاء واليته

ق��ال ح��زب الأم��ة ال�سوداني المعار�ض
في بيان يوم ال�سبت  2مار�س �إن ال�صادق
ال �م �ه��دي زع �ي��م ال��ح��زب دع ��ا الرئي�س
ال���س��ودان��ي عمر الب�شير للتنحي و�إب ��داء
اال�ستعداد للقاء ممثلي المعار�ضة «لالتفاق
على تفا�صيل العبور نحو النظام الجديد».
وق� ��ال ال �ب �ي��ان «ل��ل��خ��روج م ��ن موقف

(818) 225-0090

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

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

Ibrahim Gad - CRTP

Nevine Awad - CRTP

Services:

•
•

الرئي�س عبدالعزيز بوتفليقة

واالن�سحاب من الحكم بعد تنظيم انتخابات
رئا�سية مبكرة يحدد تاريخها �إث��ر م�ؤتمر
وطني.
كما تعهد ب�إعداد د�ستور جديد يطرح على
اال�ستفتاء من �أجل والدة «جمهورية جديدة»،
وبالعمل على و�ضع �سيا�سات «عاجلة كفيلة

ب ��إع��ادة ال�ت��وزي��ع ال �ع��ادل ل�ل�ث��روات الوطنية
وبالق�ضاء على كافة �أوجه التهمي�ش واالق�صاء
االجتماعيين ( )..بالإ�ضافة �إلى تعبئة وطنية
فعلية �ضد جميع �أ�شكال الر�شوة والف�ساد».
وقال بوتفليقة ،الذي يحكم الجزائر منذ
« :1999ن�م��ت �إل��ى م�سامعي وك�ل��ي اهتمام
هتافات المتظاهرين عن �آالف ال�شباب الذين
خاطبوني ب�ش�أن م�صير وطننا» .و�أ�ضاف «�إني
لم�صمم (� )..إن حباني ال�شعب الجزائري
بثقته م �ج��ددا ع�ل��ى االط �ل�اع بالم�س�ؤولية
التاريخية و�ألبي مطلبه الأ�سا�سي �أي تغيير
النظام».
وتعهد بوتفليقة «بتنظيم رئا�سيات مبكرة»،
م�ضيفا «�أتعهد �أال �أك��ون مر�شحا فيها» .كما
تعهد بمراجعة قانون االنتخابات مع التركيز
على �إن�شاء �آلية م�ستقلة تتولى دون �سواها
تنظيم االنتخابات م�ؤكدا «�أنني لن �أترك �أي
قوة� ،سيا�سية كانت �أم اقت�صادية ،لكي تحيد
بم�صير وث��روات البالد عن م�سارها ل�صالح
فئة معينة �أو مجموعات خفية».

• 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

اال�ستقطاب الحاد لوحدة وطنية والعزلة
الدولية �إلى تعاون دولي».
ي��أت��ي ذل��ك بعد �أ��س�ب��وع م��ن �إج ��راءات
متتالية تهدف �إل��ى الت�صدي لموجة لم
ي�سبق لها مثيل من االحتجاجات التي تهدد
حكم الب�شير الم�ستمر منذ ثالثة عقود.
و�شملت الإج��راءات �إعالن حالة الطوارئ
ف��ي عموم ال�ب�لاد و�إق��ال��ة حكام الواليات
وتعيين م���س��ؤول�ي��ن ع�سكريين و�أمنيين
محلهم.
ودع��ا البيان الب�شير �أي�ضا �إل��ى �إنهاء
حكم ال�ط��وارئ والتعذيب و�إط�ل�اق �سراح
المعتقلين ال�سيا�سيين.
الرئي�س عمر الب�شير
وب��د�أت االحتجاجات في ال�سودان على
المواجهة الحالي نوجه لرئي�س الجمهورية ارتفاع �أ�سعار الخبز ب�صورة �شبه يومية
نداء� :إنك ت�ستطيع �أن تحقق للبالد مخرجا منذ  19دي�سمبر ثم تحولت �إلى �أطول تحد
�آمنا قدره لك �أهل ال�سودان والتاريخ ويحول لحكم الب�شير.

المبعوث الأمريكى لدى �أفغان�ستان ي�صف
محادثاته مع طالبان ب�أنها مثمرة

و� �ص��ف ال�م�ب�ع��وث الأم��ري �ك��ى الخا�ص
ل�ل�ت���س��وي��ة الأف �غ��ان �ي��ة زل��م��اى خ�ل�ي��ل زاد
المحادثات مع حركة طالبان التى ا�ستمرت
� 3أيام ب�أنها مثمرة.
وكتب خليل زاد  -فى تغريدة له على
موقع التوا�صل االجتماعى «تويتر» نقلتها
وكالة �أنباء «خامة بر�س» الأفغانية « -تم
االنتهاء من � 3أيام متوا�صلة من المحادثات
مع طالبان ،االجتماعات كانت مثمرة ،نحن
م�ستمرون فى اتخاذ خطوات بطيئة وثابتة
نحو التفاهم وفى نهاية المطاف ال�سالم».
و�أ� �ض��اف ال�سفير الأم��ري�ك��ى «�سي�أخذ
الجانبان اليومين القادمين للمداوالت
ال��داخ �ل �ي��ة ،م��ع خ �ط��ط لإع� � ��ادة تنظيم
�صفوفهم ي ��وم ال���س�ب��ت ،ال ت ��زال جميع
الق�ضايا الرئي�سية الأربعة مطروحة».
وذك� ��ر خ�ل�ي��ل زاد �أن� ��ه م ��ع ا�ستمرار
أي�ضا
المحادثات في الدوحة هناك تقدم � ً
فى ت�شكيل فريق وطنى فى كابول م�ستعد

منح جائزة «م�صباح ال�سالم» الكاثوليكية للعاهل الأردني

�ألمانيا ت�سحب جن�سيتها ممن قاتلوا في �صفوف داع�ش

زعيم �أكبر حزب معار�ض في ال�سودان يدعو الب�شير للتنحي

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

•
•
•
•"

الفل�سطيني كافة».
وف��ي ال�ش�أن اليمني� ،أك��د الملك �سلمان
«�أهمية الحل ال�سيا�سي للأزمة اليمنية على
�أ�سا�س المبادرة الخليجية ،ونتائج الحوار
الوطني اليمني ،وقرار مجل�س الأمن ،2216
محذر ًا مما يقوم به النظام الإيراني من دعم
للميلي�شيات الحوثية وغيرها في المنطقة،
وممار�ساته العدوانية وتدخالته ال�سافرة في
�ش�ؤون الدول الأخرى» ،وطالب بـ«موقف دولي
موحد؛ لحمله على االل�ت��زام بقواعد ح�سن
الجوار والقانون الدولي ،وو�ضع ح ّد لبرنامجه
النووي والبالي�ستي».
الرئي�س الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي،
ه��و الآخ ��ر�� ،ش� ّدد خ�لال كلمته االفتتاحية،
على �أن الق�ضية الفل�سطينية «�أح��د جذور

11

قال مدير قاعة ال�صحافة في كاتدرائية
فرن�سي�س الأ�سيزي ،الأب �إنزو فورتوناتو،
�إن «ال �ع��اه��ل الأردن � ��ي ال�م�ل��ك ع�ب��د اهلل
الثاني �سيقوم بزيارة ترافقه فيها عقيلته
الملكة ران�ي��ا العبد اهلل� ،إل��ى كاتدرائية
القدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي ،نهاية �شهر
مار�س ليت�سلم م�صباح القدي�س فرن�سي�س
لل�سالم».
و�أ� �ض��اف �أن «ال��ره�ب��ان يمنحونه هذه
الجائزة تقديرا لعمله والتزامه بتعزيز �أ�سا�سي في مكافحة تف�شي الآيديولوجيات
حقوق الإن�سان والوئام بين مختلف الأديان الم�سيئة».
وا�ستقبال الالجئين ..اليوم العالم مدعو و�سيت�سلم الملك عبد اهلل ،الجائزة في
�إل ��ى االخ�ت�ي��ار بين ال �خ��وف وال�ث�ق��ة ،وقد احتفال يح�ضره رئي�س الحكومة الإيطالية
جوزيبي كونتي والم�ست�شارة الألمانية �أنجيال
اخترنا الثقة».
من جانبه� ،أكد �سفير الأردن في روما ،ميركل التي منحت الجائزة العام الما�ضي،
فايز خوري� ،أن «الجهد الذي يبذله العاهل تقديرا «لعملها على �صعيد الم�صالحة من
ال�صراعات في المنطقة» ،مندد ًا بـ«غياب الأردني من �أجل ال�سالم والوئام في العالم� ،أجل تعزيز التعاي�ش ال�سلمي بين ال�شعوب».
الرغبة ال�سيا�سية نحو التو�صل لت�سوية �شاملة
وعادلة» لها.
من ناحية ثانية� ،أ�شار ال�سي�سي �إلى الدور
الإقليمي لبع�ض الدول الداعمة للإرهاب ،وقال
�إن «تنامي خطر الإرهاب ،بات مع الأ�سف �أداة ذكرت �صحيفة �ألمانية �أن حزب االتحاد الديمقراطي الم�سيحي والحزب الديمقراطي
ت�ستخدمها
بع�ض الدول ،لإثارة الفو�ضى بين اال�شتراكي� ،شريكه في االئتالف الحاكم ،اتفقا على خطة ل�سحب الجن�سية من بع�ض
ً
لها،
لي�ست
مكانة
لتبوء
منها
ا
�سعي
جيرانها،
الألمان الذين قاتلوا في �صفوف تنظيم داع�ش.
المنطقة».
و�سالمة
أمن
�
ح�ساب
على
وترك �أكثر من �ألف �ألماني بلدهم �إلى مناطق ت�شهد �صراعات في ال�شرق الأو�سط منذ
رئي�س
�ك،
�
س
�
�
�و
�
ت
�د
�
ل
�ا
�
ن
دو
�ال
�
ق
جهته،
�ن
�
م
عام  ،2013وتدر�س الحكومة �سبل التعامل معهم مع اقتراب قوات �سوريا الديمقراطية
المجل�س الأوروب� � ��ي� ،إن «اج �ت �م��اع العرب المدعومة من الواليات المتحدة من ال�سيطرة على �آخر جيب للتنظيم في �سوريا.
والأوروبيين للمرة الأولى ،ي�شير �إلى ال
أهمية وعاد نحو ثلثهم �إلى �ألمانيا ،ويحتمل �أن ثلثا �آخر قد لقوا حتفهم بينما يعتقد �أن الباقين
ً
ا
معتبر
التي يمثلها التعاون بين الطرفين»،
ال يزالون في العراق و�سوريا ومنهم بع�ض المحتجزين لدى القوات العراقية وقوات �سوريا
نواجه
أن
�أن القرب الجغرافي «يتطلب منا �
الديمقراطية.
التحديات الم�شتركة �سوي ًا».
وقالت �صحيفة �سودويت�شه ت�سايتونج نقال عن م�صادر بالحكومة �إنه ينبغي وجود ثالثة
معايير حتى تتمكن الحكومة من نزع الجن�سية عن الألمان.

بوتفليقة يعد ب�إنتخابات رئا�سية مبكرة ود�ستور جديد
في حال فوزه بوالية خام�سة

Cal-Tax
Masters
Cal-Tax Masters

Daniel Gad - CRTP

أخبار العامل

قمة �شرم ال�شيخ ت�ؤ�س�س لحوار عربي ـ �أوروبي

ع���ودة � 30أل���ف نيجيرى
م���ن ال���ك���ام���ي���رون ل��ب��ل��دة
ا���س��ت��ه��دف��ه��ا ب��وك��و ح���رام
قالت المفو�ضية ال�سامية للأمم المتحدة
ل�ش�ؤون الالجئين فى تعليق لها الخمي�س
� 2/28إن نحو � 30ألف نيجيرى عادوا من
الكاميرون �إلى بلدة (ران) التى ا�ستهدفها
م�سلحون من جماعة بوكو حرام على نحو
متكرر هذا العام.
و�أ�ضافت المفو�ضية �أنهم عادوا بعدما
زاره ��م م���س��ؤول��ون نيجيريون �شجعوهم
على ذل��ك وق��دم��وا لهم �ضمانات على �أن
ال�سلطات �ستعيد الأم ��ن �إل��ى المنطقة.
و�أك� ��دت ال���س�ل�ط��ات ال�ك��ام�ي��رون�ي��ة �أي�ضا
لم�س�ؤولين بالمفو�ضية �أن �ه��ا ل��ن تجبر
الالجئين على العودة �إلى بلدهم.

والشرق األوسط

�أرثوذك�س نيوز

زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي

للم�شاركة ف��ى ح ��وار داخ ��ل �أفغان�ستان
ومحادثات مع طالبان.
وكانت جماعة طالبان قد �أعلنت فى وقت
�سابق �أن الجولة الأخيرة من المحادثات
ركزت على ان�سحاب القوات الأجنبية ومنع
ا�ستخدام الأرا�ضى الأفغانية �ضد الآخرين.
ومن المقرر �أن ت�ست�أنف المفاو�ضات بين
طالبان وممثلى ال��والي��ات المتحدة بعد
يومين للراحة.

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

ت�شاد تعلن �إغالق حدودها مع ليبيا حتى �إ�شعار �آخر
�أعلنت ت�شاد �إغالق حدودها مع ليبيا بعد �شهر من دخول متمردين �إلى �أرا�ضيها من
الجنوب الليبي ،بح�سب ما �أكد وزير الأمن محمد ابا علي �صالح.
ونقل التلفزيون الوطني عن الوزير ،الذي كان يقوم بزيارة كوري بوغودي في �شمال
غرب ت�شاد في تيب�ستي ،قوله« :لقد اتخذنا قرار �إغالق الحدود بين ت�شاد وليبيا اعتبارا من
الآن وحتى �إ�شعار �آخر» .وقال الوزير �إن «هذه المنطقة �أ�صبحت ملتقى لأفراد الع�صابات
والإرهابيين والمتمردين».
وكانت نجامينا �أعلنت مطلع العام � 2017إغالق كامل الحدود مع ليبيا بطول  1400كلم
لتعود وتقرر بعد ب�ضعة �أ�شهر �إعادة فتحها جزئيا.
وكوري بوغودي منطقة غنية بالذهب تقع في منطقة جبلية عند جانبي الحدود بين
ت�شاد وليبيا وت�ستقطب عددا من الت�شاديين والأجانب.
والأحد قال الوزير �إن «كل من �سيتواجد في هذا الموقع من كوري �سيعتبر �إرهابيا»،
معلنا «نزع ال�سالح من ال�شعب ومنع التنقيب عن الذهب ر�سميا».
و�شمال الت�شاد على ارتباط وثيق بالجنوب الليبي الذي تمر عبره غالبية الإمدادات
الغذائية .وه��ذه المنطقة من ال�ساحل �صحراوية وقليلة ال�سكان وق��د تمركزت فيها
مجموعات ت�شادية متمردة.

�إيطاليا ترف�ض ان�ضمام تركيا لالتحاد الأوروبى
�أكد وكيل وزارة ال�ش�ؤون الخارجية فى
الحكومة الإيطالية جوليلمو بي ّكى ،رف�ض
بالده الن�ضمام تركيا �إلى االتحاد الأوروبى،
نافيا ما ت��ردد عن محتوى تقرير لوزارة
ال�ش�ؤون الأوروبية تم �إيداعه فى البرلمان
الإيطالى تحدث عن االنفتاح على �أنقرة فى
عملية تو�سيع االتحاد الأوروبي.
وك�ت��ب بيكى ،ف��ى تغريدة بثتها وكالة
�أنباء (�آكى) الإيطالية« :ن�ؤكد �أن �إيطاليا
منفتحة على الحوار بين االتحاد الأوروبي
وتركيا لتح�سين العالقات وتقوية الروابط
بين الم�ؤ�س�سات ،لكنها �ضد دخ��ول تركيا
�إلى االتحاد الأوروبي».
وق��د �أ��ش��ارت �صحف �إيطالية في وقت
�سابق �إل��ى �أن التقرير ،ال��ذي حمل توقيع
وزي��ر ال�ش�ؤون الأوروب �ي��ة الم�ستقيل باولو
�سافونا ،يتناق�ض مع المعار�ضة المعلنة
م �ن��ذ � �س �ن��وات م��ن ق � َب��ل وزي���ر الداخلية

جوزبي كونتي رئي�س الوزراء الإيطالي

الإيطالي ماتيو �سالفيني الن�ضمام تركيا،
التي ي�صفها ب�أنها «�آ�سيوية الثقافة وتحتل
على مدى  44عاما الما�ضية دولة ع�ضو في
االتحاد الأوروبي» ،في �إ�شارة �إلى قبر�ص.

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

تاريخ

خا�ص لـ «�أرثوذك�س نيوز»
في احدى حلقات برنامج االتجاه المعاك�س
تقديم ال�سيد في�صل القا�سم ك��ان �ضيفيه
احدهما عراقي والآخر مغربي وتعذر التفاهم
تماما بينهما بالرغم ان كالهما يتكلم العربية
ح���س��ب ب�ي�ئ�ت��ه ,م�م��ا ا��ض�ط��ر ال���س�ي��د في�صل
ب��االق�ت��راح على ال�ضيوف ا�ستخدام الحكي
الم�صري ا�سهل ال �ط��رق ،وواف ��ق ال�ضيفان
على ه��ذا االق �ت��راح وت�م��ت الحلقة بالللغة
الم�صرية.
ق�صدت بهذه المقدمة �أن �أو��ض��ح �أهمية
اللغة الم�صرية التي نتكلمها في م�صر وحتى
بعد مجيئنا الى المهاجر فنحن نتكلمها مع
ا�صدقائنا وف��ي مجتمعاتنا الكن�سية ون�سمع
العظات بها والقدا�سات وغيرها.
فاللغة ع �ب��ارة ع��ن مجموعة م��ن الرموز
والكلمات والجمل ي�ستخدمها الإن�سان للتعاي�ش
ف��ي ح�ي��ات��ه؛ ل �ي ��ؤدي ر��س��ال�ت��ه ،وه ��ذه الرموز
والكلمات تبد�أ تتكون في فكر الإن�سان منذ
والدت��ه تدريجي ًا في �سنوات عمره المختلفة
باختالف و�سطه ومحيطه؛ حتى يمتلك في
عقله مخزون ًا كبير ًا من ال��رم��وز والكلمات،
وكلما ات�سع ذلك المخزون المعرفي ،انعك�س
على فكره وذكائه وفهمه للحياة وعالقته مع
االخر.
و بالن�سبة للعائالت الم�صرية بامريكا
فالأمر يختلف ،فالأبناء بالمدار�س يدر�سون
االنجليزية ,وكلما كبروا �صارت لغتهم الوحيدة
وال يفهمون �سواها.
ونحن نفرح �أن �أبنائنا �أ�صبحوا يجيدون
االنجليزية لأننا تركنا م�صر بلغتها العربية
الخ�شنة وم�شاكلها ,وبالتالي ا�صبح الأبناء
ال يفهمون كالمنا العربي ,وباتت اللغة التي
نتكلمها �صعبة بالن�سبة لهم ,وهنا الم�شكلة
الكبري فالتوا�صل اللغوي ا�صبح �صعب وتزداد
الفجوة كلما كبروا الأبناء و�صار عدم التفاهم
بين ال��وال��دي��ن ال��ذي��ن اليتقنون االنجليزية
والأبناء الذين اليتقنون �سوى االنجليزية ,مما
ي ��ؤدي ال��ى ع��دم الترابط الأ� �س��ري ,وي�ضطر
الأب �ن��اء ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ال��ى عمل عالقات
�صداقة م��ع ال��ذي��ن يتكلمون لغتهم وه��م من
ثقافات مختلفة وبيئات متباينة ,ومنهم من
يحمل �أف �ك��ار ًا ��ش��اذة ال تتنا�سب م��ع حياتنا
الكن�سية والروحية ,لأن االن�سان حيوان ناطق
فالبد له من الكالم والحديث وال يجده �إال
من خارج الأ�سرة في حالة عدم التفاهم بلغته
االنجليزية.
وفي الحقيقة اللغة الم�صرية الحديثة لغة
�سهلة وجميلة وه��ي ال�ط��ور ال��راب��ع م��ن لغتنا
الم�صرية القديمة ،والذي يعتبرها البع�ض لغة
عامية �أو دارجة متفرعة من الم�صرية القديمة
ومن ال�سهل تعلمها والتقاطها دون عناء يذكر.
وعندما نكرر ون�ؤكد �ضرورة تعلم االبناء
لغتنا الم�صرية الجميلة ربما ين�صرف ذهننا
�إلى اللغة العربية الخ�شنة التي ي�صعب تعلمها
او الكالم بها.

البطالمة �أو البطال�سة

بقلم :لطيف �شاكر

lampra333@yahoo.com

ثالثة فقط هي( :دا) و(دي) و(دول) ،وهي
ال ت�سبق اال�سم بل ت�أتي بعده ..و�أن هذا النظام
الذي نتعامل به في لغتنا المنطوقة الحالية هو
نف�سه نظام لغتنا الم�صرية القديمة.
و�إذا كنا في اال�سم المو�صول ال ن�ستعمل
«الذي» و «التي» و«اللذان» و«اللذين» و «اللتان»
�أو «اللتين» و «الالئي»...الخ ،ون�ستعي�ض عنها
جمي ًعا با�سم مو�صول واحد فقط هو «اللي»،
نجد �أن الم�صريين القدماء كانوا ي�ستعملون
�إ�سما واحد ًا للمو�صول في جميع الحاالت مثلما
نفعل الآن تماماً.
وفي النطق ،تتبع العامية الم�صرية النطق
القبطي :يختفي حرف الثاء «ث» من العامية
الم�صرية ويتحول �إلى تاء ،وذلك لعدم تواجده
في الم�صرية مثل الكلمات الآت�ي��ة هي كلها
�أ� ً
صال بالثاء وتح َّولت :اتنين ،تالتة ،تمانية،
تعلب ،يتمر ،متبت ،ت��ارن تعبان ،ت��وم ،توب،
تلج.
تختفي الهمزات �أو تتحول �إلى حرف «ي»
حتى ي�سهل النطق دايم ،عدرا ،عباية ،حداية،
�أٌ َمرا (�أمراء) ،جدايل ،قوايم.
وت �ت �ح��ول ال �ن��ون �إل ��ى م�ي��م م �ث�لا� :أمبوبة
(�أنبوبة) ،كرمب (كرنب) ،امبطح (انبطح)،
�أمبا (�أنبا) ،الأمبياء (الأنبياء).
توجد �أداة �أمر م�ستقاه من القبطية ،وهي
(م��ا) التي ت�أتي قبل الفعل المبدوء بحرف
(ت) ،وه��ي غير م��وج��ودة في اللغة العربية
و�أ�ضيفت عليها في العامية الم�صرية ،مث ًال :ما
تيجي ،ماتاكلوا ،ما تقوم ،ماتعدي ،مات�شربي
وفي النفي نقول :ال �أعرفه او ماعرفهو�ش..
لم �أ�أكل �أو ماكلت�ش.
وق��د عمد الم�صريون �إل��ى تج�سيد كثير
م��ن الأف �ع��ال ب�إ�ضافة بع�ض ال �ح��روف �إليها
فالفعل «يتعظم» ينطق «يتمعظم» و «يتبختر»
«يتمختر» ،ف�إ�ضافة «الميم»�إلى �أفعال التعاظم
�أو التدلل �أو غيرها بمنحها مزيد ًا من الداللة
والت�أثير.
وت�ؤثر لغة الحياة ال�سريعة المبا�شرة في
النظام ال�صرفي مدفوعة بالحاجة الي �سهولة
النطق ..و�إل��ى �إق�صاء العنا�صر ال�صرفية
الثقيلة �أو غير المتداولة ح�سب الحاجة �إلى
تعبير جديد.
اذن ن�ستطيع �أن ن��ؤك��د �أل��ى �أهمية تعليم
�أب�ن��اءن��ا اللغة الم�صرية التي تختلف تماما
عن «الف�صحى» ،ومن ال�سهل تعلمها لي�سهل
التفاهم وال�ت��وا��ص��ل وال�ت��راب��ط بين الأ�سرة
الواحدة.
تقوم كني�سة مارمينا بريفر �سايد حاليا
باعداد م�شروع تعليم اللغة الم�صرية لأطفال
مدار�س االحد.

تكريم م�صور
«�أرثوذك�س نيوز» في �صالون
فاطمة ناعوت
ح�صل م�صور «�أرثوذك�س نيوز» بالقاهرة
على ��ش�ه��ادة تقدير بيد ممثلة الم�سرح
القديرة ال�سيدة �سميحة �أي��وب وذل��ك في
�صالون �صاحبة القلم الحر الكاتبة الوطنية
فاطمة ناعوت.
ت�ه��ان�ي�ن��ا ال�ق�ل�ب�ي��ة ل�م���ص��ور الجريدة
والم�صور المعتمد بالكاتدرائية المرق�سية
بالعبا�سية ،ال�سيد /فيكتور فرج.
ومن نجاح �إلى نجاح مع دوام التوفيق.

�إعتمدوا

�أرثوذك�س نيوز

في حمالتكم الدعائية
فهي الأو�سع �إنت�شاراً في
والية كاليفورنيا ومعظم
الواليات الأمريكية

818-774-0446
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غـــــزاة م�صــــر...

الترابط الأ�سري واللغة الم�صرية
فيوجد ف��رق بين اللغة العربية ال�صعبة
ولغتنا الم�صرية الجميلة ال�سهلة ولغتنا ي�سر
ولي�ست ع�سر
�إذ ًا ماذا نفعل ؟
ه��ذا دور الكني�سة والب��د ان تواجهه بقوة
من �أجل الترابط الأ�سري والكن�سي والوطني
ب��أن تقوم بعمل ف�صول البناءنا لتعليم اللغة
الم�صرية وذل��ك وفقا لمناهج متفق عليها
ومراحل تعليمية على ان تكون �شبه الزامية
�ضمن مناهج م��دار���س االح ��د ،ونحمد اهلل
يوجد م�صريون كثر ي�ستطيعوا القيام بهذه
المهمة البالغة االهمية والتي �ستنقذ الأ�سرة
من االنفكاك م�ستقبال� ،أو �ضياع االبناء �أو
�إت�ساع الفجوة بين الأ�سرة الواحدة.
�إن اللغة الم�صرية ال تحتاج �إلى قواعد او
ت�شكيل او �ضبط ونحن نتكلمها ب��دون تعلم،
حتى الطفل ال�صغير ي�ستطيع نطقها ب�سهولة
وهذه ميزة اللغة الممتازة وعلي �سبيل المثال
نجد �إذا جاع الطفل تقوم امه باح�ضار الطعام
له وتقول له (مم) بمعنى �أن ياكل ..
و�إذا عط�ش  -اح�ضرت له الماء وقالت له
(امبو) بمعنى ا�شرب.
وه��ذه كلمات م��أخ��وذة من اللغة القبطيه
القديمة
�أما �إذا �أرادت الأم �أن تنهر طفلها تقول له
(كخة) وهذه الكلمة قديمة ومعناها القذارة .
و�إذا �أرادت �أن تعلمه الم�شى قالت له (تاتا
خطى العتبة) وتاتا فى الهيروغليفية معناها
(ام�شى) .
�أما �إذا �أرادت الأم تخويف �إبنها فانها تقول
له (هجيبلك البعبع) والم�أخوذ من القبطية
(بوبو) وهو �إ�سم عفريت م�صري م�ستخدم في
تخويف الأطفال.
واللغة الم�صرية امتدت وتطورت في ثوب
الحروف (العربية) كما امتدت �سابقا في ثوب
الحروف اليونانية.
العرب «م�صر» ،كان للم�صريين
وحين غزا ُ
�أق��دم لغة في التاريخ وه��ي �أم اللغات ..و�أن
ظروف حياتهم المادية التي تميزت بالزراعة
كان لها الدور الأ�سا�سي في ت�شكيل اللغة التي
تعاملوا بها وال يزالون ..فهم لم يتحولوا بالغزو
العربي من حياة الزراعة في ال�صحراء ،بل
ا�ستمروا ي�ستعملون لغتهم ب�ألفاظها ونظام
جملها ال ��ذي ي �ت�لاءم وي�ت�ف��ق م��ع ن�شاطهم
الزراعي وحياتهم الخا�صة.
حقيقة �أن ع��دد ًا من الأل�ف��اظ العربية قد
دخلت اللغة الم�صرية تمام ًا مثل الألفاظ
القبطية وبالرغم من كلماتها العربية الكثيرة
ال �ت��ي دخ �ل��ت ال�ل�غ��ة ال�م���ص��ري��ة� ،إال �أن ��ه تم
تم�صيرها لتت�آلف مع نظام نطقهم وتخ�ضع
لقواعد لغتهم ،فنحن مث ًال في لغتنا الم�صرية
ال ن�ستعمل �أ�سماء الإ�شارة العربية هذا وهذه
وه��ذان وه��ذي��ن وه��ات��ان وهاتين وه� ��ؤالء فال
نقول( :هذا الولد) و (هذه البنت) ،بل تقول:
(الولد دا) و(البنت دي) .ومع الجمع المذكر
والم�ؤنث نتعامل با�سم واحد هو (دول) ،فنقول:
(الولدين دول) و(البنتين دول) و(الأوالد
دول) و(البنات دول) ،و�أن �أ�سماء التحديد
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«طوبى للرحماء على الم�ساكين ...الم�سيح يرحمهم في يوم الدين»
�إن �أردت �أن تعمل رحمة وال تعرف كيف..
الفر�صة �سانحة لك الآن من خالل برنامج

رعاية �أ�سرة في م�صر

وذلك بالتبرع بمبلغ  50دوالر �شهري ًا
لم�ساعدة الأ�سر المحتاجة في م�صر.
ي�شرف على البرنامج�إيبار�شية لو�س انجلو�س.

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

فى نوفمبر �سنة  332قبل الميالد و�صل
اال�سكندر الأكبر م�صر على ر�أ���س جي�شه
ال��ذى خ��رج ب��ه م��ن مقدونيا لكي يحارب
الفر�س ويق�ضي عليهم .فرح الم�صريون
ب �ق��دوم اال��س�ك�ن��در وا�ستقبلوه �إ�ستقبال
االب�ط��ال كمحرر لهم م��ن الفر�س الذين
�أف�سدوا المعي�شة فى م�صر وخربوا المعابد
واعتدوا على العقائد والتقاليد الم�صرية
ال �ع��ري �ق��ة .اال� �س �ك �ن��در اب� ��ن الح�ضارة
الإغ��ري�ق�ي��ة اظ�ه��ر اح �ت��رام كبير للديانة
والتقاليد الم�صرية ،زار هليوبولي�س مدينة
رع و ممفي�س (منف) عا�صمة م�صر التي
قدم فيها قرابين لآلهة م�صر وعلى ر�أ�سهم
الإله الملكي �أبي�س فى معبد بتاح  .و توجوه
الم�صريين بتاج الفراعنه المزدوج ،وزار
معبد ال��وح��ي ال�خ��ا���ص ب��ام��ون ف��ى �سيوه،
واعلن من هناك �إن��ه �إب��ن الإل��ه الم�صري
امون.
ق�ضى اال�سكندر ال�شتاء فى م�صر يرتب
امورها و عين حكام م�صريين على الأقاليم
و�أمر ببناء المدينة التي �سميت على ا�سمه
«ا�سكندريه» بين البحر المتو�سط و بحيرة
مريوط .وبعد ما �إطمن على م�صر ترك
قائده بطليمو�س حاكم على م�صر و�سافر
هو الى ال�شرق ليحارب الفر�س.
ي��وم  13يونيو �سنة  323ق.م ا�ستمر
ا�سكندر وهو ي�ستكمل فتوحاته بنهر ال�سند
بالعراق ذهب الى مدينه بابل في العراق
وهناك توفى وهو عنده ثالثه وثالثين �سنة.
فنقل بطليمو�س ج�سمه ف��ى ت��اب��وت دهب
لم�صر التي احبها و احبته و دفن فيها.
ت�أ�سي�س المملكة البطلمية
ب�ع��د وف ��اة اال��س�ك�ن��در ت ���ص��ارع القواد
على االمبراطويه وق�سمت عليهم وكانت
م�صر من ن�صيب حاكمها بطليمو�س وفى
 305ق.م ن�صب بطليمو�س نف�سه فرعون
على م�صر ب�إ�سم بطليمو�س االول �سوتر
(المنقذ) .و من يوميها بد�أ ع�صر م�صر
البطلمية الذي ا�ستردت م�صر فيه مركزها
الح�ضاري وا�صبحت �أك�ب��ر مركز ثقافي
وعلمي في العالم.
ف��ى ع���ص��ر ب�ط�ل�ي�م��و���س االول �سوتير
ات��ح��ول��ت ع��ا� �ص �م��ة م�صر
ا�سكندرية لعا�صمة الح�ضاره
الإغ��ري�ق�ي��ه وم��رك��ز للثقافه
ال�ه�ي�ل�ي�ن���س�ت�ي��ه ف ��ى البحر
ال �م �ت��و� �س��ط ب� ��دون م��ن��ازع.
�أ� �س ����س ب�ط�ل�ي�م��و���س جامعة
اال�سكندريه التي كانت ت�ضم
مكتبة اال�سكندرية الم�شهوره.
وان�ش�أ مدينة بطولوماي�س فى
ال�صعيد وكانت تتمتع بنظام
الحكم الذاتي.
من اجل توحيد الم�صريين
واليونانيين ابتدع بطليمو�س
االول دي��ان��ه ج��دي��ده تجمع
م��ا بين ال��دي��ان��ه الم�صريه
وال��دي��ان��ه ال�ي��ون��ان�ي��ه ،وعمل
�إالله ا�سمه «�سيرابي�س» االذي
كان توليفه م�صرية-يونانيه
وك� ��ان ل��ه م�ع�ب��د ��ض�خ��م فى
منطقة اب��و قير .بطليمو�س
االول �سوتر كان محبوب من
الم�صريين وب�ع��د م��ا توفي
حكم ب�ع��ده �إب �ن��ه بطليمو�س
التاني فيالدلفيو�س
ب� �ط� �ل� �ي� �م ��و� ��س ال� �ت ��ان ��ي
فيالدلفيو�س عمل �إ�صالحات
كثيره وا��س�ت�ط��اع م��د نفوذه
بالطرق الدبلوما�سيه� .سار
بطليمو�س التانى على درب
والده فطور الزراعه والتجاره
فى م�صر و فى عهده �إزدهرت
الثقافة وال�ع�ل��وم ف��ى م�صر
واحتلت جامعة اال�سكندريه
وم�ك�ت�ب�ت�ه��ا ال �م �� �ش �ه��وره دور
ري� ��ادي ف��ى ن�شر المعارف
والعلوم والفنون فى نواحي
ال�ب�ح��ر ال�م�ت��و��س��ط .و�أ�س�س
مدينة برينيكى فى ال�صعيد
على البحر االحمر و و�صلها
بطريق ممهد الي قفط فبقت

مينا تجارى مهم يربط بين م�صر و الهند.
فى عهده تُرجم كتاب «العهد القديم» للغه
اليونانيه .وتم بناء فنار اال�سكندريه الذي
ك��ان م��ن عجايب الدنيا ال�سبعه .بعد ما
توفى بطليمو�س فيالدلفيو�س جل�س مكانه
بطليمو�س التالت يورجيت�س (الخير) على
عر�ش م�صر.
ً
بطليمو�س التالت حاول دايما ان يجنب
م�صر ال �ح��روب وان يجعل م�صر قويه
و م�ستقره و متقدمه ،فكان يعتمد على
الدبلوما�سيه ف��ى ت�سيير ع�لاق��ات م�صر
ب��ال�ع��ال��م ال �خ��ارج��ي .ج��وه م�صر ا�ستمر
بطليمو�س التالت فى تطوير منطقة الفيوم
وع��دل التقويم وجعله يبد�أ من �سنة 311
ق.م ب�إعتبارها ال�سنة التى ات�أ�س�ست فيها
ال��دول��ة البطلمية في م�صر وجعل ال�سنة
الحقيقية مدتها  365و ربع يوم مع ا�ضافة
ي��وم زي��اده ك��ل ارب��ع �سنين .وم��ن �أعماله
الم�شهوره �إنه �صلح المعابد الم�صرية اللى
خربها الفر�س فاكت�سب حب الم�صريين ،
وبني معبد ادفو في ال�صعيد تحفة الع�صر
البطلمي .ا�ستمرالنمو الثقافي والن�شاط
العلمى ف��ى اال��س�ك�ن��دري��ه ال�ت��ي ا�صبحت
عا�صمة العلم والنور فى العالم ،و فى عهده
عا�ش عالم اللغات اري�سطوفان�س الذي
در���س فى مدار�س ا�سكندريه وبقى رئي�س
مكتبة ا�سكندريه ،وع��ا���ش اراتو�سثين�س
مخترع الجغرافيا الفلكيه والذي كان رئي�س
مدر�سة الريا�ضيات ال�سكندريه ،و ال�شاعر
ابولونيو�س ،وكاتب التراجيديات ليكوفورن.
عندما ت��وف��ى بطليمو�س يورجيت�س بعد
ما حكم م�صر � 25سنه كانت م�صر قوه
كبيرة وب�ل��د غنيه وم�ستقره .م�صر فى
عهده و�صلت ذروة قوتها وغناها .بعد ما
توفى بطليمو�س يورجيت�س جل�س مكانه ابنه
بطليمو�س الرابع فيلوباتور (محب �أبوه).
الإ�سكندرية فى عهد البطالمة
بعد وف��اة الإ�سكندر الأك�ب��ر وال��ذي لم
ي�شاهد المدينة التي �سميت با�سمه والتي
خلدته على مدى التاريخ لم تكن المدينة
قد نمت كثير ًا ولكن منذ بطليمو�س االول
«�سوتير» والمدينة تخطو خطوات �سريعة
حتى ا�صبحت في عهد بطليمو�س الثاني

دكتور محفوظ جري�س

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

�إعداد :مريـم عــادل
«فيالدلفو�س» ال��ذي حكم م��ن ع��ام 285
ق.م �إل��ى  246ق.م �أكبر واعظم عا�صمة
في العالم وقد فاقت كل المدن اليونانية
القديمة والم�صرية المعا�صرة و�أ�صبحت
مو�ضع �إعجاب كل العالم القديم .
اتخذ البطالمة الإ�سكندرية عا�صمة
لملكهم حيث موقع الإ�سكندرية الفريد
على البحر المتو�سط واقرب موقع ل�ساحات
القتال ال��ذي ك��ان من الممكن �أن ين�شب
في �أى لحظة بين القوى المت�صارعة في
المنطقة .
�أ�صبحت الإ�سكندرية الميناء الم�صرية
الأولى في المياه العميقة حيث �أنها تقع على
البحر مبا�شرة و�أ�صبحت نقطة االلتقاء
والعبور لطرق التجارة التي ت�صل م�صر
بالمناطق التي تتعامل معها ،والمركز الأول
للمعامالت التجارية الم�صرية ا�ستيرادا
وت�صديرا.
مركز العلم والثقافة :
�أن�شئ في الإ�سكندرية في العهد البطلمي
م�ؤ�س�ستان هامتان وذلك بين عامي 288
و 280ق .م وهاتان الم�ؤ�س�ستان هما :
 جامعة الإ�سكندرية �أو المو�سيون
(دار ربات الحكمة) وكان القائمون على
الدرا�سة في هذه الجامعة يمثلون �صفوة
المجتمع من �أهل العلم والفكر والأدب في
جميع �أن�ح��اء العالم حيث ك��ان البطالمة
ي�ستقدمونهم من كل بقاع العالم.
 المكتبة الكبرى � :ضمت المكتبة عدد
كبير من المجلدات �أو اللفائف المكتوبة
التي بلغت نحو �سبعمائة �ألف لفافة �أ�ضافت
�إليها كليوباترا ال�سابعة نحو مائتي �ألف
لفافة �أخرى .
�أراد ال�ب�ط��ال�م��ة �أن ي��دع �م��وا حكمهم
ب�أكبر قدر من الكفاءات الممكنة ففتحوا
باب الهجرة �إلى م�صر والإ�سكندرية على
م�صراعيه �أمام اليونانيون لكي يعملوا في
كافة المجاالت.

Van Nuys - Panorama
Dental Center

خدمات كاملة للأ�سنان:

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

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

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

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

�أ نقبل
ج
م
نواع ا يع
لت�أم
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Complementary
Oral Hygene Kit
with your First
Dental Exam.

We accept medi-cal - Financing available

M. Gereis, D.D.S.

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

متى ينتهي عقد الإيجار
طبق ًا للقانون المدني الجديد؟
تعتبر عقود الإيجار من العقود الهامة
التي نتداولها ب�صورة يومية ،فتارة يكون
ال�شخ�ص فيها م�ست�أجر ًا وتارة �أخرى يكون
فيها ال�شخ�ص م��ؤج��راً ،فهذه العقود لها
�أهمية خا�صة في الحياة اليومية لجميع
�أفراد المجتمع لأنها تتعلق �إما بمحل عمل
الم�ست�أجر �أو محل �سكنه.
ن�صت المادة  598من القانون المدني
الم�صري على �أنه (ينتهي الإيجار ب�إنتهاء
المدة المعينة في العقد دون حاجة �إلى
تنبيه ب��الإخ�لاء) .وم��ن ن�ص تلك المادة
يتبين �أن �أط��راف العقد �إذا اتفقوا على
مدة معينة لعقد الإيجار فان العقد ينتهي
بانتها�ؤه وهنا يت�ضح �أن له ثالثة حاالت
وهي:
الحالة الأولى:
�أن يتفق المتعاقدان على م��دة معينة
لعقد الإي�ج��ار ينتهي بنهايتها دون حاجة
�إلى تنبيه من �أي من الطرفين ،وفي هذه
الحالة يكون المتعاقدان قد اتفقا على مدة
معينة لعقد الإيجار �أي��ا كانت تلك المدة
ينق�ضي العقد فورا بانق�ضائها دون حاجة
�إل��ى تنبيه �أو القيام ب��أي �إج��راء حيث �أنه
ال يوجد �أي �شرط �أو بند في العقد ين�ص
على �ضرورة قيام �أي من الطرفين باخطار
الطرف الآخر بالإخالء خالل مدة معينة
فهو ينتهي بقوة القانون� .إال �أنه �إذا لم يتم
االتفاق على مدة معينة يكون العقد منعقد ًا
للمدة المحددة لدفع الأجرة.
الحالة الثانية:
�أن يتفق المتعاقدان على م��دة معينة
ب�شرط تنبيه �أي من الطرفين على الآخر
باخالء العين مو�ضوع العقد ،وهذه الحالة
يتفق فيها المتعاقدان على تحديد مدة لعقد
الإيجار ينتهي العقد ب�إنتهائها ،ولكن ذلك
ب�شرط �أن يح�صل تنبيه من �أحد الطرفين
على الطرف الآخ��ر ب��الإخ�لاء ويكون هذا

تقدمي :عاطف معو�ض داو�س

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

التنبيه قبل �إنتهاء العقد بمدة محددة
(مثل قبل �إنتهاء العقد ب�شهر �أو �شهرين)،
على �أن يت�صل علم الطرف الآخ��ر بهذا
التنبيه ب��الإخ�لاء و�إذا ما ح�صل التنبيه
ب��الإخ�لاء ولكن لم يقم الطرف الم�ؤجر
ب��ات�خ��اذ �أي �إج � ��راءات ل�ل�إخ�لاء ناحية
الطرف الم�ست�أجر فهذا ال يعد موافقة
�ضمنية على �إمتداد العقد �أو تنازل �ضمني
على الإخالء.
الحالة الثالثة:
�أن يتفق المتعاقدين على م��دة معينة
لعقد الإيجار وتق�سم مدة العقد �إلى مراحل
ويكون لأحد المتعاقدين �أو كليهما الحق في
�إنهاء عقد الإيجار قبل نهاية �أي مدة �إذا
ما نبه على الطرف الآخر بالإخالء .وفي
هذه الحالة يكون المتعاقدان قد اتفقا على
عقد �إي�ج��ار محدد المدة ولكنهما اتفقا
اي�ضا على �أن يتم تق�سيم مدة العقد الكلية
�إل��ى عدة مراحل يكون لكل طرف منهما
الحق في طلب �إنهاء العقد والإخ�لاء عند
نهاية كل مرحلة من مراحل العقد ب�شرط
ان يقوم الطرف الراغب بذلك �إلى توجيه
التنيبه �إل��ى ال�ط��رف الآخ ��ر ف��ي الميعاد
القانوني.

مدافـن للبيـع
مدافن في الحائط ولي�ست في الأر�ض في

مقاالت متنوعة

�أق��ام��ت �أك��ادي �م �ي��ه ال�ف�ي�ل��م والفن
وال�ع�ل��وم حفلتها ال�سنويه ف��ى م�سرح
دول� �ب ��ى ب �ه��ول �ي��وود لأ���س��ن ��اد ج��وائ��ز
�ألأو��س�ك��ار على الفائزين بعد �أن قام
هذا العام  7000ع�ضو بانتخاب �أف�ضل
الفائزين م��ن النجوم وم��ن العمالقه
العاملين فى مجال ال�سنيما .وتنفرد
الأكاديمية با�سناد جوائز في مجال
�أف�ضل المالب�س و�أف�ضل الت�سريحات
لل�شعر و�أف�ضل الأ�صوات و�أف�ضل ماكياج
و�أف �� �ض��ل منظر م���س��رح��ي وغيرها،
ب��الإ��ض��اف��ة �إل ��ى ج��وائ��ز ع��دي��ده منها
�أف�ضل فيلم و�أف�ضل ممثل و�أف�ضل ممثلة
و�أف�ضل فيلم �صور متحركة.
ي�سعى �إلى هذه الجائزه كل من يعمل
فى مجال الفن ويتعاقد مع المخرجين
والمنتجين لأ��س�ن��اد �أعمالهم الفنية
المقبلة مع الفائزين بالجوائز حيث
تتفتح �أمامهم م�ج��الأت و�أف��اق كبيره
لهم.
اغ� �ل ��ق �� �ش ��ارع ه ��ول� �ي ��وود لأق ��ام ��ة
المدرجات على جانبيه ال�ستقبال �آالف
الم�شاهدين من ع�شاق ال�سينما والفن
جاء بع�ضهم من جميع انحاء العالم،
انها زيارتهم المف�ضله للتمتع بم�شاهدة
النجوم وه��م ي�سيرون على الب�ساط
الأحمر.
المباراة على �أ�شدها بين الممثالت
ف��ي ارت� ��داء مالب�سهن ال �ت��ى �صنعت
خ�صي�صا لهذه الليلة من دور الأزياء
العالميه وخا�صه دور الأزياء الفرن�سية
والإي �ط��ال �ي��ة .ك�م��ا ح���ض��رت محطات
التليفزيون م��ن جميع �أن �ح��اء العالم
والمرا�سلين من ال�صحافة العالمية
لتغطية �أحداث تلك الليلة.
ا�شترك فى تقديم الجوائز �أ�شهر
ال �ن �ج��وم م �ن �ه��م ���ش��ادوي��ك ب��وزم��ان
و�سامويل جاك�سون و �شارليز ثيرون
و ب��ري��ه لأر� �س��ون و ايميليا ك�ل��أرك و
كون�ستن�س ووة و تينا فاى و ايمى بوهلر
و هافيه ب��اردن وبطله التن�س �سيرينا

720 E. Florence Ave. Inglewood, CA 90302
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حفل �إ�سناد جوائز الأو�سكار

Inglewood Park Cemetar

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

�أرثوذك�س نيوز

لإعالناتكم وا�شتراكاتكم
ات�صلوا بنــا
)818(774-0446

بقلم :محفوظ دو�س
ويليامز و دانيال كريج و ووبى جولدبرج و
هيلين ميرين و لورا درن التى �أعلنت �أقامة
متحف �ألأكاديميه و جينيفر لوبيز وانجلأ
با�سيت و جارى اولدمان و �سام روكويل و
فران�سي�س م��اك دورم��ان و �أيقونة الغناء
بربرا �ستراي�ساند.
لأول مره منذ 90عاما لم ي�سند لممثل
ال�ع�م��ل كم�ضيف ال�ح�ف��ل .اف�ت�ت��ح الحفل
ب�أغانى ال��روك من فرقه «كوين» و�أغاني
من فيلم بوهيميان راب�سودى بطولة رامي
ملك.
ن��ال��ت وا��س�ت�ل�م��ت ريجينا ك�ن��ج جائزه
�أف�ضل ممثلة م�ساعد بالبكاء ،كما ح�صل
عليها ماهر�شال على دوره في فيلم الكتاب
�ألأخ�ضر.
ح�صل فيلم بوهيميان راب�سودى على
جائزه �أف�ضل �صوت وجائزه �صوت م�شترك
وجائزه ترتيب مناظر الفيلم.
ح�صلت روث كو�ستر على جائزه �أف�ضل
المالب�س لدورها فى فيلم النمر الأ�سود
ونال الفيلم جائزه �أف�ضل ديكور للم�سرح.
ح�صل فيلم «روما» من انتاج المك�سيك
على �أف�ضل فيلم لغه غير انجليزيه وا�ستلم
و�شكر باللغة الأ�سبانيه �آلفون�سو كيورون
مخرج و منتج الفيلم كما نال الفيلم جائزه
�أف�ضل ت�صوير �سينمائي.
ح�صل فيلم الرجل العنكبوت على جائزة
�أف�ضل �صور متحركة.
وح�صل فيلم باو على جائزه �أف�ضل �صور
متحركه ق�صيرة.

رامي ملك محت�ضنا جائزة الأو�سكار
ت�سلمت ليدى جاجا جائزه �أف�ضل اغنيه ممثل وقام جميع النجوم والحا�ضرين في
لغنائها «�شالوة» وانهمرت دموعها عند م�سرح دولبى بت�صفيق متوا�صل �إعترافا
و تقديرا لنبوغه الفني� .أنه �أول م�صري
ا�ستالمها للجائزة.
ح�صل فيلم الكتاب الأخ�ضر على جائزة بل �أول ممثل من ال�شرق �ألأو�سط يفوز
بهذه الجائزه واي�ضا �أول ممثل ح�صل
�أف�ضل فيلم.
ح�صل �آلفون�سو ك �ي��ورون على جائزه في عام واحد على �أهم  4جوائز فنيه اذ
ح�صل على جائزة الأو�سكار والجولدن
�أف�ضل مخرج لفيلم روما.
ح�صلت اوليفيا ك��ول�م��ان على جائزة جلوب والأيمى و بافتا.
وعند ا�ستالمه الجائزه اعتز و�أفتخر
�أف�ضل ممثله لدورها في فيلم «المف�ضل».
وح�صل رام��ى ملك على جائزه �أف�ضل ب�أ�صوله الم�صرية.

محطات في حياة رامي مالك..

بائع البيتزا الذي فاز بالأو�سكار
ت��وج الأو��س�ك��ار «رام��ي م��ال��ك» ،الممثل
الأمريكي ذا الأ�صول الم�صرية ،بجائزة
�أف�ضل ممثل في �سابقة هي الأولي عربي ًا في
تاريخ الجائزة العالمية ،والذي امتد لـ 91
عام َا.
و�أعلنت �أكاديمية فنون وعلوم ال�صور
المتحركة ،عن فوز «رامي مالك» ،بالجائزة
عن دورة في فيلم «بوهيمان راب�سودي».

رامي مالك يفتخر ب�أ�صوله الم�صرية

وف��ي �أول تعليق له بعد ف��وزه بالجائزة
العالمية� ،أعرب مالك عن فخره وتقديره
لأ�صوله الم�صرية؛ وقال �صاحب  37عام ًا
خالل ا�ستالمه لجائزته «�أنا ابن مهاجرين
م�صريين ،جزء من �سيرتي ي�سطر الآن،
و�أن��ا �أ�شعر باالمتنان �إل��ى جميع الح�ضور
هنا ،و�إلى كل من �آمن بي ،على تلك اللحظة
التي �س�أعتز بها طيلة حياتي».
وفي نهاية كلمته �أكد رامي على �أن لديه
�أه��داف � ًا وا�ضحة ف��ي حياته وال�ع��دي��د من
الأمنيات التي ي�سعى لتحقيقها ،و�أهدى
مالك الأو�سكار في النهاية �إل��ى «فريدي
ك �ي��رك��وري» ،ال�شخ�صية ال�شهيرة لفيلم
«بوهيمان راب�سودي».

رامي و والدته

محطات في حياة رامي مالك
ول��د رام ��ي م��ال��ك ف��ي ل��و���س �أنجلو�س،
كاليفورنيا من �أب و�أم م�صريين مهاجرين
�إل��ى �أم��ري�ك��ا م��ن محافظة المنيا جنوب
م�صر؛ ولدى مالك �شقيق تو�أم مطابق في
ال�شكل يدعى �سامي �أكبر منه بـ  4دقائق.
وك ��ان رام ��ي و��س��ام��ي ��ش��دي��دي ال�شبه
بع�ضهما البع�ض في ال�صغر لدرجة �أنهما
ك��ان��ا ي�ق��وم��ان ب�ت�ب��ادل الأدوار لم�ساعدة
بع�ضهما البع�ض في ال�صفوف الدرا�سية،
وخ��ا��ص��ة �صف ال��درام��ا ال��ذي ك��ان رامي
بارع ًا فيه خالل فترة درا�سته في جامعة
كاليفورنيا.
و در�س مالك في مدر�سة Notre Dame
الثانوية في ،Sherman Oaks California
حيث تخرج في عام 1999؛ كما ح�صل على
�شهادة في الفنون الجميلة عام  2003من
جامعة  Evansvilleفي والية �إنديانا.
و�صعد رامي مالك �سلم ال�شهرة والمجد
م��ن ب��داي �ت��ه ،ح�ي��ث �أك ��د ف��ي ال�ع��دي��د من
اللقاءات التلفزيونية �أنه عا�ش فترة كبيرة
من المعاناة قبل و�صوله لل�شهرة ،فعمل في
العديد من الوظائف المتوا�ضعة كتو�صيل
الطعام للمنازل ونادل وبائع البيتزا �إال �أنه
لم ي�ست�سلم ويفقد الأمل في تحقيق حلمه
والو�صول للعالمية.
وب���د�أ رام ��ي ف��ي ال�ظ�ه��ور ب��ال�ع��دي��د من
الأدوار الثانوية مثل دوره في فيلم The
 Pacificوفيلم Night at the Museum
The Twilight Saga: Breaking،

رامي و�شقيقه �سامي
عالقة توم هانك�س برامي مالك تنتمي �أ�صوله �إلى هذه القرية المتوا�ضعة
وبد�أت رحلة رامي مالك الفنية في �أخذ بجنوب ال�صعيد.
واح �ت �ف��ل �أع��م��ام رام ��ي م��ال��ك بفوزه
منحى �آخ��ر عندما جمعت كوالي�س فيلم
 ،The Pacificبين م��ال��ك والممثل توم بالأو�سكار ،وفتحت �أب��واب البيوت لتلقى
هانك�س ال��ذي �أظهر �إعجاب ًا كبير ًا ب�أداء التهاني والمباركات بال�شاب الم�صري ذي
مالك ويقرر بعدها منحه دور طالب جامعي الأ�صول ال�صعيدية الذي توج بالأو�سكار؛
في فيلم  ،Larry Crowneالذي �أنتج عام وا�ستقبل مختار وفوزي� ،أعمام رامي مالك
2011؛ لتنهال بعدها الأدوار المميزة على المهنئين من �أهل القرية.
و�أ� �ش��اد �أع �م��ام و�أق� ��ارب رام��ي مالك،
مالك.
و�شهد ع��ام  ،2013ح�صول مالك على بطموحه الكبير و�إ� �ص��راره للو�صول �إلى
ال �ع��دي��د م��ن الأدوار ف��ي �أف �ل�ام كبرى� ،أحالمه والتتويج بالأو�سكار ،فمنذ نعومة
منها دور م�صا�ص دم��اء م�صري الأ�صل �أظفاره ،وهو يحلم ب�أن ي�صبح ممث ًال وكان
 ،Benjaminفي الجزء الأخير من  Theيتخذ الفنان عمر ال�شريف قدوة له.
وب��ال��رغ��م م��ن ال��زي��ارات القليلة التي
– Twilight Saga: Breaking Dawn
 Nateرودو Part 2،في  Short Term 1؛ زاره ��ا م��ال��ك وعائلته �إل��ى م�صر لر�ؤية
هذا بالإ�ضافة �إلى دوره في اثنين من �أفالم الأق��ارب والأع�م��ام� ،إال �أن الجميع يتذكر
�آخ��ر زي��ارة لمالك في عام 2003؛ و�أ�شاد
�سبايك لي .Spike Lee
�أق��ارب��ه بتوا�ضعه ال�شديد و�إ� �ص��راره على
المرور بجميع بيوت �أقاربه و�إلقاء التحية؛
رامي مالك والجوائز العالمية
وبالرغم من �صغر �سن رامي مالك � ،إال �إل��ى جانب روح��ه المرحة وخفة ظله التي
�أنه يتمتع بم�سيرته فنية حافلة بالنجاحات ورثها عن والده.
ك�م��ا �أك ��د �أق� ��ارب م��ال��ك ع�ل��ى حر�صه
والإن �ج��ازات في مجال ال�سينما والدراما
والتي توجت بالعديد من الجوائز العالمية ال��دائ��م للتوا�صل معهم واالطمئنان على
منها ج��ائ��زة  Golden Globeوجائزة �أح��وال�ه��م ،ولي�س ه��ذا غريب ًا على مالك
 ،Critics Choiceوجائزة  ،SAGجائزة ال�شاب المتوا�ضع ذي الأ�صول الم�صرية
ال�صعيدية.
 Emmyفي عام .2016
وخ�ل�ال خم�سة ع�شر ع��ام � ًا ه��ي عمر
م�سيرة رامي مالك الفنية منذ �أول �أدواره
�أقارب رامي مالك يروون
ع��ام 2004؛ وو��ص��و ًال �إل��ى فيلم «بوهيمان
تفا�صيل عن حياته
�سهرت مدينة عزبة فلتا�ؤو�س التابعة راب�سودي» الذي �أدخله تاريخ الأو�سكار ك�أول
لمركز �سمالوط بمحافظة المنيا جنوب م�صري يفوز بالجائزة ،اثبت مالك �أن ال
م�صر ،حتى ال�ساعات الأولى من ال�صباح �شيء م�ستحيل �أمام الإرادة الحديدية.
احتفا ًال بالممثل العالمي رامي مالك الذي

The Masterو Dawn – Part 2 (2012)،

؛)� (2012إال �أن �أول �أدوار كانت في عام
 ،2004عندما ح�صل على دور ثانوي في
الم�سل�سل التلفزيوني .Gilmore Girls
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تكنولوجيـــا
م�����ص��ط��ف��ى ال�����س��ي��د :ال��ع��ال��م ل���م ي�����ص��ل �إل����ى ع�لاج
ن���ه���ائ���ي ي��ق�����ض��ي ع���ل���ى ال�������س���رط���ان ب�����ش��ك��ل ت���ام

مقتطفــــات مـن الحيــــاة

									
�إعـداد :مـاري ب�ســطـا
			

عن البابا �شنوده �أتكلم...

�سحب الماماتو�س �أو «ال�سحب ال�صدرية»
�إحدى �أجمل و�أندر الظواهر الطبيعية

يروي نيافة الأنبا �أنطوني �أ�سقف �أ�سكتلندا� :أنه في
�أيام ق�ضاء قدا�سة البابا �شنودة فترة التحفظ بدير الأنبا
بي�شوي ،كنا �شغالين في الخر�سانة ..والأ�سمنت خل�ص،
فكلمت رئي�س الدير نيافة الأنبا �صرابامون ..و قلت له:
الأ�سمنت خل�ص ..قال :و �إيه الم�شكلة؟! قلت له :
والعمال نعمل فيهم �إيه؟ قال لى ِّ :
م�شيهم  ..قلت
له :لو م�شيوا م�ش هانعرف نجيبهم تاني عل�شان
فيه ع�ساكر محا�صرة المكان كله ..م�ش �سهل
�إنهم يدخلوا تاني ..ق��ال ل��ي :طيب خليهم
قاعدين لحد ما ييجي الأ�سمنت ..قلت له:
ب�س اليوميات بتاعتهم مح�سوبة  ..كل يوم
فيه يومية ..فقال :ن�شوف �سيدنا البابا
�أح�سن ..ف ُرحت ل�سيدنا البابا..
فقال لي قدا�سته  :طب �إنت عايز كام
ط��ن؟ قلت ل��ه :عايزين  25ط��ن �أ�سمنت
نقفّل بيهم بقية المبنى عل�شان نخل�صه..
فقال �سيدنا :طب مانقدر�ش نجيبه خال�ص
نكلم الم�سيح !!..
ف�أخذ �سيدنا البابا الع�صاية بتاعته و ابتدا
ي�شاور بها في ال�سماء ،وقال :يا رب عايزين
 25طن �أ�سمنت..
و ق��ال ل��ي  :عايز نوعه �إي��ه ؟! �( ..سيدنا
بي�س�أل و ي�ضحك) ..فقلت لقدا�سته :عايزينه
�أ�سمنت بورتالندي عادي .فقال لل�سماء :يارب
عايزين  25طن �أ�سمنت بورتالندي عادي لأبونا
�أك�سيو�س (الأنبا �أنطوني فيما بعد)..
و قال لي �سيدنا  :م�ش عايز حاجة تاني ؟
قلت له  :لأ ...فقال� :أم�ضي (يعني ك�أنه بيم�ضى
على الجواب ب�إ�سمه) .قلت له  :ام�ضي..
فكتب ا�سمه بع�صاه في الهواء  ..و �صدقوني لم تمر
ثلث �ساعة بال�ضبط ولقينا عربية مليانة �أ�سمنت جات
على الدير ،و نزل ال�سواق و راح ل�سيدنا البابا و قال له� :أنزل الأ�سمنت ده فين ؟ قال له
البابا :طب نوعه �إيه ؟ قال له  :بورتالندي عادي  ..قال له كام طن ؟ قال له 25 :طن ،يعود �أ�صل ت�سميتها بـ «الماماتو�س» �إل��ى كلمة التينية « »Mammalوالتي تعني
فجاء نحوي �سيدنا الأنبا �صرابامون وقال لي :ما قلت�ش ليه  30عل�شان ربنا كان فاتح «ال�صدر» حيث يطلق عليها العلماء «ال�سحب ال�صدرية».
ال�سماء !!..
وهي عبارة عن مجموعة من ال�سحب العنقودية (المت�صلة ببع�ضها) وت�شبه حبات
+
+
+
القطن المتجعدة ،ويتكون هذا العنقود من ف�صو�ص مت�صلة ببع�ضها يمتد طولها لمئات
عن كتاب «ا�سمك في فم الزمن» – كني�سة ال�سيدة العذراء بالزيتون .الكيلومترات بعر�ض ال�سماء.
ً
قد تكون هذه الف�صو�ص مت�ساوية الحجم و�أحيانا تكون متفاوتة ،ويبلغ حجم الف�ص
الواحد ما بين الـ  3-1كم ،ويبلغ طوله  0.5كم تقريب ًا ،كما ت�صل فترة بقاء الف�ص
قصة حقيقية !
الواحد �إلى  10دقائق تقريب ًا� ،أما العنقود في�ستمر من  15دقيقة �إلى ب�ضع �ساعات ثم
يتال�شي ..
و تتكون هذه ال�سحب من الجليد والماء ال�سائل ب�صور مختلفة ،فقد تتكون من
الجليد فقط� ،أو الماء ال�سائل فقط� ،أو كالهما مع ًا.
«ح��دث��ت ه��ذه الق�صة ف��ي رومانيا والإ فاتركي عنك ق�ص�ص �أم��ك و�ستك ولحدوثها يجب �أن تكون طبقات الجو العليا والمتو�سطة رطبة و�أ�سفل هذه الطبقات
طبقة جافة ،لينتج عن ذلك ت�صاعد وهبوط �سريع لتيارات الهواء التي تمتزج بقطرات
المري�ضة.
�أثناء الحقبة ال�شيوعية»..
في تحدى و�أ�ضح ومواجهه �ساخنه بين المياه فتكون �سحب الماماتو�س بهذا ال�شكل المميز..
فى �أحد ف�صول الدرا�سة وقرب �أعياد �إيمان طفلة و�إلحاد معلمتها ،طلبت «�إنجيل» ما يعني �أن ال�سبب الرئي�سي في تكوين هذه ال�سحب هو التدرج الحاد والمفاجيء في
درجات الحرارة والرطوبة.
الميالد وكانت المعلمة «جيرترود» تعرف من المعلمة �أن تنادى على ي�سوع لي�أتي!!
ان �أح��دي تلميذاتها في ال�صف الرابع ط �ل �ب��ت م �ن �ه��ا ال�م�ع�ل�م��ة ب���س�خ��ري��ة ان كما تعتبر �سحب الماماتو�س م�ؤ�شر ًا لحدوث عا�صفة �أو تغ ّير مفاجيء في الطق�س
وهطول غزير للأمطار.
م�ؤمنة بالم�سيح وتذهب ال��ي الكني�سة ت�ستدعيه؟
ال�صورة تم �إلتقاطها بوالية تك�سا�س الأمريكية
كل �صباح �أحد لل�صالة وبالحقيقة كانت وقفت التلميذة تنادي بحرارة الإيمان:
المعلمة تريد ان تخ�ضعها وت�ه��دم ما �أمين تعال �أيها ال��رب ي�سوع� ..أمين تعال
فيها من �إيمان تح�سدها عليه ..طلبت ايها الرب ي�سوع..
جيرترود من تلميذتها «�إنجيل» الوقوف فج�أة �أنفتح باب ال�صف واذ بنور هادي
في ال�صف و�أخ��ذت تثني على �أخالقها خفيف يظهر ك�ق��ر���ص ال�شم�س ويدخل
أكالت لها تاريخ !
والتزامها ثم �س�ألتها عن جدها الذي �إل��ى الف�صل و�أم ��ام ال�صبورة وعلى بعد
توفى وقالت لها �أننا ن�شاطرك االحزان المترين من الأر���ض ومن القر�ص المنير
ولكن �أريد ان �أ�سالك هل لو ناديتي على يظهر ي�سوع الطفل وديع ًا مبت�سم ًا  ،ينظر
�إلي تالميذ ال�صف ،في محبة تذيب
هذا الجد الآن �سي�سمعك ويجيبك؟
القلب �أ�صل الطعمية م�صري.
القلب...وبعد
الى
يدخل
الحب
من
وك�شعاع
ي�سمعني
قالت التلميذه «�إنجيل» :ال لن
عدة دقائق نظر ب�شفقة الى معلمة ال�صف كانت طعام �شائع في اليونان وبالد ال�شام والعراق وال�سعودية،
النه
توفي.لها :ولكن كيف ت�صلين وتطلبين  ...ثم �أختفى لت�صرخ المعلمة وهي تهرول كما ت�سمى (الطعمية )في م�صر وال�سودان،
قالت
وت�سمى ( الباجية )في اليمن.
من ي�سوع الذي مات منذ مئات ال�سنين ،الى غرفة المدير ...نعم لقد �أت��ي� ...
أنه وتتعدد ا�سماءها بين الدول المختلفة.
لقد
ي�سمع  ..انه حا�ضر ...ياله من حب ..
�أنه لن ي�سمعك؟
ولكن ما �أ�صل كلمة طعمية ؟
عيني.
من
الغمامة
أنق�شعت
�
وجدي
ي�سوع
بين
فرق
هناك
�إنجيل:
معلمتى في�سوع الم�سيح حي ال يموت بعد ان �سمعوا منها الق�صة وذاع �أمرها� ،أ�صل كلمة فالفل من (الأقباط الم�صريين) اخترعوا الفالفل ك�أكلة ت�أخذ مكان
يا
�أودعوا المعلمة م�صحة للأمرا�ض العقلية اللحوم �أيام ال�صيامات الم�سيحية.
الدعاء.
وي�ستجيب
دائما،
حا�ضر
�سخرت المعلمة بخبث من تلميذتها حتى �أفرج عنها بعد �إنهيار ال�شيوعية في كلمة فالفل نف�سها هي كلمة قبطية (�أي م�صرية) بحتة ،وهي مكونة من ثالثة
وقالت لها �أن ه��ذة الق�ص�ص هي من رومانيا لتخرج تب�شر بف�ضل الذي نقلها من �أج��زاء« :فا»« ،ال» ،و «فل» (بمعنى «ذات الفول الكثير») باللغة القبطية .وانت�شرت
الفالفل من �أقباط م�صر �إلى بالد ال�شام ،ومن ثم �إلى بقية �أنحاء العالم.
وحي الخيال المري�ض لأهلك  .واتحدى عالم الظلمة الى نوره العجيب.
ان تطلبي منه الآن في�أتي لن�ؤمن به معك

قال م�صطفى ال�سيد ،العالم الم�صري،
�إن العالم لم ي�صل �إلى عالج نهائي يق�ضي
على ال�سرطان ب�شكل ت��ام ويخل�صنا منه
و�أنه هناك الماليين من المر�ضى مازالوا
يموتون ب�سببه �سنو ًيا ،م�ؤكد ًا �أن العالجات
الكيماوية والجراحية تق�ضي عليه ب�شكل
جزئي و�أن العمليات الجراحية ال تق�ضي
تماما على الخاليا ال�سرطانية،الفت ًا �أن
الخاليا ال�سرطانية ق ��ادرة على الهرب
ل �ب��اق��ي �أج�� ��زاء ال�ج���س��م ع �ن��د �شعورها
بالخطر وبالتالي ال يكون الجراح قادر على
ا�ستئ�صال ال�سرطان كامل من الج�سد.
و�أ� �ض��اف ال�سيد خ�لال محا�ضرة يوم
الأحد  3مار�س� ،ضمن فاعليات ال�صالون
العلمي ال ��ذي تقيمه �أك��ادي �م �ي��ة البحث
العلمي والتكنولوجيا ،في �إطار �شهر العلوم
الم�صري� ،أنه ال يمكن اتخاذ كل الخاليا
ال�سرطانية من الج�سد ولكن يمكننا الحد
من انت�شارها �أوالً ،م�شير ًا �إل��ى �أن��ه يمكن
�إعاقة حركتها عن طريق ارتفاع درجات
الحرارة حولها حتى تتدمر �أطرافها ومن
ثم تتدمر الخلية من الداخل ن�سبيا وبالتالي
تكون غير قادرة على الحركة.
و�أك��د �أن ارت�ف��اع ال�ح��رارة ح��ول الخلية
ُيهلك �أطرافها ويفتتها وبالتالي يحد ذلك
م��ن انت�شار ال�سرطان ف��ي ال��دم وظهوره
بمكان �آخر في الج�سد ،م�شير ًا �إلى �أنه يتم
رف��ع درج��ة ال�ح��رارة في المكان الموجود
به ال�سرطان من خالل محلول يتم حقنه
بجزيئات الذهب التي ترتفع حرارتها عند
تعر�ضها لل�ضوء تحت الأحمر الذي تمت�صه
الجزيئات ثم تحوله �إلى حرارة.
ت�ستعد �شركة �أب ��ل لإط�ل�اق �سماعة �أبل
الال�سلكية  AirPods 2ر�سميا في  29مار�س
ال� �ج ��اري� ،إذ م��ن المنتظر �أن ي���ض��م هذا
الإ�صدار العديد من المميزات الجديدة بما
في ذلك ميزة تعقب �صحة الم�ستخدم.
ووف �ق��ا لما ن�شره م��وق��ع hothardware
الأمريكي ،ف ��إن �أب��ل لن تطلق ه��ذا الإ�صدار
ال�ج��دي��د م��ن ال�ساعة م��ع �إ���ص��دارات �أيفون
المقبلة� ،إذ �ستك�شف عنها في حدث منف�صل
تعقده ال�شركة يوم  29مار�س الجاري.
ووفقا للت�سريبات �ست�ضم ال�ساعة تقنية

818-774-0446

الكلمــات املتقـاطعــة

AirPods 2

متابعة حالة الم�ستخدم ال�صحية ب�شكل مدمج
في ال�سماعة ،كما �أ�شارت الت�سريبات ال�سابقة
�إلى �أن  AirPods 2ت�ضم م�ست�شعرات لمراقبة
�صحة الم�ستخدم التي ال تت�ضمن ر�صد معدل
�ضربات القلب.

وم��ن المنتظر �أن ت�صل ال�ساعة �إلى
الأ�سواق في منت�صف العام الجاري ،2019
كذلك �ستتوقف ال�شركة عن طرح الإ�صدار
الأول من �سماعتها الذكية  AirPodsفي
 28من مار�س ،وذل��ك ا�ستعدادا لإطالق
الإ�صدار الجديد.

بيع ڤيال بالتجمع الخام�س  -م�صر

دوبالك�س � -شركة وادي دجلة (كمباوند نيوبلي�س)
ڤيال دورين  126 -متر مربع ،وروف  90متر ب�سلم داخلي
موقع ممتاز بجوار كني�سة تحت الإن�شاء وال�سوق
 3حجرات نوم  2 -حمام  2 -ري�سب�شن  -ترا�س وروف بحري
ح�صة في الجراج � -أ�سان�سير .وجهات ومداخل فاخرة
الدفع على � 4سنوات ب�أقل من �سعر ال�شركة
اال�ستالم بعد �سنتين
ال�سعر :مليون جنيه م�صري
مقدم � 510ألف جنيه م�صري
ق�سط �سنوي � 150ألف جنيه م�صري

تليفون
�سان دييجو

الطعمية

في حمالتكم الدعائية

و�أ�شار �إلى �أنه تلقى الدعم الكامل من
�أكاديمية البحث والتكنولوجيا من دعم
مادي وعلمي ،كما �شهد العديد من التجارب
العلماء الم�صريين بجامعة القاهرة حول
مواجهة المر�ض� ،أجريت منها الكثير على
الحيوانات ،لكن هناك العديد من تجاربه
الخا�صة بعالجه اح�ت��اج �إل��ى �أن ينفذها
خارج م�صر.
ومن المقرر �أن يعر�ض الدكتور م�صطفى
ال�سيد � ِآخر ما تو�صلت �إليه الأبحاث العلمية،
وتحمل ب�شارات عظيمة لمر�ضى ال�سرطان،
وتفتح الطريق للتخل�ص نهائي ًا من هذا
المر�ض ،وكذلك �أح��دث تطورات �أبحاثه
ف��ي ع�ل�اج ال���س��رط��ان ب�ج��زي�ئ��ات الذهب
النانومترية وبدء �إج��راء تجارب �سريرية
لهذا النوع من العالج.

�أبل تعتزم �إطالق �سماعة

لو نديت ي�سوع هييجى ..؟!!!

�إعتمدوا �أرثوذك�س نيوز

دكتور م�صطفى ال�سيد

858-735-2540

تليفون
القاهرة

(0100)600-4120

الذكرى الثامنة لإنتقال دكتور كمال حبيب كامل

ثمانية �أعوام مرت منذ رحيلك.
عزا�ؤنا �أنك في الفردو�س �شفيعا لنا
�صلي من �أجلنا �إلى �أن نلقاك

ذكرى ال�صديق تدوم �إلى الأبد
انتقلت �إلى الأمجاد ال�سمائية ال�سيدة لوري�س مقار زوجة المرحوم
الدكتور ودود بعد �صراع طويل مع المر�ض.
الرب ينيح روحها الطاهرة في فردو�س النعيم ويعزي �أ�سرتها ومحبيها
ال�سيدة لوري�س كانت ع�ضو في �أ�سرة تحرير الجريدة ل�سنوات طويلة
حيث كانت الم�سئولة عن باب (مائدتك هذا الأ�سبوع)

زوجتك �سامية كامل ،و�أوالدك و�أحفادك

ر�أ�ســيا:

5

4 7

(معكو�سة) )3( .قدي�س بتول من ال�شهداء � -شقيق )4( .قاتل (معكو�سة)  -تجدها 9

في (من�صو�ص) � )5( .أم��ل  -وال��دة  xوال��د )6( .للنفي  -دقة  -تقال في التليفون
(معكو�سة) )7( .من الألوان  -ال�سيد الم�سيح )8( .من المالئكة (معكو�سة) -يحفظ
عن ظهر قلب )9( .من ال�شعوب الأوروبية  -نغمة مو�سيقية  4/3 -دالل )10( .مت�شابهان
 �أكله العبرانيون في البرية  -لقب ملغي )11( .من الأبراج  -اجتهد  -للنفي8 )12( .ملكة وقدي�سة اكت�شفت ال�صليب المقد�س � -ضمير للمخاطبين.
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( )1لال�ستثناء � -شاطئ البحر� )2( .أق��ام ال�سيد الم�سيح �إبنته من الموت  -الدرن
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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:
( )1م��ن �أن �ب �ي��اء ال�ع�ه��د ال �ق��دي��م ا��ش�ت�ه��ر بف�ضيلة ال���ص�ب��ر  -ت��وج��ع وت� � ��أوه)2( .
ل�ل�ن�ف��ي  -م ��ن ال �ف��اك �ه��ة  -ح ��اك ��م )3( .ت �� �ص��دي��ق ب��ال �ق �ل��ب و�إق � � ��رار ب��ال �ل �� �س��ان 4 -
ي�ت���ش��اب��ه )4( .زوج ��ة ال�ن�ب��ي ي�ع�ق��وب  -مت�شابهان  -ل�ل�ن��دب��ة� )5( .سبي  -مدد
 دق )6( .م��ن ال �ك��واك��ب (م �ع �ك��و� �س��ة) )7( .م �ل��ك وح�ك�ي��م ون �ب��ي غ�ن��ي ج��دا2 .( )8اقنن � -شهيدة وقدي�سة م�شهورة (معكو�سة) )9( .اوفق (معكو�سة) )10( .للنهي
 من �أنبياء العهد القديم  -للن�صب )11( .زوجة زكريا النبي )12( .من ملوك بني�إ�سرائيل.
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رياضة ومالعب
�أخبار ريا�ضية من المحرو�سة

الأهلي..

 7 تحديات تنتظر الأهلي لالقتراب من الزمالك

في جدول ترتيب الدوري الممتاز ،وت�ضييق الفارق مع الزمالك المت�صدر �إلى نقطة يتيمة،
حيث يحتل الأحمر المركز الثالث بر�صيد  48نقطة من  21مباراة ،بفارق الأه��داف خلف
بيراميدز الذي يمتلك نف�س الر�صيد �إال �أنه خا�ض  24مباراة ،فيما يت�صدر الزمالك البطولة
بر�صيد  52نقطة من  21مباراة.
ي�سعى الأهلي لموا�صلة ال�ضغط على الغريم التقليدي الزمالك وتقليل فارق النقاط في
ال�صدارة ،م�ستغال غياب الفريق الأبي�ض الن�شغاله بخو�ض مباريات دور المجموعات من بطولة
الكونفيدرالية الأفريقية ،خا�صة �أن تقليل فارق النقاط واقتراب الأهلي من ال�صدارة من �ش�أنه
ان ي�صدر ال�ضغط على العبي ميت عقبة بعد عودتهم للمناف�سة المحلية.
 وعد الـ «كاف» للجبالية يدفع الأهلي للتحرك للميركاتو ال�صيفي مبك ًرا
�أزمة كبيرة كان يخ�شى م�سئولو النادي الأهلي �أن يواجهوها قبل بداية المو�سم الإفريقي
الجديد ،وهى عدم تمكن النادي من قيد �صفقاته ال�صيفية الجديدة في القائمة الإفريقية،
ب�سبب ت�أخر القيد المحلي في المو�سم الجديد.
وكانت الأزمة قد بد�أت مع ت�أجيل مباريات الدوري الممتاز ،ب�سبب نهائيات ك�أ�س الأمم
الإفريقية التي ت�ست�ضيفها م�صر خالل منت�صف العام الحالي ،وهو ما �أدى �إلى ترحيل الكثير
من مباريات البطولة المحلية �إلى ما بعد البطولة ،حيث لم يتم تحديد موعد نهاية المو�سم
الجاري حتى الآن ،و�إن ك��ان من المقرر �أن ي�ستمر حتى بعد انطالق مباريات البطوالت
الإفريقية المقبلة �سواء دوري الأبطال �أو الكونفيدرالية ،وهو ما كان �سي�سبب �أزمة كبيرة
للأندية الم�صرية التي �ست�شارك في هذه البطوالت ،خ�صو�صا و�أنها �ستكون مجبرة على �إر�سال
قوائهما من الالعبين المقيدين بالقائمة المحلية فقط ،وهو ما يعني عدم �إدراج ال�صفقات
الجديدة.
� 3 أ�سباب تمنع انتقال محمد عواد �إلى الأهلي بال�صيف
يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ،بقيادة الأوروجوياني مارتين
ال�سارتي ،عن التعاقد مع حار�س مرمى جديد خالل فترة االنتقاالت ال�شتوية المقبلة ،رغم
امتالك الفريق لـ 3حرا�س هم �شريف �إكرامي ومحمد ال�شناوي وعلي لطفي.
الأهلي رغم امتالكه للحرا�س �إكرامي وال�شناوي ولطفي� ،إال �أن جماهيره ما زالت ترى
�أن الفريق بحاجة للتعاقد مع حار�س يمكنه حرا�سة العرين الأحمر بكل ثبات في ظل �إهتزاز
م�ستوى �إكرامي وال�شناوي في الكثير من الأوق��ات ،بالإ�ضافة لعدم ثقة الجماهير في قدرة
لطفي على حماية مرمى الأهلي.
م�سئولو الأحمر قاموا في الفترات الأخيرة بالبحث عن حار�س مرمى جيد من �أجل التعاقد
معه في االنتقاالت ال�صيفية المقبلة ودارت التر�شيحات حول الكثير من الحرا�س كان �أبرزهم
عامر عامر حار�س مرمى الإنتاج الحربي ،ومحمد عواد حار�س مرمى فريق الإ�سماعيلي
والمعار �إلى الوحدة ال�سعودي حتى نهاية المو�سم.

الزمالك..

� أبرز التع�ساء من انتفا�ضة الزمالك بعد الفوز في �أنجوال
جاء فوز الزمالك بالأم�س القريب على بيترو�أتليتكو الأنجولي بهدف نظيف �ضمن مناف�سات
الكونفيدرالية االفريقية و�إحياء �أمل الأبي�ض في الت�أهل للدور التالي من مناف�سات البطولة
ليمثل �صدمة لبع�ض الأ�شخا�ص داخل وخارج �أروقة القلعة البي�ضاء بعدما كانوا يعقدون الآمال
على رحيل جرو�س وحدوث تغيير فني داخل الفريق.
وكان على ر�أ�سهم محمد �إبراهيم �صانع الألعاب والذي يعاني من م�شكلة كبيرة حال ًيا وهي
التجاهل واال�ستبعاد التام من المباريات وخروجه من ح�سابات ال�سوي�سري كري�ستيان جرو�س
المدير الفني للفريق بناء على تعليمات الإدارة ب�سبب رف�ضه تمديد عقده وفقًا لل�شروط المالية
التي و�ضعوها وح�صوله على  5ماليين جنيه مما �أدى لتعطيل رحيله للإ�سماعيلي في يناير
الما�ضي وبقائه مع الفريق َ
مهم�شا دون الح�صول على فر�صته حتى الآن ..وا�ستمرار انت�صارات
الزمالك يجعل الالعب في مهب الريح وعدم ح�صوله على فر�صته.
فوز الفريق الزملكاوي �أحيا �آماله في الت�أهل لدور الـ  8بالكونفيدرالية ،بعدما رفع ر�صيد
الفريق �إلى النقطة الخام�سة في المركز الثالث ،خلف ن�صر ح�سين داي الجزائري المت�صدر بـ
 7نقاط وجورماهيا الكيني �صاحب المركز الثاني بـ  6نقاط� ،إال �أنه منح ال�سوي�سري كري�ستيان
جرو�س المدير الفني للفريق الزملكاوي «�صك البقاء» ،خا�صة �أنه كان مهددا بالرحيل في
حالة الخ�سارة وتوديع بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
 5 مفاج�آت �سارة للزمالك بعد تخطي عقبة بترو �أتليتكو
جاء فوز الزمالك على بترو �أتليتكو الأنجولي بهدف نظيف �ضمن مناف�سات الكونفدرالية
االفريقية ليدفع الإدارة لإتخاذ بع�ض القرارات ال�سارة لالعبين لرفع معنوياتهم وال�شد من
�أزرهم في الفترة الحالية.
وكان �أول القرارات ب�صرف مبلغ � 50ألف جنيه لكل العب بالفريق بعد نهاية اللقاء لرفع
معنوياتهم والت�أكيد على �أن الإدارة لن تت�أخر عنهم ب�أي حال من الأحوال و�أن عليهم التركيز
واالجتهاد فقط داخل الملعب و�أنهم �سيحاولون تذليل كل العقبات �أمامهم وذلك بعد تراجع
النتائج في الفترة الأخيرة.
المفاج�أة الثانية تتمثل في رفع الإيقاف الموجود عن كل العبي الفريق وذلك حال الت�أهل
االفريقي بعد العقوبات التي تم توقيعها على عدد من الالعبين خالل الفترة الما�ضية ب�سبب
حالة االنفالت من جانب بع�ض الالعبين وغياب االلتزام من الآخرين لكن الإدارة ربطت رفع
العقوبات بحجز تذكرة العبور �إلى الدور التالي من الم�شوار االفريقي كنوع من �أنواع التحفيز
و�شد �أزر الالعبين لمزيد من االلتزام.
 رغم رفع الإيقاف ..محمود كهربا على دكة بدالء الزمالك
على الرغم من قرار �إدارة نادي الزمالك برفع الإيقاف عن محمود عبد المنعم «كهربا»
العب الأبي�ض بعد الفوز على بترو �أتليتكو الأنجولي بالأم�س �ضمن مناف�سات الكونفيدرالية
الإفريقية وعودته للم�شاركة ب�شكل طبيعي في اللقاءات القادمة ف�إن «يورو�سبورت عربية»
علم ب�أن عودة الالعب للم�شاركة مع الفريق لن تكون بال�ساهل و�أنه لن يتواجد في مباراة
جورماهيا الكيني المقرر لها يوم  10من ال�شهر الحالي �ضمن مناف�سات الجولة الخام�سة لدور
المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية.

�أرثوذك�س نيوز

رياضة

�صالح يتحول �إلى فيني�سيو�س جونيور

�أعداد� :صالح بول�س

تحرك م�ستمر� ،سرعة ،الهروب من الدفاع،
المراوغة بمهارة والو�صول �إلى المرمى ومن ثم
الت�سديد في ج�سد الحار�س �أو بعيدا عن ال�شباك
هكذا حال البرازيلي فيني�سيو�س جونيور مع ريال
مدريد في المو�سم الحالي و�أ�صبح حال محمد
�صالح في �صفوف ليفربول.
جماهير ريال مدريد تُمجد البرازيلي وتلتم�س
له الأعذار وتبحث عن ال ُمبررات لف�شله التهديفي
والتي �أبرزها �صغر �سن الالعب  18عاما لكنها
عقب كل كال�سيكو ق��ررت الت�صفيق لما يقدمه
الالعب من عطاء وفير في �أر�ضية الميدان عك�س
الكثير من الزمالء.
جماهير ليفربول على العك�س تماما قررت

المطالبة برحيل محمد �صالح وو�صفته بالعب
المو�سم الواحد وهناك من ين�صح يورغن كلوب
بتحويله لدكة البدالء والتفكير في حلول �آخرى من
�أجل انقاذ حلم تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في
المو�سم الحالي.
�شتان ال �ف��ارق بين ردة فعل جماهير ريال
م��دري��د وليفربول مثلما هناك ف��ارق كبير بين
معاناة �صالح وفيني�سيو�س التهديفية حيث يفتقد
الأول للثقة في الوقت الحالي بينما الآخر بحاجة
كبيرة �إلى تطوير قدراته التهديفية والتي لم تظهر
بقمي�ص ريال مدريد ُمطلقا.
م��ا يحتاجه ال�ب��رازي�ل��ي ال���ش��اب ه��و التدرب
ب�شكل م�ستمر على كيفية هز ال�شباك من �أن�صاف
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الفر�ص ومن دون �شك لقد خ�سر الكثير ب�سبب
عدم مزاملته لكري�ستيانو رونالدو في ريال مدريد
وهو �أحد �أبرز القنا�صين في العالم في ال�سنوات
الما�ضية.
و�إلى �صالح فهو بحاجة �إلى عدم ال�شعور ب�ضغط
تحقيق حلم الفوز بالدوري الإنجليزي ويحتاج �إلى
الدعم النف�سي من قبل ال�م��درب يورغن كلوب
والزمالء في �صفوف الفريق والجماهير بينما
�أكثر ما يحتاجه هو ت�سجيل هدف حتى لو كان
ذل��ك في لقاء ودي من �أج��ل ا�ستعادة الثقة في
قدراته التهديفية لتعود الأهداف التي لم تتوقف
لفترة طويلة منذ و�صول الالعب �إلى ملعب انفيلد
قادما من �صفوف روما الإيطالي.

�إنجاز م�صري عالمي على �أر�ض الأحالم
 ال����ف����راع����ن����ة ي���ت���رب���ع���ون ع���ل���ى ع����ر�����ش اال�����س����ك����وا�����ش   ..ف������وز ع���ل���ي ف���رج
ون�������ور ال�������ش���رب���ي���ن���ي ب���ب���ط���ول���ة ال����ع����ال����م ل��ل��إ�����س����ك����وا�����ش ل����ل����رج����ال وال�������س���ي���دات
�إن� �ج ��از ج��دي��د ل�لاع �ب��ى اال� �س �ك��وا���ش
الم�صريين ه��ذه ال �م��رة ع�ل��ى الأرا� �ض��ى
الأمريكية بوالية �شيكاغو ،حيث ف��از كل
من على فرج ونور ال�شربينى ببطولة العالم
للرجال وال�سيدات ،حيث تغلب على فرج
على زميله الزئبقى طارق م�ؤمن الم�صنف
الثالث عالميا فى المباراة النهائية للبطولة
ال�ت��ى �أقيمت داخ��ل محطة ق�ط��ار ال�سكة
الحديد ب�شيكاغو.
ا�ستغرقت المباراة النهائية  79دقيقة
ح�سمها فرج ل�صالحه  1-3بنتيجة �أ�شواط
11/5و 11/13و 13/11و .11/3
فيما توجت نور ال�شربينى باللقب للمرة
الثالثة منذ م�شاركتها فى عالم االحتراف،
وذل� ��ك ب �ع��د ف ��وزه ��ا ع �ل��ى زم�ي�ل�ت�ه��ا ن��ور
الطيب فى نهائى ال�سيدات 11/6و11/5
و10/12و 15/13بعد مباراة ا�ستغرقت 59
دقيقة.
وع�ق��ب التتويج� ،أع ��رب على ف��رج عن
�سعادته باللقب العالمى الأول مو�ضحا �أنه
مازال �أمامه الكثير لتقديمه فى البطوالت
الكبرى خالل الفترة المقبلة .و�أو�ضح ان
المباراة كانت �صعبة كعادة نهائى بطولة

على فرج ونور ال�شربينى يحمالن ك�أ�س المركز الأول
العالم خا�صة �أن ط��ارق تغلب على حامل
اللقب محمد ال�شوربجى ف��ى ال��دور قبل
النهائى .3/2
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن على ف��رج �ضرب
ع�صفورين بحجر واح��د خ�لال ال�ساعات
الما�ضية ،بعد ت�صدره لقمة الت�صنيف
العالمى مطلع مار�س ال�ج��ارى لأول مرة

ب�ع��دم��ا ك��ان ف��ى ال�م��رك��ز ال�ث��ان��ى ال�شهر
الما�ضي ،والفوز �أم�س بمونديال الرجال.
ك��ان على ف��رج ق��د ف��از ف��ى ال ��دور قبل
النهائى للبطولة على الألمانى الم�صنف
ال�ساد�س عالميا �سيمون روزن��ر بثالثية
نظيفة لي�صعد للمباراة النهائية لمواجهة
طارق م�ؤمن الذى �أطاح بالم�صنف الأول

عالميا محمد ال�شوربجى  3/2بعد مباراة
ماراثونية ا�ستغرقت  84دقيقة .من جانبها،
فازت نور ال�شربينى باللقب عقب فوزها فى
ال��دور قبل النهائى على الفرن�سية كاميل
�سيرم الم�صنفة الرابعة عالميا ب�صعوبة
 3/2لتواجه نور الطيب فى النهائى التى
تغلبت على رنيم الوليلى الم�صنفة الأولى
ف��ى ال�ع��ال��م لل�سيدات  3/2ب�صعوبة فى
مباراة الطرف الآخر للمربع الذهبي.
وح�صل كل من على فرج ونور ال�شربينى
على جائزة مالية قدرها �أربعون �ألف دوالر
لكل منهما ،فيما ح�صل طارق م�ؤمن ونور
الطيب على � 30ألف دوالر جائزة المركز
الثاني.
و�شهدت البطولة مفاج�أة كبيرة بخروج
كريم عبدالجواد المر�شح الخام�س للفوز
بطل العالم ال�سابق عام  ،2016من الدور
الأول الـ� 64أمام ال�صاعد يو�سف �سليمان
و�صيف بطل العالم للنا�شئين عام 2015
بنتيجة  ،3/2كما خرج مروان ال�شوربجى
من دور الثمانية �أمام طارق م�ؤمن بثالثية
نظيفة دون عناء

مفـاجــــ�أة..
�إتحاد الكرة يناق�ش �إنهاء الدوري قبل �أمم �أفريقيا 2019
اجتماع لجنة الم�سابقات يناق�ش ت�صور
انتهاء ال��دوري قبل �شهر يونيو� ..إعالن
مواعيد المباريات حتى الجولة 4 ..30
جوالت فقط متبقية في �شهر مايو ..برج
ال �ع��رب وال��دف��اع ال �ج��وي وال �� �س�لام طوق
النجاة لأزمة المالعب.
ح�ضر �أحمد �شوبير نائب رئي�س مجل�س
�إدارة ات�ح��اد ال �ك��رة ،جانبا م��ن اجتماع
لجنة ال�م���س��اب�ق��ات ب��ال�ج�ب�لاي��ة برئا�سة
ع��ام��ر ح���س�ي��ن ،م��ن �أج ��ل ح���س��م م�صير
بطولة الدوري الممتاز ،ومناق�شة الت�صور
النهائي لمواعيد المباريات المتبقية من
عمر الم�سابقة ،قبل انطالق بطولة الأمم
الأفريقية التي ت�ست�ضيفها م�صر يوم 21
يونيو المقبل.
و��ش�ه��د االج �ت �م��اع م �ف��اج ��أة م��ن العيار
الثقيل ،بمناق�شة �إمكانية انتهاء بطولة
ال��دوري الممتاز ،قبل انطالق مناف�سات
�أم��م �أفريقيا ،رغ��م �أن كافة ت�صريحات
م�سئولي الجبالية ولجنة الم�سابقات ،كانت
ت�ؤكد توقف بطولة الدوري وا�ستكمالها في
�شهر �أغ�سط�س عقب انتهاء مناف�سات «كان
 »2019ب�سبب �ضغط المباريات في الفترة
المقبلة.

وناق�ش �شوبير مع عامر ح�سين الت�صور
الذي �أعده ،بخ�صو�ص �إنهاء �أزمة الم�ؤجالت
والموعد المقترح لإنهاء م�سابقة الدوري،
ق�ب��ل ع��ر��ض��ه ع�ل��ى المجل�س فيما يتعلق
بالمواعيد المقترحة للمباريات الم�ؤجلة
ف��ي م�سابقة ال ��دوري� ،إل��ى جانب تحديد
مواعيد الجوالت المتبقية من الم�سابقة،
وتحديد الموعد المقترح لإنهاء الم�سابقة
ر�سم ًيا ،حيث طالب �شوبير ب�ضرورة �ضغط
�أكبر عدد من مباريات الدوري في الفترة
المقبلة والتم�سك بمحاولة �إنهاء الم�سابقة
قبل �أمم �أفريقيا ،خا�صة �أن المو�سم الحالي
ا�ستثنائي.
و�أك��د عامر ح�سين ب ��أن فر�ص انتهاء
الم�سابقة قبل بداية �شهر يونيو المقبل
واردة بقوة ،ب�شرط �أن يوافق الأم��ن على
المواعيد المقترحة لمباريات ال��دوري
خ�لال الفترة المقبلة ،و��ض��رورة موافقة
�أن ��دي ��ة ال��و� �س��ط وال� �م� ��ؤخ ��رة ع �ل��ى ه��ذه
المواعيد ،خا�صة �أن المناف�سة محتدمة
بين �أكثر من � 9أن��دي��ة للهروب من �شبح
ال�ه�ب��وط ،و�أن موافقاتها على مزيد من
ال�ضغط ف��ي مواعيد ال�م�ب��اري��ات �سيلقى
اعترا�ضا كبيرا� ،إال نائب رئي�س الجبالية

طالبه باعتماد الأمر ،خا�صة �أن
الأندية تعلم �أن المو�سم الحالي
ا�ستثنائي بجانب �أن الأف�ضل
�إنهاء البطولة قبل �أمم �أفريقيا
ل�ضمان عدم تالحم الموا�سم
ومنح الالعبين فر�صة التقاط
الأن �ف��ا���س قبل ب��داي��ة المو�سم
ال�م�ق�ب��ل� ،إل���ى ج��ان��ب تحديد
الهابطين واالندية الم�شاركة في البطوالت
الأفريقية ،كما �شدد على �أن الأندية تعلم
منذ بداية المو�سم الحالي ب�صعوبة الأمر
وهو ما ت�سبب في اتخاذ قرار بزيادة عدد
الالعبين في قائمة النادي �إلى  30العبا.
و�أعلنت لجنة الم�سابقات بعدها عن
المواعيد المقترحة لمباريات ال��دوري
من الجولة ال �ـ 26وحتى الجولة  ،30بما
فيها المباريات الم�ؤجلة للم�سابقة ،والتي
تنتهي جميعها بنهاية �شهر �أبريل المقبل،
لتبقى بعدها �أربع جوالت فقط على نهاية
الم�سابقة ،التي تم ت�أجيلها لحين تحديد
م�صير �أندية الأهلي والزمالك والإ�سماعيلى
في م�سابقتي دوري �أبطال �أفريقيا وبطولة
الكونفدرالية الأفريقية.
وج ��اء ان�ت�ه��اء م�ب��اري��ات البطولة حتى

الجولة الـ 30قبل نهاية �شهر �أبريل المقبل،
ليعني �أن المتبقي  4ج��والت فقط قد يتم
�ضغطها ف��ي �شهر م��اي��و والأ� �س �ب��وع الأول
م��ن �شهر ي��ون�ي��و لإن �ه��اء المناف�سات في
البطولة تماما ،قبل توقف الن�شاط من
�أج��ل تنظيم بطولة الأم��م الأفريقية� ،إلى
جانب �أن الجدول الجديد للدورى يت�ضمن
تغيير بع�ض المالعب نظرا لإغ�لاق بع�ض
اال� �س �ت��ادات بمنا�سبة ا�ست�ضافة م�صر
لبطولة الأمم الأفريقية  ،2019واال�ستقرار
على المالعب البديلة ،في ظل ا�ستبعاد
ا�ستادي ال�سالم وبرج العرب من مناف�سات
«ك��ان  ،»2019وع��دم حاجة ا�ستاد الدفاع
الجوي للإغالق ،وهو ما جاء بمثابة طوق
النجاة للجنة الم�سابقات ،لمواجهة �أزمة
نق�ص المالعب.

ً
ر�سميا ..ميلووكي باك�س ي�ضم نجم �سان �أنطونيو �سبيرز
�أعلن ن��ادي ميلووكي باك�س عن تعاقده مع الالعب المخ�ضرم
الإ�سباني باول جا�سول ،قادم ًا من فريق �سان �أنطونيو �سبيرز ب�شكل
ر�سمي.
ميلووكي باك�س ال��ذي يحتل المركز الأول ب��دوري ك��رة ال�سلة
الأمريكي و�ضمن ت�أهله �إلى الأدوار الإق�صائية �أعلن �ضم باو جا�سول،
بعد ا�ستغناء �سان �أنطونيو �سبيرز عن خدماته م�ؤخر ًا.
وعبر جا�سول عن �سعادته باالن�ضمام �إلى �صفوف ميلووكي باك�س
قائ ًال�«:أ�شعر ب�سعادة بالغة لبدء مرحلة جديدة من رحلتي في دوري
كرة ال�سلة الأمريكي للمحترفين بقمي�ص باك�س العظيم».
و�أ�ضاف�« :أتطلع �إلى هذا التحدي ،هدفي كما هو الحال دائم ًا،
�س�أعمل على �أن �أك��ون �إ�ضافية قيمة للفريق والم�ساعدة في فوز
ميلووكي ببطولة».
الإ�سباني البالغ من العمر  38عام ًا ،يخو�ض مو�سمه الثامن ع�شر
بالدوري الأمريكي للمحترفين ،حيث ظهر في  1،223مباراة مع
ممفي�س وليكرز و�شيكاغو و�سان �أنطونيو.
وحقق الالعب المخ�ضرم �أرقام ًا مميزة ،حيث حقق متو�سطات
رائعة بلغت 17.1 ،نقطة و  9.2ك��رات مرتدة و  3.2تمريرات
حا�سمة و  1.6كرة مرتدة.
جا�سول هو �ضمن قائمة  18العب ًا فقط في تاريخ دوري كرة ال�سلة
الأمريكي للمحترفين ال��ذي �سجل  20،000نقطة و  10000كرة
مرتدة في م�سيرته.
جا�سول الذي �ساعد لو�س �أنجلو�س ليكرز في الفوز بلقب دوري كرة
ال�سلة الأمريكي للمحترفين ،في عامي  2009و  2010قد يلعب دور ًا
�أكبر في ميلووكي ،حيث يبحث الباك�س عن �أول  60انت�صار ًا له منذ
مو�سم .1981 -1980
وفاز فريق ميلووكي باك�س بلقب دوري العمالقة المحترفين الوحيد
في تاريخه في عام  ،1971تحت قيادة الأ�سطورة كريم عبد الجبار،
حيث توهج ميلووكي وقاده لمو�سم تاريخي.
ولم ي�صل باك�س �إلى نهائي دوري كرة ال�سلة «بالي �أوف» منذ عام
 ،1974حيث لم يفز ب�سل�سلة المباريات منذ عام  ،2001حينما خ�سر
ثماني مباريات متتالية في الدور الأول منذ ذلك المو�سم.
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الحكومة البرتغالية ت�صدر قرارها الأخير ب�شان �سحب �أو�سمة رونالدو
كثيرا على الالعب..
تبعات المالحقات الق�ضائية �أثرت
ً

One Team Real Estate

Youssef Neseem
Real Estate Broker
DRE. Lic. # 01496763

Youssef Neseem

Direct # 661-450-8004
Office # 562-900-2432

Avbrokeryn@gmail.com
Oneteamrealestate.com

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

خدمة ممتازة في جميع �أنواع العقارات
رونالدو و�صديقته جورجينا �أثناء التوجه �إلى محكمة مدريد

�سيحتفظ فريق يوفنتو�س كري�ستيانو
رون��ال��دو بالأو�سمة الفخرية التي ح�صل
عليها في البرتغال ،بعد �أن ق��رر مجل�س
الأو�سمة الفخرية للجمهورية البرتغالية �أن
�إدانته بتهمة التهرب ال�ضريبي في �إ�سبانيا
ال تبرر �سحبها منه.
ووف� �ق� � ًا ل �ب �ي��ان �� �ص ��ادر ع ��ن الرئا�سة
البرتغالية ،قرر المجل�س �أن موقف رونالدو
ال تنطبق عليه البنود الواردة في القانون،
والتي تن�ص على فتح تحقيق لتقييم م�س�ألة
�سحب الأو�سمة ال�شرفية.
وكالة الأنباء الإ�سبانية كانت قد �أ�شارت
�إل ��ى �أن �أف���ض��ل الع��ب ف��ي ال�ع��ال��م خم�س
مراتُ ،مهدد ب�سحب الأو�سمة التي تح�صل
عليها من الدولة البرتغالية وهما و�سامي
ال�شرف عام  2016بعد فوزه بك�أ�س الأمم
الأوروب �ي��ة ،وو��س��ام �إنفانتي دون هنريكي
ع��ام  ،2014م�صدر م�سئوول بالرئا�سة
البرتغالية �ص ّرح للوكالة الإ�سبانية �أن قرار
تجريد الالعب من الأو�سمة �سيتم اتخاذه
في القريب العاجل �إذا ما ا�ستوفى الأمر

ال�شروط الالزمة.
ووقع ال��دون على اتفاق ت�سوية مع هيئة
ال�ضرائب الإ�سبانية ،بحيث ي�صدر بحقه
حكما بال�سجن � � 23ش �ه��راً ،ل��ن ينفذه،
وغرامة قدرها  18.8مليون يورو �سيدفعها
على خلفية تهربه من دفع  5.7مليون يورو
لوزارة المالية الإ�سبانية في الفترة ما بين
عامي  2010و .2014
كري�ستيانو رونالدو
في �سياق مت�صل �أ�شارت تقارير �صحفية
�إ�سبانية �إل��ى �أن رونالدو ُمهدد ًا بال�سجن
لثالث �سنوات ب�شكل نهائي �إذا ما ارتكب
جريمة جنائية �أخ��رى خالل مدة عقوبته
حيال ق�ضية التهرب ال�ضريبي التي ُيحكام
ب�صددها هذه الأيام.
وب�ح���س��ب م��ا ن���ش��رت��ه �صحيفة «�آ����س»
الإ�سبانية ،ف�إن الالعب البالغ من العمر 34
عاماً� ،س ُيعاقب بال�سجن الفوري لمدة ثالث
�سنوات في ح��ال �إرتكابه لجريمة �أخرى
خالل � 23شهر ًا وهي مدة عقوبة الالعب

في ق�ضية التهرب ال�ضريبي.
وح� ّت��ى �سقوط ال�سابقة الجنائية ف�إن
ال�لاع��ب �س ُيحرم م��ن بع�ض االمتيازات
كالتر�شح للمنا�صب العامة والمنح المالية
الحكومية� ،إ�ضافة �إلى الحوافز والإعفاءات
ال�ضريبية ومنع الدخول من بع�ض البلدان.
وفاة والد جورجينا يلطخ �سمعة
كري�ستانو رونالدو
قالت و�سائل �إع�لام �إ�سبانية �إن والد
ج��ورج �ي �ن��ا رودري� �ج� �ي ��ز� � ،ص��دي �ق��ة نجم
يوفنتو�س،كري�ستيانو رون��ال��دو ق��د وافته
المنية في �أح��د �سجون العا�صمة بيون�س
�إيري�س.
ووفق ما ن�شرته مجلة «هوال» الإ�سبانية،
ف��إن ج��ورج �إدواردو رودريجيز قد زُج في
ال�سجن ب�سبب االتجار في المخدرات قبل
�سنوات ،وتوعكت حالته ال�صحية منذ ذلك
الوقت خائ�ض ًا معركة طويلة مع المر�ض
الذي تغلب عليه في نهاية المطاف.

« أرثوذكس نيوز » معكم كل أسبوعني  ..أحجز نسختك من اآلن
إلعالناتكم وإشرتاكاتكم اتصلوا بنا 818-774-0446 :

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
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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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