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نتوجه بـاسمى آيات الشكـر والتقدير لـلراهبة ماسـير ماريان مـشرفة مستـشفى سان روفائيل الـراهبات/ الكرادة داخل
نشكرها حلسها االنساني واالخوي دون تمييز للمرضى جميعا.
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بـينة ؤشـرة ازاء اسمائـكم في القضـية ا ـواد ا ا كـنتم متـهم وفق ا ـدرجة اسمـائهم وعنـاوين سكـنهم  ـتهـم الغـائب ا الى ا
ـا ان محالت اقامتـكم مجهولـة لذا اقتضى تـبليغكم فـي الصحف احملليـة على ان حتضروا امـام احملكمة الـعسكرية االولى ادناه و
نقولة خالل مدة ثالثـ يوما من نشر االعـالن في الصحف وعند عـدم حضوركم سوف جتـري محاكمـتكم غيابيـا وحتجز اموالـكم ا
ـوظف العمـومي القـاء القبض علـيكم وتسـليمكم الى اقـرب جهة عسـكرية او مركـز شرطة ويلزم نـقولة ويطـلب من كافة ا وغير ا

سؤولة بذلك. االهلي الذين يعلمون محل اختفائكم باخبار اجلهات ا
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الــبـابـــاوي بـعـد قــداسـة الــبـابـا
شنوده?

واســتـــبــعـــد الـــقــمـص بــيـــمــوا
سلسل ؤلف زقلمه أن يثير ا وا
خالفــــات ألنه ســــيـــتــــنـــاول مـــا
ـضيـئة في وصفـاه باجلـوانب ا
حـــيــــاة الــــبــــابــــا الــــراحل دون
اخلـوض في خالفـات سـيـاسـيـة

أو عقائدية مثيرة للجدل.
ـسـلـسل غـيـر ويـقـول زقـلــمـة: "ا
سياسي على اإلطالق والبابا لم
يـكن سـيـاسـا قط وإن كان رجال
وطـنيـا وكـان مبـتـعدا تـمـاما عن
الـسـيـاسة. وهـو مـحب لـلـجـميع

وهذه طبيعته ".
ويــــضـــــيف: "ال أســــتـــــطــــيع أن
أحتـدث عن أي شي بـالـتـفـصـيل
ـســلـسل إال عـنـدمــا يـظـهـر في ا

للناس وتراه وحتكم عليه".

تُـعـرض في أعـمــال فـنـيـة يـكـون
لـهـا مـؤيـدون ومـعـارضون لـكن
اجلـــمـــيع ســــيـــكـــون شـــغـــوفًـــا
ــشــاهـدة هــذه األعــمــال." لـكن
الـصـحـفي الــقـبـطي مـيـنـا عـادل
جـيــد يــخــشى من جــدل يــثــيـره
ـسلـسل من زاويـة أخرى وهي ا
ؤيدي ومعارضي تعلقة  تلك ا
البابا اجلـديد األنبا تواضروس

الثاني .
ويـــقـــول عـــادل لـــبي بي سي : "
هـنـاك تـيـار داخل الـكـنـيـسـة من
األقبـاط ومن بـعض الـقـيادات ال
يـسـتـطـيـعـون جتـاوز أن قـداسـة
الــبـابــا شـنــودة تــنـيح وأن اآلن
هنـاك قداسة البـابا تواضروس
فـــهل ســيُـــســتــخــدم الـــعــمل في
تـغـذيــة هـذا الـفــكـر? وأن ال أحـد
يــــســـــتـــــطـــــيع مـلء الــــكـــــرسي

ـونـتـاج اإلعـداد والـتـصــويـر وا
قبل عرضه.
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ويـؤكد أنه سـيـجـري االستـعـانة
ـمثـلـ مـصريـ من األطـياف
سلسل اخملتلـفة للمشـاركة في ا
الـذي يـحـكى ســيـرة "شـخـصـيـة
وطـــنــيــة كـــبــيــر مــحـــبــوبــة من
اجلــمـيـع". من جـانــبه يـرى األب
ــركـز بــطــرس دانـيــال رئــيس ا
الــكـــاثــولـــيــكي لـــلــســيـــنــمــا إن
ــســلــسل "عـمـل عـظــيم حلــيـاة ا
البابا الراحـل وسيكون له تأثير
قـــــوي وهي فـــــرصـــــة جـــــيــــدة
لألجـيـال اجـديـدة ليـتـعـلـموا من
نهج قـداسـة الـبابـا في احلـياة."
ويـــــــــضــــــــــيف: "مــــــــــثل هـــــــــذه
الـشخـصيـات التـاريـخيـة عنـدما

يـقـوله أكـرم لــكـنه قـال "اخـتـرنـا
لـلـمــسـلـسل اسم (بــابـا الـعـرب)
فــهـــذا الــلـــقب أطـــلــقـــته عـــلــيه
الـصـحافـة الـسـوريـة في حـياته
حـــــال زيـــــارته عــــام  1997إلي
مخـيم اليـرموك أكـبر مـخيـمات

الفلسطيني في سوريا."
ويـسـرد زقـلــمـة رحـلـة مـسـلـسل
"بابـا العرب قـصة وحيـاة البابا
شنـودة الثـالث" قائال إنه حصل
عــلى إثـبــات تـاريـخ من الـشــهـر
الــعـقــاري حتت رقم  939لــعــام
 2012لالسم "بابـا العرب" وأن
النص حصل على شهادة إيداع
من اجملــلـس األعــلى لــلـــثــقــافــة
بــتــاريخ  7نـــوفــمــبـــر/تــشــرين
الـثاني  ?2012وروجع من قبل
الـلـجـنـة الـفــرعـيـة لـلـمـصـنـفـات
الـكـنـسـية في  25يـنـايـر/كـانون
الــثـــاني  ?2019وحــصـل عــلى
موافـقة ترخـيص عرض عام من
ــركـزيــة لـلــرقـابــة عـلى اإلدارة ا
ــــصــــنـــــفــــات الــــفــــنـــــيــــة في ا

مارس/آذار ."2019
وتواصل ديـر األنبا بـيشوى مع
ـعـروف مـاجد صـري ا ـمـثل ا ا
سلسل ومع الكدواني لبطولة ا
صرية ساندرا نشأت اخملرجة ا
لـــكن أيـــا مــنـــهــمـــا لم يــعط ردا
قــــاطـــعـــا حـــتـى مـــوعـــد إعـــداد
التقـرير بـحسب الـقمص بـيموا

ـؤلف زقــلــمـة الــذي قـال: " وا
التوصل مع الـكدواني وساندرا
وحـدثـتـهـمــا بـنـفـسي. وهـمـا لم
ـوافـقـة الـقـاطـعة ألن يعـطـونـا ا
مـاجـد لــديه إرتـبــاطـات عـمل لم
تــنــتـــهي بــعــد وســـانــدرا لــهــا
ظــروف مــعــيــنــة ولم يــعــطــونـا
ــوافـقــة الــنـهــائـيــة". ويــتـوقع ا
الــــقـــمـص بــــيـــمــــوا أن يــــأخـــذ
ـسلـسل الذي لم يـدخل مـرحلة ا
التـصـوير بـعد عـامـا في مراحل

يالد للبابا وتمتد  30سنة من ا
الى الرهبة يوليو .1954

ـرحـلـة الـثانـيـة حـيـاة الـراهب ا
انـطــونـيـوس الـسـريـاني (االسم
دة الكنـسي لنظير جـيد وقتها) 
 8سن إلى يوم سـيامته أسقفا
لـلــتـعـلــيم في سـبــتـمـبــر/أيـلـول

1962.
رحلة الثالثة تغطي  9سنوات ا
إلى يوم تـتـويـجه بـطرك في 14

نوفمبر/تشرين الثاني .1971
ــرحــلــة األخــيـرة 40ســنــة من ا
تـتويـجه بطـرك الى يوم نـياحته

في  17مارس .2012
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ــــــســــــلــــــسـل القى لــــــكـن اسـم ا
اعـتراضا من مـخرج فيـلم لنفس
الشـخصـية وبـنفس االسم "بـابا

العرب".
صـري ألبـير فقـد كتب اخملـرج ا
أكــرم عـلى صـفـحــته عـلى مـوقع
الـتواصل اإلجـتـمـاعي فيـسـبوك
مــؤخــرا مــســتــغــربــا من إعــادة
اسـتــخـدام اسم الـفـيـلم اخلـاص
بـه والــــــذي دشـن الــــــتـــــــنــــــويه
(الــبـرومـو اخلـاص) بـه بـالـفـعل
مــنـــذ فـــبـــرايــر/شـــبـــاط الـــعــام
اجلاري مـشيرا إلى أنه مـستمر
في تــنـفــيـذ فــيـلـمـه الـذي حـصل
عـلى موافقـات الرقابـة اخملتصة

والكنيسة بالفعل.
وأضـاف "اسـتــخـدمت اسم بـابـا
العرب من عام  2012في برومو
مـوجـود عـلي مـوقع بـتـاريخ 17
ديـســمـبـر/كـانـون األول ?2012
و إثــبــاته في وزارة الــثــقــافـة
بتاريخ 15يولـيو/تموز ?2015
لكيه الفكرية وغير في حقوق ا
مـفـهـوم عـلي اإلطالق اسـتـخدام
نفس االسم للدعايه لعمل آخر".
ويـرفض زقلمه الـتعلـيق على ما

تــتــحـدد بــعــد وإن مـا تــردد هـو
تـكــهــنــات مــؤكــدا أن الـديــر لن
ـســلــسل. وأضـاف ـول هــذا ا
"الـــديـــر لـــيس بـه نـــقـــود لـــهــذا
الـعـمل ســتـأتي الـقــنـوات الـتي
سـتــبث وهي الـتـي سـتــنـفق من
البـداية للـنهاية بـعض القنوات
أبـدت استـعـدادا لـلـتـمويل وهي
قـنـوات خـاصـة وعـامـة مـصـريـة
وغـيـر مـصـريــة... كـمـا ال نـطـلب
تـــــبــــرعــــات ولـــــكن مـن يــــريــــد

ساعدة فليساعد". ا
ــؤرخ يـــقــول نــشــأت زقـــلــمــة ا
ـسـلـسل إن الـكـنــسي ومـؤلف ا
الــبـابــا شـنــودة ذاته وافق عـلى
فـــكـــرة إنـــتـــاج عـــمل درامي عن
سيـرته عنـدما عـرض علـيه جزء
أولي من الــعـمـل في عـام 2008
وكـان في صـيـغـة فــيـلم وثـائـقي
من إنــتــاج ديـر األنــبــا بـيــشـوى

يعرض داخل الكنيسة.
وأضـاف أن الـبـابـا قــبل الـفـكـرة
عروضة عليه ادة ا بعد قراءة ا
"ولــكــنه اســـتــشــعــر احلــرج من
تـنفـيذ الـفـيلم في حـيـاته وفضل

أن يخرج للنور بعد وفاته."
وأنتج الـدير فـيلـما وثـائقـيا عن
الـبـابــا شـنـودة بـعــد رحـيـله في
عام  2012وعرض حتت عـنوان
"الـراعي" للـسـينـاريسـت عطـالله
توفيق بعد حصوله وقتها على
ـــــوافــــقـــــات الالزمـــــة وكــــتب ا
السـيناريـو للفـيلم في حينه ولم
يتناول هذا الفيلم فترة تتويجه
بــابـا لألقـبــاط األرثـوذكس الـتي

امتدت ألربع عاما.
ــسـلــسل اجلــديـد سـيــتــنـاول ا
بـحــسب مــؤلــفه حــيـاة الــبــابـا
شــنـودة الــتي امــتـدت زهـاء 89

عاما في أربعة مراحل:
ــرحــلــة األولى لــنــظــيــر جــيــد ا
روفـائـيل وهـو االسم الـعـلـمـاني

سلسل في العـام على مشـروع ا
تـــصـــريـــحـــات لـــبي بي سي إن
فـكـرة إنـتـاج الـديـر لعـمل درامي
عن البـابـا شـنودة الـثـالث كانت

موجودة من زمن بعيد.
وأضـاف: "الــبـابـا شـنـودة عـاش
في الديـر منذ عام  1971وأنشأ
مــقـره اخلــاص في الــديــر وكـان
يـقود الـكنيـسة من الـدير وكتب
وصــيـته لــيــكــون الـديــر مــثـواه
األخــيــر بــعـد نــيــاحــته ومـزاره
مــوجـود في الـديــر حـالـيـا ومن
هــنــا كـان لــلـديــر أن يـقــوم عـلى

سلسل". ا
بـلـغـت تـقـديـرات أولـيـة لـتـكـلـفـة
ــسـلـسل الـذي يـضع له إنـتـاج ا
السـينـاريو عـطالـله توفـيق ب
 60إلى  80مليون جنيه مصري
( 4إلى  5مـــلــيــون دوالر) وهــو
أمــر أثـــار بــعض االعــتــراضــات
ـسـلـسل حـتى قـبـل الـبدء عـلى ا

في تنفيذه.
وتــرى حــنـان فــكـري صــحـفــيـة
متـخصـصـة في الشـأن القـبطي
أن جتـــســـيـــد الــــشـــخـــصـــيـــات
ـسـيحـيـة الـكبـيـرة فكـرة جـيدة ا
ألنهـا تمـتلك بـوصفـها مـسيرات
حافلة باألحـداث لكنها تساءلت
ــــاذا تـــنـــتج األديـــرة األعـــمـــال

الفنية.
كن وتـضـيف لبـي بي سي: "ال 
قـــبـــول تـــخــصـــيص أمـــوال من
مـــيـــزانــــيـــات األديــــرة إلنـــتـــاج
ـنطق األعمـال الفـنـية ال يـقبل ا
أن تـــذهـب أمـــوال الـــغالبـــة إلى
إنــتـاج فــني. أتــمــنى أن تــتـولى
شـركـات اإلنـتــاج اخملـتـلـفـة هـذا

األمر".
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ويـرد الــراهب بـيـمـوا مـؤكـدا أن
الـتكـلفـة النـهـائيـة للـمسـلسل لم
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أثـــــار اعـــــتـــــزام أحـــــد األديـــــرة
ـنـتـسـبـة لـلـكـنـيـسـة الـقـبـطـيــة ا
األرثـوذكـسـيـة فـي مـصـر إنـتـاج
مسلـسل تلفزيـوني يحكى سيرة
البابا شنـودة الثالث البطريرك
رقم  117لـلــكـنــيـســة الـقــبـطــيـة
األرثــــوذكــــســـــيــــة جــــدال داخل

سيحي. اجملتمع ا
ــســلــسل ويــتــوقع أن يـــكــون ا
الـذي يـتـولى تـنفـيـذه ديـر األنـبا
بـيـشــوي الـعـمل الـدرامي األهم
واألضــخم في تـاريخ الــكـنـيـسـة
األرثـوذكــســيــة وكــذا ســيــكـون
لــلـعـرض الــتـلـيـفــزيـوني الـعـام
سيحية فقط. وليس لألوساط ا
ـسلسل الـذي يحـمل اسم "بابا ا
الـعـرب" ســيـكـون من  34حــلـقـة
ويــحــكي قــصـــة حــيــاة الــبــابــا
شـــنـــودة الـــذي تــــوفي في عـــام
 ?2012والـتي امــتـدت لـتــسـعـة
وثـمـانـ عـامـا ( 2012 -1923
 ?(منها أربعة عقود في منصبه
على رأس الكنيسة القبطية بابا
األسـكـنـدريـة وبـطـريـرك الـكـرازة

رقسية. ا
وديــر الــقــديس الـعــظــيم األنــبـا
بــــيــــشــــوي هــــو ديـــــر قــــبــــطي
أرثــوذكــسي يُــعــرف اخــتــصـارا
باسم ديـر األنبـا بيـشوي ويُـعَد
أكـبــر األديـرة بــوادي الـنــطـرون
بـــالــــصــــحـــراء شــــمــــال غـــربي
العـاصمـة القـاهرة وكـان البـابا
الراحل يـلجأ إلـيه لالعتكاف من
وقت آلخـــر ويــنـــسب لـــلـــبـــابــا
الـــراحـل جتــديـــده وتـــوســـعـــته
وحتـــديــثـه وتــرمـــيـــمه وإدخــال
الـكهـربـاء إليه واخـتـياره مـكـانا
ثواه األخير بحسب وصيته.
يــقـول الــراهب الـقــمص بـيــمـوا
ـشـرف بـديـر األنـبــا بـيـشـوى وا
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