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احدى خدمات لجنة اإل عالم - إيبارشية وتو ابعها

ذكسيه بسيدني جريدة شهرية تصدرها الكنيسه القبطيه األرثّوّ
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ــى كرســي  ــى عل ــا تواضــروس الثان ــا المعظــم األنب ــوس قداســة الباب ــع لجل ــد الراب بمناســبة العي
مارمرقــس الرســول ، ولعيــد ميــالده المبــارك، نتقــدم الــى أب اآلبــاء وراعــى الرعــاة بآســمى آيــات 
وأطيــب التهانــى، وبــأن يحفظــه الــرب بــكل صحــة وســالم لســنين عديــدة وأزمنــة ســالمية مديــدة 
ــا العهــد  ــد دائم ــدة، وبتجدي ــات تواجــه كنيســتنا المجي ــى مواجهــة أى عواصــف وتحدي ــة ف وأمين
لقداســته بالوقــوف خلفــه فــى مســيرته لنهضــة كنيســتنا الوطنيــة األرثوذكســية العريقــة   فالــرب 
ــروح القــدس كمــا نطلــب  ياســيدنا يعضــد خطواتكــم فــى رســالتكم والتــى تهتــدى بأرشــاد مــن ال

صلواتكــم، ولربنــا المجــد الدائــم الــى األبــد أميــن
(بقلم وريشة: جون كرياقوس )

 

نياحة القمص صرابامون عبده والد نيافة األنبا زوسيما.
رقــد فــي الــرب بعــد خدمــة كهنوتيــة باذلــة 
ومثمــرة امتــدت ل ٤۸ ســنة األب المبــارك 
عــام  وكيــل  عبــده  صرابامــون  القمــص 
مطرانيــة شــمال الجيــزة وكاهــن كنيســة الســيدة 
ــيما  ــا زوس ــة األنب ــد نياف ــة ووال ــذراء بإمباب الع
أســقف أطفيــح والقمــص دوماديــوس بواشــنطن 
يتقــدم  الثانــي  تواضــروس  البابــا  قداســة 

ــقف  ــا أس ــا يوحن ــة األنب ــزاء لنياف ــص الع بخال
شــمال الجيــزة ولمجمــع كهنــة اإليبارشــية فــي 
نياحــة القمــص صرابامــون عبــده كمــا يطلــب 
عــزاء خاصــا لنيافــة األنبــا زوســيما وللقمــص 
دوماديــوس ولألســرة الكريمــة طالبــا لنفســه 
النعيــم  فــردوس  فــي  نياحــا وراحــة  البــارة 
ونصيبــا وميراثــا أبديــا مــع جميــع المقدســين.. 

دير أبوسيفني ُيحيي ذكرى األم إيريين

سيامة كاهنني جدد إليبارشية سيدين أبراشية سيدين تكرم السيد نيك قلدس مساعد مدير 
البوليس السابق علي اخلدمة املتميزة اليت قام بها يف 

استاليا وعامليًا. 

حلــوان  أســقف  بيســنتي،  األنبــا  تــرأس    
والمعصــرة، صبــاح اليــوم االثنيــن ۳۱ اكتوبر، 
قــداس الذكــرى العاشــرة لرحيــل األم إيرينــي، 
رئيســة ديــر الشــهيد أبوســيفين بمصــر القديمــة 
ســابقًا، كمــا قــام طييــب رفــات القديــس، أمــس 

األحــدو، فقــد شــاركه الصــالة فــي الديــر األنبــا 
ــس  ــر القدي ــس دي ــقف ورئي ــال أس ــا داني واألنب
األنبــا بــوال بالبحــر األحمــر، واألنبــا يوليــوس 
األســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة وأســقفية 

ــة ــة واالجتماعي ــات العام الخدم

Arncliffe فــي قــداس األحــد الرابــع مــن 
أقيــم  والــذي  نوفمبــر   ٦ فــى  بابــه  شــهر 

مارمرقــس القديــس  بكنيســة  صباحــا 
ــقف  ــل أس ــا دانيي ــة األنب ــب االنياف ــام صاح  ق
ــر  ــس دي ــال أســقف ورئي ــا داني ســيدني واألنب
المتوحديــن  رئيــس  شــنودة  األنبــا  القديــس 

أليشــع  القــس  بســيامة  ســيدني  بصحــراء 
إســكندر والقــس دايفيــد شــحاته هــذا ومــن 
المقــرر أن يتوجــه الكاهنيــن الجــدد إلــى ديــر 
المتوحديــن  رئيــس  شــنوده  األنبــا  القديــس 
فتــرة األربعيــن  بصحــراء ســيدني لقضــاء 

يــوم التاليــة للســيامة هنــاك

٢٣منظمة و٢٢٢ شخصية تتضامن مع جابر نصار ىف 
قراره بالغاء خانة الديانة.

نجحــت مجموعــة ”مصريــون ضــد التمييــز 
الدينــى“  فــى إطــالق حملــة مســاندة ودعــم 
للدكتــور جابــر نصــار رئيــس جامعــة القاهــرة 
ــة مــن  ــة الديان ــراره بإلغــاء خان ــه وق ــي موقف ف
كافــة لمعامــالت الرســمية بالجامعــة وتضامــن 
 ۲۲۲ مــن  وأكثــر  منظمــة   ۲۳ البيــان  فــى 
شــخصية سياســية وإعالميــة وعــدد مــن النواب 

ــى:.  ــان عل ــص البي ــة ون ــخصيات عام وش
تعــرب األحــزاب والمنظمــات والشــخصيات 
الموقعــة علــى هــذا البيــان عــن تأييدهــا لقــرار 
األســتاذ الدكتــور جابــر نصــار رئيــس جامعــة 
القاهــرة بإلغــاء تََطلـُـب خانــة الديانــة كبيــان فــي 
ــي  ــتندات واألوراق الت ــهادات والمس ــة الش كاف
تصدرهــا أو تتعامــل بهــا جامعــة القاهــرة مــع 
طالبهــا أو العامليــن بهــا أو أعضــاء هيئــة 
ــى  ــر عل ــة أو الغي ــة المعاون ــس أو الهيئ التدري
ــد  ــات والمعاه ــع الكلي ــي جمي أي وجــه كان وف
ــى  ــة األول ــة الجامعي ــواء للمرحل ــز س والمراك
أو الدراســات العليــا، باعتبــاره خطــوة إيجابيــة 
علــى طريــق المواطنــة، تبعــث برســالة هامــة 

للمواطــن مفادهــا حيــاد الجامعــة تجــاه معتقــده 
الدينــي فــي تعامالتــه اليوميــة معهــا والتــي 
ــا  ــي كم ــده الدين ــن معتق ــف ع ــب الكش ال تتطل
تعــرب األحــزاب والمنظمــات والشــخصيات 
الموقعــة علــى هــذا البيــان عــن إدانتهــا التامــة 
مــن  ســواء  القــرار  هــذا  يعارضــون  لمــن 
الجماعــات  أو  المســلمين  اإلخــوان  جماعــة 
الســلفية أو مؤيــدي التمييــز الدينــي والفــرز 
النــواب،  ومجلــس  الحكومــة  فــي  الطائفــي 
ــى  ــاء عل ــى اإلبق ــكل جهــد عل ــون ب ــن يعمل الذي
ــة إن هــذه الخطــوة  ــة الحالي األوضــاع التمييزي
الصغيــرة – فــي مــكان واحــد فــي مصــر – لــن 
تقضــي علــى التمييــز الدينــي أو الفــرز الطائفــي 
ــود  ــد عق ــا خطــوات أخــرى، فبع ــم تتبعه ــا ل م
مــن تدييــن المجــال العــام وهيمنــة اإلخــوان 
التمييــز  ثقافــة  تغلغلــت  عليــه،  والســلفيين 
الدينــي والفــرز الطائفــي فــي القانــون وفــي 
التعليــم وفــي التوظــف وفــي اإلعــالم بــل وفــي 

ــة ــة الرياض ممارس
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 ش  3311 بابة  6   اخبار االقـباط

 1  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 

 أنين األسير
 

األنسان للفرح والحرية والحياة. أعد له كل شئ  خلق هللا
قبل خلقتهه واسهكنه  هى الفهرووع واعطهاه سهلطانا  علهى 
المخلوقهههاأل األخهههره وكرخهههه لذ خلقهههه علهههى  هههورته 

ولكههن االنههسان أعطههى أذنههه لتههسم   13-  1663كهههبهه.
خهورة الحية والهيطان وظن  هى نفهسه أنهه ي ذهت ذاتهه 
وخكانته و ى الحقيقة كان ينحدر الى اسفل والقيوو تلتف 
حوله. ويق  أخيرا  اسهيرا   هى أسهر خريهر خه  عهدو عنيهد 

وقوه. ولت يستط  ان ير    وته بل  ار يئن أنين المحتضر الهىه ينتذهر خوتها ابهديا  
 خرعبا  ال ينهى آالخه بل يخلد ال ىاب والدخار.

 
وق نا  ى اآلسهر حينمها أرونها أن نكهبر ويكهون لنها اسهما  أو نفتخهر بهىواتنا وهكهىا وجهد 
الكبرياء لهه  ينها خكانها .  هأوو أبونها أراو ان يهصيرخال هللا عار ها  الخهير والههر. وقاييهن 
بالحسد والغيرة  قد بكوريته و ار أول قاتل  ى البهرية. وأراو االنسان يهب  شههواته 
وخلىاته خ  بنهاأل النهاع  د نتهه خيهاه الطو هان. وعنهد بهرت بابهل تههتو االنهسان و قهد 
لسانه واسمه ووق   هى البلبلهة. وظهل االنهسان ينحهدر بطهرة كاهيرة وشهتى  هى الهس ى 
وراء الىاأل والملهىاأل والهصرام خه  القريهل والب يهد والبحهل عهن النهصيل االكهبر خهن 
التراب والطين حتى غرة االنسان تماخا   ى الوهدة وخغاليق االرض والهالك. حهتى  هى 

 كبرياءه وجهله لت يصرخ الى هللا المخلص.
 

وجاء السيد الرب ختجسدا   ى تواض  خولووا   ى خزوو بيهو لحهت وعهاش ليه  لهه أيهن  
يسند رأسه وأحل اعداؤه الىين عاووه بال سهبل. وقهدو لنها القداسهة والطههارة المطلقهة 
 ى اعذت  ورة لها حتى لت يجرؤ أحدا  أن يهىكر لهه خطيهة. حهتى بيالطه  لهت يجهد  يهه 
علة واللص شههد لهه علهى الهصليل وسهم  انيننها  الموجه  لقلهل هللا الحنهون  حمهل كهل 
اثاخنا واوجاعنا حتى ل نه الخزه وال ار وكلل بأكاليل الهوك و لل عريانا  ب د جلهداأل 

 واخية واكمل الكأع حتى النهاية. 
وقاو السيد الرب واقاخنا خ ه وتهللو السماء بخالص األسر ورو السيد الهرب كهل أسهير 

 غسل بالدو االلهى الطاهر الى الحياة وحرية خجد أوالو هللا.
 

أحبائى لماذا نحن ب د نهد   انفهسنا الهى اآلسهر خهرة اخهره. لمهاذا الخهوو بكهل انواعهه 
واسبابه والرب قد أعد لنا خدينة سمائية. لماذا االنغماع  هى الهههواأل وأكاذيهل ال الهت 
والرب أعد ت زياأل وخالذ األبدية. لماذا الخهصاو واالنقهساو وال هداوة والكراهيهة ألخيه  

 وانو هنا عابر طريق عيناك نحو السماء واياخ   ى الغربة خ دووة.
 

 الهنا الصالح ، النور الحقيقي ينير القلوب وال يون المذلمة لت رو طريق الخالص.
 

 القمص تاورع سم ان    
 وكيل عاو ليبارشية سيجني وتواب ها    

 

 فوز ترامب  في انتخابات الرئاسة االمريكية

 
دونالد ترامب: سنعيد بناء أمتنا لتحقيق الحلم  

 األمريكى
قدم الرئيس األمريكى الجديد دونالد ترامب،  

الشكر والدعم لكل أفراد حملته االنتخابية الذين 
ساهموا فى وصوله لكرسى الرئاسة األمريكية، نافيا الشائعات التى رددها البعض بأن 
حملة "ترامب" قليلة ولن تقدم شئ، كما أكد أن حملته مجموعة كبيرة وبها أشخاص 

موهوبون للغاية وقال الرئيس األمريكى، فى كلمه عقب إعالن فوزه بالرئاسة األمريكية، 
سنعمل معا ونعيد بناء أمتنا ونحقق الحلم األمريكى، مضيفا "قضيتى حياتى كلها فى 
األعمال وأعمل مع المشاريع واألشخاص فى مختلف أنحاء العالم وتابع "ما أريد أن 

أفعله اآلن هو أن أخصص هذا الجهد لدولتنا"، مؤكدا أن الواليات المتحدة األمريكية بها 
   إمكانيات كبيرة سيستخدمها حتى يكون لكل أمريكى فرصة لتحقيق حلمه

 
 السيسى مهنئا ترامب: نتطلع لتعزيز التعاون بين مصر وأمريكا

تقدم الرئيس السيسى بخالص التهنئة للرئيس األمريكى المنتخب دونالد ترامب، متمنا له التوفيق 
  والنجاح فى أداء عمله، متطلعا إلى تعزيز عالقات التعاون بين مصر وأمريكا
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 صفحات مع المصريين 
 الصحفية : وداد مينا الياس 

 

 وزارة اهلجرة قدميًا   وحديثًا

 
 

عادت وزارة الهجرة المممصمريمة ممن  مبيمب  و م مب 
لنمجماامهما  3991عاماً. ومنذ ألغيت عام  22غياب 

المحبود  با في الهبفالمر و منها. عادت الموزارة 
 الوزيرة نبيلة مكرم عبب الشهيب لتمهميمب  2132في 

نفس البور االساسي لهبف الوزارة وهو المتمرزميم  
عملمي  مذب ممب مرات الممممصمريميمن  مالمومارة  مماصمة المبوالريممة 
والتواصل مع المممهما مريميمن فمي أممريمكما وأور ما زم موة عملممميمة 
وإعالمية وعبدية مؤثرة. ثم الت امل مع المصريين ال مامملميمن فمي 
البالد ال ر ية. وفي عرض سريع لهذه الوزارة والمتمي  مبأت عمام 

 نالاظ أن  ميع وزرائها أقباط.  3991
تكونت في  باية اكم الرئيس اسني مبارك وزان يرأسها المراامل 
المبزمتمور ألمبمرت  ممرسموم سمالم سمالممة  أوؤ ممن أقمام ممؤتممممرا 
للمصريين في الوارة ممن  مالد عمر ميمة أو أ منمبميمة. و لم  عمام 

في  ام ة ال اهرة اضره عبد زبير من ال يادات وممململمي  3991
التجم ات المصرية. ومن استراليا ملل الجالية الممصمريمة  مممسمة 
اشواص وهم البزتور فريب فرة رئيساً ثم صفوت البنما  واسميملمي 
 راميلي  وداد الياس  سامي مجلي . والبزتور البمرت سمالممة لم  

 –  3991تاريخ سياسي طويل. زان وزير دولة  مجملمس الشم م  
 –  3991ووزيمر شمنمون ممجملمس الموزراا والمممتما م مة  3991
. وعماصمر 3994  –  3992. ثم وزير دولة للهجرة عمام 3992

اكم السادات ومبارك ووضع اساساً للوزارة ممازاؤ سماريما امتمي 
االن وهو الترزي  في التواصل مع المصريين في الوارة لمتمحمويمل 

 مب راتهم والمساهمة في  ناا االقتصاد المصري.
. 3992  –  3994ثاني الوزراا زان المهنبس وليم نجي  سفيمن 

لمبة عام وااب زان عضو  مجلس الش   لومس دورات  رلمانيمة 
زاملة  ول  مؤلفات  ات قيمة فمي المبمحمع الم ملمممي فمي الم راعمة 
والري  وااصل علي وسام ال لوم والفمنمون ممن الم مبم مة االولمي 

ً عمام  ولم   3999ووسام الجمهورية ممن الم مبم مة االولمي أيضما
دراسات وا حاث علمية موث ة دولياً  جان  اهتمام ثم مافمي وأد مي 

 في عبة محافل. 
ثالع الوزراا ... البزتور فؤاد اسكنبر ااصل علي البزمتموراه فمي 
إدارة االقتصاد وزان وزيل اوؤ وزارة االقتصاد ثم وزيرا للتو يم  
والت اون البولي. ثم وزيرا لملمهمجمرة امتمي ألمغميمت الموزارة عمام 

. وزان عضواً في  م ية الصباقة االمريكميمة وعضمواً فمي 3991
لجنة الحوار الوطني ول  عبة مؤلفات  ال ر ية واالنمجملميم يمة فمي 

 علم االقتصاد. 
زان يؤمن  ضرورة االهتمممام  مالمممصمريميمن فمي المومارة  ماصمة 
ال املين في البالد ال ر ية ومشازلهم ووضع أ نائهم مع المتمجمنميمب 
وتحويالت مرتباتهم وزان يس ي أن تكون وزارة المهمجمرة راعميمة 
أل نائها وليس طاردا لهم وي ال   تف يل المصالح المشمتمرزمة ممن 
تأشيرات وتوزيالت وتحويل أمواؤ وشراا أراضي والمساهمة في 
مشروعات وطنية وزان يس ي  جبية لرعاية ال مالة المصرية في 

ولكن زان ل   3991البلبان ال ر ية. توقفت الوزارة أو الغيت عام 
دور زبير إستشاري وزان يس ي  كل  هب إلعادتهما امتمي تمحم م  

وهو نفس ال ام الذي  2132وعادت وزارة الهجرة من  بيب عام 
 توفي في . 

السيبة نبيلة مكرم عببالشهيب واصف. تم ت يينها وزيرة لملمهمجمرة 
واماصملمة عملمي  مكمالميموس  3919وهي من مواليمب  2132في 

. التح ت  وزارة الوار ية عام 3993اقتصاد وعلوم سياسية عام 
و بأت ال مل سكرتير ثمالمع  مممكمتم  مسماعمب الموزيمر ثمم  3991

ثمم سمكمرتميمر ثمانمي  3991سكرتير ثالع  سفارة مصر  البمرازيمل
  ثم سكرتير اوؤ  سفارة 2114 ال نصلية المصرية  شيكاغو عام 

. ثم نائ  ال نصل ال ام  بولة د ي منذ 2133مصر في اي اليا عام 
. مت و ة من ممهمنمبس 2132ثم وزيرة الهجرة عام  2131عام 

مصري م يم في أمريكا وام للالثة أ ناا  ين الم مشمريمن والمحماديمة 
عشر. أدت اليمين البستوري أمام الرئيس عبب المفمتمال السميمسمي 
زوزيرة للهجرة في اكومة المهنبس شريف اسماعيل. وفي امفمل 
أداا اليمين زانت ترتبي زياً إستنمكمره المبم ما ألنمهما لمم تمرتمبي 
مال س رسمية ولست أعرف هل ال ي الرسمي لملمممراة يمجم  ان 
يكون  ازيت أسود وأزمام طويلة؟ زان شمكملمهما ممودرن ولم ميمف 
 لوب أني  أ يا وأسود وهي تشكل دم  مبيمب شمبما مي قمب يم ميمب 
الحيوية لوزارة الهجرة. وسارت علي نفس النهج المذي  مبأت  م  

وهي الترزي  علي مب رات المممصمريميمن  3991الوزارة منذ عام 
 في الوارة. 

من الواضح ان عمل وزارة المهمجمرة ممتمبا مل ممع عمبة وزارات 
والشؤون اال تماعية.  –البا لية  –ال مل  –أ ري منها الوار ية 

وأمامها ملفات سا نة للمصريين في البالد ال مر ميمة يضماف لمكمل 
 ل  محاولة  ناا  سور للتواصل مع المصريين المها ريمن. وقمب 

ثمم أزمتمو مر  2132زارت السيبة الوزيرة استراليا ممرتميمن عمام 
وهي تتمي   النشاط والسم مي المجماهمب  ملمف المتمجممم مات  2131

المصرية في زل مكان. وفي اضورها اال ير ألستراليا زان ممهم ما 
الوفب المراف  ممللين ممن وزارة االسمكمان ومصملمحمة المجمممارك 
ووزارة االستلمار ووزارة البفاع  وممململ ممن المبمنم  المممرزم ي 
المصري ومنبو ة من مستشفي ) هية ( ل الة السرطان. وأاتفلت 
 ها قنصلية سيبني  حضور السمفميمر ممحمممب  ميمرت ممن زمانمبمرا 
وقنصل سيبنمي الم مام يموسمف شموقمي زمذلم  الم ميمادات المبيمنميمة 
واال تماعية. ورز ت ابيلها علي ) شمهمادة  مالدي ( الشمهمادات 
البوالرية االسترالية وزذل   يع االراضمي وشمهمادات االسمتملمممار 

% لمومممس 1% لملمالث سمنموات و 2% لمب عام 4 أعلي عائب 
سنوات.  االضافة لش   سكنيمة فمي االاميماا المجمبيمبة و ماسم مار 

مناسبة  الم ارنة  اس ار السوق. زما تناولت المحمبيمع 
عن ر   المصريين  الوارة  الوطن االم  ماصمة ممن 
الجيل اللاني من ا ناا المها رين و ل  من ممن  مالؤ 
السميماامة. زمذلم  شممافمرت الممي زمانمبممرا اميمع المتم ممت 
 المسؤلين في البرلمان ثم المي مملمبمورن وممنمهما المي 

 نيوزيالنبا. 
ال يو ب إاصاا رسمي دقميم  لم مبد المممصمريميمن فمي 

مملميمون ممنمهمم  9الوارة ولكن الرقم الت بيري اوالي 
% موزعة في  الد 11% في البوؤ ال ر ية. و9ز19

الف   اسمتمرالميما  331الف  زنبا  131اور ا  امريكا 
الف موزعة  ين فرنسا وانجلترا و ماقمي  391  و 91

اورو ا. وهنا نالاظ ان استراليا هي االقل عبداً وهناك 
 تجم ات تحتاة الهتمام أزبر. 

 
المومريم مة المجمغمرافميمة   –االصوات الم ما مرة المحمبود   –) الموقع 

 والسياسية للمصريين في الوارة ( 
 
 

 ت لي . 
 

ما تطرحه وزارة الهجرة حالياً تحت اي مسميات ليس جدييدي بد  
وهو جدذ  مديادرات  6891نفس االساس الذي بنيت عليه عام 

المصريين في الاارج بينما االهم تصحيح اوضداعدهدم فدي الدبد ي 
 العربية. 

 61الي  9كنا نتوقع ثوباً جيييا لوزارة الهجرة التي ترعي مابين 
 مليون مصري، ثلثي هذا لرقم في الب ي العربية.

وكنا نتوقع ان يكون لها ااتصاصات مسدتدةدلدة فدعدلديدة واضدحدة  
وليست متياالة مع وزارت ااري، اليالية والاارجديدة والدةدوي 
العاملة. كنا نتوقع ان يكون لها سياسة واضحة تندفدر بدالدعد قدات 
مع أبناء مصر بالاارج وان ينةسم العم  الي قسدمديدن يودكدلدون 
أهم ركائز عم  الوزارة وهو المصريون العدامدلدون فدي الدادارج 
واغلبهم في البليان العربية سواء إعارة او عةوي ااصة لفدتدرات 
محيوية يعويون بعيهدا لدلدوطدن. والدواقدع يدةدوا لدندهدم الدعدصد  
االساسي في تحوي  الميارات لمصر. ألن المصري في بلي عربي 
يصرف علي اسرته في مصر ولكن معظم الدتدحدويد ت تدتدلدةدفدهدا 
وركات الصرافة التي توتري الييدندار والديرهدم والدر وغديدر  
بأعلي سعر ب  ترس  مدنديوبديدن لدهدذ  الدبد ي وتدةدايضدهدم عدلدي 
التحوي . وهذا اساس الموكلة اليوالرية التي مصديرهدا مدحد ت 

 الصرافة في مصر واغلبها مملوكة للجماعات االاوانية. 
هناك ايضاً ملفات ساانة امام وزارة الهجرة سواء الودرعديدة او 
غير الورعية وآادرهدا غدرر مدركد  روديدي وتصدريدح السديدية 

طدفد  تدحدت سدن  6011الوزيرة نفسها إنه في ايطاليا اكثر من 
مهاجرين غير ورعيين، اغلبهم يهربون من مراكز االيواء  69ا 

التي تعلمهم اللغة والمهنة ولكنهم يهربون ويدعدمدلدون فدي تدجدار 
المايرات واليعارة والممنوعات. في الب ي العربية حديدي يدعدمد  

مليون مصري بين طبي  وعام  ومدهدنديس ومديرس  1اكثر من 
يسح  الوكي  باسبورتهم ويتعلق وجدويهدم واجدازاتدهدم بدرحدمدة 

 الوكي . 
هناك عةوي العم  آلالف المصريين يتم التعاقي معهم بأجر مدعديدن 
ثم يتغير بعي وصوله للبلي العربي وعلي المصري ان ياتدار بديدن 

 الةبو  او العوية.
سندة وحدفدظده  18منذ ايام قليلة مات المصري حسين اليسوقي  

صاح  العم  السعويي في ث جة بمستوفي النور في مكة ليجبر 
 اسرته علي التناز  عن الحةور المايية. 

علي صفحات االنترنت الكويتي الذي اجبر الدمدصدري عدلدي ادلدع 
م بسه تماما وضربه في ركن الحجرة بإتهامده بسدرقدة مدوبدايد  

 رغم ان المصري كان يعم  في مح  صيانة الموباي . 
 المصري الذي ضربه زبون اريني رك ً وصفعاً. 

 حاالات االعتياء علي طبيبات مصريات. 
 المصريين الذين يةتلون ويعذبون في ليبيا. 

والؤا  هنا بوضوح لمن يلجاء هؤالء ؟؟ إذا كانت وزارة الهجدرة 
عملها متياا  مع عية وزارات فه  ستبةي وزارة الهدجدرة تدريي 

 إنها راعية للمصريين؟؟ 
في السعويية وحيها عورات المصريين في السجون تحت رحمة 
الكفي  وهذا وحي  إهانة لك  مصري واليتعرض لها اي عام  من 

 اي بلي آار. 
ً ادرجدت وزارة الدهدجدرة بدالديعدايدة لدلدودهدايات  منذ عام تةدريدبدا

مليار يوالر لم يتحدةدق  4اليوالرية وكان متوقعا لها عائي حوالي 
 مليون فةط.  601منها سوي 

 أايراً إن االع م كاوف للحةائق وليس صانعاً لها. 
 
 

 أستراليا ... ووزارة الهجرة .
 

 صفحات مع المصريين
 

منذ بياية تكوين وزارة الهجرة ومواركتي فيها بعية جوان  كدان 
وكانت لةاءات مباورة مدع  6891المؤتمر االو  للمصريين عام 

أعضاء الوفي االسترالي الممثلين للجالية المصرية هنا مع الوزير 
البرت برسوم س مة وبعض الوزراء والمسؤلين. ويار الدندةدا  
حو  أهمية بناء جسور وع قات بين مصر وأبنائها في الادارج. 
تةيمنا بطل  ضرورة وجوي نايي مصري يجمع كد  الدمدصدريديدن 
وكذلك مساعيتنا ببرامج لتعليم اللغة العربية كلدفدة ثدانديدة ألبدنداء 

المهاجرين. وكان هناك قبوالً واستحسانا للفكرة التي ارجت فع  
لحيز التنفيذ. بعي عية وهور قليلة إستلمت أنا عية ورائط كاسيت 
وكت  تيري  من إعياي  الهيئة العامة ل ستع مات لتعلديدم الدلدغدة 
العربية للناطةين باالنجليزية. وقي تم طبع عدية نسدم مدندهدا وتدم 
إذاعتها وتوزيعها ألكبر عيي من الميارس الدتدي تدهدتدم بدتديريدس 
اللغة العربية. كذلك إستلدم الديكدتدور فدريدي فدرج رئديدس االتدحداي 

يوالر من سدمديدر كدامد   66111الفرعي للمصريين وقتها مبلغ 
 قنص  مصر العام بسييني لتكزن بياية إلنواء نايي مصري. 

كانت إجتماعاتنا في عياية اليكتور فريي فرج بضاحية ماريكفي ،  
وانضم عيي جييي من الةيايات المصرية لدمدجدلدس إيارة االتدحداي 
الفرعي منهم اليكتور أنسدي مدطدر رئديدس الدجدمدعديدة الدثدةدافديدة 
المصرية االسترالية. وهو من الواصيدات الدمدمديدزة فدي تداريدم 
الهجرة المصرية لعطائه الكريم ، وهو أول  من أقام الحف ت فدي 
ارقي فناير سييني ويعي اليها المسؤلين الرسميين من الحكومة 
االسترالية. واحضر فرقاً فنية من مصر كان أوهرها فرقدة عدمدر 
اورويي الموسيةية في تاون هو  سييندي وحضدر مدعده الدفدندان 

 محرم فؤاي.
ثم اليكتور وليم جيي رئيس جمعية إتحاي االقباط المصريدة وكدان  

يتميز باعماله مدع الدجدالديدات االثدنديدة عدامدة وهدو الدوحديدي فدي 
المصرين الذي وص  ليرجة عمدية لدعدية سدندوات عدن ضداحديدة 

 بينريي. 
ثم اليكتور فوزي سليمان رئيس الجمعيدة االسد مديدة الدمدصدريدة 

وكدان لده  UTS    وهو حالياً احي المسؤلين في الجدامدعدة الدفدنديدة
نواط كبير. ثم المرحوم سمديدر حدامدي... وهدذا الدرجد  كدان او  
مأذون للجالية المصرية وص  أستراليا في بياية الستينات وكدان 
ميرساً للغة االنجليزية وكان يطلق عليه .. )بيته قنصلية مصريدة 
قب  قنصلية سييني( والسب  في ذلك ان السفارة الدمدصدريدة فدي 

وقنصلية  6819وقنصلية سييني عام  6101كانبرا إفتتحت عام 
 .6891ملبورن عام 

بالطبع قب  وجوي قنصلية سديديندي كدان الدمدصدريدون يدحدتداجدون 
لمعام ت مع سفارتنا في كامبرا سواء توثيق عةوي أو ودهدايات 
مي ي او زواج او توكي ت او تأويرات. فدكدان الدمدرحدوم سديدمدر 
حامي من بيته بمنطةة اليكاري ، حو  جراج بيته الي مكت  وعدية 
مةاعي والعلم المصري مرفوعا .. وكدان الدمدصدريدون يدتدرييون 
عليه بمطالبهم يجمعها ويسافر مرة ك  وهر أو أق  الدي كداندبدرا 
لتوثيةها واعايتها ، ومن هنا ُعرف عنه ان بيته قنصلية مصريدة 

 قب  قنصلية سييني. 
 أعوي للحييي عن النايي المصري .. .. 

 
يةو  المث  إتفةنا علي ان ال نتفق .. ... ولألدسدف هدذا مدا حديي 
بالفع ، كان الموروع يعتمي علي وراء قطعة ارض بمبلغ رمزي 
من االراضي التي تهييها الحكومة االسترالية لدبدعدض الدجدالديدات 
إلقامة نوايي او مراكز اجتماعية، ثم نحدصد  عدلدي سدلدفديدة مدن 
البنك لبناء النايي االجتماعي، الثةافي، الرياضي. هذا كان الدحدلدم 
والهيف ولكن تكرر اللةاء بيون إتفار يارج لحيز التندفديدذ حدتدي 
وص  االمر ان المرحوم سمير حامي كان يحضر جهداز لدتدسدجديد  
الجلسات التي استمرت لعية وهور حتي ارج علينا اليكتور فريي 
فرج ذات صباح بتلفونات لجميع اعضاء مجلس إيارة االتحاي أنه 
توص  لح  الموكلة وإنه فع  وقع عةياً بتأجير ميرسة ضداحديدة 

ألف يوالر نستعملها كد   66يالو  هي  لمية عام كام  بمبلغ ا 
ايام السبت واالحي واالجازات وتعليق العلدم الد دسدتدرالدي بدجدوار 
العلم المصري !!! وصورة الملكة وبجوارها صورة مبارك !! من 

يوالر  66111الطبيعي كان هناك غض  واستنكار ألن مبدلدغ ا 
كان ممكناً جيا يكون بياية لتحةيق الحلم بوجوي نايي  6891عام 

مصري مث  باقي الجاليات المهاجرة. بالطبع كان هدنداك اندةدسدام 
ياا  مجلس االيارة وتمت انتاابات جدييدية ندتدج عدندهدا إادتديدار 
اليكتور وليم جيي رئيساً ل تحاي الفرعي للمصريين المدهداجدريدن. 
بعي هذا الموقف أسس اليكتور فريي فرج جمعديدة مصدريدة بداسدم 
)مجلس الحكمداء( تدم تدغديدر اسدمدهدا فديدمدا بدعدي الدي الدمدجدلدس 

 االستواري المصري المعروف حاليا   الفورم . 
عاما للمصريين في  11ومن المؤسف انه وعلي ميي اكثر من 

استراليا ومع إنه من الجالية المصرية اكبر نسبة تعليم بالمةارنة 
للجاليات االاري. وليس لنا نايي او مركز اجتماعي ثابت رغم 
ك  المحاوالت . وآارها اللواء جاي هللا ابورامي الذي حاو  

المستحي  علي ميي عام بالجهي والما  إلنواء نايي مصري.. 
 ولم يتحةق الحلم .. 

من ا   إقترابي من احياي الجالية لم تعي فكرة نايي مصري 
الواغ  الوحيي بسب  فو  جميع المحاوالت السابةة لسب  ام 
آلار ولكن الواقع الحالي يوهي ان جميع الكنائس المصرية في 
المهجر عامة امريكا وكنيا واستراليا اصبحت ك  كنيسة منها 

بمثابة نايي مصري ويوم االحي ااصة بعي الص ة نجي التجمعات 
العائلية في قاعات ملحةة او فناء الكنيسة وايمات متوفرة من 
طعام وا فه يضاف لها برامج ك  ايام االسبوع يتاللها نيوات 
واجتماعات ويراسات ورح ت تايم ك  فئات العمر ويورف 
عليها متطوعون يؤمنون بأهمية العم  االجتماعي بعييا عن 

 المنافسة والرئاسة وااليارة. 
 

 والي اللةاء في العيي الةايم 



 ش  3311 بابة  6   اخبار االقـباط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 بقلم وريشة: جون كرياقوس
 

حقا أن هللا قد أعطى لكنيستنا القبطية المصرية فى كل  عصلر 
الرسول المناسب للجلوس على كرسلى اللقلديلر رلاررلرقلر 
الرسول ولكى يواكب توقيت عصره سواء رن القدير اللبلابلا 
كيرلر السادس )ورن قبله( ثم بعده رثلللا اللرحلملاا اللبلابلا 
شنودة الثالا، وذلك لكى يواصلوا رسيرة نلهل لة كلنليلسلتلنلا 
الوطنية العريقة. لهذا فأختيلار اللره هلو أرلر دون أ  شلك 
يتناسب دائما رع الظروف التى يعيشها الوطن ، وقلد للملسلنلا 
كيف كان يمر الوطن بفترة حلرجلة علنلدرلا أخلتلار للنلا اللره 
الراعى الصالح: األنبا تواضروس الثانى لقيادة الكنيسة وفلى 
زرن غاية رن الحساسية ، ولذلك فاهلل الشك يدرك رن يصللح 
للمرحلة القادرة والفارقة رن التاريخ بل  واللتلى سليلملر بلهلا 
الوطن ورا قد سيتعرض لله فلى اللملسلتلقلبل . وقلد كلان هلذا 
األختيار هو خير خلف لخير سلللف للللملتلنليلح اللبلابلا شلنلودة 
الثالا، وحيا رنذ جللوس اللبلابلا تلواضلروس اللثلانلى علللى 
الكرسى المرقسى ظ  يواص   ويحافل  علللى دور اللكلنليلسلة 
الوطنى وفى رسيرة حاسمة لخدرة الكنيسة والوطن، ورا رلر 

وفلى ويمر به الوطن رن أزراا وأنتكاساا وضغوط رتنوعة 
 زرن غاية رن األهمية فى تاريخ رصر.

                                                                                 

  بداية كان يعلم بها ربنا وحده :
فيما قد أتضح أن بداية الطرطقيطب األ اابطاا ى الطع الطقلطا   
تبدى لم تكن سهال لندما بدأ مسيقته ااصالحيطة   فط طد تطا ط  
 تلك الح بة هع فتق  تولع ااخوان حطكطم الطبطالو بأى بطااصطح

بااستيالا للع الحكم(.." ىقطد عطتطقن لطنطد سققتهم للوطن ى
ىذلطك   –مط  قطداسطتطه  المنا  قيامع بالحديث الصحفع لجقيد  

ىتطنط   -بتد ثالثة عهو  من جلوسه للع الكطقسطا الطمطققسطع
أ ى حينذاك بأن ال لب قد أ تسم للع ىجوه الكثيقين...فالواقط  

 تطان الطتطعى  الصطتطبطة الظقىفم  أن مشالق ال لب ىالتققب ى
يتيشها الوطن تا   لنطد مطتطظطم الطمطصطقيطيطن   خطاصطة مط  

نطيطقان لطتصالد  زلان التآمق ىأيضا فع مواجهة المسطيطحطيطن 
اا هطابطع الطتطرطقف التيا ان المتأسلمة المتشدو  ىالتع تتسم بط

الممنهج  بل ىفع هيمنة ى حمايطة جطمطالطة "ااخطوان" ىالطتطع 
تا   محظو   من قبل فطع مصطق  ىمطن ثطمطة فطأصطبطح لطهطم 
السياو  فع الوطن  ىلهذا فااقباط تا وا هم أىل من سيطكطو طون 
ضحايا لتلك التصابان اا هابية. ىهذا هو ما حدث فطتطال بطل 
ىفع ىاقتة غيق مسبوقه قاموا بمطحطاىلطة االطتطداا لطلطع مط طق 

بالتباسية( فطا أبطقيطل لطا    –الكقسع المققسع بباا با  ىيس
ذلك تح  بصق اامن ل ب تشيي  جطثطامطيطن عطهطداا ى  3102

ب البطابطا لطلطع الطحطاوث قطا طال   ن يتلتان تالخصوص منها  ى
 ىالطمطتطتطديطن ا  " "حب الشهداا فا  قبطة الطمطجطتطمط  ىالطدىلطة
بطالطهطجطو  لطلطع  مطز   يد توا خرو   جقح مشالق ااقطبطاط 

 تون أن  المطكطان هطو فطع حطمطايطة دتما ا ي الكنيسة ال برية  
صاحب هذه البيتة ال ديس ما مققس القسول ى فطان بطتط  

أ ط   -فطع ذاك الطحطيطن  –ال ديسين. بىتن  أتساال فع  فطسطع 
أيضطا  أ ط فطهطو لهذا  يا أل استرت  أن تزحزح جبل الم رم 

ال او  بأن تحقك جبل جمالة اا هاأل من لطلطع قطلطب مصطق 
( ىتن  ألتبق ذاك االتداا للع الكتد ا طيطة لطيطس ! المحقىسة

ف ط مجقو تهديطدا بطل ىهطو أ طذا  ىاضطح لطحقطبطاط حطول مطا 
سييكون لليه الحال فع المست يل!..ىيحب هنا تذتطق قطول واىو 
النبع "..فع ضي ع ولون القأل ىالع  لطهطع صطقخط  فسطمط  
من هيكله صوتع ىصطقاخطع وخطل أذ طيطه..أ سطل مطن الطتطلطع 
فأخذ ع ى شلنع من مياه تثيق   أ  ذ ع من لطدىى الط طوى مطن 

 مبغضع ا هم أقوى منع" 
                                                                                                                                                

   يقظة الراعى الصالح األرين:
ا عك أن  الع القلا   بقغم تل الضغوط  ىاحطوال الطوططن 
ىالتع تا   تسيق من سئ الع أسوا ىلطكطنطه فطل فطع صطمطوو 
ىصبق م  ضبط النفس  " ان الطقأل قطقيطب".. ىهطو يط طاتطل 
لنكم.. ىقد جاا ذلك لند ولو  ىبتد حمالن "تمقو" من أجطل 

..ىلطلطع خقىج فئان الشتب بالتظاهق ضد الطحطكطم ااخطوا طع 
حين  ف  البابا تواضقىس طلبا من الق يس اإلخوا ا محمطد 
مقسا  لمن  ااقباط من الخقىج فا مظاهقان الطثطالثطيطن مطن 

لدلو  الق يس اإلخطوا طا حطيطث  بل ىللع التكس 3102يو يو
للكلن عج  القالع الي ظ لكنيسته للع ااهطتطمطا  بطالطمطشطا تطة 

فا ثو   الثالثين من يو يو  ىتتب فا هطذا عنف"   بقوله "بال
كلل  رصللره درلله الططيططو   لططبططق حسططابططه لططلططع "تططويططتططق"  "

بطل "  غالي .أرجوك يا رصره شارك وعبر ولكن احترم األخلر
بطالطمطشطا تطة فطا الطدلطو  الطوططنطيطة قا  البابا فع عجالة ىقو  

"إنهلا للحلظلة للمشهد بتزل مقسا  ىقا  بأل اا تلمة قال فيها  
فارقة في تاريخ الوطن، وهذه خريطة للمستقب  التي أعلللنلهلا 
القائد العام للقواا المسلحة )عبد الفتاح السيسى( باتفاق كل  
الح ور، وضعنا فيلهلا كل  اللعلنلاصلر اللتلي ت لملن سلالرلة 
الطريق لك  المصرييلن، وضلعلت بل خلالي قلللبلي، ورلحلبلة 

. ىهطكطذا شديدة للوطن وبرؤية للمستقب  اللقلريلب واللبلعليلد"
".ف طد   "فليس سال  قال  لهع لإلعقا " ى ظقا لشجالة الكنيسة 

تا   بذلك فع مواجهة الطنطيطقان ىخطاصطة لط طب فط  
التصاما  ابتة التدىية ىالنهضة حيث ىجطه اإلخطوان 
اا هابيون أ صطا هطم بصطب غضطبطهطم لطلطع ااقطبطاط 

( فالتدىا للطيطهطم  ىهطنطا لط طب الطبطابطا 3102بأغسرس
االعتداء عللى أكلثلر   "إحنا تم   "ده ثمن الحرية"قا ال  
روقع وكنيسة بصورة بلربلريلة إضلافلة إللى  311رن 

بيلت ورلحل  علمل ، بصلورة شلرسلة  3111أكثر رن 
وغير طبيعية أعادتنا إلى عصور الغاباا، والهدف هلو 

والمسيحيين، ولكننا رلنلتلبلهلون   الوقيعة بين المسلمين 
 تم ىم  ذلك "إلن تطل للطة صطو ن ضطدك ا ..   لذلك"

تنجح.." فذلك الموقف يوضح أيضا مدى قو  ىعطجطالطة 
ىحكمة الكنيسة الوطنية..   تما ىلند ااسطتطفطتطاا لطلطع 
الدستو  الجديد  قا  البابا بالتشجي  ىلكع يدفط  ااقطبطاط 
للتوجه بكثافة للتصوي  بـ" تم" للع الدستو  الطجطديطد  
فجاان  تيجة ااستفتاا مبهق  للجمي ..ىتان وا ما يؤتطد 
للع أن الكنيسة ا وخل لها بالسياسة ىلكطن ااهطم  فطع 
المشا تة الوطنية ىفع حب الطوططن ..ىأمطا لطن حطول 
بت  ااقباط  ىالذين  قد ا ضموا لحزأل النطو   حطيطث 
م  اقتقاأل اا تخابان البقلما ية فهقن مشكلة ا ضما  
قلة من ااقباط لحزأل النو  السلفطا  ىقطد تطم الطتطقىيطج 
لذلك للع أ ه بقضا ىمواف ة الكنطيطسطة  لطيطخطقج الطبطابطا 

هؤالء غير صادقين رع أنفسهلم   "أنتواضقىس متلنا 
..ىقد تا   فع تل السطنطوان وعليهم رراجعة أنفسهم"
( أحتقا  الدىلطة 3102يو يه  21الماضية ب خاصة بتد 

للكنيسة ىقياوتها ىفع  ؤية مستنيق  لدى  تطنطيطسطتطنطا الطوططنطيطة 
 ىتما أتضح ذلك فع حدث غيق مسبوق ىذلك بحضو    يطس 
الجمهو ية"الق يطس السطيطسطع"لطتطهطنطئطة ااقطبطاط بطالطكطتطد ا طيطة 

ينايق  6المققسية فع ليلة ااحتفال بتيد الميالو المجيد ىذلك فع
 –  مما تقك ذلك أثقه الجيد فع  فوس ااقباط  ى بطمطا 3102

أن ذلك قد عج  تثيق من ااقبطاط لطلطتطقعطيطح بطل  -فع ألت اوى
 ىالتصوي  ا تخابان مجلس النواأل الجديد.

                                                                                                                           

قيادة روحية حكيمة ورؤية رستنيرة  بأرشاد رن اللروح 
 القدس: 

بقغم  تل فقىف الوطن ىبأ ه لم يمق سوى ا ب  سنوان ف ط 
للع جلوس البابا أا ا ه تما يتبين أ ها تا   مليئة بطكطثطيطق مطن 
االمال المكثفة..حيث بربيتة الحال تان يترلب مطن الطقالطع 
الصالح أن يسيق بخروان ثابته ىهو يحمل المسؤليطة الطكطبطقى 
فع مسيق   هضة الكنيسة بتنظيم قوالد ىبطأسطالطيطب أصطالحطيطة 
مترو   فع ااوا   ىما لقف لنه أ طه لطديطه قطد ان فطع فطن 
اإلوا   للع أللع مستوى  ىا يتب  الحلول الت ليدية بل يتمطيطز 
بالتفكيق المبتكق المبدع م  ااسطلطوأل الطمطتطرطو  ىبطالطدقطة فطع 
التنفيذ   ىذلك لكع يتناسب م  التصق الحديث   ىتطلطه بطفطكطق 
ىحيوية الشطبطاأل ىبطحطكطمطة الشطيطوت ىالطتطع تصط طل ىتطنطاسطب  
للظقىف السياسية ىاا سا ية ىالتع يمق بطهطا الطوططن . ىمطمطا 
يلف  النظق أ ه تان هناك تثيق مطن الطمطلطفطان الشطا طكطة ىالطتطع 

وأذكلر بلعل لا رلنلهلا      001تا   تنتظق أختيا  القأل  للبابا  
تجديد ا حة   تخاأل الطبطرطقيطقك  على سبي  المثال ال الحصر:

م  الترويق  ظقا لمتغيقان لديد  ىطبيتة الطتطصطق الطحطاضطق 
سواا فع واخل مصق ىخا جها..أيضا تتديل قوا طيطن ااحطوال 
الشخصية لحقباط م  التمسك"ا طالق  ا لطتطلطة الطز طا" ىهطو 
ملف عا ك ىجد تثيق من الجدل ىالمتا ضه بطل ىحطتطع أثطنطاا 
حبقية قداسة البابا عنطوو  الطثطالطث...ىأيضطا تصطدن الطكطنطيطسطة  
لمشكلة ىم  حو ان لديد  اصدا  قا ون بناا الكنا س ىالذى 
فل أتثق من ققن ى صطف فطع أهطمطال مطن الطدىلطة بطل ىفطع 
تربي هم ال ا ون الهمايو ع القجتع  بل ىالتا يط  سطيطذتطق أ طه 
فع لهد البابا تواضقىس أسترال  الكنيسة التغلب للطع هطذه 
ال ضية..تما مثل تلك ال ضايا ىالت بان ىغيقها ترلبط  تطثطيطق 

 من الحكمة ىالجهد م  المتابتة الجاو  المستمق  .. 
                                                                                                  

لمحة عن بعض جهود قداسة البابلا تلواضلروس اللثلانلى 
  فى عمله الرعو : 

تتتدو ىتتنوع تلك الجهوو ىبنظق  عموليطة حطيطث تطنطرطلطب فطع 
لفاق ىاستة ىبذلك لكع تطؤتطد وى  ىفطتطالطيطة ىأتسطاع الطتطمطل 
الكنسع القلوى يوما بتد يو  ىالطذى لطم يط طتطصطق فط طط لطلطع 

ىأيضا للع سبطيطل  -الداخل بل ىالخا ج أيضا ىهنا أقد   ماذج
..تما ىقد سالد ذلك خاصة للترو  لطوسطا طل ااتصطال  -المثال

مما جتل البابا أيضطا فطع تطواصطل وا طم   –فع لصق ا الحديث
بدىل المهجقبأى بأستخدا  المبطاعطق" فطيطديطوتطو طفطق طس " فطع 
بت  المناسبان( ىأما بالداخل فطكطا ط  الطمطتطابطتطة الطمطسطتطمطق  
ىالزيا ان الدا مة لكثيق من الطكطنطا طس ىبطالشطتطب ىأيضطا فطع 
أفتتاحه لكنا س جديد  ..ىقطد  سطا  لطلطع  طفطس الطد أل الطذى 
سا لليه قداسة الباباعنوو  ىذلك بالطتطظطة تطل أ بطتطاا  ىمطمطا 
تتسم به لظاته وا ما بالطبطدا بط طقاا   جطزا مطن اا طجطيطل مط  
الشقح ىالتحليل ىالتوضيح المبسطط ىبطتط طديطم عطواهطد ىأمطثطلطة 
ىاقتية ىلكع تترع للمستم  و س ىفطا طد  لطمطلطيطة..ىأمطا لطن 
مشكلة االحاو ىالتع أيضا تجتاح التالم  فمطن أجطل الطتطتطقيطف 

بالت يد  المطسطيطحطيطة اا ثطوذتسطيطة فطأقطا  مطن خطالل الطمطقتطز 
يو  ل يد "..تمطا لطم  01االالمع للكنيسة محاضقان بتنوان"

يهمل قداسته فع التواصل مط  خطدا  الطكطلطمطة ىالشطبطاأل ىذلطك 
سواا بت د "سينما " ىوى ان متنولة ىمتتطدو  اجطل تطنطظطيطم 
مناهج حديثة تواتب فقىف التصق من أجل تل الطمطسطتطويطان 
ىالفئان ..بل ىألرع البابا لناية هامة ىخاصة للرطفطولطة فط طا  
بنفسه بسقو قصص ىعقا ط ىفيها أعقك ااطفال فع لطمطلطيطة 
السقو  تما عج  للطع قطيطا  قطنطا  فضطا طيطة خطاصطة لطحططفطال 
بتنوان"توجع" بىهطولطمطل فطقيطد ىمطتطمطيطز يطؤتطد بضطقى   
ااهتما  بالنشئ الجديد( ىمقالاته بطأن حطيطويطة الطكطنطيطسطة مطن 
خالل عبابها ىأطفالها ىبتشجيته مهقجا ان الطكطقا. ..ى طظطقا 
أ ه قد أتست  الخدمة ىالكقا.  مما أقطتطضطاط  الضطقى   الطع 
.ياو  لدو الكهنة   ىىصل أيضا لدو ااساقفة الجدو ىذلك م  
.ياو  لدو اابقىعيان خالل الثالثة السطنطوان الطمطاضطيطة الطع 

تم تأسيس مجلس الكنا س  3102أس فا جديدا. ىفع فبقايق  22
المصقية ىهو لكع يجم  ممثلوا الكنا س بق استه  ىفطع قطلطب 
متس  للتالم المسيحع ليطس فط طط فطع الطتطواصطل الطداخطلطع بطل 
ىمنفتح فع ااتصال المستمطقمط  تطافطة الطكطنطا طس ىالطرطوا طف 
 ىبمجلس تنا س الشقق ااىسط الذى أ ت د هذا التا  بطاا ون 
ىمما يؤتد أتجاه البابا فع أهمية التقابط ىالمشا تة المسطيطحطيطة 
ىللوصول أيضا الع  ي اف الضطمطيطق الطتطالطمطع ضطد اا هطاأل 
ىالذى .حف للع بت  البالو لقبية...تما أتست  لفاق  ظق  
الكنيسة فع التقابط  بمحبة بكنا س الخا ج ىقد أستطهطل قطداسطة 
البابا .يا ته الخطا جطيطة بطزيطا   الطفطاتطيطكطان لطلطبطابطا فطق سطيطس 

بىاجل 0092ىلم تكن هناك أى .يا ان منذ   –(  3102بمايو
التواصل م  الفاتيكان( بل قا  البابا تواضقىس بزيا ان لطتطد  
بالو ىمنها  النمسا  ى ىسيا بىم ابلة البرقيقك تيقيل ااىل( 
ىأمقيكا  سويسقا  تندا  أ مينيا  فنلندا ىأثيوبيا...ىمطن الطبطالو 
التقبية  لبنان  ااما ان  اا ون..ىهكذا تا   الطزيطا ان فطع 

وفليلملا تل ااتجاهان اجل  بط تنيستنا بطكطل بط طاع الطتطالطم...
قدرته هنا راهو أال لمحة روجزة لجانلب رلن اللجلهلد اللكلبليلر 
لخليفة القدير رارررقر الراعى األرين فى سلعليله للنلهل لة 
الكنيسة ولهذا نصلى هللا بأن يحاف  على أبينا البلابلا اللملعلظلم 

 .  تواضروس الثانى للكنيسة والوطن
                                                                                                                                                                   

 :رن اقوال قداسة البابا المعظم تواضروس الثانى  
السياسة لها  جالها ىالكنيسة ا تتقف الطتطمطل الطذى يطجطمط  *  

 بين السطيطاسطة ىالطديطن ان الطجطمط  بطيطن ااثطنطيطن مسطتطحطيطل .                                                     
رصر بالدنا جميعا ،أرض الني  تلحلملللنلا كلللنلا وواجلب أن  * 

نحفظها بال عنف أو أعتداء وك  رصر  درله غلاللى أرجلوك  
                                                      يارصر  شارك وعبر ولكن  أحترم اآلخر...                                                                                        

 حن  ؤمن أن الحيا  فع يد الطقأل ى  هطو الطذى يطتطرطيطنطا    * 
 حياتنا ىألما  ا هو الحا س لليها..

وطن بال كنائر أف   رن كنائر بال وطن. )لللتلعلبليلرعلن   * 
  وطنية الكنيسة والصمود  أرام األرهاه(

ىهذه ضقيبة الحقية   دمها  حن ااقباط بكطل سطقى  فطداا    * 
 لبالو ا        

يجب األلتزام بخمر الءاا: ال للعنف وال للععلتلداء علللى   * 
 رنشأة أو شخص، ال لعصطدام وال للدم

 تم تزيد النتم..بلتشجي  الشتب للع التصوي  لحسطتطفطتطاا    * 

 الجديد(
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 (1عــن الغــــذاء ... خــدعــوك فقـالــــوا ...)

 أ. د / منــير حنــا أسكنــدر    
 

مـن نـاقلـة القــول ان التغــذيـة الصـحيحة تلـعب دورا مهـهـهفها  ـه  
حيـاة االنســان ...  ـالغـذاء الصح  والفتــوازن هـو بهفهاهـهابهة در  
واقيـة تحفـ  األنسـان من غا لـة العـديد مـن االمـهاا  وال ريـهب 

. وألهفـية الغــذاء  ـ  حهيهـهاة  العقـل السـليم فـى الجسـم السـليمان 
مهقهـهوالث ـهاهيهـهاة ــهن الهغهـهـهذاء األنسـان  قـد تـوارثت االجهيهـهال 

ـلـ  الـاغم مـن ان بهعهـه   والتغـذية ودون اي تدقـيق او تفحيـص
. و ـه  ) خـدعـوك فقـاالاوا   هـذه الفقـوالث ينـدرج تحـت ـنـوان 

سنـلق  الضــوء ــله  بهعهـه  هـهذه الهفهقهـهـهوالث مه  هـذه العجالة 
 شـاح اوجـه الخطـا  يــا :

  
 -:يمكـن االسـتغناء عـن وجبـة األفطـار  .1

من االخطـاء الشـائعـة ــدم تنـاول وجبـة األ طـار . ذلك الن وجبـهة 
األ طـار وال سـيفا بالنسهـهبهة لهالهوهـهال وتهامهيهذ الهفهدار  مهـهفهة 
للغايـة , ألنــا تاتـ  بـعد  ـتاة لويلة مـن ــدم تنـاول اى غـهـهذاء . 
وقد تبيـن ان اال طـار الجيـد يسـاــد االنسـان ـلـ  العفـل بهنهشهـهال 

. وقـهد ـفـا انـه يسـاــد اجــزة الجسـم ـلـ  العفـل بطـايقة سـليفة 
اوضحـت االبحاث ان ــدم تنـاول التـاميذ وجبـهة اال ـهطهار يه هون 
مصـحوبا بتـدنـ  تحصيـلـم الـدراس  ـفـا ان االشحـاص الـهذيهن ال 
يتنـاولون ا طـارا جيـدا غالهبهـها مها يهواجهـهـهون سهعهـهوبهة اسهتهيهوهاء 

ويوهضهل ان ته هـهون وجهبهة احتياجاتــم الغـذائية خـال اليـوم ـلـه . 
, وننـوه الـ  انه غالبـا ما يصاحب ــدم  اال طـار غنيـة بالباوتينـاث

تنـاول اال طار اسـتـاك متـ ار لاغـذية السـايعة والهفهشهـهاوبهاث 
الغـاذية وهـو االمـا الـذى يعنـ  زيـادة تنـاول الـدهـون والسـ اياث 

ــهادة تهنهـهاول بهعه  ومـن ثـم زيـادة وزن الجسـم. هـذا وتهنهتهشهـها 
مفا يساـهد ـهله  ا هااز ـهفهيهة مهن  البس ويت او ال يك    اال طار

االنسولين ـادة ما ت ون اـاامن ال فية االزمة لحاق النشوياث الت  
يتناولـا الشخص    اال طار . ويعفل االنسولين الزائد ـل  خهوه  
مستوى الس ا    الدم وبذلك يؤدى ال  الشعور بهالهجهو  والهحهاجهة 

له هن وهذه عادة خاائا.اة... ال  تناول الفزيد من الس ا والنشوياث .
تناول وجبة غنية    الباوتـين  ـ  الصبـاح ماـل البيـ  او الهلهبهـهن 

 او اللحــوم يساـد ــل  خوـ  الشـــية.
 
 -ريجـيم الغـذاء الـواحد نظـام غـذائى سـليم : .2

بااالااطااـااا ااة الـهه  جههانـههب الههفههغههـههذيههاث الـههتهه  تههفههـههد االنسههـههان 
لعمالاياـاا  وتـلك الازمـة    ال ـابـوهيـدراث والزيـوث والـدهـون  ) 

لالاـاو ااياة هنـاك مغـذياث اخـهاى   .  البـاوتيناث )  البنـاء الحيـوية
 31وهـ  تشـتفل ــل  الويتـاميناث )يحتاج االنسـان اله  والحمـاية 

ـهنهصهاا  31 يتـامينا( والـعناسـا الفعـدنيـة )يحتـاج االنسـان الـ  
ونظـاا الستحالة  توا ها ــهل هـهذا مـهن الهوهيهتهـهامهيهنهـهاث .  معـدنيا( 

والعنـاسـا الفعـدنيـة    غـهذاء واحـهد بهاالضهـها هة اله  سهعهـهوبهة 
% مهن الهطهاقهة يهجهب ان يه هـهون 05) تـوازن مغهـهذيهاث الهطهاقـهة 
’ % مـهن الـهزيـهوث والـهدهـهون 15’  مصـدرها ال ـابوههيهـهدراث 

 انه يتضـح ان االـتـفهاد ’  ـ  غـذاء واحـد  ( الـبروتيـنا % من 35
ــل  نـو  واحـهد مهن الهغهـهذاء سهـهيهؤدى ال مهحهالهة اله  االسهابهة 

اذا الـايجهيهم السهـهلهيهم النهقهـهاص الـهوزن  بامـراض سـوء التغـذية .
يعتفـد ــل  تنـاول ــل الفغـذياث ول ـن ب فيـهاث اقـهـهل ومهقهنهنهـهـهة 
و قـا لــوزن الجســم والحـالـة الصحيــة والســن ولبيعــة الهعهفهـهـهل 

 الــذى يقــوم بـه الشخـص.
 
  -اللـبن الحــليب مشـروب لالئفـال فقـط:  -3

مصهـهدر جهيهـهد اللـبن مـن االغـذيـة ــاليـة القيـفة الغـذائهيهة اذ انـهه 
بهه ــهل االحهفهـها  االمهيهنهيهـهة ) للــباوتـين الحيـوان  الهفهتهـهوازن 

الضاوريـة او االسـاسية الـت  يحتـاجــا جسـم االنسـان وال تتـه هون 
مصـدر جيـد للـ ـالسيــهوم اضـف الـ  ذلـك ان ـوب اللـبن    بـداخـله

وسـ ــا اللــبن )وهـو ما يعـاف بسـه ها الهاـهتهـهوز( وــهدد غـهيها 
  Fat solubleقليـل من الهوهيهتهـهـهامهيهنهـهاث الـهذائهبهـهة  ـه  الـهدهـهن

.  vitamins (A,D,E,K)   وــل  الـاغم مـن ان منظفـة الصحـهة
 31قـد نشـاث ان النفـو يقف  ـ  الـهذـهور ـهنهـهد  WHOالعالفيـة 

سنـة  ان االنسـهان يهظهـهل  ـه  حـهاجـهة  31سنـة و ـ  االنـاث ـنـد 
يقـل معـدل امتصـاص وتهفهاهيهـهل  10الـ  ال ـالسيـوم النـه بعـد سـن 

ال ـالسيـوم  ـ  الجسـم . و ـ  الـدول الفتـقدمة نجـد ان النا  به هـهل 
يشـابون الهلهـهبهن ــهوضها ــهن الهفهيهـهاه  ئـاتــم العفـاية او السـنية 

 Junkوالـت  تنـدرج تحـت مسهـهفه  االغـهذيهة الهوهـهارغـهة الغاذيـة 
Foods  وهـ  االغـذيـة الـت  تفـهد الهجهسهـهم بسهـهعهااث اضهـها هيهـهة

 ودونفـا اى مغـذياث مـفـة تويد الجسـم.
 
االغـذية المطهـية ياماـاكان حافاظاـاهاا لافاتاـارة ئـاويالاة خـاار   .4

 :الـثالجـة
ال يصـح االحتوـاظ باالغـذية الفطـيـة ـلـ  درجـة حـاارة الـهغها هة 
اـتفـادا ــل  ان ـفلية الهطهـهـه  ومها يصهـهاحهبهـها مـهن اسهـهتهخهدام 
الحـاارة العالية ـويـلة ببقـاء هـذه االغـذية سـليفة وبفنـأى ــن نـفهو 
الفيـ اوباث, اذ ان الع س هـو الصهحهيهـهح . حهيهـهر تهعهتهـهبها هـهذه 

. لـذا  ـهانهه يهجهـهب  بيئـة ماـاليـة لنفـو وت اثـا الفي ـاوباثاالغـذية 
 35االحتوـاظ باالغـذية الفطـيـة ـنـهد درجـهاث حـهاارة اقـهل مهن 

 05ـنـد درجـهة حـهاارة اــهله  مهن او درجة مئوية )   الااجة( 
درجة مئوية )بالتسـخين ـفا يحـهدث  ه  حهوهـهاث الهوهـهنهادق حهيهر 
تـوض  االغـذية ــل  مـواقـد سغـياة لضفـان االحهتهوهاظ بـهدرجـهة 

 حـاارة الغـذاء  ـ  الحـدود االمنـة( .
وهـناك خـطا شـائ  هـو وضـ  ـفيـة ـبيـاة مـن الطعهـهام السهـهاخهن 
 ـ  الـااجة مفا يحـول دون وسـول البـاودة الـ  مـاــز الهغهـهذاء 
وهـو االمـا الـذى يـؤدى الـ  نفـو الجـااثيم  ـ  الطعـهام ومـهن ثـهم 

 يعتـبا مصـدرا للخطـا ـل  سحـة االنســان.

ثمـار الفـواكه الـتى يســود لونهـاا باعاـاـاد الاتاقاطاياـا  غاناياـاة   .5
 بـالحــديد

اغفـقاق لـون بعـ  ثفـار الـواـــة مهاهـهل الهتهوهـهاح وــهـهذا بهعهـه  
يهعهـهزى الـه   بعـد تقهشهيهـهاههاالحضـاواث ماـل درنـاث البطـالس 
نتـيجة  Oxidative enzymesنشـال بعـ  االنـزيفاث الفـؤـسدة 

لتـعا  اسـطح الفـادة الغــذائية الوـسـجين الــواء الـجوى بعـه  
الهتهقهطهـهيهه  .  هـهنهـههاك انهزيـهفهاث مـههؤـسهـهدة تهعهـههاف بهانـهزيـهفههاث 

وهـ  ــامنة  )اى    حالة س ون(  ه   Phonelessالويـنــولييـــز  
الفـادة الــغذائية ول نــا سـاـان مـا تنشـط بعـد زيـادة سـطح الهفهادة 
الغـذائية والتعـا  لاوـسـجين مفـا يحــول الفــاـباث الوينهـهولهيهة 
 الفــوجودة بالفـادة الـغذائية الـ  مـاـباث غـامقة او داـنهـهة الهلهـهون

ومـن ثـم  ـان ت ــون هـذه الهفهـهـهاـهبهاث الهبهنهيهـهة تســف  ـيتــوناث 
  ـ  الفـادة الغـــذائية . اللــون ليـس لـه ــاقة بفحتـوي الحـديد
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   -:عـلى الــهضـم
اي انــا ال تتــدرج الفـياه الغــازية تحـت مسفـ  االغـذية الوـارغـة 

.  تـاثيهاهـها مهقهصهـهور ــهله  تضيـف ايـة مغـذيـاث مـفـة لانسـان
امــداد االنسـان ببعـ  السـعااث الحــاارية النـاتجـة مهن السهـه ها 

االــل ـلـ  ـه هـهس مـها هـهو شهـهائه    وتنـاول الفيـاه الغـازية اثنـاء
امـها عسـر الهـضم وتقليـل امتصاـااا الاكاـاـاالساياوم . يـؤدى الـ  

 ـانـه يسـاـد الجسـم ــل  االسهـهتهوهادة مهن  تنـاول العصائر الطبيعية
ــالـويتـامينـاث والعنـاسا الفعــدنيـهة والصهبهغهـهاث مغـذيـاث مــفة 
وهـهه  اغههلههبههـههـهها تههعههفههـههـههل ـههفههضههـههاداث اـسههـههـههدة  ) الههطههبههيههعههيههة 

Antioxidants  وهـ  مويـدة للجــسم حيـر انهـهـها تهقهـهوم بهفهسهـهك
   .الشوارد الحــاة الضــارة
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 -:بالعطــش
الن حجـم الفـاء ال لـ  بالجوـاف ـــادة يتـعا  الفسنـون لاسـابة 

 ـ  الجســم يقــل مــ  تقــدم العفــا ويعان  ـاهيهـها مهن الهفهسهـهنهيهن 
ومـن ثـم  ــهم ال يهتهنهـهاولهون  ضعوـا  ـ  حـاسـة الشعـور بالعطـش.

وهــذا امـا ) نحو لـتريـن مـن المـاء يـوميـا  . الفـاء بالقـدر الازم 
اذ ان  ـلة المـاء بالجسـم عـن حـاـاد ماعاـايان تـاـا د  خطـيا جــدا 
الصهـهـهدا  وــهـهدم االتـهـهزان بـهـهل قـهد ومـهن ثـهم  الــى الجفاـاا .

يجـب ان يتنـاول المسـنون . لــذا  ـانـه تتـاثـاوظـائـف ال لــ  ســلبا
 ـ  اوقـاث محــددة حـت  ولـو لـم ي ــن لــديهـهـهم المـاء والســوائـل 

 االحسـا  بـالعطــش.
 
 -:ال عــال ـة بـين الغــذاء وكفــاءة جهــاز المنــاعـة  .8

هنــاك ـــدة مغــذياث تؤثـا تـاثيــاا مبـاشـاا ــل  ـوــاءة جهـهـهـهاز 
مـهـهن الهفهـهـهاـهبهاث  فـالــبروتينـا  واالحمـاض األمينيـاةالفنــاـة. 

الضــاورية النتـاج الــخايا الفنــاـيـهة واالجسهـهـهام الهفهضهـهـهادة . 
. وذلهك ـه هـهس ومـن ثـم  ـانــا تــزيد مـن ـواءة جـــاز الفنهـهـهاــهة

دورا  ـاـــا  ـ  سحــة  للفيتــامينـا ــذلك  ـان  الــدهـونتـاثـيا 
وحهفهـه    A,C,E) هيهتهـهامهيهنهـهاثوســامة الجـــاز الهفهنهـهـهاــه  

 ـانـه يحــول دون استــوادة الجســهم  ســوء التــغذيـةامـا  الــووليـك(
مـن الفغــذياث الفـفــة والضــاوريـة الداء الهجهـهـهـهاز الهفهنهـهاــه  

تهحهتهـهوى ـهلهـه  االغــذيـة النبـاتيـة تحهـهـهديـهدا اضـف الـ  ذلـك ان 
والـهته  يهعهفهـهل مهعهظهفهـهـها  Photochemicalمـاــباث الويهتهـهو 

ـفضــاداث اـســدة تفنـ  التـاثيـهااث الضهـهارة لهلهشهـهوادر الهحهـهاة 
)الـت  تت ـون مـن العفليـاث الحيـوية بـالجسـم( والهتهـه  تـهؤدى لـهو 
تـاـت ــل  حالتــا الحـاة الـ  اـسـدة خــايـا الجســم وتلوـــا بــل 

 وقــد تتســالـن.
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 :للسمنــة
تبيـن ـلفيـا ان الاجــيم القهـهـهاسهـهـه  النهقهـهاص الـهـهوزن مضهـهـهاره 
الصحيــة مــؤــدة باالضـا ـة الـ  تاثيـااتـه السـلهبهيهة ـهلهـه  ــهـهدة 
نظــم هــامونيـة بالجســم . ونـاهيـك ــن حـهالـهة االـهتهئهـهاب الـهته  
يعـانـ  منــا الشــخص الــذي يتبـ  هــذا الــاجيـم وذلـهك نهتهيهجهـهـهة 

وقــد حــذرث الجفعيـة االمــاي ية للتــغهذيـهة لشــعوره بالحــامـان. 
وذــهاث الهجهفهعهيهـهـهة ان  مـن انقـاص الـوزن بشـ ل درامـاتهيهـه ه 

خــايا الجســم تتســم بـالـذـاء اذ انــا بعــد انتــاء  تـاة الـهـهاجـهيهم 
تقــوم بتخــزين  الــدهـون والســ هـهايـهاث بهفهعهـهـهدل اــهـهبها مـهـهن 
الفعتــاد درءا لـت ــاار مـا ــانتـه مـن حــامـان وقـت الــهاجهيهـهم , 
ومـن ثــم  بــعـد تـوقـف الــاجيـهم يهحهـهـهدث رد  هعهـهـهل ـه هسهـهـه  

 وبفعــدل اـــبا ــن ذى قبـل.وياتوــ  وزن الجســم مــاة اخــاى 
 شــرب المـاء الســاخـن يـذيب الـدهـن بالجساـاميعتقــد البعــ  ان 

وهاذا اعاتاقاـاـااد خـاائـا  ومـن ثـم يعفــل ـلـ  انقــاص الــوزن . 
 تمـامـا الن الــدهـن ال يــذوب ال فـى المـاء الســاخـن وال البــاارد .

بـل ان  خـل التفــاح )حـامـض الخلـيك  نوــس القــول ينـدرج ـــل 
اال ــاال  ـ  تنــاول خــل التوــاح ـفشــاوب يعتبـا خـطها  ـهادحـها 

 يســبب االسابة بقــاحة الفعــدة.
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ثفــة خطـا شـائـ  موـاده ان ال ــوليستاول يفاــل خطــاا داهفـا 
ـلــ  سحــة االنسـان ول ـن الحقـيقة ان حيـاة االنســان تسـتحيـل 

ال ـوليستاول الــذى يطلــق ـليـه ولكنــه  ـ  غيــاب ال ـوليستاول 
والــذى تحفــله "قـوارب نجـاة" هـ   ال ـوليسـتاول الجيـد

هــذا  HDLالــباوتيناث الـشحفيـة او الـدهنية ــالـية ال ـاا ة
النــو  مـن ال ـوليستاول ضاورى لـوظائـف القلـب والفـخ بع ـس 

والـذى تحفـله "قـوارب الــاك"  النـو  الـادئ من الـ وليستاول
 LDL  وهـ  الباوتيناث الــشحفية او الــدهنية منخـوضة الـ اا ة  

ويسـبب تـاسـيبا للـ وليستاول  ـ  الشــاايين ويـزيد مـن خــطا 
 االسـابة بـامـاا  القلــب وجلــطاث الفـخ والقلـب. 

وال ــولـيستاول لـه ــاقـة 
تـاـيبية وثـيقة بــامـونـاث 
مـفـة ماـل الـــاموناث الجنـسـية 
وهـامـوناث حيـويـة للـجـــاز 
الـضفـ  ومـن ثـم  ليـس ـــل 
ال ــوليستاول خـطــاا ــل  
االنسـان. ومـن الا ـت لانتبـاه 
ان نســبة ـبيـاة مـن مـاض  
العـناية الفـاــزة الفصــابين 
بـازمـاث قلبيـة ــانت نســبة 
ال ــوليستاول ال لــ  لـديــم اقـل 

مـن النسـبة الفتـوقعـة لازمـاث القلبيـة وقــد تبيـن ان هــؤالء 
 . HDL يعــانـون مـن انخوــا  نسـبة ال ـوليستاول الجيــد او 

 
بعـض االخطــاء واالن دعنــا عــزيـز  القــارئ ان نتحــدث عـن 

والعــادا  الغـذائية السيـ.ة والـتى تســبب كثيـرا مـن مشــاكل 
 -الهضــم وســوء التغــذيـة :

هنـاك بعـ  االخطـاء والعـاداث الغــذائية السيـئة الـت  ينتـجــا 
وهـ   ـ  اـتقـادهـم انــا ال يــوجـد االغلبيــة العظفـ  مـن النــا  

رغــم انــا تــؤثـا  ـ  سحــة االنســان نــذــا اى ضـار منــا 
 -منــا ــل  سبيـل الفاـال ال الحصــا مـا يــل :

 
 -شــرب الشــا  اثنــاء او بعــد الطعــام:  -3

يعتقــد البعــ  ان شــاب الشــاى اثنــاء او بعــد تنـاول الطعــام 
لـم تابـت وهـذا اعتقـاد خـائـ  يســاــد ـلـ  ســـولة الـضــم ـ 

وجـد ان ذلـك يــؤدى الـ  اــاقـة سحتـه بل ـلـ  الع ــس 
حير الفعاوف ان الشــاى يحتــوى ــلـ   امتصـاص الحــديـد.

مـادة التـانـين الـت  تعفـل ـلـ  منـ  امتصـاص الحــديد مـن قبـل 
االمعــاء. االمــا الـذى يـؤدى الـ  حــامـان الجســم منـه وبالتـال  

شــاب الشــاى ويسـتحسـن  لالصــابـة بفقــر الــدم .التعــا  
 تتــااوح مـا بيـن ــوبيـن  الكمــية. امـا ــن خـارج اوقـاث الطعـام 

 الـ  ثـاثة اــواب  ــ  اليــوم ال اـــاـا .
 
 -حيــاة الخمــول والكســل : .2

ان الحيــاة الـــادئـة الســاـنـة الـت  ال يتخــللــا اى نشــال 
تعتبــا بفاـابـة دـــوة موتــوحـة السـتيطـان العــديـد مـن ريـاضــ  

وليـس بـالــضاورة ان يفـار  الشــخص  الفشــاــل الصحيــة.
ريـاضـة ـنيوـة بـل ان الـايـاضة مـفـا ــانـت بسيـطة تنعــش 

وال يــوجـد اســـل مـن الجســد وتبعــد ـنــه شــبح االمــاا  
 رياضة الفشــ .

 
أو القــلى عـــدة  Frying oilاســتعمـال زيــت التحــمـير  .3

 مــرا :
استــخدام تنتشــا  ـ  انحــاء ـاـياة مـن بلــدان العــالم ـــادة 

زيــت الـتحفيـا او الـقل  ـــدة مــااث  ـ  الونـادق والفـطاـم 
وال ـا تيـاياث ومحــاث الوول والطعفــية )الوا ل( ومحــاث 

ربفـا لفــدد لــويـلة >ــدا االســفاك ومصــان  البــطالـس الشبسي 
لتحفــيا الطعفــية والبــطالس والبــاذنجـان والولــول والـ ـوسـة 

هـو اضـا ـة  واالســفاك ... الخ . والفتبــ  ــادة  ــ  هـذه االحــوال
زيـت جـديـد جـزئيـا للتــدــيم ـلفـا نقصـت ـفيتــه نتيـجـة الوقـد 
الحــادث اثنـاء التحفــيا ومـن ثـم  ـانـه ال يـتم تغييــاه بـزيـت 

ألن اـــادة اســتخـدام  خــائ.ـةهـــذه ـــادة غــذائيـة جــديـد 
وتســخين بل وغلــيـان الــزيت لوتــااث لــويلـة وبـه االغــذية 

يـترتـب الــت  يتـم تحفــياهـا او قـليــا و ـ  وجــود الـــواء 
   -عليــه :

  الهــدم الـتام للفيتــاميـنـا  وخـاصـة الــذائبـة فـى الــدهـون 1)
A,D,E&K (  

  تـكـويـن مــركبا  بـولمـريـة معقــدة وايضـا نــواتـج 2)
بـالصـحـة العـامـة لالنســان   اكســدة للــزيت ومعظمهــا ضــار

 بـل ان بعضـهـا يعتبـر مـن المــواد المســرئنة والـتى تسبب 
االصــابـة بالســرئـان مثــل المــالون الــديـهــايـد  

Malonaldehyde . 
و   هذا الفجال يقول باو يسـور / منيا اس نـدر ـاتب هذه الفقالة 
   العديد من ابحاثه الت  اجااها والقاها    مؤتفااث دولية    
الوالياث الفتحدة وهولندا واسبانيا ان معدل حدوث هذه التغيااث    

 يتوقف ـل  :الزيت اثناء ـفلية التحفيا 
هـل هـو زيـت بـذرة  نــوع الــزيت المســتخـدم فـى التحمــير -

شـفـس ام  قـطـن ام زيـت ســويا ام زيـت ــانـوال ام زيـت ـباد
زيت نخيــل .حير ان ـل زيـت له خـواسـه الطبيعيــة 
وال ـيفـيائيـة الخـاسـة بـه وايضـا تـاـيبـه مـن االحفا  الــدهنيـة 
ومــدى تـاثــاه بـدرجـاث الحــاارة العــالـية اثنـاء التسـخـين . و ـ  
 هــذا الفجـال ايضـا يجب ان نوـاق بـين ــل من زيـت الســالة 

Salad oil وزيـت الطبيـخ والتحفيـا  Cooking oil  حير ان
االخـيا يتحفــل درجـاث حــاارة ــاليــة ماــل زيـت بــذرة القطـن 

 والصــويا والنخيــل ......الخ 
هــل هـو خضــاواث ) بطـالـس ام نــوع الغــذاء المســتخـدم   -

بـاذنجـان ام  ـلوـل ام ــوســة ام بصـــل ...الخ ( ام بقــولـيـاث 
)الطعفيــة او الوــا ـل( ام اسفــاك . ـ ـل غــذاء لـه التـاثـيا 

 الخـاص بـه .
حيـر مـــدة التســخـيـن او التحميــرالـتى يتعــرض لـهـا الــزيـت  -

يــزداد معــدل حـدوث التغيــااث  ـ  الــزيت ـلـــفـا زادث مــدة 
 التسخــين او التحفــيا.

 
 11يتب  فى ا 
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 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 سلوكيات كنسية

 أبونا بولس فؤاد

 تابع .... األطفال فى الكنيسة

ْضعان  الرُّ
 

ه مطلقاً سواء داخل الممملم    وهو الطفل الذى ال يمكن أن تتركه أمُّ
أوخارجه. فهى فى المل   تتابع حركاته وسكلاتمه وال يمبمعم   من 
 علعها  لحظة واحدة. وفى الخارج تكون أكثر إهتماماً به من حمعم  

 طعامه وتبععر حفاظاته ) البامبرز( ومالبسه ... إلخ . 
لذلك تجد كثعراً من األمهات يحملون حقائ  كبمعمرة المحمجمى تمكمفمى 

 إلحتواء هذه المطال .
وتمتد هذه الفترة من سا ة الوالدة وحتى يبلغ الطفل ثممماةمعمة   مر 
شهراً تقريباً. وخال  هذه الفترة يتدرج طعام الطفل من كموةمه لمبمن 
ً ) وكلمك حسم   األم إلى اللبن الصلا ى ثى األطعمة الطرية ةمو ما
ظروف كل أسرة( حتى يصل فى ةهاية الثماةعمة   مر شمهمراً إلمى 

 تلاو  الكثعر من األطعمة المعروفة.
كما ان الطفل فى خال  هذه الفترة يكون قمد بمدأ فمى المقمدرة  ملمى 

ويتمعَّ  طفل هذه الممرحملمة   الم ى بمفرده وتظهرله بعض األسلان.
بكثرة الضجعج والحركة )وال ّن(، وربما يكون هذا ال ّن ةو اً ممن 

 التفا ل مع الصلوات ورغبة مله فى الم اركة فعها.
ف  لى ةبمات بكاء األطفا  والتى يعب ّمر  و لى األم اللبعهة أن تتعرَّ
بها  ن إحتعاجاته  ن طريق البكاء. فهذه ةبمة بكاء المجموو وتملمك 

 ةبمة بكاء ال عور بالحر أو البرد ... إلخ ...... 
 راجع الرابط
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ك " يوتعوب" تحت إسى )بكاء األطفا (. ّ  أو البح  فى محر 
 

والجدير بالمالحظة أن األم تكون بععدة  ن الكلعسة والتلاو  زهماء 
ال هرين )لو كان المولود ككراً( وأكمثمر ممن كلمك قملمعمالً )لمو كمان 

(، حتى يسمح لمهما 21المولود إةثى( ) راجع سفر الالويعن أصحاح 
 بالتلاو  يوم المعمودية.

ف أن ةطل  من المرأة الوالدة أن تمظمل  لذلك يكون من غعر الُملص 
بععدة  ن الكلعسة أكثر من كلك بسب  ما يصدره طفملمهما المر معمع 
من أصوات ، فى ةفس الوقت ةريد أن ةتفادى ما يسببه هذا الر عع 

  من  و اء داخل الكلعسة.
لذلك ةقترح أن يكون فى تصمعى كل كلعسة مكان خما  بماألطمفما  

ف بما   همذه المبمرفمة تمكمون  .(CRYING ROOM)أو ما يُعمرف
ً ويموجمد  حوائطها الداخلعة من ال جاج ويكون لها باب مبلمق دائممما
بها سما ة للصوت وربممما شماشمة تملمفم يموةمعمة تسمتمطمع األممهمات 
الوالدات من متابعة القداس من خاللها. ووجود مثل هذه البرفة فى 
الكلعسة ال يعلى أةها مكان خارج الكلعسة. فقد ثمبمت بمالمتمجمربمة أن 
كثعر من السعدات إ تبروها كذلك فأصبحت فى مملمتمهمى المفمو مى 

 والضجعج بما ال يتفق وكرامة وهعبة بعت هللا.
 

أما إكا كاةت الكلعسة ال تحتوى  ملمى ممثمل همذه المبمرفمة فململمصمح 
 باآلتى:

 
( ال بد أن يحضر الطفل قداس المو وظعن بأكمله حع  يمممكملمه 2) 

أن ي تّى رائحة البخور الصما مد ممن ال موريمة وأيضما اإلسمتممماو 
لأللحان التى يرددها ال مامسة. )همذه المروائمح واألصموات تمظمل 
راسخة فى وجدان هذا الطفل حتى يكبر وتلمو قامته(. همذه المفمتمرة 
حتى لو أصدر الطفل أصواتاً قوية فهى لن تمكمون وا محمة وسمط 

 صوت األلحان والدف والصلج.
 
( أثلاء العظة والقداس تكون المكملمعمسمة همادئمة ويصمعمر صموت 1)

الطفل م  جاً وقد يتضايق مله اللاس. فإن لى تلجح األم فى تطبمعمق 
ما سبق ككره  ن " ةبمات بكاء األطمفما  " وشمعمرت أن طمفملمهما 
ش  لى الحا رين ، فال ماةع أن تخرج قلعالً لتوفى إحتعاجمات  ي و ّ
طفلها حفاظاً  لى م ا ر الحا رين ثى تمعمود. وفمى همذه المحمالمة 
ل أن يكون جلوسها قري  من أحد األبمواب حمتمى ال تضمطمر  يُفضَّ
إلى قطع مسافة طويلة داخل الكلعسة قبل أن تخمرج. وإكا راودتمهما 
ى  ّ أفكار أةها محرومة من متابعة القداس بسب  هذا المطمفمل ، تُمعم  

 ةفسها بال كر هلل  لى ةعمة اإلةجاب.
 
( باللسبة لتلاو  هذه الفئة من األطفا  يرا ى أن يكون المتملماو  3) 

من الدم فقط. فالطفل لعس لديه أسلمان بمعمد، كممما أن قمدرتمه  ملمى 
مّر بمعمض  التحكُّى فى الطعام داخل الفى ما زالت  معمعمفمة. وقمد تُص 
هات  لى أن طفلها يستطعع األكل. ربما يستطعع كلك فى البعمت  األمَّ
بعد  دة محاوالت، لكن الذبعحة المقدسة ال يجوز فعها المممحماوالت 
حفاظاً  لى قدسعة األسرار وأيضاً لعدم تموفمر الموقمت. ربممما يمبمدأ 
الكاهن فى تدريبه  لى تلاو  الجسد  لمد تموزيمع لمقمممة المبمركمة ، 
ومتى إطمأنَّ إلى كلك ال ماةع من ملاولته الجسد حتى لو لمى يمكمممل 

 الثماةعة   ر شهرا
 
( ما ةقوله هلا لعس فرماةاً أو أمراً كلسعاً واج  التطمبمعمق. ةمحمن 4) 

رةا لبعض المتا   التى يكون األطفا  سبمبماً  ةضع أمام اللاس تصوُّ
فعها وةترك لآلباء الكهلة والخدام تلظعى هذه المسمألمة ، كمل حسم  

 ظروفه وإمكاةعاته.
 

 الخادم والكمبيوتر

أو  ظهور إلستخدام الكمبعوتر  لى المستوى ال مخمصمى بمدأ فمى 
ملتصف الثماةعلات من القرن الما ى تقريباً واقتمصمر فمى بمادىء 

األمر  لى مجمو ة من البرامج الجاه ة مسبقاً والخاصة بمحمصمر 
البعاةات والتى يمكن للمستخدم أن يجعدها ويصمى البراممج بملمفمسمه  

أصمبمح  MOUSEو ا   WINDOWSوبظهمور إخمتمراو ا  
الكمبعوتر أسهل كثعراً فى اإلستخدام وتى تصلععه بكمعمات تمجماريمة 

 وصار فى إمكان أى شخص  ادى أن يقتلعه ويستعمله.
وكاةت فكرة تخ ين كمعة من المعلومات داخل جمهماز المكمممبمعموتمر 
تُمث ّل تحدياً من ةوو جديد يواجهه الخادم ، سمواء  ملمى المممسمتموى 
ال خصى له أو مع المخدومعن. ومن أهى اإليجابعات المتمى حمقمقمهما 

 الكمبعوتر للخدمة والُخدام ، ةذكر ما يلى:
سهولة  رض األفالم الديلعة سواء الدرامعة أو التسجمعملمعمة  (2)

  لى المخدومعن.
إمكاةعة  مل سجالت للمخمدممة  ملمى كمافمة األصمعمدة ممن  (1)

 حصر أسماء المخدومعن والعلاوين والحاالت المتلو ة.
تسجعل اللقاءات والممممتمممرات والمقمداسمات بمالصموت أو  (3)

 الصورة واإلحتفاظ بها كمرجع توثعقى إ المى لكل خدمة.
فتح مجا  فر  العمل للكثعر من ال بماب ممن المجملمسمعمن  (4)

 حع  بدأ دخو  هذا اإلختراو فى شتى مجاالت الحعاة.
التوفعر الوا ح فى الم ممن والمذى إةمعمكمس بمدوره  ملمى  (5)

 ظهور خدمات جديدة لى يكن تحقعقها سهالً فى الما ى.
 

ً فمى إةمقمالب  أما من اللاحعة السلبعة فقد كان ظهور الكمبعوتر سمبمبما
حعاة الخدام والمخدومعن  لى حدٍّّ سواء. وتتمثَّل أهمّى ممظماهمر همذا 

 اإلةقالب فعما يلى:
إستل اف الوقت بصورة غعر مسبموقمة حمعم  أن ال مبمف  (2)

بسر ة اإلةجاز إستحوك  لى األلمبماب واة مبملمت األكهمان 
 بهذا اإلختراو العجع .

سهولة الوصو  إلى الخطعة  ن طريق األفمالم واألغماةمى  (1)
 والمواد اإلباحعة ، وهو ما لى يكن متاحاً قبل كلك؟

ً مممما لمى  (3) تدةى المستوى الروحى لبعمض المخمدام تمدريمجمعما
ً ، بمل  يالحظه أغلبهى وا تقادهى بأن ما يحدُث لمعمس خمطمأ

 هو مجاراة لروح العصر.
دخو  سلبعات جديدة فى حعاة الخدام والخدمة ، مما كماةمت  (4)

 لتدخل لوال ظهور الكمبعوتر.
الجد  الذى كان يُثار  لى مستوى الكلعسة أو األسرة حو   (5)

ً ، وتضمارب  ً أو كملمسمعما صحة إستخدام هذا الجهاز مل لعا
 اآلراء حو  هذه القضعة.

الع ء المادى الذى أثقل كاهل بعض العائالت بعد إةتم مار  (6)
ْكم  لمو  إستخدام الكمبعوتر وشعور البعض بتخلُّفهى  ن الرَّ

 لى يقتلوه.
 دم إلمام المكمثمعمر ممن اآلبماء واألممهمات بملمظمريمة  مممل  (7)

الكمبعوتر سا د  لى تجماوز المكمثمعمر ممن األبملماء لمحمدود 
التربمعمة واألخمالع إ متممماداً  ملمى جمهمل الموالمديمن بمهمذه 

 التفاصعل.
الع لة اإلحتما عة التى ظهرت بوادرها مملمذ كلمك المحمعمن  (8)

ةظراً لجلوس األفراد لسا ات طويلة أمام هذه األجه ة مما 
سا د  ملمى إزديماد مسماحمة المتمبما مد بمعمن أفمراد األسمرة 

 الواحدة.

 

 الخادم ووسائل التواصل

ر وسمائمل  شهدت العقود الثالثة األخعرة طفرة غعر مسبوقة فى تطوُّ
اإلتصا  والتواصل. فقْبل ثالثعن  اماً أو أقّل قلعالً ، كاةت كماممعمرا 
الفعديو آخر اإلخترا ات المعروفة فى كلك الوقت ، وكان إستمخمدام 
التلعفون فى المكالمات الدولعة يقتصر  لى فئات قلمعملمة ممن الملماس 
بعن  ن بعوتهى وأوطاةهى من أجل لمقمممة المعمعم .  ّ أغلبهى من المتبر 
وكاةت قلوات التلف يون ال يتعدَّى  مددهما أصمابمع المعمد المواحمدة ، 

 وربما العدين.
 

ر التكلولوجى يب و حعاتلا بسر ة مت ايدة آلت إلمى مما  ثى بدأ التطوُّ
ةحن  لعه اآلن. وبقمدر مما كمان لمهمذا المتمقمدُّم المهمائمل فمى وسمائمل 
اإلتصا  من م ايا وسهولة ال تخطئها المعمعمن ، إال أن السملمبمعَّمات 
ر ال يستطعع أحد أن يُملمكمرهما أويمتمجماهملمهما.  اللاتجة  ن هذا التطوُّ
مة ، كمان  ر بصماته  لى الحعاة بصفة  امَّ وبقدر ما ترك هذا التطوُّ
للخدمة والخدام ةفس اللصع  بلفس القوة سلباً وإيجاباً ، همذا إن لمى 

  يكن أكثر.
 

فمثالً ، كان مععار إ تبار األسرة من الممحمتماجمعمن لملمممسما مدة فمى 
التسععلات مرهوةاً بعدد التلعفوةات المحمولة فمى المبمعمت المواحمد ، 
وحالعاً أصبح المععار هو ةو عة جهاز التلعفون الذى يمحممملمه أفمراد 

 هذه األسرة.
وبالطبع أصبحت متا   الخدمة فى هذا العصر الُمتَّصف بمالم خمى 
ً  من ظمروف المخمدممة فمى  فى كل شىء ، تأُخذ شكالً يختلف تماما
ً بممما  ما ممَّ العقود السابقة. وأصبح من الضرورى أن يكون الخمادم ُممل 
يطرأ من تبعُّرات وتطورات فمى  مالمى وسمائمل اإلتصما  ، حمتمى 
يتسلَّى له تقعمعمى المممواقمف ودراسمتمهما  ملمى أُسمس واقمعمعمة تمتمفمق 

 والمطلوب من حلو .
وحتى ال يطو  بلا الحدي  فى هذا األمر الُمقل ق ، رأيلا أن تلتملماو  
كل وسعلة من وائل اإلتصما   ملمى حمدة. غمعمر أةملما سموف ةمقموم 

 بعرض بعض أمثلة التحديات الم تركة لهذه الوسائل فعما يلى:
إستهالك الوقت بصورة  العمة مممما يممثمر بمالسملم   ملمى  (2)

 مجموو  مر اإلةسان وبالتالى تقل إةتاجعته.
المصروفات اإل افعة اللاتجة  ن هذا اإلسمتمخمدام والمتمى  (1)

 أصبحت تستل ف ةسبة  العة من دخو  األفراد.
المعلومات الضارة التى تأتى بها هذه الوسائمل مممما يمممث ّمل  (3)

ً وا محماً  ّيما ً وتمحمد  خطراً حقعقعا
ألخالقعات وقعى المجتمع خاصة 

 لمن هى فى مرحلة ال باب .
اإلدمان الوا ح المذى يسمعمطمر  (4)

 لى مستخمدممى همذه الموسمائمل 
وهذا ما ةالحظه فى سملموكمعمات 
الممكممثممعممريممن ةممتممعممجممة اإلسممتممخممدام 
الممتمواصمل ، ومما يسمبمبمه ممن 
  لة ال خمص  من المممجمتمممع 
المحعط به وتضمال  الممم ما مر 

 اإلةساةعة لديه.
 ممدم اإلطمممممئمملممان  ممن مصممعممر  (5)

المعلومات ال خصعة التمى يمقمدممهما ال مخمص  من ةمفمسمه 
وبإرادته ، ومن سعحصل  لعها ، وما هى األهداف الخفعَّمة 

 من وراء كلك.
تلاقص الوقت الذى يقمضمعمه المممرء فمى المعمبمادة والمحمعماة  (6)

الروحعة بسب  اإلرتباط باستخدام هذه الوسائل ، وسلبعمات 
 إستخدام وسائل اإلتصا  والتواصل داخل الكلعسة.

كثرة الحوادث واإلصابات لألفمراد والمممجمممو مات سمواء  (7)
حوادث المرور أو الصمدممات المكمهمربمائمعمة بسمبم  سموء 

 اإلستخدام.
 

  الخروج قبل نهاية القداس
 

خماصمة فمى المكملمائمس  مالمعمة   –من الظواهر الملحوظة هذه األيام 
د   –الكثافة فى الحضور  أن ترى اللاس يبادرون المكملمعمسمة بمممجمرَّ

الفراغ من تلاو  األسرار اإللهمعمة ، وممردَّات المتموزيمع مما زالمت 
تُردَّد. وإكا سألت أحدهى : " لممماكا تمخمرج ممن المكملمعمسمة قمبمل أن 
يصرف الكاهن مالك الذبعحة ويرّش اللاس بالماء ؟ " ، سعقو  لمك 
أةه ال يستطعع اإلةتظار لمدة ةصف سا ة أو سما مة حمتمى يملمتمهمى 

 التلاو . 
 

ً حمتمى تمكمون  هذا السلوك له أسبابه التى ةحمتماج أن ةملماق مهما ممعما
د ممارسمات. وأهمى  سلوكعاتلا مبلعَّة  لى قلا ة شخصعة ولعس مجرَّ

 ما يلببى مالحظته فى هذا ال أن ما يلى:
 
( ألحان التوزيع ج ء من صالة القداس ، وتموزيمع األسمرار لمه 2) 

ّرةا بالفداء العظعى الذى قدَّمه المسمعمح  معلى روحى  معق ، فهو يذك 
من أجل كل واحد ملا  والخروج قبل ةهاية توزيع األسمرار يمحمممل 

 فى طعاته  دم اإل تراف بحقعقة الفداء بطريق غعر مباشر.
 
( المفروض أن هلاك يوم فى األسبوو مخصمص لملمرب حسم  1) 

ّسمه" )خمر  ( ، وخمروج 8:    12الوصعة " أككر يوم السمبمت لمتُمقمد 
المرء من الكلعسة بحجة أةه مرتبط بقضاء أشعاء أخرى يهدم فمكمرة 
ّخ فكرة إختم ا  المعمبمادة فمى أداء  تخصعص يوم كامل للرب ويرس 

 الواجبات التى كثعراً ما تحدَّثلا  لها.
 
( األداء غعر الُمتقفن أللحان التوزيع واةمفمراد بمعمض ال مممامسمة 3) 

المرتلعن بأداء األلحان دون مموهمبمة وا محمة أو المتمرةمعمى بمالملمبمة 
 القبطعة ، قد يسا د  لى ةفور البعض وخروجهى من الكلعسة.

 
ً بمدون 4) ا   لى بطَّا  ، وأحعماةما ( إقبا  البعض  لى التلاو  )  مَّ

ممارسة سر التوبة واإل تراف( يسا د  ملمى تمكمدُّس المممتملماولمعمن 
وإطالة وقت توزيع األسرار. وغالباً همالء هى ممن يمخمرجمون ممن 

 الكلعسة بعد أداء الواج .
 
( الذين يخرجون من الكلعسة قبل صرف مالك الذبعحة يت بَّهون 5)

د  ج من محضر السعد المسعح بمممجمرَّ بعهوكا اإلسخريوطى الذى خرف
أن أخذ اللقمة. "فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت و كان لمعمال" )يمو 

( ، وهى يعللون بصورة غعر مباشرة  دم إدراكهى لمعلمى 32:   23
وجود مالك الذبعحة الحا ر فى الكلعسة ، وهذا ما ال ةر ماه لمهمى 

 أو  لعهى.
 
( إشراك ال ع  فى المردات أو تعلعممهمى األلمحمان  من طمريمق 6)

الترديد الصحعح و فْرض كلمات المديح أو الترةمعمممة  ملمى شماشمة 
 رض كبعرة يسا د المحما مريمن  ملمى المتمواجمد بسمبم  المتمممتُّمع 

 باأللحان والحضرة اإللهعة.
 
د 7)  ( كثعر من اللاس يتبادلون األحماديم  داخمل المكملمعمسمة بمممجمرَّ

اإلةتهاء من تلاو  األسرار اإللهعة غعر مبالعن بوجودهمى فمى بمعمت 
هللا ، مما يعطى اإلةطباو لآلخرين أن ما تبقَّى من صلوات لعس كو 
لون الخروج من الكلعسة إما لمهمذا السمبم  أو  ّ أهمعة ، وبالتالى يفض 

 تفادياً لعثرة اإلداةة.
 
( لقمة البركة التى يوز ها الكاهن  لى أفراد ال ع  بعد ةمهمايمة 8) 

القداس ، هى ةوو من اإلفتقاد. وخروج ال خص من الكلعمسمة قمبمل 
 مقابلة الكاهن وأخذ لقمة البركة يملع حدوث هذا اإلفتقاد المرغوب.

 
 
 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaFYhTZkTg6E&h=bAQFEAG0bAQFsyXUSrYf1VOpdyzPCD6LnZtSOIgB_vMeCJg&enc=AZMZHdXZPck85XeLVGUVP3iR5lr3anmgkTiPtM_lxxkPT44YvxS7DkGN310qU3JtMIKHArY162AftHLL_MAUqZ7A9sIQfTk8Ynxl3UkW2AzbYLizNfkx
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaFYhTZkTg6E&h=bAQFEAG0bAQFsyXUSrYf1VOpdyzPCD6LnZtSOIgB_vMeCJg&enc=AZMZHdXZPck85XeLVGUVP3iR5lr3anmgkTiPtM_lxxkPT44YvxS7DkGN310qU3JtMIKHArY162AftHLL_MAUqZ7A9sIQfTk8Ynxl3UkW2AzbYLizNfkx
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 ض من: جون كرياقوسعر
 

 كنائس مصر" ينظم اجتماع صالة من أجل مصر

نظمت لجنة خدام الرعايا بمجلس كنننا نس  انر الن    

يضم الكنا س األرثوذكسنةنة لالنكناثنولنةنكنةنة لا ننجنةنلنةنة 

لاألسقفةة لالرلم األرثوذكس، االثنةن،، اتنانمناة  ن   

 ن، جتنم  انري بنا بنداينة النلنقناذ األلق الن   ين نقنند  

المجلس للكهنة لالرعا  بنا األانالنةنم، الن   فسنانضنةنفن  

كنةسة الرلم األرثوذكنس بنا طنننكنا بنكنننةنسنة النقندينس 

"تةورتةوس"ي لااق المجلس با بةان ل  جن اللقاذ الن   

سةنااش ال  اة بة، الكنةسة للسا نم ا عن م النثندين نة، 

يشننهنند  شنناركننة الننمننكننران "نننقننوال"،  ننكننران طنننننكننا 

لفواب ها لكنةسة الرلم األرثوذكس با ضابة إلن  األنن نا 

"بوال"، جسقف طنكا لفواب ها بالكننةنسنة األرثنوذكسنةنة، 

لاألن ا "كاراس"، جسقف المنثنلنة لفنوابن نهنا بنالنكنننةنسنة 

 األرثوذكسةة، لآخري،ي الكلمات الما لقة  

العجاتي: تعععاليعالا وعااعحو ا اعحاص اللعيعصع ع  لع ع عر 

 المسلم ن مسؤوص عنها الكنائس المصري  

جبرز  واع "برلمانا" فانرينثنات النمنسنانشنار  نجند  

ال جافا، لزير الشؤلن القانونةة ل جلس النواب، لالاا 

جكد بةها جن ف دي ت اناننون األانواق الشن نانةنة لن نةنر 

الننمننسننلننمننةنن،، لننم فاننم بنن نند إلنن  الننوزار ي    ل نند  

"ال جافا" عل  جن الا دي ت ال ا ة بالقانون  سنؤلق 

عنها الكنا س المارية ال  ث، الباًا إلن  جن النثنكنو نة 

للزار  الشنؤلن النقناننوننةنة لنةنسنت  سنؤللنة عن، فنلن  

الا دي تي    لج ار إلن  جن النكنننةنسنة النمنانرينة  ن  

الم نةة بإ خاق الا دي ت المقاراة لإرسالها لنلنثنكنو نة 

 لعرضها عل   جلس النواب لمنااشاها 

البابا تحاضروس : لح لم تعرف ك ع  تعتعكعلعم تعالصعمع  

 أتضل

خاص الن نابنا فنواضنرلس الن ناننا، بنابنا ا سنكننندرينة 

لبكريرك الكراز  المراسةة، عنظنان  األسن نوعنةنة النان  

القا ا بكنةسة السةد  ال  راذ لالقديس األن ا بنةنشنو  بنا 

الكافدرا ةة المراسةة بال  اسةنة، عن، "النفنكنر ا ينجنابنا 

لكةف يساكةع ا نسان جن يمالك  لااق ال ابا، إن النفنكنر 

ال اط ذ يأفا  ، القلب لالن ات ل ن، األ نداناذ ل ن، 

الشةكان ل ، األا م ل ن، األانداث النجنارينة انولنننا، 

لجن ا نسان يساكةع جن يمال  الفكر الجنةند عن، طنرين  

األرا   لال ناذ لالنان نلنم لالندراسنة لالنمن نربنة لاسناب 

ك    لج ار ال ابا إل  جن جاند  ناناعنب  نجنانمن نننا بن  

 ار جن جى اضةة ف ار ب  المجامع الكم يانثندث بنةنهنا 

ااا لجن كان القضةة ال ف ان  ل لن  ن نربنة ل راينة 

بها للكن  بقط يريد جن يظهر ج ام الناس جن  عنلن   راينة 

بكم المواضةع،  كال اً األا اط بنالنقنوقل "لنو لنم فن نر  

 كةف فاكلم بالامت جبضم"

بعال جامع  القاهرة "المهعنعالنع عن" تعقعرء خلع عا   عااع  

 الالياا  بصحءة مبالئ      

اررت نقابة المهندسة، إل اذ خناننة النديناننة بنا تنمنةنع  

األلراق لالا ا  ت  اخم النقابة باور    د نةنة، عنلن  

جن يام جخ   وابقة المجلس األعل  رسمةا با جلق تلسةي 

لااق المهندس جنكونةو القمص  انةاق، عضنو النمنجنلنس 

األعل  لنقابة المهندسة،، جن ذل  تاذ ب د تمع فواة نات 

 ل ا ها ل"بالف م لاع علةهنا عند  كن نةنر  ن، األعضناذ 

لاف  ت  ةئة  كانب النننقنابنة انرارا  ن ند نةنا" لجلضن ل 

"إنن  جفشر  لجز ا   ر  بنوتنو ى  اخنم النمنجنلنس 

األعل  للنقابة لات  دلر   ا القرار الااري  "ي يُن كنر 

جن تا  ة القا ر  بنر ناسنة الندكنانور تنابنر نانار، اند 

اف  ت ارارا بإل اذ خانة الديانة  ، األلراق النمنكنلنوبنة 

 ن، األسنافن   لالنكن ب  اخننم النجنا نن نة، لفُن نند ننقنابننة 

 المهندسة، جلق نقابة فا     ا القراري 

البابا تحاضروس ومحاتظ اإلنعكعنعالءيع  يلعاءكعاو تعي  

 تيريج دتع  جاليالة من مالءن  ج راء

 ننارك النن ننابننا فننواضننرلس النن ننانننا، بننابننا ا سننكننننندريننة 

بكريرك النكنراز  النمنراسنةنة، لالنلنواذ رضنا بنرانات 

 ثابظ ا سكندرية، با ف ريج  ب ة تديد   ن،  ندرسنة 

"تةرار" لل ات، بن ند اانوق النمندرسنة عنلن   نهنا   

)األينن(لا الننفننرنسننا  نن، لزار  الشننئننون النن ننارتننةننة 

األلربننةننةي اضننر االانناننفنناق النن   جاننةننم بننا  ننكننانن ننة 

ا سكندرية ي لجلق  المثابظ كنلنمنة رانب بنةنهنا بنالن نابنا 

فواضرلس،  شد ا علن  جن النمندارس ذات الن نقنابنة ل 

ال لم المسانةر ا الانا فنقنوم بن(رة النقنةنم لالنمن نم بنا 

نفوس الك ب،  ؤكندا جنن  إذا فنثنقنقنت ا را   بسنو  

فاوبر المة(انةاتي  ، تان  ؛ جكد ال ابا فنواضنرلس بنأن 

النجاح  و جتمم  ا با الثةا  للك،   ا النجاح ال ينأفنا 

 ، براغ سواذ عل   ساوى الفر  جل المجامع بنم ينأفنا 

بالا ب لاالتاها ، كما لت  الاثةة   ار  المدرسة النانا 

لتد بةها كةف يانننع ا نسنان، بنا نسنان لنكنا ينكنون 

انسان  ال  يجب جن يناق القدر الكنابنا  ن، النانربنةنة ، 

با ريج   م     الدب ة يفا  باب األ نم ننثنو  سنانقن نم 

  شرقي

الكنائس تراب بقراء خل ا   عااع  العاليعااع  معن أوءا   

 جامع  القاهرة وتطالب بتعم مه

اظ  ارار تا  ة القا ر  بإل اذ خانة الديانة  ن، كنابنة  

جلرااها الرسمةة، بالك ةر  ، ر ل  الف م ا يجابةنة بنةن، 

القسالسة ال ي، اعا رلا القرار  ؤ را عل  ف لةب ال نلنم 

عل   ا  لن   ، اناماذات  ينةة جل سةاسةةي األب ربنةن  

تريش الماثدث الرسم  باسم الكنةسة الكاثولةكةنة لتن  

الاثةة للدكاور تابر ناار ر ةس تا ن نة النقنا نر  بن ند 

ارار إل اذ الديانة  امنةًا جن فث ل ا ل  كابنة  نؤسنسنات 

الدللنة النان  ال فسنانلن(م لتنو  الندين، ضنمن، جلراانهنا 

الرسمةة لاعا ر تنرينش جن النقنرار فنثنرك تنةند ننثنو 

الدللة المدنةة  امنةًا جن يانم فنكن نةنقن  بن  جلراق النانقندم 

لل مم  ن نلنمنا فنفن نم كننندا النان  فنثنظنر لضنع  نور  

الش ص ب   ساندات الاقدم للوظةفة اا  ال يام فنمنةنةن(  

 ينةا جل لونةًا لذلن  انان  ينانأ نب النمنجنانمنع لالنقناننون 

لالمناخ ال ام  لن نا ن   ن، النرانم النقنو ن  ج نا النقنمنص 

 لةب  ا  ساليرس عضو المجلس المل  ال ام لألا اط 

األرثوذكس بقاق جن الجا  ة اناارت لل لم عل  اسناب 

الكا فةة ب  برق بة،  سلم ل سةث  إال بنمنا اند نت يند  

ب   ثراب ال لم لالدراسة لاسنان ن ند سنالينرس جن ينانم 

ال اذ خانة الديانة  ، بكااات الرام القو    ساقن نً  بن  

ظم ا( ة  ، ال ق ات اد فوات  ذل  ج مها  نع الكنا نس 

ال(لاج ب ةر المسةثةة، لا رار ا عنلن  فنقندينم  نهنا   

خلو  وانع لل(لاج ل   الشهنا   النان  فنانضنمن، اانرارا 

 يفةد بافثا  ال(لتة، ب  الدي،ييي

المنظماا العقعبعطع ع  تعي أوءوبعا تعاليعن اعاد  نع عنعا   

 اإلءهابي

فقدم افثا  المنظمات الق كةة با الرلبا ب الص الن ن(اذ 

با  هداذ الوط، االثنا عشر ال ي، سالت   ا هم الننقنةنة 

 51علا ثر  سةناذ لطالب ا فثا  با بنةنان لن  النةنوم 

اكاوبربالقااص لد اذ  هنداذ سنةننناذ األبنريناذ لجعنلن، 

افثا  المنننظنمنات النقن نكنةنة بنا جلرلبنا  عنمن  لنلنقنةنا   

المارية با  كابثة ااٍلر اب لةساند تنننو ننا الن نواسنم 

با نفس الهد  كما طالب القةا   السةاسنةنة بناينجنا  انم 

سريع للقضاذ علا ااٍلر اب علا ارض سةناذ لفجفنةنف 

  نابع ااٍلر اب علا ارض  اري

ا ابا نحلاير داع ا ا وباط للرا  شعهعاداا "بعلعال ": 

 اب الحطن يحتم عل نا دعمه

لت  األن ا سولاير جسقف الكنةسة الق كنةنة األرثنوذكسنةنة 

بمدينة  ل ورن با جسارالةا لفواب ها، الشكر إل  الر ةس 

ع دالفااح السةسا، عنلن  انرار عنو   لزار  النهنجنر ، 

 ؤكدًا ج مةاها با ربط المنانرينةن، بنالن نارج بنوطنننهنم 

لااق األن ا سولاير، خ ق لقا    ع لزير  الهجر  نن نةنلنة 

 كرم، إن المارية، با جسارالةا يدعمون كم ال كوات 

ا   اةة لالسةاسةة الاا يقوم بها الر ةس،  شةًرا إلن  

جن اب الوط، ال   يسر  با   اذ ج   ار ، ينثنانم 

علنةن   عنمنهنا خن ق النمنرانلنة النرا نننة لجعنلن، األنن نا 

سولاير، ع،  سا مة إي ار ةة  ل نورن ب"ن" نا نانا جلنف 

 لالر جسارالا" لشراذ  ها ات ب    كثابن( ل شنجنع 

 لكم المواطنة، لمساند  الوط، ل راذ فل  الشها اتي

البابا تحاضروس يطلق امل  "ترا  كعنع عسعتعنعا   ءو  

 وا اة"

جبرزت تريد  "الوطن،"، إطن ق النقنس بنولنس انلنةنم، 

الماثدث الرسما باسم الكنةسة القن نكنةنة األرثنوذكسنةنة، 

المرك( ا ع  ا للكنةسة، املة تنديند  فنثنمنم عنننوان 

"فراث كنةسانايي رلح لاةا " فثت   ار "تند  جينا نننا 

كالقديم لجكد القس "الةم"، با فاريثات  ثنفنةنة، جن 

الثملة ف ث  قكع بةديو جس وعنا ينقندم  ن، خن لن  جاند 

جساافة الكنةسة   ن  ف لةمنا بنهند  فنرسنةنا النمنفنا نةنم 

الرلاةة الكنسةة با نفوس الشن نب النقن نكنايي لاناق إن 

الثلقة األلل  عرض خ لها ال ابا فنواضنرلس الن ناننا، 

بابا ا سكندرية لبكريرك النكنراز  النمنراسنةنة،  نفنهنوم 

امم عنوانل "كنننةنسنة رلانةنة"ي  شنةنًرا إلن  جنن   ن، 

المقرر جن فن نرض النثنمنلنة انلنقنافنهنا، األاند  ن، كنم 

 جس وةيي "  

 "انتعال لالءتباط" بمعهال الرعاي 

اخاامت بم هد الرعاية لالاربةة  لر  تديد   ،  لرات 

النمننقنن ننلننةنن، عننلنن  النن(لاج لالناننا اننمننلننت اسننم "اسننانن نند 

ل رف اط"ي اةث اام نةابة األن ا  نوسن  جسنقنف الشن ناب 

للكةم الم هد يرابقن  ننةنابنة األنن نا بنوال جسنقنف طنننكنا 

باوزيع  ها ات اتاةاز الدلر  لالهدايا النان كنارينة عنلن  

 شنارك  521المشاركة، با الدلر  لال ي، بلغ عد  نم 

ي كر جن      ا الدلر  ال ال ة  ، "اسنان ند لن رفن ناط" 

ننوبنمن نر  51بةنما  ، المقرر جن ف دج الدلر  الراب ة با 

  يسم ري 51المق م لفناها با 

الملك عبالهللا: المس عحع عحو العععر  جعس  أنعانعي معن 

 التنحع تي المنطق 

ااق المل  ع دهللا ال انا إن المسةثةة، ال نرب يشنكنلنون  

ت(ذا جساسةا  ، االة الانوة بنا النمنننكنقنة، البنانا إلن  

 لر م ل سا نمنافنهنم النواضنثنة بنا النمنثنابنظنة عنلن  

المقدسات با القدس،  ا ياكلب ب ق الم(يد  ن، النجنهنو  

لثماية لتو  م لالثنفناظ عنلن   نوينانهنم ل ند  النمنلن  

ع دهللا اخن ق اسنانقن نالن ، بنا اانر النثنسنةنننةنة ج نس، 

المكران بةةر بافةساا بةاساباال، بمناس ة ف ةةنن   ن، ان نم 

ال ابا برنسةس،  دبّرا رسولةا لل كريركةّة الن فنةنننةّنة بنا 

القدس عل  ج نمنةنة إ ا نة النثنوار بنةن،  ن نانلنف جفن ناة 

األ يان، لبما ي (ز انةنم النانسنا ن  لالن نةنش النمنشنانرك 

لجعننرب الننمننلنن ، خنن ق الننلننقنناذ النن   اضننر  كنن ننةننر 

 ساشار  المل  للشؤلن الدينةة لال قابةة األ نةنر زناز  

ب،  ثمد، الم  وث الش اا للمل ، ع، فقدير  لجنهنو  

ال ابا برنسةس با   ا المجاق عل   ساوى ال الم للنفنت 

المل  إل  الثالة الفريد   ، ال ةش المشارك الاا يانمنةن( 

بها األر ن، ل ا يضم   ،  وااع الثج النمنسنةنثنا ذات 

األ مةة الااري ةة لالدينةة با المنكقنة،  ن نمنننا النجنهنو  

الاا ب لت لار ةم  واع ت م نة و لالكنةسنة بنةن ، لالن   

 ي ا ر  ، جبرز  وااع السةااة الدينةة با المملكةيي

تلاليالاا أمن   بمصر القاليمع  بعععال اكعتعلعاف نعردا   

 أثر 

 هد  ارة اار الشمع بجوار اا، ننابنلنةنون بنمنانر 

القديمة، فشديدات ج نةة  ، ا م رتاق األ ن، لذلن  بن ند 

 52الق ض عل  ث ثة ج  اص بنداخنم سنر اب عنمنقن  

 اًرا، با  ثاللة  نهم لننهنب لسنرانة بن نض  ن، آثنار 

 ار لااق جاد  هو  ال ةان إننا بوتئننا بنانواتند انوات 

األ ، بالمنكقة لالق ض عل  ج ثاب المثنم النانجنار  

ال   فم افر السر اب ب  لجكد جن جاند انراس النمنقنابنر 

الااب ة لألا اط اام با ب غ ع، ج وات زري نة بنالنقنرب 

 ، المقابر، لعل  الفور اضرت اوات األ ن،، لجلنقنت 

الق ض عل  ج ثاب المثم، لثةن، اندلم النننةنابنة للبند 

  ، لزار  اآلثار لم ربة االة السر اب األثر 

 والان  البابا تي الكاتالءائ   المروس   با نكنالءي 

 ل  اداسة ال ابا األن ا فواضرلس الن ناننا  ن   ربنع 

ب ور عشةة با الكافدرا ةة المراسةة باألسكندرية  سناذ 

اكاوبر، ل ارك با الا   نةابة األن نا جبنةنفناننةنوس  51

جسقف لر ةس  ير القديس جبو  قار لنةابة األنن نا بنابنلنا 

األسقف الن نام لنكنننا نس انكناة النمنننان(  بناألسنكننندرينة 

لالمسؤلق ع، خد ة الش اب بالمدينة لالنقنمنص رلينس 

 راس لكةم عنام الن نكنرينركنةنة بناألسنكننندرينة لالنقنس 

جنجةلوس اسنثن  لالنقنس ج نوننةنوس عنا ق سنكنرفنارينة 

 اداسا  لعد   ، األباذ كهنة ا سكندريةي

مجالى يعقح  يعتعتعتعل أوص معركعس  بعحعا  العقعلعب تع  

أنعحاو   بعحعضعحء و ءا  الصعحع  والععتعععاوو العالولعع  

 والتضامن

فشننهنند  نندينننننة جسننوان، ابنناننانناح 

الدكاور  جدى ي قوب النجنراح 

ال الم ، ل جلس ج نناذ  نركن( 

الننقننلننب بننأسننوان، جلق  ننركنن( 

 ا انص بن  جبنثناث النقنلنب 

بمؤسسة  جدى ي قوب للقلب بأسوان، بثضور الدكانور 

جامد عما  الدي، لزينر الانثنة لالسنكنان، لالندكنانور  

زا   لال  لزينر  النانضنا ن، االتنانمناعن ، لالندكنانور  

 سثر نار لزير  الا الن الدلل ي

لي قد الدكاور  جدى ين نقنوب،  نؤفنمنرا لنلنثندينث عن، 

ففا ةم  ركن( األبنثناث النجنديند، بنأاند بنننا ق  ندينننة 

جسوان، ثم ي ق   اباااح لففقد النمن ننن  النجنديند بنثنضنور 

الوزراذ لالضةو  المشاركة، ثم ي اام االباااح بمؤفمنر 

 ثف  لنلنر  عنلن  جسنئنلنة لاسنانفنسنارات ا عن  نةنةن، 

لالاثفةة، لي د  رك( األبثاث الجديند، طنفنر  كن نةنر  

ف دم ع ج  رض  النقنلنب،  ن، خن ق  نجنمنوعنة  ن، 

األبثاث ال لمةة الثندين نة، ين ند نا كنوكن نة  ن، األطن ناذ 

لال اا ة، الن نالنمنةنةن، بن  جلرلبنا لالنوالينات النمنانثند  

األ ريكةة، بهد  ربع نسب النجاح ل ملةات لتنراانات 

القلب  اخم  رك(  جدى ي قوب بأسوان لي منم  نركن( 

 جدى ي قوب لنلنقنلنب بنأسنوان ان نم ذلن ، عنلن  إعندا  

 جموعة  ، األبثاث ال لمةة الثدي ة بن   نجناق عن ج 

ج راض القلب  اخم  رك( جسوان، ل نع ابناناناح  نركن( 

آال   1طواب  بنمنسناانة  4األبثاث الجديد المكون  ، 

 ار  ربع، ياة  الفر ة لألط اذ ال مم ب    ن   ساقنم 

 خا ة باألبثاث الجديد ي

الكاءديناص شحابحءو    محب الكن عسع  العقعبعطع ع  يعسوء 

 مصر

للكننةنسنة النقن نكنةنة  نثن نة كن نةنر  لفنقندينر خناص لندى 

الننكننار يننننناق  ننوننن ننرن لفننظننهننر ننا 

 وااف   ع الكنةسة الق كةة بالنننمنسنا 

كننان آخننر ننا إ ننداذ  كننافنندرا ننةننة 

ال  راذ المنننانانر  النانا فنقنع بنا 

الب ال ا مة بةةنا للكنةسة الق كنةنة 

بننا  ننايننو الننمنناضننا خنن ق زيننار  

 اداسة ال ابا فواضرلس ال انا األخةر  للنمساي

أل  نحءى يععمعلعحو تع  العمعصعااعع والعمعطعاععم  053

 والحءش الص  رة

جلننف سننورى بنن   اننر، طنن ننقنناً  111جكنن ننر  نن،  

 ااا ةات زةر رسمةة، تاذلا إلةها ب د اندالة ثورفهم 

ً تندينداً 2155 ،  ارس عام  51ب   ، بشنكنلنوا عنالنمنا

 اخم المجامع المارى،  اركوا بن  إنناناتن ، لجخن لا 

 نن،  نندخننرافنن ، بنناعننوا لا نناننرلا، بننأخنن لا  نن، لنن ننة 

المارية، لف ا ن فنهنم، لجضنابنوا عنلنةنهنم، بنأ ن نثنوا 

    طريق   اخم ال ةئة الماريةي  « ا ةاً »نسةجاً 

 بال  أعماص التعم ر بالير اللايب با وصر

بدج  ير األن ا باخو ةوس باألاار "الشاينب" بنا إنشناذ 

 نكقة ا ل  تنديند  )زنر  لنلنر ن نانا بنالندينر لن بناذ 

الر  ان لطال   الر  نة، لكن لن  ج ناكن، إانا نة فانلن  

للضةو   ، اآلباذ األساافة لالر  ان لبا   ا السنةناق، 

فم فكلةف  هندسة،  ا ااة، با كةنط  ن   النمنننكنقنة 

لاالةا بدجت عملةات إنشناذ جرضنةنة خنرسناننةنة ينجنر  

ال مم بها عل  ادم لسناق كنمنا فنم عنمنم بنوابنة تنديند  

خاةًاا له   المنكقة لإااطنانهنا بسنور ينرفن نط بسنور 

الدير  ، تمةنع االفنجنا نات، ل نا انالنةنا بنا  نرانلنة 

 الاشكة ات النها ةةي

أنرة الراال من ر اءماا حس تتبعرع لعتعحنعععاا معركعس 

 مجالى يعقح 

ارر  جلس ج ناذ  ؤسسة  نجندى ين نقنوب اطن ق اسنم 

عنلن   شنرلة النانوسن نات  « نةر جر ناننةنوس»الراام 

طنوابن  لالن ى ينقنام عنلن  ننفنقنة  1الجديد المكون  ن، 

لف رة  ، جسنر  النراانم، لسنةنانم فن نانةنان  لن ن ج 

سنرينرا لعنةنا    01ااالت ض ف عضلة القلب ليضم 

ل  ج األسنانيي تاذ ذل  خ ق اباااح المنرانلنة الن نالن نة 

 ، فوس ات  ؤسسة  جدى ي قنوب ألبنثناث لا نراض 

القلب بأسوان بنثنضنور زنا   لالن  لزينر  النانضنا ن، 

لاللواذ  جدى اجازى  ثابظ اسوان، لفضم النمنرانلنة 

ال ال ة اادث   ا م ال ثوث ب  ا نراض النقنلنب لاكن نر 

 رك( للاثالةم الك ةة لبنكا اةويا للدم لاألنسنجنة لذلن  

 21االة ينو نةنا بندال  ن،  11الساق اق لبثص لع ج 

االةي لااق  جدى ي قوب إن  ب  زاية السن نا   لنظنهنور 

النننمننن ننننننن  النننجنننديننند بنننهننن   النننجنننو   ل ننن، فننن نننرعنننات 

المارية، يلا ا ت لزير  الاضا ، بالجهد ال ى ين ن لن  

ال رلبةسةر  جدى ي قوب ل ؤسسا  ال ةرية بن  عن ج 

الفقراذ بالنمنجنان خنا نة االطنفناق لطنلن نت  نؤسنسنات 

المجامع المدن  بدعم المشرلة الرا د ب  فنقندينم الن ن ج 

المجاناي لجثناذ االاافاق لاع  جدى ي قوب بنرلفنوكنوق 

ف الن  ع  ؤسسا  األلف  للانمةة ال شرية لاالتامناعنةنة 

لالم رب  ال ةرية يقض  بناندرينب لرعناينة الن ناان نةن، 

 المارية، لفقديم الدعم الكا م الساكماق ابثاثهمي

   

وعبعر “ اعم النحء نطع بعال اسع طبق  الر ام التي ت ّطي 

 اذ زةر  نانواّنع بن ند إزالنة النركنام ج نام ”… المس ل

 ذ وق الشرطة االسرا ةلةة!!!

را ثة طةب ذكةة باضت  ناك ل ألت المكاني تاذ  ن ا 

بةت لثنم  -با بةان  كاب كنةسة المهد للرلم االرثوذكس

بن ند إزالنة النقننكن ننة 

الاا ف كا النثنجنر 

األ لا ال   ُسجنّا 

عننلننةنن  تسنند ربنننننا 

ل نن ننلننانننننا يسننوة 

المسة  بن ند  نلن ن  

، ع ار  ر   نا ” ل وف  انها لثظة فاري ةة، الةس ك ل ؟

جاد جبرا  الشرطة االسرا ةلةة المنانواتندين، بنا النمنكنان 

” نا ةوناق تنةنوزنرابنةن “ لال   كان يراب  بري  عمم 

ال   فنواتند بنا النمنكنان  عندا  لثنا نقنا عن، النثندث 

الااري ا بفا عنمن   ن ناننا   سنةنثنةنا الشنرق، ظنهنر 

باةص نور  ، المكان ال   ي اقد جنّ  ا ر ربنننا يسنوة 

المسة  إذاً، ن(ة بري   ، المر مة، ط قة الرخنام النانا 

ف كا الق نر، لنلنمنر  االللن   ننن  انرلن، بنا  نثناللنة 

للو وق إل   ا يُ اقد جن  سك  الا ر  األ لنةنة النانا 

، ” سجا علةها تسد الرب يسوة  ا فنم اكنانشنابن   ن  نم

بنريندرين  ”  نا ةوناق تةنوزنرابنةن “ ااق عالم اآلثار با 

 ة رت، لاد جزل   سؤللو الكنةسة ال ربة ا ام الثنجناج 

اباداذ  ،  ساذ األرب اذ لااق  ة رت ان ب طة النرخنام 

يي لفثت الرخنام، كناننت طن نقنة 5111لم فُن(ة  ن  ال ام

جكاوبر، كان ال مناق  22 ، الركامي لعند ظهر ال مةس 

انهوا إزالة الركام، كا فة، ع،  اذ زةر  نانوانعل لنوح 

 -آخر  ، الرخامي لابدى  ة رت اعاقا   جن اللوح ال اننا

 -ل و ر ا   لظهر علة  نقش   ةر با  كم  نلنةنب

ي و  فاري   إل  القرن الن ناننا عشنري انن   شنقنوق بنا 

ال جعنانقند انن  الان نر  “ الوسط، لفثا  ط قة بنةنضناذي 

، عنلن  ” األ لةةي ال ي(اق ا ا نا عمم اك ر )لنلنقنةنام بن ا

اول  يريد بري  الار ةم ان يسد بإاكام تو  الق ر، ان نم 

ان يثق، جت(اذ  ، الق ر بالكة،  ، اتنم النان ن(ين(ات، 

لبالاالا ال فاسرب الما    اخم  ا ين نان نر انن  الان نر  

المقدسة با زضون ذل ، سة ق  ت(ذ  ، الق ر  فاواا، 

لعمد ال  راذ ال  با  ناب    ساكةلة با جاند النجندران 

الرخا ةة لل ربة الداخلةة، كا ينانمنكن، النثنجناج  ن، ان 

يلقوا نظر  خاطفة، للمر  االلل ، عل  ت(ذ  ، النجندار 

 الجةر  ال   ي اقد جن  ا ر يسوةي 
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 آلخـر سنـت....وآلخـر رجـل ؟!
 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى

  
مواطنة مصرية تشع وطنية وحماسا وحبا لوطنهاا  مالاال الا ار اة 
والنشاط  واإلجتهاد التستقر في مكان والتتجمد خلف مكتب تضاما  
حجرة في مبنى الوزارة لكي تمارس عملها.  النا الاة تاباو   ا د 
العالم تبعث  رسائل البمأنينة للمصريين  مصر آمنة وعلى البريق 
الص يح  رغم أصعب وأخبر الت ديات الاتاي تاواجاهاهاا  والاتاي  
ر ما لم تواج  دولة من قبل. هي وزيرة الهجرة وشئون المصاريايان 
 الخارج  معالي السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد. جااتت فاي زياارة 
إلى أستراليا للمرة اللانية رغم مرور عام واحد على است مها حقيبة 
الوزارة  التي  انت قد ألغيت منذ أ لر من ر ع قرن  فاأعاادت لاهاا 
ال ياة من جديد  وا تدعت أسلو ا جديدا وفاعااال وماتاباورا لالاعامال 
والتواصل مع المصريين في الخارج قاائام عالاى الالاقاات  والا اوار 
وجها لوج    صراحة  وشفافية  وقلوب مفتوح   وعاقاول واعاياة  
ومدر ة لخبورة وأهمية الل ظة. جاتت هذه المرة ومعها وفد رفيع 
المستوى يضام خابارات وماتاخاصاصايان فاي ماجااالت  اإلساكاان  
والجمارك  واإلستلمار  والتجاناياد  وماعاهام مانادو ايان عان الابانا  
المر زي المصري والبن  األهلي المصري ومستشفى  هية لاعا ج 
سرطان اللدي  المجان.ولقد قام القاناصال الاعاام الاماصاري ماعاالاي 
السفير يوسف شوقي  ترتيب لقات لسيادتها والوفد المارافاق لاهاا ماع 
مجموعة  بيرة من أفراد الجالية الاماصارياة تضام  اافاة الشارائاح  
واألطيا  واألعمار و  ضورمعالي السافايار الاماصاري  اكاانابارا 

 م مد خيرت.
 ان اللقات في حب مصر ومن أجل مصار أماناا الاعاظاياماة الاقاوياة 
الصا رة التي تخوض معر ة وجود ومصير ضد أعتى التنظاياماات 
اإلرهاااا اااياااة فاااي الاااعاااصااار الااا ااادياااث وقاااوى عاااظاااماااى تااارياااد 
تفكيكها وتقسيمها والقضات على هويتها.مصر التي وإن طلابات مان 
أ نائها الدعم والتعضيد فهي التأخذ فقط  ل تعبي لاهام أيضاا أ الار 
مما يعبي لهم أي أحد في هذا العالم.لقد عرضات الاوزيارة إصادار 
شهادات استلمار الدوالر اإلسترالي  فوائد ر ماا أ الار مان ضاعاف 

%4الفوائد التي تعبيها البنوك األسترالية.ألشهادة لمدة عام  افاائادة 
%6% ولامادة خاماساة أعاوام  افاائادة 5 ولمدة ث ثة أعوام  فائادة 

 والشهادة فئة مئة دوالر ومضاعفاتها و دون حد أقصى ويصادرهاا 
البن  األهلي المصري ويضمنها البن  المر زي المصري والفوائاد 
تودع في حساب  إسم صاحب الشهادة مع إماكااناياة تا اويالاهاا إلاى 
حسا   في أستراليا وأيضاا إماكااناياة إلاغاات الشاهاادة فاي أي وقات 
وال صول على قيمتها  ل هاذا  االادوالر األساتارالاي. اماا عارض 
الاماتااخاصااصاون الاتاسااهاياا ت واإلماتااياازات الاتاي تاقاادماهااا مصاار 
للمستلماريان و اخااصاة فاي ماجاال اإلساكاان واألراضاي  وأيضاا 
التيسيرات واإلعفااتات الاجامار اياة وتا ادياث وتاباويار الاقاوانايان 

 الخاصة  ذل .

مصر تواج  حصارا اقتصاديا غير معلن ولكن اجاراتاتا  واضا اة 
وضوح الشمس.لقد قامت سفارات أمريكا و ريبانيا و ندا وأستراليا 
 ت ذير رعاياهم من السفر إلى مصر وأعلنت عان احاتاماال تانافاياذ 

  تساتاهاد  الاتاجاماعاات 1/01/6//6عمليات إرها ية  برى ياوم 
واألما ن المزدحمة.في هذا اليوم  الذات  انت مصر ت تفل  امارور 

عاما على افتتاح أول  رلمان  ها واستقبلت ألاف وخاماساماائاة  51/
      زائر من أعضات  رلمانات العالم في مدينة شرم الشيخ

ومر  ل هذا  س م وأمان ليفضح التآمر وم ااولاة إشااعاة الاخاو  
والفزع.هذه الدول لم تمنع رعاياها من السفر إلى فرنسا التي حصاد 
اإلرهاب فيها مئات األرواح من المدنيين في عمليات رهاياباة اهاتاز 
لها العالم  ل  وال من السفر إلى أمريكا  عد مذ  ة أورالندو وال إلى 
تونس  عد قتل العشرات من السياح على شواطئها وال إلى إسرائايال 
التي اليمر يوم عليها دون سقوط قتلى وجرحى  ها من الفلسبينيايان 
واإلسرائيليين وال إلى تر يا التي يضر ها اإلرهاب  اعادة عامالاياات 

فاي هاجاوم  1/01/6//4/ برى راح ض يتها المئات آخرها ياوم
 الصواريخ على مدينة أنبا يا جنوب تر ياا. ولاكاناهاا مصار الاتاي 
يريدون إسقاطها وتر يعها.إحدى الدول العر ية الشقيقة التي وقافات 

 ولاهاا  ال الشاكار 01/0ياوناياو  01إلى جوار مصر  اعاد ثاورة 
والتقدير واإلحترام تاهادد ا ن  اتادمايار اقاتاصااد مصار الخاتا   
المواقف حول أسلوب حل األزمة السورية وقد قامات فاعا   اقاباع 

 إمداد مصر  البترول.
اإلت اد األورو ي ومفوضية ال  جئين طلبت مان مصار أن تاكاون 
مستعدة الستقبال خمسة م يين الجئ من سوريا وليباياا عانادماا ياتام 
التدخل عسكريا في البلدين إلنهات الوضع ال االاي فاياهاماا وأمارياكاا 
طلبت إقامة قاعدة عسكرية في مصر ردا على وجود قوات روسياة 
في سوريا.مصر رفضت  ل ذل  ألنها اليمكن أن تكون شريكا فاي 
تدمير جيش عر ي وتمازياق  الاد عار اي وتا اويال ماواطانايا  إلاى 
الجاائااياان والياامااكاان أن تساامااح  ااوجااود قااوات أجاانااباايااة عاالااى 

(  أنها 061أرضها .إعترفت هي ري  لينتون في  تا ها ) لمة السر
دولة وأقنعتهم  اإلعترا   الدولة اإلسا ماياة  اماجارد  0//"زارت 

إع ن قيامها  اإلتفاق مع جماعة اإلخوان  في ص رات سينات ولكن 
ساعة وتقول  20أفشلت المخبط قبل تنفيذه ب01/0يونيو 01ثورة 

النستبيع أن نتادخال عساكارياا فاي مصار ناظارا لاتا حام الشاعاب 
المصري مع جيش  وأيضا لقوة الجيش المصري  ولكننا النستباياع 
أيضا أن نترك مصر تعوق تنفيذ مخبباتنا".إذن أيهاا الاماصارياون 
هي ال رب اإلقتصادية إلذاللكم وتر يعكم.لعلم سيادتاكام ياوجاد فاي 

 ألف الجئ سوري.511مصر 
مصر اليوم في حاجة إلى وطنية  ل أ نائها وطنية األقابااط  اناياساة 
وشعبا والتي أ ادهاا الاتاارياخ عالاى مار الاعاصاور  وإلاى الاجاهااد 
 المال.الجهاد  النفس تقدم على الجهاد  المال في آية واحدة فقاط فاي 
القرآن الكريم  ينما الجهاد  المال تقدّم على الجهاد  النفاس فاي تساع 
آيات ألن نفع المال متعدد ومتنوع  اخا   الاجاهااد  االانافاس.وقاال 

األلوسي رحم  هللا:"لعل تقديم األموال على األنفس لما أن المجاهدة 
 األموال أ لر وقوعا وأتم دفعا لل اجة حيث الياتاصاور الاماجااهادة 
 ااالااناافااس  اا  مااجاااهاادة  ااالاامااال".والاا ااب الاا ااقاايااقااي هااو تضاا اايااة 
وعبات ودعم ومساندة في األوقات الصاعاباة  ولاياس أصاعاب مان 
األوقات التي تمر  ها مصر ا ن ولل رية ثامان عالاى األحارار أن 
يدفعوه  ما وأن  عندما تدعام مصار ماادياا ساتا اصال عالاى فاائادة 
أضااعااا  أي فااائاادة ياا ااصاال عاالاايااهااا أي وعااات إسااتاالااماااري فااي 
العالم.فمصر التأخذ من  فقط  ل هي تعبي  أيضا أر ااحاا  أي أن 

 الكل را ح.
يقدّر عدد المصريين في الخارج   والي سبعة م يايان مصاري إذا 
اشترى  ل مصري شهادة استلمار دوالرية  مبلغ ألاف دوالر فاقاط 
ألف دوالر ل صلت مصر علاى ساباعاة مالاياارات دوالر تشاد مان 
أزرهااا وتااقااّوي عاازياامااتااهااا وتااجااناابااهااا مااكاار الاامااا اارياان وتااآماار 
ال اقدين وسخرية الشامتين وأالعيب األقزام الصاغاارالاذيان صاّور 
لهم خاياالاهام الامارياق أناهام قاادرون عالاى الاوصاول إلاى قااماة 
مصرومناط تها.وأؤ د أن هناك من المصريين من يستباياع شارات 

نا ان الاماصارياون   شهادات استلمار  أ لر من ألف دوالر  اكالايار.
شااعااب الااتاا ااديااات تاافااّجاار األزمااات طاااقاااتاانااا الااكاااماانااة فاانااقااهاار 
الصعب ونهزم المست يل.في القوات المسل ة نقسم عالاى أن نادافاع 
عن أرضنا  خر رجل  وا ن على  ل مصري أن يقول  أن   خار 

 سنت في جيب  هو مل  لمصر.
  

مرة وفي القرآن الكاريام أر اعاة 666مصر التي ذ رت في اإلنجيل 
ومن أرادها  ساوت قصاما  هللا.مصار   وعشرين مرة وهي  نانة هللا

التي عاش فيها السيد المسيح ث ثة سنوات ونصف و اارك أرضاهاا 
وشعبها مصر التي فيها خير أجناد األرض مصر الاتاي قاال عاناهاا 
رئيس البرلمان األفريقي روجي  إنكونادوإناهاا هاي أرض هللا وهاي 
غير الممكن يصبح فيها ممكنا سنصونها  أموالنا وأرواحنا.وهللا فاي 
عون العبد مادام العبد في عون أخي .وياد هللا ماع الاجامااعاة.وتا اياا 

 مصر.
مبروك تعويم الجني  المصري.إجراتات اإلص ح اإلقتصاادي  اان 

.رّحلهاا الارئاياس الامارمان الاراحال أناور 622/يجب اتخاذها عام 
السادات إلى الرئيس األساباق حساناي ماباارك الاذي  اان يساتاخادم 
المسكنات  عيدا عن ال لول الجذرية حتى أصب ت الديون أ لر مان 
الدخل القومي وتداعت األمور حتى وصلنا إلاى الا اضاياق فاقارر 
الرئيس السيسي مواجهة األمر  شجاعة معتمادا عالاى ثاقاة الشاعاب 
  .وسأتناول هذا الموضوع في المقال القادم إنشات هللا فاقاط أرياد ام 

ملاياارات جانايا   4أن تفكروا  يف زاد إحتياط النقد األجنبي  مقدار 
خاا ل الشااهاارياان الااماااضاايااياان فااقااط  .إطااماائاانااوا هااناااك ماان 
يفكر ويخبط ويعمل. وتذ روا ألم ساعة وال  ال سااعاة.حافا  هللا 

 مصر  كل أ نائها المخلصين.
 

 حبيـب املالينت....؟!
 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى

 
هو جمال عبد الناصر   اعث القومية العر ية  و بلها  وفارسها. 
حّول ال لم إلى حقيقة  والخيال إلى واقع ملموس. إستباع  صدق   
وإخ ص   ووطنيت  أن يكسب ثقة الشعب العر ي من الم يط إلى 
الخليج. لم يرفع شعارات جوفات  يستخدمها لإلسته ك الم لّي  ولم 
يتاجر  القضايا العر ية  لكسب شعبية زائفة  رخيصة.  ان واض ا  
صري ا  حاسما ال صلح  وال اعترا   وال تفاوض مع إسرائيل 
قبل إعترافها   ق الفلسبينيين في إسترداد أرضهم التاريخية  
وإقامة دولتهم ال رة المستقلة ذات السيادة  عليها  و  ق ال جئين 
في العودة إلى قراهم ومدنهم التي طردوا منها.  ان ال يريد أن يلقي 
 إسرائيل في الب ر  ولكن   ان يرفق ت ويل الفلسبينيين إلى 
الجئين  مشردين  منتشرين في  ل   د العالم     هوية  والوطن  
 عد أن نجح اإلستعمار في م و إسم فلسبين من على خريبة 
العالم.  ان اليعتر   ال لول الجزئية  فالقضية الفلسبينية هي 
قضية  ل العرب  وليست قضية الشعب الفلسبيني وحده  و ان 
يرمن  أن ما أخذ  القوة اليسترد  غير الفوة  وأن قوتنا في وحدة 

 شعو نا.
 ّرس حيات   وإمكانيات مصر  لدعم حر ات الت رر من 
اإلستعمار  سوات في الب د العر ية أو األفريقية  أو حتى في أمريكا 
ال تينية   ان رمزا لل رية  والعزة  والكرامة  ومجّسدا إلرادة 
الشعوب الصلبة  والكبريات الوطني.  ان نصير الفقرات  
والكادحين  جعل العمال أعضات في مجالس إدارة مصانعهم  وحّول 
الف ّحين من أجرات إلى م ّك لألرض  فشعروا جميعا أنهم 
أص اب الوطن وليسوا مجرد أنّهم مسّخرين لخدمة أسيادهم من 

% فقط من  بار 5اإلقباعيين.  انت اللروة في مصر مر زة في يد 
الم ّك والرأسماليين  وعندما أعاد توزيعها  لم يظلم  بار الم ّك 

  ل خّصص لكل فرد منهم مئة فدّان تكفل ل  ال ياة الكريمة.
يمر ستة وأر عون عاما على رحيل جمال  01/6/  6/  06في يوم 

عبد الناصر  فهل دخل دائرة النسيان  النسبة للمواطن العادي  ماذا 
يقول عن  اليوم  و يف يقيّم تجر ت   عد  ل هذه السنين  . ماذا قال 
عن  األعدات واألصدقات  و يف واج  هو األزمات  
واإلنكسارات  . سأستعين  ما جات في صف ات التواصل 
 اإلجتماعي  ألفيس  وك  إللقات الضوت  قدر اإلمكان على  ل ذل .

: " انت األوضاع معقدة 01/6/  6/  5/يقول المواطن سعد رفعت 
   انت البلد م تلة 650/يوليو  00جدا عن ا ن  في ثورة 

ومسيبر عليها تماما من األجانب  والمل   واإلقباعيين  و انت 
قناة السويس م تلة ومنهو ة. و انت مصر خارجة من هزيمة 

  و نا ندور في فل  انجلترا. ومع  ل هذا قام الزعيم ورفاق  646/
 اللورة  وتم ت ويل وج  مصر في  ل المجاالت  وأصب نا دولة 
أقليمية مستقلة ومرثرة تماما في ما حولها  وخرج المل  واإلنجليز 
وعادت القناة  و فلوسها  نينا السد العالي. وأخذ الف حين والعمال 
 حقوقهم. المهم إرادة التغيير  ومن عنده إرادة التغيير سيساعده هللا".

قال عبد الناصر:" أنا عار  مدى الغضب ومدى  662/ عد نكسة 
المفاجأة التي أصا تنا جميعا  عد النكسة  وعار  إن الشعب العر ي 
في مصر غاضب وحزين ألن جيش  نال هزيمة غير مست قة  
وألن سينات تم احت لها.  س أنا عاوز أقول لكم حاجة  ألرئيس تيتو
)رئيس يوغوس فيا(  أرسل لي رسالة جاتت  من ليفي أشكول  
رئيس وزرات إسرائيل  يبلب فيها أن يقا لني في أي مكان في 
العالم  لكي نت دث ونصل إلى حل  ويقول أن  لن يتعامل معي 
معاملة منتصرمع مهزوم  وأن إسرائيل مستعدة ترد لنا سينات  دون 
شروط مذلة  إالّ شرط واحد فقط  أن مصر تصير دولة م ايدة  
يعني ال قومية عر ية وال عرو ة  وال وحدة عر ية  نبقى في حالنا  
ومالناش دعوة  إسرائيل  وال ن ار ها. إذا إسرائيل قتلت 
الفلسبينيين  ال نتدخل  إذا ضر ت سوريا  إحنا على ال ياد  
ضر ت األردن  لبنان  مالناش دعوة  . مصر ماتفت ش  قها 
والتتكلم. يعني خدوا سينات وطلّقوا العرو ة  ونبيع نفسنا للشيبان  . 
أنا طبعا قلت الك م ده مرفوض  ألقدس  والضفة  والجوالن  
وسينات يرجعوا مع  عق  إحنا مسرولين عن استعادة  ل األراضي 
العر ية. لن نقبل شروط  ولن نخرج من عرو تنا  ولن نساوم على 
دم وأرض العرب. لن تقبل الجمهورية العر ية المت دة  أ دا  حل 
جزئي  معر تنا واحدة  وعدونا واحد  وهدفنا واحد: ت رير أرضنا 
 لها  القوة. أنا قلت لكم هذا الموضوع لكي تعلموا أن المشكلة ليست 

لكي يساومونا  662/سينات فقط. أألمريكان واليهود ضر ونا في 
  سينات على عرو تنا  وعلى شرفنا  وعلى قوميتنا".

: "اليوجد جيش في العالم لم 01/6/  6/  6/تعليق ألحد المواطنين 
يهزم  حتى أعظم قائد في البشرية هزم  و ان  عد الهزيمة النصر". 

قائلة:" ت ّمل  01/6/  6/  6/أّما المواطنة ناهيدا سعدي فقد علّقت 
وقع الهزيمة و انت لت بم أقوى الرجال  ولكن عبد الناصر رجل 
غير  ل الرجال  فقام   رب اإلستنزا  وهي  ما وصفها الشاعر 
العر ي الكبير عبد الرحمن األ نودي   أنها أشر  حرب  وهذا 
ص يح ألنها أوصلت إلى حرب أ تو ر. ولألسف أن عبد الناصر 
عيّن السادات نائبا للرئيس  و ما قالت ص يفة أمريكية   عد اغتيال 
السادات  أنّ  أمضى فترة حكم  وهو ي اول ت بيم صورة عبد 

 الناصر  ولكن  فشل". 
أّما الشيخ م مد متولي الشعراوي فقد قال في رثات عبد الناصر:" 
يعيش معنا وقليل من األحيات يعيشون  وخير الموت أالّ يغيّب 

المفقود  إن  وهو ميت اليزال وقود األحيات  ف  أظن أن حيّا في هذا 
العصر يجهل ما فعل  عبد الناصر من أعمال  إن   دأ الدائرة حينما 
فاجأ العالم  اللورة األم  فانتفق العم ق العر ي  رأس متباول إلى 
السمات  وقدمين راسخين في األرض  ومد يدي  لي دد وطن  العر ي 

  جغرافية ال ق ال  خرائط الرق"
أإلمام علي خامئني  مرشد اللورة اإليرانية."عندما علمت  وفاة عبد 
الناصر  أقسم  اهلل أنّي  كيت علي    ما لم أ   على أ ي وأمي  ملّل 

 رحيل  خسارة فادحة للعالمين العر ي واإلس مي" 
مناحم  يجن  رئيس وزرات إسرائيل الراحل: " وفاة عبد الناصر 
أصبح المستقبل مشرقا أمام إسرائيل وعاد العرب فرقا   ما  انوا 

 وسيظلوا  اختفات شخصيت  الكاريزماتية"
دافيد  ن جوريون مرسس إسرائيل: " ان لليهود عدوين تاريخيين 
هما فرعون في القديم  وهتلر في ال ديث  ولكن عبد الناصر فاق 
اإلثنين معا في عدائ  لنا  لقد خضنا ال روب من أجل التخلص من   

 حتى أتى الموت وخلّصنا من " 
:"رحمة هللا و ر ات  على حبيب 01/6/  6/  0/سهام م مد 

الشعب  والشعوب العر ية  وال رة في العالم  وحشتنا  صدقت  
 فصدّق  الناس  حبيبي" 

نيلسون ماندي   في  لمة ألقاها في جامعة القاهرة: " ان لدي موعد 
قد تأخر ر ع قرن مع رجل رفعت رأسي من  عيد  ي يراه  ثم 
حالت ظرو  قاهرة  ين  و يني أللقاه  وحين جئت إلى مصر فقد 
 ان من سوت حظي أن جمال عبد الناصر لم يعد هناك. سأزور في 
مصر ث ث أما ن أألهرامات  والنيل العظيم  وضريح عبد 

 الناصر"
: "آه يا زعيم  شو   بّ   سورية أنا  01/6/  6/  0/سمرة حكيم 

 وقدوتي عبد الناصر"
ت ت عنوان تجر ة عبد الناصر قال المواطن عادل جيد  في الفيس 

  621//  6/  06:"مات عبد الناصر في 01/6/  1//  05 وك يوم 
تم تعيينهم  الكامل  وراتب التعيين  666/وخّريجي الجامعة عام 

قرش. ويعتبر راتب الشاب  61جني  مصري  وجرام الذهب ب 6/
جرام دهب  و ما أن جرام الذهب  0025في أول تعيين  يشتري 

جني  مصري  لو ضر ناهم  061( يساوي 01/5/  1//  06ا ن )
جني  مصري   5611يكون راتب التعيين "  د أدنى"  0025في 

 والببالة صفر".
        سيذ رني قومــي إذا جــدّ جدهــم 
 وفي الليلـة الظلمــات يفتقــد البــــدر  

 
 رحم هللا حبيب الم يين الغائب ال اضر دومـا جمال عبد الناصر.
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 الكهنوت فى مصر الفرعونية 

 بقلم اآلثرى/ باخوم فاخورى  
  

عزيزى القارئ بمناسبة سيامات كهنة أفاضل فى كنيسة سان مارك 
آنكلف )وهما طبيبين( أبونا ديفيد شحاته وأبونا إياليجا إسكندر بيد 
اآلباء األحبار األساقفة نيافة األنبا دانييل أسقف سيدنى وتخومها 
ونيافة األنبا دانيال أسقف ورئيس دير األنبا شنودة رئيس 
المتوحدين بسيدنى، نتقدم بأجمل التهانى لهما كما نشكر أُسرتيهما 
ً واليفوتنا أن هذه  ً وعلميا ً وأخالقيا اللتان أثمرتا ثماراً جيدة إيمانيا
ً نتاج رعاية وأبوة حانية روحانية لجناب  اآلثمار المباركة هى أيضا
الورع أبونا يعقوب مجدى وبصلوات مالك اإليبارشيَّة نيافة األنبا 
دانييل، فقد لبا اآلباء الُجُدْد الدعوة اإللهيَّة لينطبق عليهم قول السيد 
المسيح لهُ كل المجد " لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم 

 (.  01:  01لتذهبوا وتأتوا بثمر ") يو 

 وننتهز هنا فرصة التعرف على أهم َروائْع الكهنوت الفرعوني.

ً عن الملك الفرعون في تأدية  + كان الكاهن الفرعوني هو نائبا
الطقوس الدينية حيُث أنه يستحيل على الكاهن األعظم الملك 
الفرعون أن يؤدي الطقوس والعبادات في جميع معابد القطر 
ً فيه بصفات  ً أن ينيب عنه رجالً موثوقا المصري لذا كان ضروريا
معينة يُعَْينَهُ في هذا العمل )الكاهن(، وكانت هناك وظائف البد أن 
يكون شاغلوها كهنة مثل أطباء التحنيط، ونجد أن تماثيل الكهنة 
اتسمت بعدة سمات أهمها أن مادة التمثال الكهنوتي من حجر قوي 
جميل مصقول جداً وغالباً يكون داكن اللون ويُنقش لُباسهُ بجلد الفهد 
أما مالمح الوجه فلها سمة هادئة بابتسامة لطيفة في وقار، ويقول 
العالم الفرنسي " سيرج سونيرون " عن الكهنة الفراعنة " إن هذه 

 الطائفة كان فيها أحياناً قديسون أو شبه قديسين ".

 + كيفية نوال وظيفة الكهنوت الفرعوني 

 -التعيين الملكي : –0

وهو أن يصدر الملك قراراً بتعيين الشخص في السلك الكهنوتي أو 
ترقيته بنفسه إال أن ذلك مستحيل تنفيذه عملياً فكان الملك يقتصر في 
تعيينه على كبار رجال الدين وكبار الكهان في المعابد الكبرى 
ويتدخل لتعيين رئيس الكهنة أو كبير الكهنة ألسباب سياسية وهي 
الحد من قوة نفوذ بعض الكهنة بنقل الواحد ووضع الجديد وال يملك 
ذلك سوى الملك ألنه هو الكاهن األعظم وإذا تم تعيين الملك لشخص 
خارج مجموعة العاملين بالمعبد يؤيد اختياره بنبوة إلهية ليتقبلها 
الناس ولما كان الملك ال يستطيع وحده تعيين جميع الكهنة أصبح 

 تعيين بعض الكهنة ِمن أوالد الكهنة في نفس المجال بالوراثة.

 -التعيين بالوراثة : – 2

وهو نظام أُتُبَِع في البداية حتى أصبح تقليداً معروفاً بسماح من الملك 
نفسه ويجوز له التدخل في قبول أو رفض تعيين الكاهن الجديد 
بالوراثة وكانت هناك عائالت كهنوتية تمتد هذه الوظيفة فيهم 

( جيل فكان االبن يرث عن أبيه الكهنوت كحق وراثي  01لحوالي ) 
 شرط أن تنطبق عليه الصفات ولكن له الحق أيضاً في رفضه.

 -التعييـــن بالتـــرشــيـــح : – 3

ً لوظيفة  تتم باختيار شعب المعبد لشخص يثقون فيه ويكون مناسبا
الكهنوت ويرشحونه ثم يرفعون طلبهم إلى مجلس الكهنة ثم يتم البت 
في طلبهم عن طريق هذا المجلس وله الحق في االستجابة أو 
الرفض لهذا الشخص بناءاً على دراسات وفحوص الشروط الالزمة 
للكهنوت ومدى تطابقها على الكاهن الجديد ثم يتم تكريسه للمعبد 

 بطقوس دينية معينة بصدور براءة مسجلة من المجلس. 

 -التعيين باالبتياع :

هذه الطريقة لم تكن فى مصر الفرعونية ولكنها دخلت مصر بدخول 
اليونان فى القرن الرابع ق.م، وهي تتم بأن يقوم راغب وظيفة 
الكهنوت بشراء هذه الوظيفة بمقابل مادي وهي طريقة غير شرعية 

 في مفهوم مصر الفرعونية.

 -شروط الكهنوت الفرعوني : –+ 

 -الثقافـة العامة والثقافة الدينية : –0

ً بتعاليم الديانة  البد للمتقدم أو المختار للكهنوت أن يكون ملما
المصرية وعلى درجة عالية من الثقافة العامة والعلوم واآلداب 

 وعلوم الفَلَْك.

 -التطهير والزهـد : – 2

ً خاصة قبل أداء الطقوس الدينية ومن تلك  أن يكون طاهراً نظيفا
العمليات التطهرية أن يغتسل بالماء البارد مرتين نهاراً ومرتين ليالً 
قبل كل صالة يؤديها من ماء البحيرة بالمعبد أو من حوض حجري 
ممتلئ بالماء بالمعبد وأن يقوم بإزالة شعره لئال تسكنه الحشرات 
فكان دائماً أصلع الرأس مع إزالة الشعر من جميع مواضع نبوته في 

الجسم كله و أن يكون مختوناً علماً بأن الختان كان عادة منتشرة في 
مصر القديمة للذكور، وال يقرب الكاهن زوجته عند عزمه على أداء 
الطقوس أو الصالة وقد أخذ اليونان عن مصر هذا التقليد )بعد القرن 
الرابع ق.م(، وكان يُسمح للكاهن بالزواج ولكن إذا ماتت زوجته 
وأصبح أرمالً ال يجوز زواجه مرة أخرى وكان الكاهن زاهداً في 
ً للغازات  الطعام فمثالً ال يأكل الثوم لرائحته النفاذة والفول تجنبا
المعوية الناتجة عنه في الجهاز الهضمي وبعض اللحوم كزهد في 
الطعام والسيطرة على الجسد والتحكم فيه وكان الكهنوت وظيفة 
مفتوحة أمام الجميع في مصر القديمة األغنياء والفقراء على 
السواء شرط تطابق المواصفات الالزمة للكهنة، ويتدرج في درجاته 

 ُرقياً من استطاع إثبات قدرته على أداء مهامه الكهنوتية.

 -رتب الكهنوت الفرعوني : – 4

كانت رتب الكهنوت الفرعوني تتلخص في ثالثة طبقات هم طبقة 
الكهنة )العليا والدنيا والمساعدين(، وكان الملك الفرعون هو الكاهن 
األعظم للمعبود األعظم للدولة ثم يليه الكاهن األكبر واألخير يقوم 
بتأدية جميع صلوات وطقوس الملك الفرعون للمعبود األعظم وكان 
هذا الكاهن على درجة عظيمة من الرفعة ويستمد قوته من الفرعون 
نفسه في الدولة ثم كبير كهنة المعابد ثم الكهنة الذين يقومون على 
خدمة المعابد وهناك طائفة أخرى وهي األخصائيون ومنهم من يقوم 
على خدمة خلع مالبس تمثال اإلله وتزيين اإلله بالجواهر الثمينة 
ومن األخصائيين أيضاً جماعة المنشدين وهم الذين يقومون بعمليات 
طقوس التجنيز ويمتاز الواحد بوجود ريشتين على رأسه والمنشد 
هو المرتل الذي يؤدي الصلوات بألحان على نغمات العود مع عمل 
طقوس معينة ويشترك مع المنشدون منشدات إناث يعملن طقوس 
معينة وينشدن بألحان على نغمات الموسيقى كما للرجال وتوجد 
ُرتبة أخرى تسمى المتطهرون وهم يقومون بأعمال خدمات مساعدة 
وتنظيمية مثل حمل المراكب المقدسة ونظافة المعبد واإلشراف على 
العمال والصناع فيه واإلشراف على أدوات اإلله ومالبسه مثل النعال 
وما يتعلق به وكانت هناك كاهنات في طبقة األخصائيين والمتطهرين 
، وطبقة أخرى يحملون األدوات المقدسة واختيار الذبائح لإلله 
والمواد الخادمة له وطبقة أخرى تسمى معبَر الرؤى وهي التي 
تفسر األحالم أما خدمة البوابون وحراسة المباني المقدسة فلها 
رجال علمانيين ، وكانت توجد طائفة من الناس يسكنون بالمعابد في 
خلوات لفترات كبيرة زاهدين في الحياة تاركين شعور رؤوسهم 
طويلة ولكن كانوا يرشدون الناس عما يسألون فيه ويأخذ الناس 
منهم المشورة والعظة الحسنة ولكن يرتبط الشخص منهم بالمعبد 

 طوال خلوته و يمكن أن يترك المعبد.

 -طقس تنصيب الكاهن الفرعوني : –+ 

يبدأ الكاهن المختار الجديد بممارسة شروط الكهنوت التطهرية بأن 
يقرأ عليه كبير الكهنة الشروط ويقر بقبولها ثم يمارس طقس يسمى 
بالتعميد البسيط في البحيرة المقدسة للمعبد ثم يُرش بالماء المطهر 
ثم يقاد إلى الداخل ويمسحونه بزيت ُمقََدس في يديه إشارة إلى 
ً من الكتان جديداً  تمكينه من خدمة اإلله للتكريس ويتم إلباسه ثوبا
فاخراً خاص للطقوس ويمنحوه معرفة أسرار الكهنوت الفرعوني 
وبذلك يستطيع رؤية اإلله في قدس أقداسه وذكر أحد النصوص 
الفرعونية قول الكاهن " يفتن )يرى( السماء واألرض وجهنم 
والمياه ورؤية الشمس تتصاعد إلى السماء بين َرْكْب آلهتها وذلك 
مطلع الفجر والنجوم في كامل هيئتها " ووصف أحد النصوص تلك 
المعرفة  " تفوق كل كالم البشر" ومن األسرار األخيرة قال أحد 
الكهنة  " وفي الليل رأيت الشمس ساطعة واقتربت من اآللهة 
القاطنين في األماكن السفلى واآللهة القاطنين في األماكن العليا 
ً لوجه عن قرب "، أما معرفة وتلقي العلوم  والذين رأيتهم وجها
الكهنوتية والدينية فتتم في عشرة أيام قبل بدء عملية الطقوس وبعد 
الموافقة على ترشيحه وهناك طقس يقتصر على تعيين رئيس كهنة 
أو كبير من قِبَْل الملك الفرعون يتلقى من الملك حلقتين من الذهب 
وعصا رمزية قائالً " ها أنت اآلن كبير لكهنة اإلله ... خزائنه 

 ومخازنه غالله تحت يمينك كما أنك رئيس لمعبده ". 

الكتاب يتناول حقائق عرفها الفراعنننة ولنهنا عنالقنة 
مع المسيحية ِمن نبؤات فلكيَّنه ورمنوز ومنعنلنومنات 
ومعايشة حياتيه لبعض المبادئ المسنينحنينة وهننناك 
خننالفننات جننوهننريننة والننرد عننلننى مننزاعننم إقننتننبنناس 

 3المسيحية ِمن الفراعنننة، وقند إسنتنغنرق النكنتناب 
ً وعنلنمنيناً، والنمنؤلنف  سنوات دراسة وُمراجع كنسيا

سنننة  22حاصل على ماجستير فنى اآلثنار وخنبنرة 
 24باآلثار وتدرج بها حنتنى درجنة مندينرعنام ولنهُ 

بحث وإكتشافات آثنرينة بنمنصنر، والنكنتناب منتنوفنر 
بالعربية وآخر باإلنجليزية، وسيصدر بمشيئنة النرب 

يُطلب ِمن مكتبات الكنننائنس   –للكتاب  2قريباً الجزء 
 أو باإليميل: 

 bakhoumsolhey@yahoo.com 

 

 بينى  و بينك

 
 عزيزي القارئ 

 
فكرة غريبة خطرت لي 

وأنا أحب االفكار 
الغريبة، وهي ترتيب 

أسفار الكتاب المقدس 
وحياة النسان. ففي 

البداية التكوين وهي 
بداية الخليقة وبالنسبة لألنسان تكوينه في بطن 

أمه ثم الخروج. وهوخروج االنسان من بطن أمه 
 إلي أرض الموعد. ولكن ليست تلك النهاية،  

 
فارض الموعد لفترة زمنية محدودة، فمروراً 

بالالوين والتثنية والعدد وغيرها إلي العهد الجديد 
 حيث الميالد الثاني ألدم الثاني. 

 
آدم الجديد وهو ميالد االنسان في المعمودية . ثم 

اعمال الرسل وهي أعمال األنسان في حياته ثم 
الرساالت في حياة األنسان رسالة وراء رسالة . 

واحدة للتشجيع وثانية للتبكيت وأخري للرجاء 
حتي تأتي الرؤيا في حياة االنسان وهي صعود 

فكر االنسان للسماء حتي أنتقال االنسان نفسه ألي 
 السماء . 

وكما لم نتخيل الحياة علي األرض ونحن في بطون 
أمهاتنا النتخيل كيف ستكون الحياة االخري. فكرة 
غريبة اردت ان اشارككم فيها . وخلي الكالم ديه 

 بيني وبينك.  
 

 طلعت فؤاد جرجس  

mailto:bakhoumsolhey@yahoo.com
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 33 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 مستقبل وأهمية العملية التعليمية فى مصر

 بقلم : د . مجدى شحاته                                       

بدأت العملية التعليمية منذ فجر التاريخ فى أقدم المجتمعات ، 
وكانت تتم عن طريق التلقين الشفهى بتناقل القصص 
والروايات عبر االجيال ، حيث لم تكن الكتابة قد عرفت فى ذلك 
الوقت . وبعد اختراع الكتابة ظهر مايعرف بالتعليم الرسمى فى 
المدارس ثم المعاهد والجامعات بمرور الزمن . ومما الشك فيه 
فان التعليم هو المحور الرئيسى فى نهضة وازدهار الشعوب 
وتقدمها . ومن االمور الملفتة والمثيرة للجدل أن مصر التى 
تعانى من تدهور فى العملية التعليمية فى االونة االخيرة ، كانت 
فى طليعة وأوائل دول العالم والتى ظهر فيها التعليم وازدهر 
وتنامى بصورة مشرفة ومشرقة وعظيمة ، وكانت مدينة 

ق.م . ( منارة للعلوم والمعرفة والثقافة ,  153االسكندرية ) 
بها مكتبة االسكندرية التى كان يطلق عليها المكتبة العظمى أو 
المكتبة الملكية ، فكانت كبرى مكتبات ذلك العصر . واول من 
فكر فى بنائها كان االسكندر االكبر ، ثم بدأ بطليموس االول فى 
تأسيسها وأكملها بطليموس الثانى . وكانت تضم أكثر من 
سبعمائة ألف مجلدا فضال عن أعمال الفيلسوف هوميروس 
ومكتبة الفيلسوف أرسطو . وفى ذلك العهد بدأ الفيلسوف 
اليونانى افالطون فى تأسيس أكاديمية التعليم فى أثينا والتى 
اعتبرت أول معهد للتعليم فى اوروبا . وتزامنا مع نهضة العلم 
والمعرفة فى مصر و اليونان كان ظهور الفيلسوف 
كونفوشيوس فى الصين ووضع االسس والمناهج التعليمية فى 
كل من الصين واليابان وكوريا وفيتنام التربية والتعليم عمليتان 
متالزمتان يعمالن على بناء الفرد ومحو اميته من خالل تلقيه 
المعرفة والمهارات االساسية وتنمية القدرات الشخصية ، 
بجانب القيم والسلوكيات التى تساعد على تنمية قدرات الفرد 
المتنوعة خلقيا وانسانيا واجتماعيا . ومنذ القرنين السابع 
والثامن عشر كان ينظر الى التعليم على أنه ميزة ال يستحقها 
اال ذوى الطبقات العليا ، تم بات التعليم فيما بعد حقا للجميع بل 
الزاميا فى معظم دول العالم . وفى مصر الحديثة ) عصر محمد 
على باشا ( اهتمت الدولة بالعملية التعليمية ، حيث كانت 
الطبقات المتوسطة تسعى نحو التعليم الستكمال هدف االجداد 
والوصول والترقى الى المراكز المرموقة فى الدولة من خالل 
كليات المحاماه او الحقوق . بشهادة التاريخ كانت مصر رائدة 
ومنارة يهتدى بها فى التعليم والثقافة منذ فجر التاريخ بين كل 
دول العالم وكانت الحضارة المصرية القديمة تضارع ان لم تكن 
تفوق الحضارتين اليونانية والصينية فى ذلك الوقت . ومنذ 
سنولت طويلة مضت بدأت العملية التعليمية فى مصر بالتراجع 
بشكل مزعج ومثير للجدل ، ومن االمور الصادمة ماقرأته نقال 
عن ) مقال جاء على صفحات مجلة روز اليوسف المصرية 

سبتمبر من هذا العام ( جاء فى تقرير  42االسبوعية بتاريخ 
/  35المنتدى االقتصادى العالمى عن مؤشر التنافسية للعام 

فى مجال جودة التعليم حيث يشير التقرير الى تراجع  4336
دولة  323مصر لتحتل المرتبة قبل االخيرة ) غينيا ( من بين 

فى العالم ، فيما جاءت سنغفورة فى المرتبة االولى يليها 
سويسرا ، وتأتى دولة قطر فى مقدمة الدول العربية وتحتل 
المركز الرابع عالميا ودولة االمارات العربية فى المركز العاشر 
، وكانت مصر سابقا تضع خطط وسياسات التعليم والمناهج 
التعليمية وتبعث المعلمين وخبراء التعليم لمعظم الدول 
العربية !!! بل كانت منارة للعلم والثقافة منذ أقدم الحضارات 

 لكل دول العالم !!! 

ان التدهور فى العملية التعليمية فى مصر يرجع لعوامل كثيرة 
تراكمت عبر سنوات طويلة ومسؤولية حكومات كثيرة متعاقبة 
، و يشارك فى تحمل المسؤولية االسرة ، فضال عن االرتفاع 
الرهيب فى معدل الزيادة السكانية . تعود مسؤولية الدولة الى 
عدم التوسع فى بناء المدارس وملحقاتها الضرورية من معامل 
ومكتبات ومالعب ، االمر الذى أدى الى تطبيق نظام مدارس 
الفترتين . مع قصور فى تأهيل المعلمين عصب العملية 
التعليمية والذى يصل عددهم حاليا الاكثر من مليون ونصف 
مليون معلما ، مع انخفاض المخصصات المالية للتعليم , فضال 
عن عدم حدوث أى تغييرأو مراجعة فى المناهج التعليمية 
بالشكل الضرورى والالزم لمسايرة العصر واحتياج سوق 
العمل ، وعوامل اخرى كثيرة متداخلة االمر الذى يمثل جريمة 
فى حق مستقبل الوطن . والشئ الكارثى أننا كنا ندرك مستوى 

االزمة وخطورتها منذ سنوات 
طويلة ولم نتحرك نحو 
االصالح . فى الوقت الذى نرى 
فيه التعليم فى اوروبا وآسيا 
خاضعا للتطوير بصفة مستمرة 
ودورية . نتشدق بمجانية 

التعليم ، واالباء ينفقون آالف  
الجنيهات من أجل الدروس 
الخصوصية ، وأهمل البعض 
منهم الجانب التربوى 
واالرشادى والتوعية واحتواء 
االبناء تربويا وفكريا واخالقيا 

، لتظهر أفكار مغلوطة وسلوكيات تتعارض مع القيم واالخالق 
المصرية االصيلة ، فالتعليم وسيلة ضرورية وهامة للمواطنة 

 الصحيحة والكاملة .

اصالح العملية التعليمية والتنوير والعالج ليست مستحيلة ، 
ولكن لن يتم ذلك بعصى سحرية أو بمعجزة خارقة ، ولكن االمر 
يحتاج سنوات طويلة ، والتكلفة التربوية لالنسان شاقة تحتاج 
للصبر والمثابرة والدراية والبحث ... نحن فى حاجة لتأهيل 
المعلم العمود الفقرى للتربية و التعليم مع اعداد جيد .. وجديد 
للتالميذ بدءا من الحضانة ، بجانب التكلفة المالية الباهظة .. 
لذلك البد من زيادة المخصصات المالية والتى ينص عليها 

% من الناتج القومى 2الدستور المصرى والتى تقدر ب 
لالنفاق على التعليم . المشوار طويل وشاق ولكن رحلة االلف 
ميل تبدأ بخطوة .. والبد من البداية ... نحن فى حاجة الى 
مؤتمرات مجتمعية ولجان متخصصة ودراسات وخبرات جديدة 
، نبدأ برؤية واضحة وخطة واستراتيجية شاملة  .. والبد من 
االجابة على السؤال المحورى الذى يبدو سهال لكنة يحمل فى 
ثناياه لب عملية االصالح التعليمى ، والسؤال .. ماذا نبتغى من 
العملية التعليمية ؟ دعونا نسأل السؤال بطريقة اخرى .. ما هو 
الهدف الذى نسعى اليه فى مصر من العملية التعليمية ؟ اصالح 
التعليم اليمكن طرحه فى مقال أو مقالين او أكثر .. االمر يحتاج 

 مزيد من البحث والدراسة . 

ولكن مبدئيا من أهم الضروريات ، االهتمام بالمعلم عصب 
العملية التعليمية وتأهيله بصورة جيدة وتحسين مستواه 
المادى . العمل على توافر المدارس والفصول االزمة الحتواء 
االعداد المتزايدة من التالميذ وعدم العودة لنظام الفترتان 
الدراسيتان ، وتطبيق اليوم الدراسي الكامل واال يزيد عدد 

تلميذا ، مع اعادة كافة االنشطة  23تالميذ الفصل عن 
الرياضية والفنية واالدبية والثقافية والهوايات ، واالهتمام 
بطابور الصباح وتحية العلم مع توفير كافة وسائل االيضاح 
التعليمية من معامل وشبكات تلفزيونية ومكتبات وحواسب 
الكترونية ، مع اعادة تقييم كافة المناهج التعليمية لكل المراحل 
الدراسية وحذف   ) الحشو ( وكل مايدعو الى التطرف وعدم 
قبول االخر والكراهية . والبد من دراسة شاملة لموضوع 
الكتاب المدرسى والطريقة المثلى لتوافره بالمدارس بطريقة 
تقلل من أعباء ومصاريف طبع ماليين و ماليين الكتب 
المدرسية سنوبا . ان االهتمام بالمدارس الحكومية ) االميرية ( 
امر ضرورى لتحتل مكانتها كما كانت سابقا حيث كان االنتماء 
الى المدارس الحكومية رمزا للتفوق والنبوغ وليس للمدارس 

 الخاصة . 

من منطلق خبرتى وعملى فى مجال التعليم والبحث ألكثر من  
خمسة واربعين عاما ، منها خمسة وعشرين عاما فى التدريس 
والبحث العلمى بجامعة االسكندرية ، وتنظيم مع المشاركة فى 
العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية ، منها الخاص بتطوير 
التعليم الجامعى ، وعشرون عاما فى مجال التعليم الثانوى 
وتأليف ووضع وتصحيح امتحانات الثانوية العامة فى استراليا 
، من هذا المنطلق ، أعددت ورقة عمل أعرض فيها مجرد 
وجهة نظر ايزاء مستقبل وتطوير العملية التعليمية فى مصر ، 
لتقديمها الى  " المؤتمر الوطنى لتطوير التعليم فى مصر " 
الذى دعى اليه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي . 
فال شك ان النهوض بالمنظومة التعليمية فى مصر بات أمرا 
ملحا وضروريا أكثر من أى وقت مضى ويحتاج مزيدا من 
الجهود الممكنة ، من أجل بناء مواطنا صالحا فى خدمة الوطن 

 ، والتمشى مع متطلبات المجتمع و العصر ... وتحيا مصر . 

  6يتبع من صفحة  
وفــى النــهايـة ينصــح  الحبحيوفحوح حـحـحـك د ابحـحـحرحنح ك   حـحـحيوك  
ألتخلــص مـن ألــزيـت  عــ  ألتحمــوي أو ألحـحـحـحلحى لحلحمحي  أ ولـحـحى 
وخـاصـة فـى حـالـة تحمــوي ألبصـل أو ألحرحـبحـحـحة أو ألحفحـحلحفحـحل   
وهنـاك مـن يحــاول إضـافـة زيـت جـ يـ  للـزيـت ألـــ يـح   ــحوحـحي 
أن هــذا تصــيف خـاطـئ ويجــب أإل حتحعحـحـحاـ وألـحـحتحـهـح   حنحـحـح  
فــــكا   ويـــصى  يوفو ــك د إبــرنـ ك   ــيوك  أن تخح حـحـحع 
جموــع ألمحــالت ألعــامـة وألمصــانع خـاصـة ألتــى تتعــامـل مـحع 

للــيهـا ـة ألصحوــة وألغــذائوـة أ ـــذيـة ألــتى يتنــاولـهـا أإلن ــان 
 ألشـ يـ   وألصــاكمـة حمـايـة للصــحـة ألعامــة وألم ــتهـلـرـوـن  

 
 -ألمــلح عــلى ألطعــــام :  2 -

 حرحمحوحـحـحات إضــاافـاة ألاماـاـالاح ت ــــ  وــن معظــ  أ فــياـ  ــاـ  
 نـحـح  كحلحمحـحـحا عـادة غذائية خاطئـة فــى أـــذيتـهـ  وهــذه كبوــي  

زاـت ن ــبة ألملــ  فــى أن ــجـة ألجــ   كلــمحا إححتحفحـحـحا  حمحـحـحا  
ـــوي مــيـــب فـوـها مــن أكــثي لـتحــــوق ألــتـازن وهــى حـالـة 

ف ــال  ـن أن ألملــ  هــ  يحثحوحـحـحي ألحجحهحـحـحاز ألـنــاحـوـة ألصحوــة 
أله مــى ويــؤثـي فــى  ملوــة أإلمتصــاص   ومــن هــنا ينبغـحـحى 
أال يرــثي أ فــياـ  صفـة  ـامـة وأ طفــال وألـحـحمحيضحـحى  صحفحـحة 

 خـاصـة مــن ن ــبة ألملــ  فــى ألطعــام  
 

أن إضــافــة ألملــ  إلــى أللحــ  هبــحل وممــا تجــ ك أإلشــاك  إلوــ  
الن ألملــح  يحعحمحـحـحل  ـحـحلحى عـادة غـذائية خـاطئـة شــائـ  تعتــبي 

إمتصــاص ألمــا  والمـــاـ ألــذائبـة فوـ  مــن أللحــ  وهــذا يـحـحـحــ 
ألمعاـن وألفوتامونات ألمـــجــــ  فوــ  خصـــصـا إلــى إبــتنـزاف 

لـذلـك يـجـب أن يـشــوى أللحــم أوال ثــم يضـااف ألامالاـاح  ألحــ ـو 
 بعد ذلـك .
فــى حــاالت ألحجحـحـحـ قـد يـكــون ألملــح مـرغـوبـا فيــه ـــوي أنــ  
نظــيا  ن كــثي  ألعــيق تخلــص ألج ـحـح  مـحـحن ن حـحـحبحـحة ألحــاك 

ـــوي هـلـوـلة مــن ألملــ    ولمــا كـان ذلـك يعـبــ  شــيب كموـحـحات 
كبوــي  مــن ألمــا  فـإنـ  يـلــزم إمــ اـ ألج ــ   ـألمحلحـحـح  تحفحـحـحاـيـحا 

 لنــ ـات أإلـمــا  

 
 أخــى ألقــارئ ...أخــتى ألـقــارئـة 

إلــى أللـــا  فــى ألعــ ـ ألـــاـم إنشا  أللـ  فـى ألمـحـحالـحة ألـحـحثحانحوحـحة 

ون ــترمـحل ألحححـحـح يـح   ـحن عــن ألغــذاء ... خــدعــوك فقــالــوا 

 عــض أ خطــا  وألعــاـات ألغــذائوــة أل ــوحةحة والـحـحتحى ت حـحـحبحب 

 كثوـيا من مشاكل أله   وبـــ  ألتغـــذيـة   

 

خادم بكنيسـة ألقـديسـة دميانة وألقديس   -كاتب هـذه ألمقالة هـو :

أثناسيوس ببانشبول ـ ســيدنـى   ورئيـس قســم علـاـاوم أألغـاذيـاة 

أألسبـق بجـامعـة إلمنيـا بصعيـد مصـر ورئيـس جمعيــة كيـمـيـاـااء 

وعضاو جاماعاياة  ( AFOCألــزيـوت أألفــريـقـية أألسـاـاباق   ) 

ساـاـااباقاـاا وأساتااذ عالاوم   ( AOCSكيمياء الزيوت أألمريكيـة  )

 أألغذية ألمتفرغ حاليـا 

 حدوتة مصرية

  
 عينى على ابو العال اللى كان عايش بسالم فى قريته

 لكن  عتمان العمدة طمع فى زوجته
 عتمان كان مالك اراضى كثيرة فى عزبته 

 و انحرم من خلفة الولد فزادت القصوة فى مهجته
 والحاشية اللى حوليه ودودوله فى ودانه من كتر شكوته 

 ما هو بسهوله يبيع ذمته علشان احالمه  فى دنيته
 اصل الحكاية محدش بيرضه بنصيبه و بقسمته

 عتمان سمع  لحفيظة زوجته 
 اللى شار عليها ان يتجوز فاطمة علشان تنورله شمعته 

 فاطمة مراة ابو العال ما هى والدة
 و ممكن تجيب الولد فيفرح العمدة بخلفته 

 بشرط لما يجى  الولد تسجله حفيظة  
 فى مكتب الصحة بأسمها و كأنها هى اللى خلفته

 وهو ده كان شرطها وكل حلمها 
 فأحب العمدة الفكرة النه كان يشتهى فاطمة

 لجملها و حسنها 
 و عتمان العمدة حط الموضوع فى دماغه

 و طلب من ابو العال ان يطلق فاطمة زوجته
 فجن ابو العال  من الطلب ومكنش مصدقه من قصوته
 فحاول ابو العال الهرب هو و فاطمة وامه وكل أسرته 

 من  وجه عتمان و البعد عن دنيته
 لكن شيوخ الغفر وقفوا ألبو العال فى سكته 

 وقدروا يلفقوا تهمة  لحضرته
 فأستدعى العمدة سيادة  المأمور فى عزبته

 فأنهمر  المأمور على المشلتت فما احله بزبدته
 والمحمر و المشمر و دمعته  

 و أبو العال كان ياعينى بردوه غرقان فى دمعته
 فكرت فاطمة فى الموضوع بدقة بس حسمته

 فطلقها أبو العال للحفاظ على أسرته
 فرح عتمان لتفيذ خطته و تحقيق رغبته

 ولكن ابو العال كان يريد األنتقام لشرفه و السرته
 بس فاطمة وعدت ابو العال ان عتمان 

 مش حيشوف خصلة من خصالت شعرها وهى مش حتشم حتى هدمته  
 ولكن فى ليلة دخلة  عتمان على فاطمة 

 اصرت حفيظة  " الليلة ياعمدة" انه ال يترك فرشته  
 و لم يترك ابو العال فاطمة فهى اللى حبته و وعدته 

 فحملت فاطمة فى تلك اليلة من ابو العال 
 و كل ليلة كانت تتفنن فاطمة  بحجج   

 لإلمتناع عن عتمان العمدة و  معاشرته  
 فهى فقط على الورق كانت زوجته 

 حتى أعلنت الداية نظيمه انها حامل، 
 والعمدة من بعدها لم  ينطق من  صدمتة

 فلم يحتمل الكارثة و مات وراحت اطيانه و عزبته
 و صارحت فاطمة علوان شقيق زوجها

 ان الولد ابن أبو العال اللى دايما كان فى قلبها
 و شارت عليه باعادة األرض المسلوبة ألصحابها

 و عادت فاطمة ألحضان زوجها 
 ام تراعى اوالدها و حبها

 بس على فكرة فاطمة دى هى مصرنا
 فهى صابرة طول عمرها

 و مستحيل جبرها أو  كسرها   

 

 كلمات / ميشيل جرجس
07/11/2016 



   6161أكتوبر  61   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

21 

 أقوال شاعرية

 بقلم : نشأت منصور
 

 دويتو بين بولس الرسول واحد المؤمنين
 

  المشهد: 
  يقول : بولس الرسول 

  انا. بولس. تلميذ المسيح. 
  قد. ايه بأشعر. بفرح
  لما. أشوف. النهر

  من خيره زاد و طرح
  وانتم.ثابتين في االيمان

  زمان. و بقالكم 
  انا. با شجعكم

 تفضلوا علي دي الحال
  

 المؤمنين : 
  قول. وعيد قول. يا بولس 
  كنت. سعيد قد. ايه. 

 لما رسالتك وصلت للكل 
  الداني. و. البعيد 

  انت خلتنا نهلل بالتهليل
  لما وصلت لينا رسالة االنجيل
 قول. يا بولس قول. و. عيد

  
 :  بولس 

  عندكم اللي حاملين الرسالة
  ابونا صمؤئيل وآبونا ميخائيل
  وكل. راع. امين عليهم الباقي
  ...  وشكري. ليهم. أجمعين. 

  نشكرك. يا تلميذ الرب بولس
  
 

 خواطر إميانية

 بقلم : نشأت منصور
  الشيطان : عن 

------------- 
  انه يتوسع في مملكته   الشيطان هدفه ومني عينه 

  زي ما قال لينا االنجيل     المختارين  ليها  و يضم 
 بنسيبه علي هواه ...         مشكلتنا معاه ان إحنا 
  و نقول اه يا ويلتاه     ولما يقرب لينا نصرخ 

 
 يسوع الرب:
----------- 

 جائزة او شهادة تقدير      اللي كرم يسوع مكنش 
  مع خشبة الصليب     اللي كرمه قبره الفارغ 

  نظير غيره  ما في         اله   وشهدوا من انه 
  اجل هدف ورسالة          من  نزل من سماه 

 يعطينا حياة انه                    
 

 كنيستي:
--------- 

  األزمان         كل  كنيستي كنيسة 
 الشهداء          عشان أتروت بدم 

  البركان            فوران  اللي فار 
  الطغيان            وحطم كل سدود 
  االيمان        ومن هنا ابتدت نبتة 
 األزمان         كنيستي كنيسة كل 

  
 طلب الحماية من يسوع :

------------------------  
  ضعفي احمني من                     يا ربي يسوع 
  ازرني في خطواتي                     عدوي ذاتي 

 
  االم القديسة ايريني:

--------------------- 
  من فداها من اجل          عاشت سنين عمرها 
  مش لحد تاني              أعطته كل حبها 
  طريق السماء              وعرفت من ان 
  تاني مالوش                طريق واحد و 

  توبني يا رب              من اجمل أقوالها 
 ومن قبل ما تاخدني

 
 ياما مشينا في طرق:

-------------------- 
  مليانة كلها بالغيوم    ياما مشينا في طرق 

  بالضجيج والهموم   مكدسة  وف شوارع 
  ما فيش فايدة     وف كل مرة نقول 

  قا يدة شمعة            في  ياربي ما 
  مسدود مسدود         وكله من قدامنا 
  سقط المطر       واحنا في حيرتنا 
  ومن وراه ينبوع          وانفجر ينبوع 
  بالخضرة والزروع        واتملت ربوعنا 
  طيب وحنون             قد ايه إلهنا 

 اللي يطلبني يجدني     مش هو اللي قال 
 

 حب من يسوع الرب : رسائل 
---------------------------- 

 
 بتقول :
------ 

  ودا شئ جميل وبيسرني بتقول بتحبني 
  لكن اللي. ناقصك انك. تديني. الدليل
  ها تقوللي. انا بإقرا. يومي في االنجيل
  وانت. ناسي. أخوك. الغلبان و الفقير

  وكل. مريض. و كل. عليل
------------- 

  بتقول. انك. تمللي. في. الكنيسة
  وكل حد بتتناول. من. األسرار

  عن. عالقتك لكن. ما. قلتليش 
  ومع. المؤمنين مع الناس. 

  عليهم كام.مرة ومرة بتطاول 
 وكان عجينتهم مش من ....

  تراب. وطين          
  اليتيم كام مرة سمعت صراخ 

  وال فكرت فيه وانت عايش في
  بذخ ونعيم            
 

 رعاية يسوع :
------------- 

  عيني تمللي علي كل واحد منكم
  قد ايه يهمني أمركم لو تعرفوا 

  ليه بتبعدوا عني وانا القريب منكم
  دا انتم والدي وانا اللي خلقتكم
  انا يسوع عمري ما فكرت انتقم

 من اي واحد منكم 
  كل لذتي لما تدوني حبكم 

  من حبي ليكم صرت واحد منكم
  انا يسوع  انا يسوع

 
 انا. يسوع :
---------- 

  انا يسوع راعي الخراف
  ها افضل وراك وراك
  ومهما طال الوقت

  طال االنتظار او 
  لحد لما اطمن عليك
  في نهاية المطاف

  لما تدخل حظيرة الخراف
 

 كالم الناس :
------------ 
 كالم الناس كتير
  ياما ودا وجاب

  غير دم وتلف أعصاب
  وفرق بين ناس

  كانوا في يوم أحباب
 ياريت ما حد يجاريه

  بحوره عميقة
  لمن يداويه محتاج 
لكل ال هم له غير مسك سيرة االخرين  مهداه 

  في شئون االخرين بالباطل والدخول 
 

 التطويبات على اجلبل ) اجلزء الثانى( 

 
 (٤: ٥طوبي للحزانى ألنهم يتعزون )مت

 
كنت في العدد السابق بدأت حديثي. بشيء من الشرح  عن التطويباات 
التسعة التي قالها السيد المسيح علي الجبل وكنت تعرضت للاتاطاوياباه 
األولي وهي )طوبي للمساكين بالروح فان لاهام مالاكاوت السامااوات( 

 ( .٣: ٥)مت 
وفيما يلي تكمله لحديثي عن التطويبه الثانية وهي :)طوباي لالاحازاناى 

( وفاي إناجايال لاوقاا ذكار )طاوبااكام أباهاا ٤:  ٥ألنهم يتعزون( )مت 
 ( ١٢: ٦الباكون االن، ألنكم تتعزون( ) لو 

هذا ال يعني  ان الحياه في المسيحيه هي حياه  حزن وبكاء وان الفارح 
هو بمثابه خطيه لقدحدثنا الكتاب المقدس عن الفرح ويقول لنا :الافارح 

( ايضا قال السيد الاماساياح لاتاالماياذه ١١: ٥هو احد ثمار الروح )ِغل 
) ولكن ساراكم ايضا فتفرج قلوبكم وال ينزع احد فرحكم منكام .( ياو 

( كما قال لنا القديس بولس الرسول :) افارحاوا كال حايان ، ١١: ٢٦
 ( ٤:٤وأقول ايضا افرحوا ()في:

والمسيحيه تدعونا للفرح ولكن ليس لفرح العالم الن فرح العالم بااطال 
وعزاؤه ايضا باطل .فالمسيحيه تدعونا للفرح الروحي في الارب وقاد 
اعطانا الكتاب  المقدس امثله كثيره عن ذلك الناوع مان الافارح ناذكار 

 ---منها هنا :
الفرح : نحن نفرح  النتصار علي خطاايااناا وناعاياش حايااه الاتاوباه .  
ايضا والفرح بانتشار الامالاكاوت عالاي االرا  ، والافارح باناماوت 

 الكنيسه ، والفرح بانتشار اإليمان ..........
لقد علمنا القديس بولس الرسول درسا له تأثيار عاماياق عالاي حايااتاناا 
الداخليه  ، فقد كان الرسول باولسان عانادماا كاان مساجاون ماماتالاىء 
بالفرح النه كان يعلم انه مهما  يحدث بيسوع المسيح معاه  كاماا كاان 

 يحس الفليبين ليفرحوا .
والفرح المطلق ينبع من وجود المسيح داخلنا ، وعانادماا ياأتاي الساياد 
المسيح في مجيئه الثاني سوف نفرح فرحا مطلق كامل . اماا الاحازن 

 الذي يأتي بمشيئه هللا يُنشيء توبه للخالص وبال ندامه . 
الحزن الذي يوافق مشيئه هللا تنتج عنه تاوباه تاوادي لالاخاالص وهاو 
ايضا يختلف عن حزن العالم والذي ينتج عنه موتا . والتوبه الحقياقاياه 

 معناها الحزن علي خطايانا 
الرب يدعونا ان نبكي هنا علي االرا ، هذا النوع من الباكااء ياكاون 
من اجل صالحنا النه بكاء مقدسا ياقاودناا لالافارح فاي السامااء ، فاان 
حزنت قليال علي االرا من اجل ان نفرح في السماء فهذا خيرا لنا . 
اما الذي يقضي العمر في متعه وضحك متغافال عان أبادياتاه وماهامال 
البكاء علي االرا مثل هذا الفرح زائف وذائل عندما نقف امام منبار 

 هللا العادل 
ومن اجل ذلك تعتبر حياه الدموع ميزه ألوالد هللا ، كما كان ذلك ميزه 
للقدسين الكبارالذين كانوا يََرْون ان البكاء علي االرا ينقذ من البكااء 

 االبدي .
الذي  يبكي علي االرا تسبقه دموعه في اليم األخير لتطافايء الاناار 

الملتهبة حوله ، اما هؤالء الذين ال يبكون علاي االرا ، ياناتاظارهام 
البكاء في يوم الدينونه ،حيث يقول لنا الكتاب الاماقادس )هانااك ياكاون 

( ويحدثنا االنجيل المقدس عان ٢١:   ٨البكاء واصرير األسنان ()مت 
اعظم رجال الكنيسه الذين اشتهروا بالبكاء نذكار ماناهام عالاي سابايال 

 --المثال :
 

 دَاُودَ النبي :
علي الرغم من انه كان ملكا ، وقاضيا علي شعبه  ورئاياساا لالاجاياش 
ورب أسره كبيره وكان موهوب في الشعر اال انه عندما اخاطاا باكاي 
كثيرا وبكاء مر وقال قولتاه الاماشاهاورة  )أعاوم كال لايالاه سارياري  

(كما قال ايضا )صاارت دماوعاي لاي ٦بدموعي وابل فراشي () مز 
(  كما قال )مزجت شاراباي باالادماوع (٣:   ٤١خبزا نهارا وليال. )مز

( وعبارة أعوم تدل علي الدموع الغزيرة وا عبااره كال ٢: ٢٠١) مز 
 ليله يعني ان البكاء لم ينقطع منه .

(وايضاا ٢:   ٩ومن األنبياء الاذيان كااناوا ياباكاون )ارماياا الاناباي ()ار
 ( فالبكاء علي االرا ينقذ الفرد من البكاء االبدي ٢ ٢٠)عزرا ()عز 

ونااجااد ايضااا ماان الاازياان                                                      
(   وكانت دموع الاقادسايان ٢١  ١كانوا يبكون ،، الكهنه في سفر )يو ء

بمثابه صراخ هلل يسمعه .حيث قال لنا النبي دَاُودَ )الرب سماع صاوت  
 بكائي (

ايضااا ماان امااثاالااه الااقاادسااياان الااذياان اشااتااهااروا بااالاابااكاااء الااقااديااس 
 )ارسانيوسالكبير( 

كان يقضي الليل في الصاله ، ويظل يصلي حتي تشرق الشمس .ومع 
ذلك كان من كثره محبته يبكي حتي تساقطت رموش عينيه ، وعانادماا 
كان يضفر الخوص يضع منشفه علي قدميه ليتساقاط عالاياهاا دماوعاه 

 وكان علي الدوام يذكر اسمه ونقائصه البشريه ويبكي .
 وايضا من رجال الدموع نذكر القديس )ايسيذيروس(

كان أباً لثالثة الف راهب .كان ياخارج الشايااطايان وكاان الشايااطايان 
يخشون المرور علي قاليته ورغم ذلك كاان عانادماا يصالاي ياجاهاش 

 بالبكاء بصوت عال يسمعه تلميذه الساكن بجواره .
ايضا القديس االنبا  )أنطونيوس( عندما تجمعوا عليه الشايااطايان قاال 
لهم ) ايها األقوياء ، ماذا تريدون مني انا الضعيف أني اضعف من ان 
أقاتل أصغركم وصرخ للرب وقال أناقاذناي ياارب مان هاؤالء الاذيان 
يظنون انني شيء ( ايضا المراءه الخاطئه الاتاي بالالات قادماي الساياد 

( وأقوي انواع الدموع هي التي تنسكب في ٣٨  ١المسيح بدموعها )يو
 حزن صامت رزين .دون ان  ترفع صوتا ودون ان تعلن عن زاتها .
وهناك من يبكي علي خطايا غيره .لقد كان النبي ارميا يبكاي  بساباب 
خطايا الشعب وكما بكي عذرا ونحميا علي شعب اورشليم الاخااطايء 

 اثناء السبي .
اما الذي يبكي في صالته فهو قدام هللا فال يصح له ان يصيح صاارخاا 
قدام الناس ، وال يجمع الناس من حوله لكي تتفرج علي دماوعاه .اماا 
االنسان الروحي الذي يبكي في صالته هو في حقياقاه االمار شاخا  
حزين يريد ان ينفرد باهلل ويسحب امام نفسه دموعه كما عملت منه ام 

 (.٢٣ ٢٩صم ٢صموئيل حينما كانت تصلي وتبكي في صمت .)
ياوجااد  عادد ماان الامااساابااباات تااجاالاب الاادمااوع مااثاال : الااتااجااارب     

والضيقات .حيث يسمح هللا بالتجارب من اجال ان ياناساحاق االنساان 
ويشعر بضعفه وتطغط عليه الضيقات فيبكي . وايضا مان ماا ياجالاب 
ل الاكاباريااء  الدموع تذكار الموت وزيارة المقابر ، وبذكر الموت يادِول
وتختفي شهوه االنسان للعالم ويبد اء  يفكار فاي الاتاوباه الاتاي تاجالاب 

 الدموع النه نتذكر خطايانا وبشاعتها 
ومن جانب اخر  توجد أسباب كثيره تمنع الدموع او تنتج عنها دماوع 
 غضب. فالقسوه والعنف واالدانة جميعها عوامل  تمنع الدموع .

فالغضب يمنع الدموع  النه الغضوب يكون في ثوره غضبه واذا بكي 
يكون بكاءه من الغيظ الن الغاضب تتولد لدياه مشااعار ال تاتافاق ماع 
الدموع . كذلك السير في حياه الشرور والخطيه تضياع ماعاه الادماوع 
الن لذه الخطيه تضيع معها الدموع الن الخطيه تكون طاغاياة  عالاياه 
كما ان شعوره بالسرور يبعد عنه الدموع . اما متاي شاعار باالاخاطاياه 
يبكي  كما بكي سليمان وقال )الكل باطل وقبض الريح (.الن الادماوع 

 ال تناسب الخطيه بل تناسب التوبه .
وايضا نجد من المسببات التي تمنع الدموع الفخر والكاباريااء وماحاباه 

 الكرامه تمنع الدموع ، 
اما من يحزن حزن مقدس يغلبه البكاء الروحي الن االنسان المنسحاق 
 يبكي عندما يفكر في أبديته بتصغر أمامه.  عينه  كل امجاد الدنيا 

ايضا التجاارب والضاياقاات تاجالاب الادماوع الن هللا عانادماا يساماح 
بالتجارب ينسحق االنسان فيشعر بضعفه ويري ان الدنياا ال تساتاحاق 

 شيئا ويتوجه الي هللا .
وايضا عندما نتذكر الموت يزول منا الكبرياء وتختفي شهاوه االنساان 
ومحبه العالم ويبدأ يستعد لالبديته بالتوبه وينتج عنها الدموع والاباكااء 

 علي كل  ما ارتكبه من خطايا .
 

وفي الختام نطلب من الرب يسوع قائلين أعطني يارب ينااباياع دماوع 
 ندم وبكاء علي خطايانا الكثيره كما أعطيتها للمرأه الخاطئه التي بلل

 
 يتمجد اسم هللا دائما من االن وفي كل اوان والي دهر الدهور امين 
 وبعون هللا سوف نتحدث عن بقيه التطويبات في اإلعداد المقبله 

      
 

 عادل مغريوس ابراهيم 
 ---المراجع :

 الكتاب المقدس  ٢
  العظه علي الجبل : قداسه البابا شنوده الثالث . -١



 ش  3311 بابة  6   اخبار االقـباط

 31 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

St. Mark Nubian Foundation 
(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966) 

P.O.BOX 574 ST MARYS NSW 1790 TEL: 61-2-0410 285 118   FAX: 61-2-9833 9299 
EMAIL ADDRESS: - “stmarknubianfoundation@gmail.com” 

(For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men) “1 Peter  
2:15” 

 

( 3:٩١"انا عارف اعمالك و محبتك وخدمتك ...." )رؤ  

 "شكر وعرفان"
 

 يود مجلس ادارة مؤسسه سانت مارك الخيريه بتقديم جزيل الشكر لقدس ابونا آمونيوس االنبا بوال 
 ولجنة وشعب كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة مارينا بالنديلو لتعاونهم الكريم معنا والسماح لنا بوضع الحاويه بارض الكنيسه.

 وايضآ نشكر مدرسه السيده العذراء مريم القبطيه االرثوذكسيه لمشاركتهم الكريمه معنا.
 ونقدم كل العرفان والتقدير لجميع المتطوعين الذين تعبوا معنا فى جمع ونقل التبرعات وفرز المالبس وتستيف الحاويه.

 وكل الشكر واالمتنان لجميع ابناء الشعب القبطى المحب للسيد المسيح على سخاء عطاياه. 
 والشكر وكل الشكر السقفنا المحبوب نيافه الحبر الجليل االنبا دانيال وجميع االباء الكهنه لصالواتهم ودعواتهم وكريم تعاونهم معنا.

 والرب يعوض الجميع على تعب محبتهم بالباقيات عوض الفانيات. 
 

 -ورقم حساب البنك كاالتى:
    Financial Institution: St. George Bank 
                  Swift Code:        SGBLAU2S  
    BSB: -    112-879   
     A’cc:-   493911231 

 

 وبامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بنا. 
ع القديسين وصلواتكم انتم ايضأ، أن يكلل جميونحن اذ نتضرع الى الرب باسم سيدنا و مخلصنا يسوع المسيح و بشفاعة امنا العذراء والدة االله و تضرعات جميع طغمات المالئكه وطلبات 

 هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.
 (:33٩3من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه" )امثال

 
St. Mark Nubian Foundation Board of Directors:- 

Fr. Yousef Fanous (Director & Presiding Member), Fr. Bishoy Botros (Director & Vice President), Mobarak Alera (Director & Liaison Officer), and Emile Girgis (Director 
and Secretary & Treasurer) 

 
LOVE NEVER FAILS 

THE RESULTS OF YOUR LOVE TO EGYPT FROM SYDNEY COPTS 
 
 ASSISTANCE IN THE DEVELOPMENT OF 30 VILLAGES 
 FULL DEVELOPMENT OF EXTRA 3 VILLAGES BY SYDNEY, AUSTRALIA 
 SUPPORT SO MANY FAMILIES TO FACE THE EXISTING HARDSHIP 
 SUPPORT 6 HOSPITALS; EQUIPMENT, WHEEL CHAIRS, INCUBATORS..ETC 
 SUPPORTING A NURSING COLLEGE WITH OVER 500 GRADUATES TO 

DATE. 
 LITERACY CLASSES, VOCATIONAL TRAINING, EMPLOYMENT, SMALL 

BUSINESSES. 
 
Fund raising dinner on the 27th of November towards all these services at 6.30pm in the 

School hall at St Mary’s Cathedral, Bexley. 

For more information or to be a sponsor, please contact 0413276514 or visit 

www.copts.org.au   

Please pray for the service                Donations above $2 are tax deductible 
 

 ثمار المحبة من عطايا محبي اخوة الرب بسيدني
 المساهمة في برامج التنمية في القري المعدمة 
  قري اضافية 1تولي برامج التنمية في 
 مساعدة العائالت وااليتام علي مواجهة اعباء المعيشة 
 المساهمة في تاسيس ست مستشفيات 
 المساهمة في تاسيس كلية للتمريض 
 ايجاد فرص للعمل  -المشاريع الصغيرة -التدريب المهني -محو االمية 
 
او رجاء  4031١36130للمزيد من المعلومات او اذا كان لديك رغبه في المشاركة برجاء االتصال برقم  

      www.copts.org.auزياره موقعنا االلكتروني 
  رجاء الصالة من أجل الخدمة

    كل التبرعات الخدمات معفاه ضريبيا
 بالقاعة الكبري بكاتدرائية السيدة العذراء بكسلي 6314نوفمبر الساعة  ١3عشاء اخوة الرب يوم االحد 

الجمعية تشكر كل من ساهم في هذا العمل الجبار و تخص بالشكر نيافة الحبر الجليل اال نبا دانيال اسقف 
 سيدني وتوابعها علي محبته الكبيرة ومباركته لخدمة اخوة الرب

 
 اولي القري للتنمية الشاملة يقوم بها بالكامل محبي اخوة الرب بسيدني هي قرية

 الهابايشا بمحافظة اسيوط

Christian Overseas Provident Tutelage Society of Australia 
ABN 77 774 185 422 
 

PO Box 393, South Gate, Sylvania, NSW, 2224 
 

www.copts.org.au 
Email: heshmatgrace@gmail.com 
Tel +61 2 9589 2293, 0413 276 514 
Fax +61 2 8456 5905 

   
 
   

طمايما المعمااالنجازات التي حققتها لجنه البر بسيدني بنعمه المممسميمح أب 
 وبفضل عطاياكم المستمرة:                                   

تمد لجنة البر االف من العائالت المعدمة باالحمتميماجمات االسماسميمة   .1
 مثل المسكن والملبس والماكل واالغطية مثل البطلطين وخالفه.

مساعدة  المقدمين علي الزواج وليس لهم مورد بالمساهمة بمصرو فا ت الفرح وتاثيم   .2
 وتاسيس عش الزوجية ومستلزماته.

تساهم لجنة البر في شراء االعا نا ت الطبية ببعض القري واالماكمن المممعمدممة ممع ممد  .3
المستوصفات الخيرية باجهزة طبميمة ممثمل جمهماز غسمل المكملمي و حضمانمات االطمفمال 

 وكرسي لعالج االسنان وما شابه  ذلك.
خدمة االيتام من ذوي االحتياجات الخاصة والتبرع للمالجئ في اماكن ممتمفمرقمة حسمب  .4

 االحتياج.
االهتمام بخدمة التعليم والتكنولوجيا الطفال العشوائيات واالماكن المعدمة وقد تم شمراء  .5

اتوبيس لنقل االطفال لمدارسهم ومدارس االحد لتشجيع نسبة الحضور. كما تساهم لجنمة 
ممرضة سنويا بمستوي رفيع بمستشفي الهجانة لتاهيلمهمم  22البر في مصاريف تدريب 

 للعمل في مستشفيات مسيحية.
المساهمة في مشاريع اخري لتشجيع المعما ئمالت واالشمخماا المقمادريمن عملمي المعمممل  .6

للوصول الي االكتفاء الذاتي للبدء في مشاريع صغيرة مثل تربية الدواجن و الممعميمز أو 
 التجارة والخياطة.

نطلب من الرب واهب العطايا أن يبارك عطاياكم من أجل هذه الخدمة المباركة لمجد اسممه 
 القدوس. أذكرونا في صلواتكم.

Through God’s Grace and your generous donations, some of the 
projects undertaken by NCF include: 
1. Providing the basic needs to the families and orphanages in poor 

and slum areas such as food, shelter, clothing, covers such as 
blankets to shield against winter weather.  

2. Sponsoring brides and grooms to pay for their wedding expenses 
and contribute to their basic needs to start a new life together e.g. 
purchasing furniture and white goods. 

3. Assisting in medical expenses to those who are in need by estab-
lishing a pathology laboratory, dialysis machines, baby incuba-
tors, dental chair and an X-Ray machine. 

4. Serving orphans and special needs cases by assisting in building 
facilities for them. 

5. Caring about the education of needy children by providing tech-
nology equipment and purchasing a bus to transport children to 
and from schools and Sunday-school.  NCF also contributed to 
the education and training 20 nurses at Hagana Hospital by un-
dertaking an 18 months course to serve the poor at a high and 
professional level. 

6. Funding small projects such as the purchase of chicken and goats 
for the poor families to farm and become self-sufficient. Other 
projects were funded such as providing sewing- machines, selling 
gas bottles and carpentry to assist poor families sustain incomes 
and provide their families. 

May the Good Lord who gives generously bless and reward your 
love to the poor whom He called His Brethren. Keep us in your 
prayers. 
To donate: Please donate at any Commonwealth Bank Branch  
Needy Christian Fund – BSB – 062 199  Account Number: 1012 
8130. 

http://www.copts.org.au
http://www.copts.org.au
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 استشهاد الشهيد العظيم مارجرجس اإلسكندرى
                                

 تكريس كنيسة الشهيد العظيم  مارجرجس  الرومانى بمدينة اللد بفلسطين 
 

 بصلوات صاحب الغبطة القداسة البابا المعظم األنبا تاوضروس الثانى 
 وشريكه فى الخدمة الرسولية اسقفنا المحبوب نيافة الحبر الجليل األنبا دانييل اسقف ايبارشية سيدنى و توابعها 

كنيدى استريت بليفربول أن تدعوكم لحضور النهضة الروحية المقامة بمناسبة عيد استشهاد الشهههيهد الهعهظهيهم مهارجهرجهس  14تسر كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس و األمير تادرس 
و سوف يكون عنوان النهضة عهن الصه ة  1142/  44/  42الى  1142/ 44/ 41اإلسكندري و تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الرومانى بمدينة اللد بفلسطين فى الفترة من 

 حسب تعاليم داود المرتل لنا
 41:41مز “ لتكن اقوال فمى و فكر قلبى مرضية امامك يا رب صخرتى ووليي”

 

 
 

 من الساعة الحادية عشر  1142/ 44/ 41+ سوف يكون هناك يوم مفتوح يوم االحد 
 مساء بقاعة الكنيسة  1-2من الساعة  11/44/1142العشاء الشهرى بوم االحد 

 جميع دخل العشاء الشهرى و اليوم المفتوح سوف يكون لصالح مشروعات الكنيسة و المعطى المسرور يحبه الرب 
 جميع االنشطة  حسب العنوان المذكور اع ه 

 
 1114411114الرجاء االتصال بمدام تريز سايس  لمزيد من األستع م

   1111121112دياكون بهجت حلمى 

رفع بخور عشية ، تمجيد  المتكلم
 م0077-0077وعظة 

 التاريخ القداسات الصباحية االب الكاهن

 
القمص ميخائيل 

 ميخائيل

 
 شروط الص ة المقبولة

 
 كهنة الكنيسة

 قداس عربي  ص44 - 1011
 قداس انجليزى ص 41011 - 1011

 يعقبه يوم مفتوح

 1142/ 44/ 41االحد 

 
 الشماس ايهاب وهيب

 
 امثلة عملية فى  الص ة

جناب االب الورع 
 القس  يوسف فانوس

 1142/ 44/ 41االثنين  ص 41011 - 1011

 
نيافة الحبر الجليل االنبا  

 استفانوس

 
 الص ة

 
جناب االب الورع 
 القس لوقا ملك

 1142/ 44/ 41الث ثاء  ص 41011 - 1011

     
جناب االب الورع 
 القس جوناثان اسحق

 1142/ 44/ 42االربعاء  ص1011 - 1011قداس العيد 

St George & Prince Theodorus Coptic Orthodox Church 
Diocese of Sydney & Affiliated Regions 

  
A. 41 Kennedy St. Liverpool, 2170 NSW | P.O Box 603 Moorebank NSW 1875 

E. franthony.morgan@gmail.com 
M. 0402 882 778 

 
الشمامسة الكاملين ،وشمامسة و لجنة و شعب و جميع خدام كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس و االمير تادرس بليفرربرو  

 يهنئون ابيهم الحبيب و خادمهم االمين االب
 الورع القس انتونى مرجان

 9112/ 11/ 92بعيد سيامته الثانى 
 و الرب قادر ان يديم كهنوته و يقويه على خدمته لسنين كثيرة و ازمنة هادئة مديدة   

 بصلوات قداسة قداسة البابا المعظم االنبا تاضروس الثانى و شريكه فى الخدمة الرسولية ابينا االسقف المكرم االنبا دانيي  
 
Full Deacons, Deacons, committee, servants, and all congregations of St. George 
and Prince Tadros church at Liverpool would like to congratulate their beloved fa-
ther 

 
Rev Fr. Anthony Morgan 

 For his second anniversary of Priesthood on 

29/11/2016 may Our Lord keep his priesthood for 

many years to come and strength him in his services. 

Through the prayers of H.H. Pope Tawadros II and his 

Partner in the Apostolic ministry H.G. Bishop Daniel             



 ش  3311 بابة  6   اخبار االقـباط

 31 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 

Saint George Church 1- 3A Bowral Street Kensington 
 برنامج نهضة عيد استشهاد القديس مارجرجس اإلسكندري
 وتكريس كنيسة مار جرجس الروماني بمدينة اللّد بفلسطين

 م6136نوفمبر  
 

  إذهبوا إلى العالم أجمع .. وأكرزوا باإلنجيل للخليقة كلها."  ]مر 36: 31 ["

  
ت .. حتى هياونحن في عالم سريع التغير .. شديد التقلّب .. تعددت فيه اآلراء والثقافات .. وتضاربت فيه األفكار .. وصار نقاش وجدال حول كل البدي 

في هذا العالم يحتاج اإلنسان إلى كنيسة ثابتة اإليمان .. تعلن تعاليم السيد المسيح بنقاوة ووضوح وبساطة .. كنيسة لها تاريخ  –بديهيات الحياة الروحيه 
بشرى الخالص  حملطويل في حفظ التعليم نقيا ثابتاً .. كنيسة حفظت اإليمان وفّصلته بإستقامة .. كنيسة تكرز بهذا كله .. إلى هذا العالم المضطرب .. لت

ه السماوي كوتالمفرحة الى كل نفس .. إلى أن يأتي الرب مرة أخرى .. ليجمع كل الذين قبلوه .. من كل أمة ولسان ومملكة وشعب .. ليُدخلهم إلى فرح مل
 فهذه مسرته .. أن الجميع يخلصون.

بصلوات صاحب الغبطه والقداسة  –الرب المحب يعطينا أن تثمر كلماته  في قلوبنا .. بثمار تفّرح قلبه  الكرازةموضوع نهضة مارجرجس هذا العام عن 
 . األنبا دانييلوشريكه في الخدمة الرسوليه الحبر الجليل  البابا تواضروس الثاني

 
 تقام العشيه باللغه األنجليزيه أيام الجمعه والسبت واألحد بكنيسة مارجرجس العلويه.   +
 نوفمبر(.  21و  21سيقام المعرض السنوي طوال أيام النهضة .. خاصة يومي السبت واألحد )  +

 التمجيد –العظه  –العشية 
 مساء    0:11 – 3:11

 القداس االلهي
 صباحا  

 اليوم
  

 الكرازة في الفكر الكنسي القبطي األرثوذكسي
 أبونا تادرس الباخومي

 قداس باكر    0016— 0066
 قداس انجليزي 26016 —   0016

 قداس عربي 22016 — 0016
 أباء الكنيسة

 ش 2311هاتور  4األحد 
 م 1620نوفمبر  21  

 –لنا كنيسة كاملة ألجل شركتنا  –لنا كتابا  مقدسا  كامال  ألجل تعليمنا  –تأمل: " لنا مسيحا  كامال  ألجل خالصنا 
 ولنا عالما  كامال  ألجل كرازتنا."    ] القديس يوحنا ذهبي الفم [

 الكرازة في التاريخ الحديث
 حبرية البابا كيرلس السادس والبابا شنودة الثالث

 أبونا تادرس سمعان

0016  —  26016 
 أبونا يوسف فانوس

 ش 2311هاتور  5اإلثنين 
 م 1620نوفمبر  24  

 تذكار تجليس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث
 تأمل: " هذه الكائنه من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها" ]أوشية السالمة[

 مادة الكرازة –صفات الكارز  –كيف نكرز 
 أبونا يعقوب مجدي

5066   —  3066 
 أبونا دانيال فانوس
 أبونا بول فانوس

 ش 2311هاتور  0االثالثاء 
 م 1620نوفمبر  25  

 [36: 31بثمر .. ويدوم ثمركم" ]يو  -تأمل: "أنا إخترتكم وأقمتكم .. لتذهبوا وتأتوا 

 تكريس كنيسة مارجرجس الروماني
 فلسطين –في اللد 

 وإستشهاد مارجرجس اإلسكندري

0066  —  22016 
 األنبا اسطفانوس نيافة الحبر الجليل

 اسقف ببا والفشن

 ش 2311هاتور  3االربعاء 
 م 1620نوفمبر  20 
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 البيت املسيحي النموذجى

 بقلم سمير ساوس عطاهلل 
 

هللا يبارك مسّكن  لصدنقيني دينرنقه رلنا   ن ن  
لصمتوللعي  ، دكان زكنيينا دلصنيندناانان انارين  

 ( ١:٦لمام هللا ) صو
دقال أيوب )لالايلر ينظيدن ديفنيونون( دذنكن ل 
نظين لصيدااان دننظني زكنيينا  ناقنبن  لصدنبني 
دلالنتظار ففيوا دكان فيوهنمنا  نظنينمنا، دصنهن ل 
يفيح لصمؤم  ف  لصضيي ديسي ااصتجيا ، لوسبنو  
كل فيح يا لخنوين  ونينننمنا ين نعنون فن  ينجنارب 
متنو    اصمي  لن لمتحان إيمانكم يُنشن   بنبنيل 
دلصدبي ف يك  صه  مل ينام صنكن  ينكنوننول ننامنين  

 ( ٦:١دكام ي  غيي ناقدي  ف  ش   )يع وب 
لينمناننننا، انل لن ان ني    فنح  ااصدبي ينكنتنمنل

لصنبن نو   لصيسول ي ول أيها لالوبا  ال يسنتنرنيانول
اينكم وادثه ألجل لمتحان إينمناننكنم   لصمحيق  لصت 

كننهنننه لبننااننكننم لمنني غننييننال، لنننه ينن ننول صنننننا ال 
يسترياول، ال لفيوول النه ذ    المه أكيق   ن ن  
أنكم سائيدن ف  لص ييي لصمست ينم، دأدالد هللا ال 
يسترياون  نقما يجوزدن ف  طييي لآلالم ، انل 
لن لصمؤم  يجتاز طييي لالصم ال صك  يياح لصسما  

من  كنل منا ال ينتنفني من    ال صك  يتن   ديت هي
لصسالم دكل لألردلح لصمجتمع      ونقدد لصنعناصنم 
لصسماد  يشجعنا ف  رو تنا لص  لصسما ، ينبنبنيننا 

لصنتن   اان لصمجق إنما قق أ ق صنا اننسنبن  شنق  لآلالم
نتحم ها إلظهار ا وص  لإليمان ، فاصموذب  لصفنائن ن  

 ذ  لصدبي..
دقال لصيب ننفنسنه فن  لصنحنقينس  ن  لصسنامنعنين  
لصداصحي  لنهم )يثميدن ااصدبي( فاصدبي جمينل، 
لصدبي لص يال لصن   قنال  نننه لصنوون  لصنمن نق  

دلصن   يدنبني لصن   ) ادبيكم ي نتنننون لننفنسنكنم(
( دلصن    نبني ٦2:٠١لصمنته  فه ل يب ص )متن 

  نه لصشا ي لا غ يعبيي يوم قال: 
 دلصدبي كاصدبي مي ف  م لقه 

   صك   ولقبه لو   م  لصعسل
ونتن    ااصدبني فن  لصنجنهناد لصنمنولنو  أمنامنننا

نست ين  لن ننثنمني لثنمنارل بناصنحن  فن  ونيناينننا 
ااصدبي، دال نحزن     يوم لن ض  فسيكون لصرق 

أفضل ما دمنا نم ك ق واا شجا ه دنجق م  ننحنبنه 
 دم  يحبنا.... 

دف  أسا  لصبيت لصمسنينحن  لصنمنثناصن ، لصن نهنار  
)ساصكي  ف  جمي  دبناينا لصنيب دأونكنامنك انال 

( كانت لصيدااان دزكييا طناذنيين  ٦:١صوم( )صو
ققيسي  فامتأل كالذما اناصنيدح لصن نق ، دأدبن  
لصيسول اوصًس ي مي   ينينمنوثناد  )لونفن  ننفنسنك 
طاذيل( دقال لصحكيم ) من  أونال طنهنارق لصن ن نال 
ف نعم  شفتيه يكون لصنمن نك بنقين نه( دصن نق ونمنل 
لصيسول لصمؤمنان مسؤدصنين  فن نال ) منالونظنين  

 سيييكم لص اذيق( 
ف نن نهني تدلينننا من  كنل دننس لصنجنسنق دلصنيدح 
مكم ي  لص قلس  ف  خوف هللا..... كن صنك لصنمنحنبن  
دلصسالم، فكان صزكييا دلصيدااان محنبنه دسنالم، 
دصم نسم  اينهما   شجار لد ن ار لد كيلذيه، انل 
كان لصحال دلصدفا  دلصسنالم يسنين ني  ن ن  جنو 
لصبيت ك ه، دذ ل ذو لصبيت لصنموتج  لصح ي   الن 
م  يس ك ااست ام  يسييم مئنا دلص ى فى لص ييي 

 لصمنحيف  يفت ي!!!! 
فإتل صم يهمس ق وانا ااصحال ، فكيف نسنمن  اشنيل، 
دصو كف لصنا     لصنمنحنبن  صنكنفنت لصنحنينا   ن  
لالستميلر،الن لصمحنبن  ينؤننال ديسنتنننكني صنكنننهنا 
يحتض  ديحنو  ن ن  لصن نفنل لصنيلنين  دينجني  
خ ف لصشبان دذ  سبيل لالنسان لص  منعنيفن  هللا، 
وي لصمعيف  ، دلصث   دصيل لصحال دلصن نا ن  لره، 
دم  صم يتع م لص ا   ااصحال يتع مهنا فن  منقرسن  
لالصم، الن  زق لصنفس دمحنبنه لصن لينتنتن نقم جنمنين  
لآلالم ، الن لصمحب  ي تل لصمح  ديبتسم صألصم دذن  

 أقو  م  لصمون!! 
فع منا يا رب لال نكتف  امحبه تدلينا دتد  قيلاتنا 
دم  يحبوننا، دل  نا قن نبنك ونين  ننحنال دونين  
نع   فيكون وبنا اقدن غيض دينكنون  ن نا ننا 
سبيا ددن لنتظار مكافهق. د  ينا لن نر ال لصشييني 
ااصبيي دلصظالم ااصنور دلصنبنرنضنه اناصنمنحنبن . الن 
لصحال ذو نسم  ذول  لصفيدد ، د ننقمنا  نيفنت 
هللا  ننيفننت لصننحننال دلالمننل دلصدننبنني دلصدننفننا  
 دلص هارق، ف واى صم  أارض لالثم دأوال لصبي... 
دم  ايكان لصبيت لصمسيح  لصنموتجن  ،  نننقمنا 
يوجق لصبيل   دلص هنارق دلصسنالم دلصنحنال منثن نمنا 
وقث صزكييا دلصيدااان كافهذم لصيب اموصود ذنو 

ل ظم مولصيق لصنننسنا  
)النه يكون  ظينمنا( 

دصننم ينن ننم   ٦:٦١صننو
اي  منولصنينق لصنننسنا  

، دذنن    ل ننظننم منننننه
لصعظمه كانت مبنننينه 
    لصحكم  دلصنعم  
دلصننتننكننييننس، لالانن  
لصننحننكننيننم يسنني أاننا  
دلالا  لصجاذل وزن 

( دقنال ٦:٦2لمه )لم
لصوو  لالصه  ) ذ نم 
أيها لصبنون لستنمنعنول 
لص  فا  مكم منبنافن  

( دالن لصيدااان كانت  ناقنيل ١١:٦٦لصيب ) مز
 لال لن لصيب ِ َوض ببيذا خييل ) فهوتل لصنبنننون

( دالن  يوونا ٦٠٧:١مييلث م   نق لصيب( )مز 
لصمعمقلن كان فبي لصمولصيق ك هم فحي صنينوونننا لن 
يفبي ااايه لصكاذ  لصعظيم زكيينا ) فنبني لصنبنننين  

 ( ١:٦٧آااؤذم ) لم
دم  ايكان لصبيت لصمسنينحن  لصنننمنوتجن  : ين نك 
لصزدج  لص قيس  لصيدااان، ديوم يكون ف  اينوينننا 
زدجان ققيسان، يوم ينعنمني ذن   لصنبنينون، دمنا 
ل ننظننم لصننبننيننون لصننتنن  يسننكنننننهننا أانننننا  كننيننوونننننا 

دأمهان كاصيدااان لص قيس  ) دلصنبنينت   لصمعمقلن
دلصثيدق مييلث م  لآلاا  دأما لصزدج  لصنمنتنعن ن نه 

( دقال لصحكيم م  يجق ٦١:٦١فم   نق لصيب ) لم 
رلن  من  لصنيب )لم   زدج  يجق خنينيل دينننال

( الن وكم  لصميأق يبن  اينتنهنا دلصنحنمناقن  ٠٠:٦٢
يهقم  ايقذا، كما لن لصم ح م  لصمياق ينبنيو دمن  
لصما  ينحل دي دب ، كن صنك لصنيجنال من  لصنننسنا  
يه كون!!!  دلصميأق لصحكيم    يها لن يب ل كل منا 
ف  دسعها صتجعل م  لصبيت جن  هللا     لالرض 
صزدجها دأطفاصها ، دااصحكم  يبن  لصبيت داناصنفنهنم 
دلصمعيف  يمت   لصمباد  م  كل ثيد  نفنينسن !!!! 

 ( ١:٠١) لم
لصهنا لصمحال سا قنا صك  يكون ايوينا ميليا يعكنس 

مشنبنعنا   ليماننا اك ديكون كل فنينهنا ينمنجنينقل صنك
ااصفيح لص   صنا فيك دمحب  بادق  صبعضنا اعنضنا 

 كما أوببتنا ديحبنا

 طائرآ.. وحيدا في غيوم ...؟
 .........السماء                     

وثليج                       
 !!!الحياة   ..... فوق االرض

 .....!هناك؟                       
 

 
في كل سماء وكل فضاء وبين الغيوم وبعد 

السحاب. دائما...... يوجد الطائر الحزين الي 
وليس له قلبآ أمين!!! وال   ليس لة من معين!!!!!

يمتلك غير األجنحة الصغيرة البيضاء من ثلج 
الحياة!! والتي ال تعين .... وصوتا ضائعا في 

الفضاء ... مستنجدا.. يطلب المستحيل؟! وفي كل 
 هذا الفضاء العريض

واألرض الخضراء ... وقد غطاها الثلج؟! هو 
وحيدا لم يضل الطريق ... ال  وأبدا !!! وال تاه 

عن عشه وبيته... ال ... بل هو يعرف مكانه 
 جيدا.. ويعلم

كيف تكون العودة والرجوع!!!!!!! ام هل هو 
ويعرف   !صغيرا.. عصبي.. خرج ولم يعد؟

مكانة ويعلم كيف تكون العودة...... ولكنة ال يريد 
 !عوده او رجوع؟

اما هو ليس صغيرا ..؟! بل احنا ظهره... ثقل 
واالوهام !!!! وزمانا  ..األيام والوحدة تطارده

غادرا ليس له عوده.... او أمان ؟! كيف يحتمل 
 هذا

الفضاء العريض.. واألفق البعيد الذي ليس وال 
مليئة وتحمل سموم  ... رياحه  يبدو له حدود؟!

الغدر السريع وعدم اإليمان؟! ال رحمه وال صدق 
 وال

حنان!!!! يا له من فضاء فسيح وكل صرحه فيه 
ال..... ال....... تسمع  .........لطلب نجده او أمان

 وتضيع في الفضاء..... وليس ... وال يوجد لها
هذه األبقار والغنام   مكان؟؟؟؟!!!!!......... ولكن

بين الحين واآلخر معلنه  ...وأصواتها ... تعلو
 عن وجودها رغم صقيع الحياه؟! والثلوج البيضاء

المتناثرة فوق ظهورها!!!!!!! وهو الطائر.. 
الصغير ال يستطيع ان يحتمل كل هذه الثلوج 
الساقطة فوق ظهره المثقل..... ينفضها ذات 

 اليمين وذات
ماذا   اليسار؟! ولكنها.... ثلوج كثيفة!!!!! ولكن

قلبه الوحيد في البرد  !عن ثليج قلبه وااليام؟
المتعطش...   والضباب ... قلبه الجائع للحب

 للجنان
 !الباحث عن األمان؟

كيف يكون األمان في هذا السكون؟! الذي هو  
أقوي منه.... في بالدتكاثف بها الضباب !!! وهو 

.... أين األمان .... أين الحب .... أين   يتساءل
 !السالم؟

ولونه األبيض ... الالمع ال يقل بريقا ولمعانا عن 
لون الثلج األبيض الالمعة لكن..... ريشه القصير 

 !!!ال يعطيه الدفء!!!!!! انه البائس الوحيد
في هذا الفضاء.. المرعب العجيب ..... أين  

األمان... أين الغطاء؟؟؟ أين الدفء والحب 
والحنان!!! وأين السالم؟! وكيف يكون ؟! وصقيع 

 وثلوج وأحزان
المدفونة تحت ثلج!!!!!   ؟! والخضرة الكبيرة

حتي ... يأتي ربيعا وصيفا وتذوب الثلوج وتعود 
 الحياه الي الزهور... ويتألق البنفسج ويطل من

وتنظر   الحدائق...... بحياه جديده باهره متألقة
فلكل  .....حشائش االرض وتقبع مكانها 

مكانه واوانه.... ولكنها السماء انظر   منهم
 االعالي.... عمادا

يحدث خلف السماء؟!يشابكت األغصان ... 
قولوا للطائر   !!!!!!!!!وتعانقت األحالم واآلمال

الصغير الوحيد لماذا تبدو شريدا بين الثلوج!!!! 
 ضبابا وسماء

بالغيوم وأشجار تكاسفت فوقها الثلوج   ملبدة
واحني سيقانها واحني ظهورها!!!! صرخات 

الزمن... وااليام وصقيع وأحزان القلوب 
 وانت  واألزمان!!

هل ضاع عشك وتاه في صقيع الحياه وصغارك 
ولمن تغني وتشدو  !!مع الزمن تركوك.. االن؟؟؟

اذا االن؟! او حبك بين الثلوج االن؟؟؟؟ وشدوك 
 يبدو

هزيال... هل ضاع سحر صوتك... ودفئه 
 وجماله؟! يا شاديا األلحان !!!

حتي لو تناثر صوتك فوق الثلوج والزمن  
ال تبتأس أيها الطائر الشجاع الهمام!!!!  !!!وااليام

 سوف يصّدح لحنك وصوتك في كل ارض
وفوق الورود وستغني معك زهور   وبين الزروع

الحقول... ويتفتح زهر 
البنفسج!!!! ويشدو معك 

وتنام   كروان الصباح
وتغفوا فوق ازرعك... 

 صغار
البالبل السابحه في 

الفضاء .... وتنحي لك 
نسور السماء!!!! 

وتنصت لك وتجلس 
تحت أقدامك متأملة ... 

ولهانه!؟؟!!!!؟ في 
صفاء غنائك ورنين 

صوتك أيها الولهان... بالغناء...لقد جاء زمان 
وبحارا...  .. الشدو واأللحان ؟! ثلوج.. تذوب

تفيض وأنهارا... العقيق وجبال المرجان ترقص 
 نشوة من الشدو

واألنغام !!! وأرجوان.... الصباح يزين االرض 
والسماء من اجلك أيها الطائر المغني الصغير 
َويخجل منك قمر الصباح يا من كان تغريدك 

وفي المساء كانا نواحي وعويلك  !!!!!الصباح  في
 من جراحك!!! يا ليتك تخبر... األكوان علي

هذا الذي كان؟! وجميع طيور الغناء تغار منك 
والتي .... والتحذوا لها اي ثناء!!!! االن انهض 

االن فلم يعد زمنا اخر لآلالم ... او الزمن يسرع 
 في

خطاة والشمس توشك علي المغيب؟! وتوضع 
وتحفظ االحزان وجميع اآلالم في شرائح الفضاء 

البعيد..... فليس للذاكرة نهايه!!!! اال عنائك او 
 بكائك

تنشأة الزاكرة او الزمان!!!!!!!؟؟ وسوف تغني 
 !للمحرومين؟! وايضاً للمظلومين ..؟

ثم تشرق األنوار وتبعث األزهار وتتفتح؟! وااليام 
والدهر والتاريخ شاهد..... علي كل غناء او بكاء 

 !او حب وحنين؟
   

 بقلم سلوي بطرس                    

 مقتطفات و فكاهات 

 بقلم : نشأت منصور
  أدلع يا حمار

 
  أدص  يا ومار ا اصك قيم 

  م  اعق ما كنت 
  اتسو  خمس  يعييف 

   يفنا لصسي
  ددب نا ص نتيج 

  ببحت ص جزلر صما
  غنيم  لو   

  يا  ين    يك يا م هور
  م  اقلي  شي ك لصحموص 
  دصحق س بك يا لنايا

 منهم هلل
  

 :كلمة معقولة من حماري العزيز
  "" ومار ""  صيس كل ومار 

  لالقتداد لصعاصم   نح  لص ي  ساذمنا ف  انا  
 

 قراميش
 

      قق ما ات ول ص  كل ك م  و وق
  داتعبي ص     مق  وبك اا لصرنوق
  دمهما يقين  م  وبك د ونانك

  لنس  لص سوق  مي  ما ذا لققر 
 

 اجمل ما قرات:
  لمثال:

  + خق لصح و دأقعق قباصه صو جعت شاذق جماصه 
+ صو كان لص يد ايبص صحاصه  ما كنش لصيقنص 

  جه     ااصه 
+ للحك لالن دذنو رخنينص قنبنل منا ينرنال 

  ديتعبى ف  قيلطيس 
 

 " جر شكل مشكل " للتسلية
 

  جي شكل مشكل
   بارق    دبف  سحيي 

  خ يط م  لص وز
  جمل      ي  
  م شي جوز ذنق  دمعا  

  دم  فوقهم
  لصست زايب  اوشها لصمكشي

  قاصوصها:
  مي  لص   غيي واصك
  ق ت هم مي  غيي 

  جوز لصهنق دذو ف  شبااه
  ف عن  كام ردسي 

  م  ا ن  قش  ط عول 
    شان كقق

  سمون  لصست كش 
 
 أيضاً نديبه م  لصك م   دص  فل 

 بابا وماما
  اااا د ماما 

      كيس  لصعظم 
  يم    قا قي 
  م وك متوج 
  ااو   نياشي 
  رانا قاصنا :

  نح هم جوق  نينا
  ماف  غييذم ي قر

  ينور صياصينا
  صما نشتك 

  جايي  قولم نالقيهم 
  صمسهم صجبينا
  لصب سم لصشاف 
  يكون دمهما لالصم 

 
 حسن الختام : دقيقة ضحك من القلب

 
+ صو رليت رجال مشنو  لصنوجنه ينهكنق من  لن 

  درل  تصك ا    ف  لصمدار   لصحيق 
+ صو دجقن شااا يضحك دمزذول انفسه  يهكنق 

  م  لنه صم يتزدو اعق 
+ لتل كنت فن  منوقنف بنعنال من  زدجنتنك  

م  لصبنكنون ك نه خنيني  لايز صها اض  لدرله 
          اإتن هللا جيب  

+ صو دجنقن إنسناننا منا منيق ينننهني دأخني  
  صيس صحما بافيا )كوكتيل(  فه ل يعن   ينونو 

+ صو دددن لن يكون في سوف زمانك ال اق م  
منن   صننزدلجننك  انن در مننوذننبنن  اننااللننافنن  

زدجنتن   قننوصنول منن  درأيننا يننا  مننثنل  لمنيلق 
  ابتك 
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 جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي وحفظت األيمان
 " 4: 7تي  2وأخيراً وضع لي أكليل البر . "

 

 بقلوب يمألها األيمان بارادة هللا، تدعوا أسرة المتنيح ... 
 

 المهندس /   نصيف مقار سيدهم   
 
 
 
 

ماني رو زوج السيدة نادية نجيب حنين بكندا ووالد السادة أيدي، وروبي ، وأرميا سيدهم بسيدني وسلفيا بكندا. وشقيق السادة عازر مقار والمهندس
 مقار وشقيق السيدة انصاف ومرسيل وهيالنة مقار سيدهم بسيدني. والسيدة نبيهة مقار بأمريكا وخال السيد جون راغب جندي بسيدني.

 ونسيب كل من د. ماهر سعد يوسف والسيد سمير عوض بسيدني. 
 

 2في تمام الساعة  2192نوفمبر  91وتدعوا األسرة األهل واألصدقاء لحضور القداس األلهي لذكري األربعين علي روحه الطاهرة يوم السبت الموافق 
 صباحاً بكنيسة الشهيدين مارجرجس واالمير تادرس بليفربول . 

 
 سودان. ال وتشكر العائلة األنبا دانييل أسقف سيدني وتوابعها واألنبا دانيال اسقف دير األنبا شنودة واألنبا ايليا اسقف ابراشية الخرطوم وجنوب

 سواء بالحضور أو األتصال تلفةنياً يعوضهم الرب كل خيراً.  –كما تشكر العائلة جميع األهل واألصدقاء الذين قاموا بالتعزية 
 وتدعوا األسرة الجميع لمشاركتهم أغابي عقب القداس بقاعة الكنيسة. 

  
 

 قداس االربعين لروح المنتقل   

 

 االستاذ فوزى كامل دميان
 (12:12"نعما ايها العبد الصالح و االمين كنت امينا فى القليل فساقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك" )متى 

بسيدنى االستاذ فوزى كامل دميان زوج االستتتاذا انت تيتل عتزيتز  1122اكتوبر  8انتقل الى فردوس النعيم فى يوم السبت 
تادرس و والد د. نهى زو ة د.  وزيف صمؤيل فرج و  د المحامية ان يتل دوكتاس زو تة االستتتاذ بتيتتتر دوكتاس و تد 

المحامى اندرو فرج  ر س زوج االستاذا صوفيا رفعت بطرس بسيدنى, و شقيق كل من المحاسب القانونى االستاذ و دى كامل دميتان التذى ح تر 
ان من امريكا فى هذا الظرف العصيب و االستاذ سمير دميان و السيدا ايفون بطرس زو ة المهندس حسنى بطرس بامريكا و السيدا عايدا كتامتل دمتيت
قتى زو ة المهندس انيس اسكندر بالقاهرا. و المتنيح زوج اخت المرحوم  مال عزيز تادرس زوج السيدا سوزان فؤاد ميخائيل بتكتنتدا و االستتتاذ شتو

عزيز تادرس زوج السيدا ر اء وديع قالدا بادليت و الدكتور  ورج عزيز تادرس زوج السيدا انطوانيت ارميا يتنتى متقتار بتمتلتبتورن و زوج اختت 
و ابينا  مصرالسيدا ايفون عزيز تادرس بمصر زو ة المرحوم  السيد زاهر فيلبس غالى و والدا ابينا القمص ميخائيل االنبا بيشوى بدير االنبا بيشوى ب

القمص مرقس االنطونى ب نوب السودان و اي ا زوج اخت كل من المرحومة حكمت و  وزفين و عفة عزيز تادرس و كذلك نسيب كتل متن مستتتر 
 ان لو و ماريا دوكاس و االستاذ رفعت بطرس و زو ته ايزيس بطرس بسيدنى.

افتة االنتبتا لتنتيتو تتقدم االسرا بخالص الشكر العميق الى نيافة الحبر ال ليل االنبا دانييل اسقف ابراشية سيدنى و توابعها لصلواته و متواستاتته و اي تا 
 دانيال اسقف و رئيس دير االنبا شنودا بسيدنى.

 كما تخص بالشكر القمص مرقس و القس روفائيل و القس ماثيو و القس كيرلس بكنيسة مار ر س بكنزن تون بسيدنى لما قاموا به من  هود صتادقتة
س و نقدم الشكر ال زيل للقس يوسف فانوس و العائلة كاهن كنيسة القديس البابا كيرلس و القديس االرشيدياكون حبتيتب  تر ت -تعكس محبتهم لشعبهم 

 بسيدنى.
ب  تنتوو كذلك نبعث بخالص الشكر لالقرباء ابينا القمص ميخائيل االنبا بيشوى بدير القديس االنبا بيشوى بمصر و ابينا القمص مترقتس االنتطتونتى بت

 السودان التصالهما المستمر باالسرا.
ورن و متلتبتو اي ا نقدم شكرنا الى  ميع االقرباء ابناء و بنات االخوا و االخوات بمصر و السودان و امريكا و كندا و المملكة المتحدا و ستيتدنتى و 

 ادليت و برث لمواساتهم المستمرا لنا سواء بالح ور و بالبريد االلكترونى او بالتليفون.
 و نود ان نخص بالذكر االستاذ بيترعوض هللا زوج السيدا مريم رفعت بطرس لما قدم لنا من كافة التسهيالت بدافع من المحبة االخوية.

ذكترى  يومو الشكر الخاص لمؤسسة سانت نيقوديموس لخدمات الدفن و ل ميع الذين بذلوا  هدا بدافع المحبة العداد االغابى بعد صالا الثالث و اي ا 
 االربعين.

الساعة الثامنة صباحتا  1122نوفمبر  11و سوف تقيم اسرا المتنيح االستاذ فوزى كامل دميان صالا االربعين على روحه الطاهرا يوم االحد الموافق 
 اثناء القداس االلهى بكنيسة مار ر س بكنزن تون بسيدنى و يعقب القداس االلهى تناول االغابى بقاعة الكنيسة.

يتم تتقتدنطلب من الرب ان ينيح نفس الفقيد فى فردوس النعيم و يشمل  ميع افراد االسرا بتعزيات الروح القدس و يعوض الذين شاركوا بصلواتهم فتى 
 العزاء.
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طوبى   ن ا   ته وقب    ليسيني يب   ني ي ي يا    يى   

 ديارك   تنى   ت ب 
 

 تن قنت   تنى   ت  ااد   تن  ا يح   تن و و ح   

 تنا ل   جوج    

ز جح   نولا   هن ل     تن ة   راي ة     وتد    فق قح   دا   ييو ي    بيانيايني يوت   

ز ج   لانب   ر     وجويت   ز جح     ،ى   تن يسي يى   ر     ي ي يو   ز جيح   دا   

تك وبو   ب اقي رت ي يح      81 ا ى   ف،اقب   ا    تل  ت   ازة   تنا از   ت    ا   

تنعذرتء    ويو    تنق ي     ار      ا   بس  نىا    قي يقي     ت  يوة   بي ياني    

تنش و    تن ق يو   ن  ا ح   تن،سو   تنان ل   ت نسا   قادرع     يوت    بيور يعي ي       

ن وأ ب   ازة   تنا از    ن ل   ت باء   تن   ح   تني يوليو     تنيذييا   فياركيوت   

 بانصزة    تنايارتو    درو      ان ة   ت وتد   ت  وة   ا   

 
                                                                                            

 

نييو يي ييسييو      81تنيي يي ييزد   تن يي ييا ى   ت      
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 نعوي    تن  اء

 لانى     و    رس    تن       جوج 

 ضى   را    رنى    وتلي   يا س سى   يا ن ى   ر   

  نو   قا    د ورى   يو ا    ت  ت

  در ي   بان  و.   اااا    ت  قسن ي   تن  اء   بانش و.   اااا            

  تن قي   تن،اي ح    وة   تن                                                                                                                                       

 ناديح   أدي                           

 

    ئذ   يضا   تربوتر   كانش      ي    ن وو   أب  و ني   تن، اة    ي   تن        تن وو   رب       
  (34:34مت   )

 تحتفل   سرة ب   كري ا س   سيعرك ا   رة    سي   ب 
 إلنتقرل   يبهب ا   سي ري 

 القس   ؤادوؤ   ةنوؤة   م  ا    
   72رسر    اسهعا   سيقالع   سي يها   نك    ةهفهس                  كررةدسارلا    ليا   كفسرما   سيقاس    سإلي     ي سيا   نفع    ل     سريا    

 كدسهعا   سية ها   سي يها   مررن نع   اسعيست     كعهان       7132ن فمب    
 نلا نر   لر   نكرنر   سيقالع   نمر    ر     سيس ما   

 ز نتا   ترة ن    مررس   نكسري    فراس    فهفهر    ةرا     ا ما   نيفرا    م نهدر    ن ر     الفها     ل لس 
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