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بالحــب  مفعمــة  وكلمــة  مهيبــة  مراســم  فــى 
ــرك الكنيســة الروســية  ــرأس بطري ــر، ت والتقدي
كيريــل مراســم تقليــد مجمعــة مــن الشــخصيات 
الشــعوب  وحــدة  صنــدوق  جائــزة  العالميــة 
األرثوزكســية التــى تعتبــر الوحيــدة فــي نوعهــا 
فــي العالــم، حيــث تــم تكريــم البابــا تواضــروس 
ــب  ــى جان ــة، إل ــة القبطي ــس الكنيس ــي رئي الثان
وحــرص  موســكو  وحاكــم  مقدونيــا  رئيــس 
بطريــرك الكنيســة الروســية علــى التعبيــر عــن 
تواضــروس إلســهامه  للبابــا  تقديــره  عميــق 
الكبيــر فــى حيــاة المســيحين فــى مصــر والعالــم 
ونشــر وتأكيــد التعاليــم المســيحية فــى العالــم كما 

تــم عــرض فيلــم باللغــة الروســية تنــاول الســيرة 
ــذ  ــا لتواضــروس الثانــي من ــة لقداســة الباب الذاتي
ــى  ــه عل ــة وحصول ــة الصيدل ــى كلي ــته ف دراس
ــه  ــا والتحاق ــي بريطاني ــم دراســته ف ــوراه ث الدكت
بالكنيســة فيمــا بعد،  وكان البابــا تواضروس هو 
اول المتحدثيــن حيــث أثنى على روســيا وإســهام 
الكنيســة الروســية فــي حيــاة المســيحين والــزود 
عنهــم كمــا أكــد وحــدة وتماســك وتالحــم الشــعب 
المصــرى أمــام التحديــات ومــن يســتهدفونه مــن 
ــى  ــى ف ــع الدين ــزة للمجم ــدى جائ ــارج وأه الخ
ــى مصــر تحــت  ــدة ف ــة الجدي ــة اإلداري العاصم

ــاح السيســى  ــد الفت ــس عب ــة الرئي رعاي

     واصــل قداســة البابــا تواضــروس 
الثانــي زيارتــه األولــى إلى بريطانيــا، التي بدأت 
الجمعــة ٥ مايــو، وألتقــى الملكــة إليزابيــث، فــي 
القصــر للملكــي للمــرة األولــى..  وكانــت أبــرز 
مالمــح هــذا اللقــاء وهــذه الزيــارة للعاصمــة 
البريطانيــة لنــدن. - زيــارة البابــا إلنجلتــرا هــي 
ــوي  ــي الباب ــى الكرس ــه عل ــذ تنصيب ــى من األول
فــي ۲۰۱۲. - اســتقبلت الملكــة إليزابيــث، البابــا 
تواضــروس الثانــي بابــا اإلســكندرية وبطريــرك 
ويندســور  قصــر  فــي  المرقســية،  الكــرازة 
"القصــر الملكــي". - وصــف الســفير جــون 
ــدة  ــال فــي تغري ــه تاريخــي وق ــاء بأن كاســن اللق
لــه علــى "تويتــر": " الملكــة الـــ٦٦ علــى مــدار 
۱٥۰۰ ســنة تســتقبل بابــا مصــر الـــ۱۱۸ خــالل 
۲۰۰۰ ســنة، طرفيــن ذو حكمــة وخبــرة كبيــرة 
فــي التعايــش واالســتمرارية فــي عالــم متغيــر". 
- نشــرت الصفحــة الرســمية للســفارة البريطانية 

فــي القاهــرة صــوًرا مــن اللقــاء واصفــة إيــاه بـــ 
ــا  ــه األنب ــي زيارت ــا ف ــق الباب ــي. - راف التاريخ
القبطيــة  للكنيســة  العــام  األســقف  أنجيلــوس 
ــدة. - حضــر  ــة المتح ــي المملك ــية ف األرثوذكس
اللقــاء األســقف دافيــد كونــور عميــد ويندســور. 
- ألتقــى البابــا تواضــروس مجموعــة من شــباب 
مؤكــًدا  زيارتــه،  أثنــاء  ببريطانيــا،  األقبــاط 
ــة  ــن الكنيســة القبطي ــات بي ــى أن العالق ــم عل له
األرثوذكســية والدولــة فــي مصــر طيبــة، وأنهــا 
أحــد أعمــدة المجتمــع، قائــالً: "هنــاك أشــياء 
كثيــرة جيــدة تحــدث للكنيســة فــي مصــر ال 
أســتطيع الحديــث عنهــا حاليًــا". - يذكــر أن 
زيــارة البابــا لبريطانيــا جــاءت بعــد زيارتــه إلــى 
إيطاليــا، ولــم يعلــن عــن مدتهــا التــي تســتغرق 
ــم تفصــح وســائل اإلعــالم عــن  ــام. - ل عــدة أي
ــاء  ــارة واللق ــذه الزي ــأن ه ــرى بش ــل أخ تفاصي

ــن                 ــن الطرفي ــذي دار بي ــث ال والحدي

ــا  ــى باب ــا تواضــروس الثان ــة الباب  واصــل قداس
المرقســية،  الكــرازة  وبطريــرك  اإلســكندرية 
ــدأت  ــى ب ــدة الت ــة المتح ــى للمملك ــه األول زيارت
مطلــع مايــو الجــارى بزيــارة لنــدن، حيــث وصل 
اليــوم الخميــس إلى إيرلندا التابعــة للملكة المتحدة 
ــا أنطونــي أســقف أيرلنــدا وكذلــك  بصحبــة أالنب
االنبــا كيرلــس أســقف أيطاليــا والنائــب البابــوي 
ــرا  ــوس أســقف عــام إنجلت ــا أنجيل ــا واألنب الروب
والتقيــا مايــكل هيجينــز الرئيــس األيرلنــدى وقــال 
الموقــع الرســمى للرئاســة األيرلنديــة، إن اللقــاء 

الــذى حضرتــه ســها الجنــدى ســفيرة مصــر لــدى 
أيرلنــدا، وتطــرق إلــى الكثيــر مــن القضايــا ذات 
االهتمــام المشــترك مــن بينها التعــاون الثنائى بين 
ــة  ــات الراهن ــة التحدي ــة لمواجه ــدا والكنيس أيرلن
ــات  ــا الحري ــوق اإلنســان وقضاي ــات حق وضمان
متضمنــة حريــة العقيــدة والتعبيــر.  أكــدا رئيــس 
ــة  ــية، أهمي ــرازة المرقس ــرك الك ــدا وبطري أيرلن
الحــوار الــذى يضــع نهايــة للصراعــات الدائــرة 
ــى  ــم ومــن أجــل دعــم االســتقرار المبن ــى العال ف

علــى الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان
مايو.. بدء احتفاالت ذكرى مرور العائلة املقدســة جببل الطري١٨

يســتعد مســيحيو ومســلمو ســمالوط، بمحافظــة 
المنيــا، لالحتفــال بذكــرى مرور العائلة المقدســة 
بمنطقــة جبــل الطيــر، أثنــاء رحلــة هروبهــا 
ــا مــن بطــش الرومــان آنــذاك،  إلــى مصــر خوفً
ــا  ــا وبقائه ــاء به ــار أرض مصــر لالحتم واختي
ــتمرار  ــرر اس ــن المق ــام، وم ــة أي ــكان ثالث بالم
االحتفــال لمــدة أســبوع، يبــدأ مــن يــوم الخميــس 

ــو. ــس ۲٥ ماي ــى الخمي ــو وينتهــى ف ۱۸ ماي
يحتــوي الديــر علــى كنيســة الســيدة العــذراء 
العائلــة  هــروب  وكنيســة  األثريــة،  مريــم 
المقدســة وهــو المــكان الــذي اختبــأوا بــه طيلــة 
ــى  ــم إل ــتئناف رحلته ــل اس ــة قب ــم بالمنطق بقائه
أســيوط "درنكــة"، وتوجــد مغــارة محفــورة فــى 
ــة  ــة المقدس ــا العائل ــأت فيه ــل اختب حضــن الجب
ــة  ــود الكنيس ــر.. وتع ــى مص ــا إل ــت هروبه وق

ــة  ــا الملك ــالدى، وبنته ــع المي ــرن الراب ــى الق إل
هيالنــة علــى جبــل معــروف بيــن النــاس باســم 
جبــل الكــف، حيــث أن التقليــد القبطــى يقــول إن 
وقــت مــرور العائلــة المقدســة كادت صخــرة 
ــا أن  ــده، كم ــوع بي ــل يس ــندها الطف ــع فس أن تق
الجبــل معــروف بجبــل الطيــر ألنــه كان موطــن 
هجــرة آالف الطيــور البيضــاء الهاربة من شــتاء 
أوروبــا ولكــى تصــل إلــى الكنيســة، هنــاك ســلم 
مــن حوالــى ۱۲۷ درجــة، ورغــم وجــود طريــق 
للســيارات إال أن الكثيــر مــن الــزوار يفضلــون 
الصعــود علــى الســلم للوصول للكنيســة األثرية، 
وكنيســة هــروب العائلــة المقدســة المحفــورة فــى 
الجبــل، كمــا تــم تعميــر الديــر فــي عهــد األنبــا 
بفنوتيــوس، مطــران ســمالوط، حيــث وصــل 

ــى ســبع .  عــدد الكنائــس إل

الكاتدرائية حتتفل بعيد دخول املســيح أرض مصر بداية الشهر املقبل
يشــهد المجمــع المقــدس للكنيســة هــذا العــام، 
ــال الكنيســة  بكامــل تشــكيله، وألول مــرة، احتف
بعيــد دخــول المســيح أرض مصــر، وذلــك فــى 
األول مــن يونيــو المقبــل، وهــو االحتفــال الــذى 
ــوم عــن  ــدة ي ــع لم ــة للمجم ــة العام ــل الجلس أج
المعتــاد ســابقاً، لتكــون فــى ۲ يونيــو وفــى ســياق 
متصــل، يكتمل قبــل عيد العنصــرة، الذى يُحتفل 
بــه بعــد عيــد الفصــح، إعــداد الميــرون المقــدس، 
وهــو أحــد أســرار الكنيســة الســبعة الــذى انتهــت 
الكنيســة مــن إعــداده الشــهر الماضــى، وتمــت 
عليــه إقامــة صلــوات الخماســين المقدســة التــى 
أعقبــت عيــد القيامــة وقبيــل عيــد العنصــرة الذى 
ســتحتفل بــه الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية فــى 
الرابــع مــن يونيــو المقبــل، ليتــم بعــد ذلــك توزيع 

الميــرون  زجاجــات 
اإليبارشــيات  علــى 
المختلفــة  والكنائــس 
مــن  الطلــب  بحســب 
تنطلــق  أن  المقــرر 
فــى الثامــن والعشــرين 
الحالــى  مايــو  مــن 
لجــان  اجتماعــات 

ــتعداداً  ــة، اس ــة القبطي ــدس للكنيس ــع المق المجم
لعقــد الجلســة الســنوية العامــة للمجمــع برئاســة 
البابــا تواضــروس الثانــى، بابــا اإلســكندرية 
وبطريــرك الكــرازة المرقســية، فــى الثانــى مــن 
يونيــو المقبــل، بمركــز لوجــوس فــى ديــر األنبــا 

بيشــوى بــوادى النطــرون.  

البابــا تواضروس: ال يوجد أي اتفاق جديد مع «الكاثوليكية»
ال يوجــد أي اتفــاق جديــد.. هكــذا قــال بابــا 
المرقســية  الكــرازة  وبطريــرك  اإلســكندرية، 
ــالتحرير،  ــي، لـ ــروس الثان ــا تواض ــة الباب قداس
بشــأن الجــدل الدائــر حــول عــدم إعــادة ســر 
ــكندرية.  ــا واإلس ــتي روم ــن كنيس ــة بي المعمودي
وأضــاف البابــا تواضــروس، أن مــا وقــع عليــه 
الفاتيــكان،  بابــا  األول  فرنســيس  البابــا  مــع 
وصــدر خــالل اللقــاء بينهمــا فــي المقــر البابــوي، 
هــو  الماضيــة  الجمعــة  مســاء  بالكاتدرائيــة، 
مجــرد بيــان فقــط ودار جــدًال واســعًا حــول 
البيــان الموقــع، إذ اعتبــره البعــض اتفاقــا نهائيــا 
ــذي  ــة الشــخص ال ــه كل كنيســة عضوي ــل في تقب
يريــد االنضمــام لهــا مــن الكنيســة األخــرى وال 

تعيــد المعموديــة، باعتبــار أنــه تعمــد مســبقا وال 
يحتــاج لإلعــادة، وقوبل قداســة البابــا تواضروس 
ــت  ــس الوق ــي نف ــن ف ــل كثيري ــن قب ــوم م بالهج
اعتبــر آخــرون أنهــا خطــوة جيــدة تعيــد التقــارب 
ــيح  ــذ المس ــهما تالمي ــتين، أسس ــر كنيس ــن أكب بي
ــا وكرســي  ــي روم ــس بطــرس ف "كرســي القدي
القديــس مرقــس فــي اإلســكندرية"، بعــد انشــقاق 

ــة ٤٥۱م ــع خلقدوني ــذ مجم ــا من ــع بينهم وق
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 ش  3311 بشنس  02 اخبار االقـباط

 1  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

† 
 

 ســادس آحاد الخمسين المقدسة
  01-11:  31قراءة اإلنجيل +  يو:  

 
 يــسوع الظافر وهـبنا النـصر

 
"هوذا تأتي ساعة وقدد تتـدا ا ت تـدقدندرقدوت 
فيها كل واحد إلى خاصقه وتـقركونـني وحدد.  

 وتنا لسا وحد. ألت ا ب معي"            
 "في العالم سيكوت لكم ضيق ولكن ثقوا تنا قد غلبا العالم"

 
إت كلمة "ضيق" تحمل بين طياتها معاٍت ومشاعر لنوعيدا  
مقعددة من ا الم : فهي قد تعني المعاناة من األلم تو المعاناة 
من اإلضطهاد تو المعاناة من الصراع الروحدي تو الدجدسدد. 
تو المعاناة من الضيق المالي تو كل هذه مجدقدمدعدة  وعدنددمدا 
نطق رب المجد بهذه العبارة ت. "سيكوت لكم ضيدق" كداندا 
تمامه الرؤيا المسققبلية لما سيلحق بــُمحبيه وتتدبداعـدـده مدن 
آالم وضيقا    كانا الصورة واضحة تمـامـه "تأتدي سداعدة 
وقـد تتـا ا ت تـقـنرقوت     وتـدقدـدركدوندي وحدد." ولـدكدن 
رغماً عـن كل ذلك طمــأنهم بل تكد لهم "تنا لسا وحد. ألت 

 ا ب معي      ثقوا تنا قد غلبُا العالم" 
 

والضيقا  هي يمثابة خبرا  عملية والزمة للحديداة لدندحد  
قوة إيمـانـنا وقوة محبقنا هلل ولذا عند كدل مدواجدهدة لدندا مد  
الضيقا  علينا اإلبقهال إلى هللا ناشدين عونه لديدندصدرندا فدي 

 حروبنا  
إت الضيقا  هي جزء من مسيرتنا الروحية وهدي تدزيدد مدن 

 قوة إحقمالنا وتساعد على نمو إيمانـنا 
 وللضيقا  مسقويات : مسقوى روحي ومسقوى إجقماعي :

 المســقوى الروحي : – 3
 

ضيقا  المسقوى الروحي تكوت داخلية وتحدث عندما تكدوت 
الروح في صراع م  الشهوا  الجسدية فالقحكم في الدجدسدد 
شبيه بالدخدول مدن الدبداب الضديدق ويدقدضدمدن الدكدثديدر مدن 
القداريب الروحية مدثدال الصدوة وقدراءة اإلندجديدل والصدوم 

 والمطانيا   
وهناك  عدة تمثلة في الكقاب المقدس إلناس دخلوا من الباب 
ً تمدثدلدة  الضيق وآمنوا تت تهلل سيهبهم الدندصدر وهدنداك تيضدا
 خرين لم يدخلوا من الباب الضيق لضعف إيمانهم فمثوً آدم 
وحواء لم يدخو من الباب الضيق ألنهما فضدو تت يدندصدقدات 

 لنداء شهوتهما وتكو الثمرة المـّحرمـة  
ولكن المثل الرائ  لشخ  إخقار الدخول من الدبداب الضديدق 
بإيمات هو دانيال النبي "تما دانيال فدجدعدل فدي قدلدبده تنده ال 

واخدقدار ومدن مدعدده   (8-30: 3يـقنجس بأطايب الملك" )دا 
 تت يأكلوا النباتا  فقط  

 
 المسقوى اإلجقماعي: – 0
 

والمسقوى الثاني الذ. نعاني فيه من الضيقا  هو المسقدوى 
اإلجقماعي فهذه الضيقا  تكوت خارجية ونواجهـها إمدا مدن 

 البشر تو من األحداث العالمية المحيطة بنا 
 

ولدينا عدة تمثلة للذين عانوا من الضيقا  عدلدى الدمدسدقدوى 
اإلجقماعي مثال: القديسة مريم و يوسف الصديق والدقدديدس 
يوحنا الحبيدب والدقدديدس بدولدس الدرسدول وحدقدى الدقدديدس 
تثناسيوس الذ. داف  عن اإليمات األرثوذكسي بقوة حقى قيل 

 له "العالم كله ضدك يا تثناسيوس"
ً ولدكدن  وبالنسبة لنا نحن المسيحيوت فالضيقا  بداقديدة دومدا
علينا تت نقذكر تينما كانا الضيدقدا  فدهدنداك يدكدوت حدبديدبدندا 
ومخلصنا يسوع المسيح وإت كات لدينا إيمدانـدندا بداهلل ومدعده 

تددحددمددلددنددا لددلددضدديددقددا  
بصدددددبدددددر ورجددددداء 
فسدديددقددودنددا لددلددنددصددر 
وهددذا هددو وعددده لددنددا 

 في إنجيل اليوم 
 

علديدندا تت ندثدق بداهلل 
عدددندددد مدددواجدددهدددقدددندددا 
للمشاكل وإذا ثدابدرندا 
فأ. كانا آالمنا فإنـنا 
نكوت دوماً فدي سدوم 
م  تننسنا واثقين من 

 نصرة هللا لنا  
ومددثددال صدداد  لددهددذا 
هو ما جاء فدي سدندر 

األعمال عن القديس بدطدرس الدرسدول الدذ. رغدم مدعدانداتده 
العديدة نام نوماً هادئاً وهو في السجن إلى درجة تت الدمدوك 

 الذ. جاء إلنقاذه تُضطر تت يهزه من جانبه إليقاظه 
وبالرغم من ضيقا  داود النبي نجده في المزمور الراب  آيدة 

ً تندام  ألندك تندا يدارب  8 يقول "بسومة تضطج  بدل ايضدا
 مننرداً في طمأنينــة تُسـكــنـنـي "

 
هذات المثوت يظهرات لنا تت الضيقدا  الدخدارجديدة لدم تد ثدر 
على السوم الداخلي أل. منهما ألنهما آمنا باهلل وكدات لدهدمدا 
 –الصبر واإليمات والرجاء بأت هللا سيقودهـــما إلى الدندصدر 

 وقد كات 
 

 والمـــجـــد هلل دائـــماً 
 

 األنبا دانييل
 بنعمة الرب تسقف إيبارشية سيدني وتوابعها

† 
 و صعد اىل السموات

 
ً يظهر  قام السيد الرب من بين االموا  ومكث تربعين يوما
للرسل ولكثيرين ويقكلم معهم عن االمور المخقصة بملكو  
هللا، وفى صعوده نرى حقائق هامة علينا تت نقذكرها 

 ونعيشها 
 

السيد المسيح له المجد جاء الينا مقجسداً  + هو هللا بالحقيقة:
وات كات هو االول فأخذ المكات األخير، صار انساناً حمل 
خطايا العالم كله، صلب على الصليب مقألما ودافعا عنا اجرة 
خطايانا ولذا ما  عنا، ولكنه الوحيد الذى غلب المو  وقام 

وليس احد صعد الى منقصراً وهاهو يصعد الى السماء "
  31:1" يوالسماء اال الذى نزل من السماء ابن االنسات الذى فى السماء

 

فلم يحدثنا عن  1:36   " يوانا هو الطريق والحق والحياةاذ قال لنا "+ رسم لنا الطريق: 
كيف نقدر ات امور مسققبليه ال نعلم كيف نصل اليها، ولكن حينما سأله القديس توما "   

فقد قدم الرب ذاته الطريق، ومن عوماته الواضحة ا الم  4:36" يونعرف الطريق
اجقاز  11:31"يوفى العالم سيكوت لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبا العالموالنصرة "    

ا الم كاملة حقى الصليب والطعن بالحربة بعد المو  وانقصر غالبا المو  وشرور وقسوة 
ات كات العالم يبغضكم فأعلموا وجبرو  العالم بالقيامة والصعود، طريقنا هو ات نقألم معه "

انه قد ابغضنى قبلكم، لو كنقم من العالم لكات العالم يحب خاصقه    ات كانوا قد اضطهدونى 
 ونكمل الطريق به وفيه حقى الملكو   02-38:34" يوفسيضطهدونكم

 

اذ اوضح السيد الرب انه ليس من هذا العالم لذلك ارتن  صاعداً نحو + عالمنا الحقيقى: 
ً ثم يأتى ليأخذنا لعالمنا الحقيقى " ً ليعد لنا مكانا انا تمضى العد لكم السماء م كدا انه ذاهبا

مكانا وات مضيا واعدد  لكم مكانا آتى ايضا واخذكم الى حقى حيث تكوت انا تكونوت انقم 
ومن هذا الوقا ما  العالم بالنسبة لنا ولم نصبح جزءاً منه بل نقوجه  1، 0:36"يوايضا

تمين تعالى ايها الرب " ونناديه "ليأتى ملكوتككل حين الى ابونا السماوى ونصرخ اليه "
ات " والى ات يقم هذا اللقاء السماوى فلنا الحنظ االلهى من الشرير وتعماله " يسوع

 31 -34:33" يو   تحنظهم من الشرور ليسوا من العالم كما انى انا لسا من العالم
 

إذ نسير فى الطريق بعد ما تحررنا من عبودية الشيطات والخطية وصرنا  + شهادة حية:
بالسيد المسيح احراراً واجقازنا المو  معه )بالمعموية( ونحيا به )بجسده ودمه األقدسين(، 

ونحن ممسكين فى يده االلهيه فنقدم للعالم  31:36" يو    انى انا حى فأنقم سقحيوت"
شهادة حية من خول قبول الصلب )الظلم واالحكام الجائرة والققل و   ( معه والصوة الجل 

والقمسك بالحياة الصالحة عاملين بوصايا  31( لوجئا الخل  ما قد هلكخوص الهالكين )
ً لآلخرين، ووصية الرب  ً بل خوصا الرب واحكامه السمائية، فالصليب والصلب ليس ضعنا

 ليسا سلبية ولكنها تبطل تعاليم الناس الشريرة وتنضح الشيطات وتعوانه 
 

+ الهنا الصالح النور الحقيقى يبدد كل ظلمة وينير القلوب والعقول المظلمة لقعرف طريق 
 خوصه تى تعرفك يا مخلصنا الحبيب 

 
 القم  تادرس سمعات 

 وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابعها

الكنيسة القبطية 
 االرثوذكسية

ايبارشية سيدني 
 وتوابعها

 
زيارة قداسة 
البابا المعظم 

األنبا تواضروس 
 الثاني إلى سيدني

 

 التسجيل للعضوية الكنيسة

تود اللجنة الفرعية للعضوية في  
أبراشية سيدني أن تعلن أن اليوم 

هو آخرر مروعرد  8102/ 5/ 82
للتسجيل للرصرلرول عرلرى برطراقرة 

 عضوية للكنيسة.
 

سرروت تسررتررخرردم هررذ  الرربررطرراقررة 
للدخول الى جميع اللقاءات  الرتري 
سررتررعررقررد خررال زيررارة لرراصرر  
االقداسه البابا تواضروس الثرانري 
إلررى سرريرردنرري فرري أ سررطررس / 

، وسوت تستخدم 8102سبتمبر 
أيضا في المستقبرل فرى مرخرترلرت 

 الكنائس.
ستقوم شركات أمرن مرترخرلرلره 
برمررراقربررة ألرردخرول الرى مرخررترلررت 
الررلررقرراءات خررال زيررارة لرراصرر  
القداسه البابا  تواضروس الثانري 

 ولن تكون هناك أى استثناءات.
 

 اللجنة الفرعية لعضوية الكنائس

 المنارة 

جريدة شهرية مجانية تعبر عن االقباط 
 االسقراليين بإيبارشية سيدني وتوابعها 

 

 لجنة القحرير والقصميم 
 مجموعة من شباب إيبارشية سيدنى 

 بأشراف القس يوسف فانوس 
 

 سكرتارية الجريدة واالعونا  
  2633416134السيدة/ مرفا ميخائيل 

  2014164161فاكس 
 

 للمراسو  
PO Box 447   

South Hurstville 
 NSW 2221  

editor@elmanara.org.au 
advertising@elmanara.org.au 

 
 الموق  االلكقروني

www.elmanara.org.au  
 

المقاال  المنشورة ال تعبر عن رتى الناشر تو 
االيددبددارشدديددة  دقددة الددمددعددلددومددا  الددمددنددشددورة 
بالمقاال  مسئولية الكاتب  للجريدة الحدق فدي 
رفددا الددمددقدداال  الددجددارحددة تو الددقددي تشددعددل 

 الخوفا  بين تصحاب ا راء المقباينة  
 

 للقراء األعزاء لجريدة المنارة
 

PO Box 447 South Hurstville  
 NSW 2221 

 تو باإليداع على حساب الرقم القالى
Account name  
SYDNEY COPTIC MEDIA AS-
SOCIATION 
BSB 062 196 
Acc No 10576855 
 

 ) ويمكن طلب إيصال بالقيمة المرسلة     (           
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ايبارشية  –كرسي االسكندرية  –الكنيسة القبطية االرثوذكسية 

 سيدني وتوابعها باستراليا. 
تقرير عن ما قامت به ايبارشية سيدني للحفاظ علي مبني كنيسة 

 -سابقا -السيدة العذراء والشهيد مارمينا بسيدنهام 
 أول كنيسة قبطية ارثوذكسية في استراليا. 

 مقدمة: -1
 

 4: قام مجلس بلدية المنطقة التابعة للمبني باصدار امر بهدم المبني, وذلك يوم 1.1
بلدية انرويست   –بتصويت اعضاء مجلس بلدية ماركفيل  5112أغسطس 

، وذلك بسبب عدم سالمة المبني الذي تهالك , بسبب قرب اقالع الطائرات -حاليا
 منه , وبسبب اشياء اخري .

 
, بعد ان  5112اغسطس  4: لقد تم تفعيل  قرار هدم المبني الذي اتخذ في 1.5

. وتم تفعيل 5112نشبت في المبني حريقة , في اول اسبوع في شهر مايو 
 .-سابقا بلدية ماركفيل  –القرار بواسطة مدير عام بلدية االنر ويست 

 
: قام مجلس بلدية االنرويست  بتنفيذ قراره , بهدم المبني عمليا , في االسبوع 1.1

 .5112الثاني من شهر مايو 
 

ما قامت به ايبارشية سيدني للحفاظ علي مبني كنيسة السيدة العذراء والشهيد  --5
, والذي كان اول كنيسة قبطية ارثوذكسية في  -سابقا  –مارمينا بسيدنهام 

 استراليا:
 

, وفي اجتماع المجلس االستشاري لاليبارشية 5114ابريل  11: في يوم 5.1
سيدني وفي النقطة الثامنة من النقطة السادسة من جدول االعمال , تم طرح 

في  -اقترح لعمل المبني كمتحف , وسوف يكلف ذلك مبلغ اربعمائة الف دوالر , 
, وتم رفض االقتراح, وبدال من عمل المبني متحف , اقترح عمل -ذلك الزمان

 المتحف في احدي كنائس االيبارشية.
 

, تم اجتماع بين القمص تادرس سمعان, وكيل عام  5114يوليو  2: في يوم 5.5
, والسيد مجدي ميخائيل , -مهندس  –االيبارشية , والسيد حسني جرجس 

احد ابناء الكنيسة القبطية   –والسيد عادل حلقة , اجتمعوا مع السيد موريس حنا 
, وكان هو عمدة بلدية تلك المنطقة في ذلك الوقت, واقترح ان -االرثوذكسية 

تؤجر البلدية, الدور العلوي من المبني , لاليبارشية , ولمدة خمس سنوات فقط, 
ويكون التصليح علي حساب االيبارشية . هنا حسبت االيبارشية المبلغ الذي 
سوف يتم به التصليح , وكان تقريبا : واحد مليون ومائة الف دوالر , وتم 
رفض االقتراح , خصوصا الن االيبارشية , سوف تأخذ المبني لمدة خمس 

 سنوات فقط . وتم رفض اعادة المبني كلية الي االيبارشية من قبل االيبارشية.
 

دعي االنبا دانييل الي اجتماع لالباء القمامصة ,  5114أغسطس  15: في يوم 5.1
قام القمص تادرس سمعان وكيل عام االيبارشية , باعالم االباء القمامصة في 
االيبارشية بالنقطة السابقة ووافقوا عليها, وطلبوا ان ينشر فكرة عن 

 الموضوع , في مجلة ينبوع المحبة التي تصدرها االيبارشية .
 

مبني  -, تم اجتماع بين لجنة مشروع المبني ,  5112نوفمبر  1: في يوم 5.4
, وبين عمدة البلدية في ماركفيل , ونتيجة السباب كثيرة , قررت لجنة -الكنيسة 

 المشروع , غلق ملف هذا المبني من قبل االيبارشية .
 

, ولبدء محاولة اخري الستعادة المبني , قام االنبا 5111ديسمبر  1: في يوم 5.2
دانييل بكتابة خطاب الي عمدة بلدية ماركفيل , طالبا منه تحمل مسؤلية تصليح 

 المبني , وحفظه لالجيال , ويعطي لاليبارشية سيدني مرة اخري.
 

, قام االنبا دانييل بارسال خطاب , الي مثلث  5111ديسمبر  12: في يوم 5.2
الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث , يعلم فيه قداسته , ان البلدية وضعت مبني 
الكنيسة لمن يريده , وحددت تكلفة التصليح بمبلغ : اثنين مليون واربعمائة الف 

 دوالر . وطلب االنبا دانييل نصيحة قداسة البابا ومشورة المباركة.
 

يقودهم في الطلب   –, قام بعض من المؤمنين  5111يناير  11: في يوم 5.2
, بطلب لالنبا دانييل باقتراح ان يوافق علي استعادة مبني  -المحامي جورج حنا 

الكنيسة , وأفادوا ان التكلفة ليست اثنين مليون واربعمائة الف دوالر , بل هي 
فقط مليون وخمسمائة الف دوالر فقط . وطلب السيد جورج حنا حسابات 
االيبارشية , هنا اخذ االنبا دانييل رأي السيد جون نخله رئيس اللجنة المالية 
لاليبارشية , والذي وافق بارسال حسابات االيبارشية الي البلدية , شريطة ان 
تقبل البلدية طلب المحامي جورج حنا , ولم يستطيع المحامي جورج حنا ان 
يحصل علي موافقة البلدية لتصليح مبني الكنيسة بالمبلغ الذي ذكره جورج حنا 

 المحامي .
 

, ارسل المحامي جورج حنا المحامي , طلب من البلدية  5111: في شهر يونيو 5.1
بتصليح مبني الكنيسة , بملبغ حوالي اثنين مليون وثالثمائة الف دوالر , وطلب 
مساعدة االنبا دانييل , هنا حول االنبا دانييل الطلب مرة اخري الي اللجنة المالية 
الخاصة بااليبارشية , وعلق رئيس اللجنة المالية بان االيبارشية ملتزمة بدفع 

 اثنين مليون ومائي الف دوالر .
تم اجتماع مع البلدية بخصوص مبني الكنيسة  ,  5111اغسطس  2: في يوم 5.2

, قام االنبا دانييل بارسال خطاب الي عمدة  5111أغسطس  14وفي يوم 
, خطاب  5111اغسطس  14البلدية , وارفق االنبا دانييل مع خطابة بتاريخ 

, من بنك كومنولث الذي تتعامل معه االيبارشية ,   5111اغسطس  1بتاريخ 
 مفاده ان االيبارشية تستطيع القيام بتصليح المبني .

 
, قامت البلدية بارسال خطاب الي االنبا دانييل ,  5111سبتمبر  5: في يوم 5.11

يستفسرون علي بعض النقاط , وقام االنبا دانييل بالرد علي خطاب البلدية 
 , وضح فيه كل استفسارات البلدية التي طلبتها . 5111سبتمبر  2بخطاب يوم 

 
, ارسل لنا مدير العام للبلدية , خطاب يفيد فيه ,  5111سبتمبر  11: في يوم 5.11

 ان البلدية سوف تعرض مبني الكنيسة علي من يقبل ويلتزم بشروطها .
 

, عرض االنبا دانييل امر استعادة مبني الكنيسة , 5111سبتمبر  52: في يوم 5.15
علي اللجنة الروحية , ووافقت اللجنة الروحية علي ان يقدم االنبا دانييل بطلب 

 الستعادة مبني الكنيسة مرة اخري.
 

, قامت ايبارشية سيدني , بتجهيز طلب , الستعادة 5111اكتوبر  52: في يوم 5.11
 مبني الكنيسة مرة , من البلدية .

 
, قام االنبا دانييل بالتصال تلفونيا , بقداسة البابا  5111أكتوبر  52: في يوم 5.14

تواضروس الثاني , واعلمه ان اخر تاريخ لتقديم طلب استعادة المبني هو يوم 
, وطلب نصيحة قداسة البابا , وكان رد قداسة البابا هو انه  5111نوفمبر  11

ان نحاول استعادة مبني الكنيسة النه يمثل تاريخ الكنيسة القبطية االرثوذكسية 
 في استراليا 

 
, قدمت ايبارشية سيدني, طلبا رسميا , لبلدية  5111نوفمبر  11: في يوم 5.12

 ماركفيل , الستعادة مبني الكنيسة .
 

, قدمت بلدية ماركفيل اتفاق بينها وبين ايبارشية  5114مارس  51: في يوم 5.12
 سيدني , بخصوص استعادة مبني الكنيسة , به بعض البنود .

 
, ارسلت بلدية ماركفيل لاليبارشية , البنود 5114ابريل  2: في يوم 5.12

 والشروط , الستعادة مبني االيبارشية .
 

عضو   –, قام االنبا دانييل والمهندس هاني غالي  5114ابريل  51: في يوم 5.11
, والسيد جون نور , رئيس لجنة  -اللجنة االدراية المركزية في االيبارشية 

العالقات العامة في االيبارشية , قاموا بمقابلة السيد وزير الثقافات المتعددة 
االسترالي السيد جون اجاكا , وطلبوا مساعدته في انجاح طلب االيبارشية , مع 

 بلدية ماركفيل , ووعد السيد الوزير بالمساعدة .
 

, قام االنبا دانييل , والقس يوسف فانوس , والسيد 5114ابريل  52: في يوم 5.12
هاني غالي , والسيد جون نور , بمقابلة عمدة بلدية ماركفيل , والسيد مارك 
كوري , عضو البرلمان االسترالي عن منطقة اوتلي , وطلبوا مساعدته العمدة 
في استعادة مبني الكنيسة . هنا صرف االيبارشية مبلغ خمسة وخمسين الف 
دوالر لعمل الرسومات المطلوبة لتصليح المبني : خمسة الف دوالر من 
االيبارشية , وخمسين الف دوالر من احد ابناء االنبا دانييل المخلصين والذي 

 يعلم اسمه االنبا دانييل فقط وطلب عدم ذكر اسمه.
 

, قام المهندس هاني غالي بارسال تصوره وتعليقاته , 5114مايو  1: في يوم 5.51
 علي شروط البلدية التي ارسلتها لنا , لكي نستعيد المبني .

 
, قام االنبا دانييل بارسال استطالع رأي لكل كهنة  5114مايو  11: في يوم 5.51

االيبارشية , عن رأيهم في شروط البلدية التي طلبتها لكي نستعيد مبني 
 الكنيسة . وكانت شروط البلدية هي: 

 
: ان االيبارشية بعد أن تقوم بتصليح الكنيسة بمبلغ اربعة مليون وثالثمائة 5.51.1

 الف دوالر , تستفيد منها لمدة ثالثين سنة فقط , ثم يعود المبني الي البلدية .
: ان تقوم ايبارشية سيدني بفتح الدور االرضي والمنافع الملحقة به, 5.51.5

لإلستخدام  للعامة , والي منظمة تريد ان تؤجره , وال يمكن لاليبارشية ان 
ترفض اي طلب تأجير للدور االرضي الي منظمة او هيئة , وليس لاليبارشية 

 الحق في تعلم ما هو غرض التأجير .
 

, كانت نتيجة استطالع رأي كهنة االيبارشية , وهم 5114مايو  12: في يوم 5.55
, بالرفض بنسبة مائة بالمائة للشروط التي وضعتها -خمسة وثالثين كاهن 

البلدية , الستعادة مبني الكنيسة لاليبارشية . وهنا قرر االنبا دانييل سحب طلبه 
 من بلدية ماركفيل الستعادة مبني الكنيسة .

 
, قام االنبا دانييل بارسال خطاب الي بلدية 5114مايو  55: في يوم 5.51

 ماركفيل , مفاده , انه يسحب طلبه في استعادة مبني الكنيسة .
 

, قام االنبا دانييل , والقس يوسف فانوس ,  5112أغسطس  4: في يوم 5.54
والشماس مينا حنا  بحضور اجتماع اعضاء بلدية ماركفيل , النه في ذلك اليوم 
سوف يأخذون االصوات لهدم الكنيسة من عدمه , اذ انها اصبحت غير امنة 
البته , وخطرة الي الذين يقربون منها , نسبة لتطاير بعض من الواح السقف , 
بسبب ذبذبات الطائرات التي تطير فوقها مباشرة . ولالسف كانت نتيجة 

 التصويت من قبل اعضاء بلدية ماركفيل هي هدم الكنيسة .



 ش  3311 بشنس  02 اخبار االقـباط

 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

5 

11 Bashans, 1733AM 
Friday 19

th
 of May, 2017 

Our Ref: B.D.02.365.15.2017 
No. of Pages: 1 
No. of Attachments: 00  
Bishop’s Office 

 
 وتوابعها عن سيدنى ايبارشية من بيان
 استراليا فى لألقباط كنيسة اول كان الذى المبنى

 

 
تم شراء هذه الكنيسة من طائفة مسيحية فى منطقة سيييدنيهياس واسيتي يدمي  
كنيسة باسم السيدة العذراء  القديسة مريم والشهيد مارمينا، وزارها قيداسية 
البابا اليميعيايم االنيبيا شينيوثة اليييالي  فيى زييارتيه االوليى السيتيراليييا عياس  

 ولم تدشن هذه الكنيسة ألسباب طقسية. 3١٩١
كان  الكنيسة تقع تح  مسار الطائرات مما تسبب فى أضرار كييرة لليميبينيى 
وضوضاء للعباثة، مما ثعا الحكومة األسترالية لتقديم عرض لشراء جيميييع 

 العقارات تح  هذا المسار ومنها الكنيسة. 
 NSWوافق كهنة ومجلس الكنيسة وكذلك مجلس إثارة الكينيائيس بيواليية 

برئاسة قداسة البابا شنوثة اليال  ونائب قداسته نيافة االنبيا بيييشيوى عيليى 
قبول العرض بالبيع بشرط ان يعطى لنا موقع وتصريح ببناء كنييسية تيحيمي  

 نفس االسم. 
وبالفع  بشفاعة القديسة مريم والشهيد مارمينا وصليوات ابييينيا اليبيابيا، تيم 
تسليمنا موقع ممتاز فى منطقة بيكسلى به مدرسة وتصريح بيبينياء كينيييسية 
وتعويض مالى مجزى، وتم بناء كاتدرائية السيدة اليعيذراء ميرييم والشيهيييد 
مارمينا وقاس بتدشينها قداسة البابا المعام االنبا شنوثة. وتم افتتاح ميدرسية 

 قبطية. وفرح الجميع بعم  هللا. 
 

لم يصبح المبنى القديم في سيدنهاس كنيسة وال  0223منذ ذلك الوق  يونية 
 نملكه ب  تملكه الحكومة األسترالية. 

 لم يكن لنا فى هذا الوق  ايبارشية ولم يكن نيافة االنبا ثانيي  قد رسم اسقفاً. 
 

 0220منذ وصول نيافة الحبر الجلي  االنبا ثانيي  الي سيدنيى فيى أكيتيوبير 
وعلم بقصة هذا المبنى و بدأ باتصاالت واجتماعات مع اليبيليديية اليميسي يولية 
الست داس هذا المبنى  للجالية القبطية استمرت سنوات انته   بشروط غييير 

 مقبولة من جهة البلدية. 
بعد ذلك حاول مجموعة من أبناء الكنيسة محاولة اخرى بوضع المبني عليى 
قائمة التراث و بذل  مجهوثات مكيفة مع الحكومة و اليبيرليميان وايعيا ميع 

 اصرار البلدية على موقفها لم نص  الى اتفاق. 
 و باالسف أصدرت البلدية قرارها لهدس المبنى هذا األسبوع. 

 
 القمص تاثرس سمعان

  وكي  عاس إيبارشية سيدني وتوابعها
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, قاس االنبا ثانيي  بانتداب السيد اثميون عيطيا   0235نوفبر  0: في يوس 0205
,  -هو اول قبطي ارثوذكسي يصبح ععو للبرلمان في والية نيوساوث وييليز   –

انتدبه االنبا ثانيي  لمقابلة بلدية ماركفي  , وذلك ليكيي ييطيليب مينيهيم ان ييزييليوا 
من هيذا اليتيقيريير , وييعيطيوا ميبينيي  03الشروط الصعبة التي ذكرت في النقطة 

الكنيسة الي االيبارشية,  ولمدة تسعة وتسعين سنة , وليس عشرين سنة فيقي, , 
ورفع  البلدية طلب االنبا ثانيي  , بواسطة السيد اثمون عطا  . وافاث اليبيليديية 

 ان فاي  الكنيسة تم غلقه نهائيا.
 

, قام  ايبارشية سيدنيي , بيعيمي  اليبيييان االول 0235نوفبر  0: في يوس 0202
 للشعب , بك  النقاط السابقة.

 
, قام  ايبارشية سيدني , بعم  البيان اليييانيي 0235ثيسمبر  2: في يوس 0203

للشعب , وافاثت االيبارشية بانها قام  بعم  ك  ما تستطيع عميليه , بي يصيو  
 استعاثة مبني الكنيسة مرة اخرى, ولم توفق .

 
, قام  ايبارشية سيدني بعم  صالة اماس مبني 0235ثيسمبر  2: في يوس 020٩

 الكنيسة.
 

, قاس االنبا ثانيي  بارسال خطاب اليي رئيييس 0235ثيسمبر  35: في يوس 020١
وزراء والية نيوساوث ويلز , مايك بيرث , طالبا منه عيدس السيمياح بيهيدس ميبينيي 

 الكنيسة , والسماح اليبارشية سيدني باستعاثة المبني .
 

, استلم االنبا ثانييييي  , خيطيابيا مين رئيييس 0235ثيسمبر  33: في يوس 0212
وزراء والية نيوساوث ويلز , مفاثه , ان رئيييس وزراء اليواليية قياس بيتيحيويي  

 خطاب االنبا ثانيي  اليه , الي وزير البي ة في الوالية , الت اذ ما يراه .
 

, استلم االنبا ثانيييي  , مين وزيير اليبييي ية : 0235ثيسمبر  02: في يوس 0213
, ليحييين   -ثمانية اشيهير فيقي,   –مارك اسبيكمان, مفاثه ان الهدس اوقف , لمدة 

 ثراسة وضع مبني الكنيسة , ان يعتمد كانه مبني اثرى .
 

, ليم ييعيتيبير ميبينيي   0232اى تقريبا في اغسطس  –: بعد ثمانية اشهر 0210
الكنيسة , من ضمن المباني االثرية , وذلك ب طاب من وزير البي ة . وبياليتياليي , 
عاث قرار هدس مبني الكنيسة , الذى تم بالتوصي  من اععاء بلدية ماركفيي  ييوس 

 , عاث القرار مرة ثانية الي حيز التنفيذ.0235اغسطس  2
 

بيليديية مياركيفييي    –, قاس مدير بلدية االنرويس   0233مايو  1: في يوس 0211
 2, باصدار قرار بتفعي  قرار هدس المبينيي اليذى اتي يذ بياليتيوصييي  ييوس  -سابقا

 ,0235اغسطس 
 

, ابتدآت اجراءات هيدس ميبينيي  0233: في االسبوع الياني من شهر مايو 0212
 الكنيسة الفعلية .

 
نطلب من الرب االله ان يتحنن علينا بشفاعة والدة االله وطلبات الشهيد اليعيايييم 
مارمينا , وصلوات قداسة البابا تواضروس الياني , اللهنا كي  اليميجيد اليي االبيد 

 امين .
 

 األنبا ثانيي  
 اسقف إيبارشية سيدني وتوابعها  

   0233مايو  3١يوس الجمعة 

 ايبارشية سيدني وتوابعها. –الكنيسة القبطية االرثوذكسية 
 0233مايو  33ش الموافق  3311بشنس   1سيدني في يوس ال ميس المبارك 

  
 بيان

 
ب صو  ما قال الشيخ سالم عبد الجلي  في ان عقيدة النصارى واليهوث فاسدة في احد 

 .0233مايو  ١القنوات الفعائية المصرية يوس اليالثاء 
 

فيما لم يمعي ثالثون يوما فق,,  علي التفجيرات االرهابية بكنيسة مطرانية الشهيد 
مارجرجس )محافاة طنطا بمصر(, وكنيسة كاتدرائية القديس مارمرقس )باالسكندرية 
بمصر(, واستشهاث مواطنين مصريين مسيحيين اقباط ارثوذكس , وجرح عدث كبير ايعا , 
وفيما نحن نعد لتذكار صالة االربعين يوما,  لهؤالء الشهداء القديسين في العصر الحدي , 
وفيما نحن نعد لواجب تقديم العزاء السر الشهداء , والصالة من اج  شفاء المصابين , 
ي رج علينا احد الشيوخ المسلمين , ومن خالل احد القنوات الفعائية المصرية , )قناة 
المحور المصرية( , ليعلن في شرحه اليات قرأنية قائال : " اليهوث والمسيحيون عقيدتهم 
فاسدة وانهم كفرة ال تقب  لهم توبة ". ويركز اكير علي المسيحيين , وينذر الشيوخ 
المسلمين الذين يقولون بان المسيحيين مؤمنين , بان ما يقولونه كذب, وان هذا خداع من 
 الشيوخ المسلمين , وان الشيوخ الذين يقولون بان المسيحيين مؤمنين , انهم م ط ون .

ان نع  المسيحيون بالكفر , وبان عقيدتهم فاسدة , اصبح امرا متكررا ك  يوس في بالثنا 
الحبيبة مصر, واليوس نسمع هذا االمر من شيخ كان وكيال لوزراة االوقاف المصرية واحد 

 خريجي االزهر.
ونحن نتساءل : ه  هذه الفتاوى التي ال تقاب  برث حاسم , سواء علي المستوى الديني 
االسالمي , او علي المستوى القانوني , هي بميابة ضوء اخعر , لتفجير مزيد من 
الكنائس القبطية االرثوذكسية في مصر ؟ وبالتالي قت  واغتيال مزيد من المواطنين 
المصرييين االقباط االرثوذكس ؟ وه  هي ضوء اخعر ايعا لمزيد من خطف بناب االقباط 

 االرثوذكس , الن عقيدتهم فاسدة , والنهم كفرة ؟؟؟.
ه  هذه الفتاوى من شيخ مسلم , تتفق مع قوانين الدستور المصرى الذى يكف  حرية 
االثيان؟ وه  هي تتفق مع حقوق المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات؟ ه  هذه 

 الفتاوى تتفق مع سياثة القانون الذى يحميه الدستور المصرى ؟؟؟ 
ه  هنا سيطبق قانون ازثراء االثيان الذى طبق علي اطفال كانوا يقومون بعم  تمييلي 

 برئ ؟ 
ان ماليين المسيحيون في العالم , يستنكرون بشدة, هذا االضطهاث الممنهج من علي 
فتاوى بعض الشيوخ  , ضد اقباط مصر االرثوذكس, الذين مصر موطنهم منذ نشأة 
حعارة الفراعنه  ,  نشأت كنيستهم الوطنية منذ القرن االول الميالثى,  بكرازة القديس 

 ميالثية. 53العايم مارمرقس الرسول عاس 
ان مهاجمة عقيدة المسيحيين,  ونعتها بانها فاسدة , لهو نوع من االضطهاث الفكرى الذى  

 هو اص  االضطهاث االرهابي .
اننا اذ نعع هذا االمر اماس هللا الواحد , انما نهيب بجميع المسؤوليين , ك  في موقعه , 
بات اذ كافة االجراءات الالزمة , لتصحيح هذه المفاهيم والفتاوى الدينية ال اط ة , ونطلب 
حماية وطننا الحبيب مصر ووحدته الوطنية من منزلق خطير , ونطلب من المسيحيون في 

 ك  العالم ان يصلوا من اجلنا .
 

 صاثر من ايبارشية سيدني وتوابعها .
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 صفحات مع المصريين
 الصحفيه وداد مينا الياس

 

 بابا الفاتيكان .... الراعي الصاحل يف مصر

 
يصل البابا فرانسيس  فسا السي سرس السسبس سيس  
إلقساةسا الس س قساب السسبسسبسنةسارسيسا بسيس  ةصسسر 

 والفاتيكان.
رفض بابا الفاتيكان الضغنط اليهسنييسا عسبسيس   ٧٤٩١فا عام 

اثناء ةناقشا الجم يا ال اةا لألةم المتحسس  بشس ن اقساةسا يولسا 
يهنييا فا فبسطي . حينها أررل أول أةي  عام لجاة ا السسول 
ال ربيا عبس الرحم  عزام باشا ةي ر  لبمبك فاروق اليس اةر 
ببسء اقاةا ع قاب يببنةاريا ةع الفاتيكان. ةسنسي كلسك السنقس  
ةرب ال  قاب ب س  ةراحل: زيار  البابا يسنحسنسا الستسانسا السا 

بسعن  ة  الرئي  ةبارك الا ان انقسطس س   ٠٢٢٢ةصر عام 
ب س تصريحاب البابا بينس ت  عسبسا أثسر  ٠٢٧٢ال  قاب فا 

ارتهساف  نيسا القسيسيس  فسا اكرسكسنسسريسا وتصسريسحس  فسا 
خطاب ل  فا ألمسانسيسا ربسه فسيس  بسيس  اكرس م والس سنس  وأن 
اكر م لم ي تا اك بما هن شرير وغير انسانا . وب سها قسرر 
األزهر تجميسس الس س قساب ةسع السفساتسيسكسان وارستسسعس  ةصسر 

أثناء جسنلسا السرئسيس  السسيسسسا فسا  ٠٢٧٩رفيرها . فا عام 
 ٠٢٧٢أوروبا زار الفاتيكان وبسأ السجسبسيسس يسيوب. فسا ةسايسن 

عنسةا زار فضيبا شيخ األزهر أحمس الطيب الفاتيكان ةسطسبسقس  
 يعن  ر م بي  األييان وةنهي  قطي ا بي  السينيس  السكسبسيسريس .

 
يا شعب مصر الحبيب..... السالم عليكم في وطنكم العزييزي ”  

مهد الحضارة وهبة النيل وأرض الشمز  والضزيزافزة  زيز  
عاش اآلباء البطاركة واالنزبزيزاء و زيز  أ زمزه    ز  ز  

  “لم  ى
بهيه الكبماب السناحسحسا ... ورغسم أن  زيسارتس  جساءب فسا 
تنقي  رئ ب س أرابيع ة  احساث  نيسا طنطا واإلرسكسنسسريسا 

قتي  اصر قسسارستس  عسبسا زيسار  ةصسر.  ٩٤والتا تنيح فيها 
عبا شرف زيار  اكرض التا زارتها ال ائبا المقسرا. ورغم 
وجني رعايا أةنيا ةكثفسا لسقسسارستسا اك أنسا رفسض ارستس سسام 
ريار  ةصفحا وفضل يائما ان يكنن قريب  ة  السنسا . واهسم 
ةا جاء فا خطاب  أن وجنيه فا ةصر يشكل ارهاةا ةفيسا فا 
حنار األييان ةع ال الم اكر ةا وفا الحنار المسكننسا ةسع 
الكنيسا اكرثنك سيا ال ريقا والحبيبا فا "عالم ةمزق يحتاج 

 لمس جسنر لبس م والحنار واكخن  وال سل واإلنسانيا"
راعا فقه لسكسنسهسا حسقسقس  السكسثسيسر ةس   ٠١ارتغرق  زيارت  

النجاح وربح  ةصر ا بر يعايا اع ةيا عبا ةستنس ال الم 
لتؤ س النجني األةنا بكثسافسا عسالسيسا.  سان ةس  السمس سطسه ان 
يقضا البيل فا أحسس القصنر السمس سصسصسا ولسكسنس  اعستسير 
وقضا ليبت  فا ةبنا السفار  اإليطاليا المطبا عبا نهر النيل 
بضاحيا الزةالك. وفا راعاب الفجر وب س صس   بسا سر فستسح 
النافي  ليشاهس صفحا النهر ال الس... وجس أةاةسا عسس  قسنارب 
حرارا بجننيها ةت هبا ... نظر اليهم فا ر م وةني  ةسبسنحس  

 لهم بيسه تقسيرآ لمجهنيهم...
 

  ياة البابا فرنسي 
ةسسيسنسا  ٧٤9٢/  ٧٠/  ٧١ولس جنرجا ةارين ينرجنلين فسا 

بنين  آير  فا األرجنتي   ة  أب ةهاجر ة  ايطسالسيسا و ام 
أرجنتينيا ة  آصنل ايطاليا  . و ان ربسب هسجسر  األب ةس  
ايطاليا ل رجنتي  يرجع لبنظام الفساشسا فسا كلسك السنقس . لس  
خمسا اشقاء و ان والسه ي مل بالسكك السحسسيسسيسا وتسقسنم اكم 

 برعايا اكرر .
تسرج فا ةراحل الت بيم حتا يرارت  فا الجاة ا الكاثنليكسيسا 
و ان ةستقرآ فا يرارت  وحصل عبا شهاي  الماجستسيسر فسا 
الكيمياء وعمل ث ث رنناب فا ت صص  ال بما وةني شبابسا 
اختبه بالطقن  السينيا الشرقيا ة  خ ل صساقتا ب حس اآلبساء 

 الكهنا البيزنطيي .
خ ل ةراهقت  أصيب بسالستسهساب رئسنس حساي أي  فسيسمسا بس سس 
كرتئصال احسس رئتي  وعرف عن  حب  لبمنريقا وتشجيس س  

 لبرياحا.
اتج  لبرهبنا وهن فا  الحاييا ال شريس  ةس  عسمسره  وير  

 ٧٤٢٤ال بنم ال هنتيا واإلنسانيا وريسم راهسبسا فسا ةسار  
عاةا. وأشبع حب  لب بم بسرارا األيب وعبم النف   99وعمره 

والفبسفا. وتم اختياره رئيسا اقبيميا لبسرهسبسنسا السيسسسنعسيسا فسا 
لس سشسراف عسبسا  ٧٤٩٢األرجنتي  . ثم انتقل الا ألمانيا عام 

الس تنراه فيها ثم عاي لمسينا قرطبا األرجنتي   وعسيس  ةسسيسرا 
فا الجاة ا حيث راهم  يرارتا فا ألمانيا عبا تقنيا ال مل 

 الرعنس لسيا  يلك الروحانيا المريميا.
اختار  البابسا السراحسل يسنحسنسا بسنلس  السثسانسا   ٧٤٤٩فا عام 

رئيسا لألراقفا  واإلشراف  عبا الكنائ  الشرقيا الكاثنليكيسا 
و ان ة روفا عنا التناحع والمحافظا فا شئسنن الس سقسيسس  و 
ا تفا بال يش فا شقتا الصغير  بسك ة  ةقر الرئارسا السفس سم  
وت با ع  ريارت  البيمنزي  ةع رائق خاص وا تفا بالسنسقسل 

 ال ام.

فا فتر  رئارتا فا األرجنتي  عسرف بسكسننس  رجسل 
ةتفتح ال قل والقبب يتقبل  ل اكّراء ويس ى لتحسقسيسق 
ال سالا اكجتماعيا.  فسا فستسرتسا زاي ةس   حضسنر 
الكنيسا فا المشهس المجتم ا وشجع عمل الراهسبساب 
والرهبان فا المجاكب الس ساةسا. وطسالسب  بستس سمسيسس 
األطفال المنلنيي  ة  غسيسر زواج ةسساهسمسا بشسكسل  
قنس فا التبشير اكنجيبا  وفا الحسنار السمسسسكسننسا 
وال هنتا و سان يسحستسفسل بسرتسبسا خسمسيس  اإلرسراء 
) خمي  ال هس( حيسث تسي سر غسسل السسيسس السمسسسيسح 
ألقسام الت ةيي. فا السجنن او المستسشسفسيساب أو يور رعسايسا 
الفقراء وحافظ عبا نف  ال اي  حتا ب س ررما بابا لبفاتسيسكسان 

رسجسيسنسا أعسمسارهسم  ٧٠حيث زار رجنا لألحساث وغسل اقسام 
 بينهم فتاتان و ان اتني  ةنهم ةسبحي  ٠٧و  ٧٩بي  

*أظهر البابا أيضا اهتماةا واححا بطقن  الكنائ  الشسرقسيسا 
فاهما ليتروجيتها بشكل جيس عرف عسنسا صسساقستسا  لسبسجسالسيسا 

 الببنانا
 * يحمل ث ث جنسياب األرجنتي  واكيطاليا والفاتيكانيا

لغاب قراء  و تابا وها اكربانيا وال تينيسا  ٩* يتق  قسارتا 
واكيطاليا واكلمانيا  إلنجبيزيا  والسبسرتسغسالسيسا واألو سرانسيسا  

 والفرنسيا.
اختارتا ةجبا التايم اكةريسكسيسا  شس سصسيسا  ٠٢٧9* فا عام 

 ال ام بصفت  أ ثر الش صياب ت ثيرا.
* ب س اختيار  لببابنيا رحسب رجسال السسيس  السمسسسبسمسنن فسا 
األرجنتي   بال بر ووصفنه بان  صسيق لبمسجستسمسع اكرس ةسا 

 وياعما لبحنار 
 ٧٠عنسةا  ان ارقفا قام بغسل وتقبيل اقسسام ٠٢٢٧* فا عام 

 رجل ةريض باكيسز
 يحترم وجني األرر  فا اإلطار المسيحا •
فتح أبناب الكنيس  لبمثبيي ) الشناك( وقال  بمت  ... ةس   •

 أنا حتا أحارب النا  ؟ الجميع لهم رجاء فا الرب
 

 ماذا قال ا عن البابا فرانسي 
   تتميز ش صيت  بالبساطا والتناحع والتقنس ...  تب عسنس

احس الصحفيي  فا األرجنتي  حيث  ان راهبا ثم ةطرانا ثم 
  اريينال .

  انس  ارايب  ٠٢٢٧فا فتره البابا الراحل ينحنا الثانا عام
ةجمنع  ة  المؤةني  والقياياب الكنسي  ةرافقت  لبسفر الا 
روةا ل شتراك فا هيا الحفل اكرتثنائا، لكن  طبب ةسنسهسم 
البقاء فا "بنين  ايسريس  " وتسقسسيسم األةسنال الستسا  س نسن 

 يريسون صرفها عبا السفر تقسيمها الا الفقراء
  هيا اكةر تكرر ايضا ينم انت اب  بابا الفاتيكان حيسث يعسا

 المؤةني  باألةر نفس  وعسم السفر ة  األرجنتي  الا روةا
  عرف عن  ايضا انس  لسم يسريسس يسنةسا ان يسكسنن لس  رسائسق

لسيارت   و ان ينتقل فا ورائل السنسقسل الس ساةس  او السقسطسار 
وعنسةا  ان يسافر الا روةا  ان يسافر بالسرج  السيساحسيسا 

 وليس  األولا او غيرها
   وفا تصريح ة  خسام اكبراشي  فا األرجنتي  وصفس  انس

ةحبنبا جسا فا ةسينت  رغسم أهسمسيس  وحس س  السسيسنسا  سان 
يتجنل شنارعها ريًرا عبا األقسام بمفريه بسون اس ةشكبس  

 ةبقيا التحي  عبا الجميع فا ةنيه وعط 
  شسرح ٠٢٢٤ب س وفاه الطنباوس البابا ينحنا السثسانسا فسا ،

احس الكارييناكب " برجيبين" ان   ان  وفق  ص ه النريي  
ينةيا عسب باليا ر  قبي  ان لم أخطئ ان  حسث فسا  ٧٤ال

كهب  احس األيام لصس ه الستسسسبسحس  الستسا  سان  ٧٤٩٤عام 
يقنيها البابا  ان اةام النا  جسارثسيسا عسبسا ر سبستسيس  و سان 
الجمع  بيرا و ان را  ا فا احس األر ان الراهب جنرجا 
ةارين ) البابا فرانسي ( جاثيا فا ركنن وت ةسل وتسقسنس... 
ت يب  هيا الكاهس  الشساب طسالسب السكسهسنسنب... والشساعسر 
الرقيق وال اةل والطفل المتجنل فا طرقاب األرجنتي  فا 
كاب النحع ... جاثيا عبا ر بتيس  ةستس ةس  صسنره السسيسس  

 ال يراء فا خشنع ورهب 
  حي  اختار هللا هيا الرجل لقيايه الكنيس  الكساثسنلسن سيسا  سان

شاخصا البصر يتبع السطسريسق السمسؤييس  كةس  فسا السسمساء 
 والطريق اليس بسأه ةني صغره...

   .حينها فهم  ثقل هيه الكبماب التا قالتها ال يراء 
ك ت   .... الس  أنا ة ك  ....وانا أةك   وحسيسنسهسا فسهسمس   

حضنر القسيسسا الس سيراء ةسريسم فسا حسيساه السبسابسا فسرنسسيس  
 وال بار  التا يرييها قسارت   ثيرا بالبغا ال تيني 

 (Omines cumpetro ad esum per Mariam) 
بم نا ] بنا ةع القسي  بطر  نحن الرب يسنع عبر ال يراء 
ةريم[  سليل اكتحاي ةسع را  السكسنسيسسس  السناحسس  السجساةس سا 
الررنليا وب يسا ع  اس ةقارن  بي  بابا و بسابسا اخسر وايسمسانسا 

 ب مل الروح القس  فا الكنيس 
 

  اهمية زيار   البابا الي مصر
  ها زياره رعني  وةسكنني  ...وار ةي 

  زيارت  حاة  لبس م  ما حسسيهسا السمسكستسب اإلعس ةسا فسا
الفاتيكان وزيار  رعني  لكاثنليك ةصر وةسكننيس  ألقسبساط 

 ةصر وعزاء لهم وزيار  انفتاح وحنار ةع األزهر.
  وزيار  البابا ةهما يببنةاريا بالسجسانسب السسيسنسا وقسس عسبسق

اكع م اكةريكا انسهسا فسرصسا  سبسيسر  لسبسحسنار واشسارب 
جريس  الناشنط  بنر  ان  عبا المسسسبسمسيس  والسمسسسيسحسيس  
ارتغ ا لهيه الزيار  لنمن الس س قساب الس سربسيسا ةسع السغسرب 
وصرح  جريس  األرسنشسيستسيسس بسر  ان السزيسار  تس سزيسز 

 واحح لبرئي  السيسا فا حرب  ةع اٍكرهاب.
    ٧٢/٤/٠٢٧١البابا فرانسي  فا عظا 

 ان لقسارت  عظا فا ةسينا  اب  حيث  نيسا القسسيسسا ةسارثسا 
 بالفاتيكان وتحسث ع  الس م قائ  

الس م  بسون صبيب لي  ر م يسنع كن يسسنع وهسن قساير 
 ان يمنحنا الس م وره الشسائس والص نباب .

 + فا ليبا ال شاء األخير  ان   بماب السيس المسيح 
+ الس م أرتنيعكم ور ةا اعطيكم لي   ما يسفس سل الس سالسم 

 وتنق  البابا قبي  ثم أريف 
ً عس   + ان ةضا الس م اليس ي طينا اياه الرب ي تب  تسمساةسا

 الس م اليس ي طي  ال الم .
ر م ال الم ب  ةضايقاب وشسائس ر م صسنساعسا ةسايس كنس  
يرتبه بالضماناب والت ةيناب الش صيا والرفاهيا وهن ةجري 

 ركنيا نتمبق بها عبا كواتنا ف  نرس غير أنفسنا 
+ ر م الرب هبا وعطيا الروح القس  تسيرنا وره الشسسائسس 
والضيقاب هن الس م الساخبا السيس ك يسجسب نسفسقسسه أبسسا بسل 

 نسير قسةا حاةبي  الصبيب واكلم 
+ ان الس م بسون الصبيب لي  ر م يسسنع وبسالستسالسا فسهسن 

 ر م ك يمك  شراؤه وك يسوم .
+ يسجسب ان تستسي سر يائسمسا ان جساء السمس سجسمسا ةسسيسر بسيس  

 احطهاياب ال الم وت زيا هللا .
+ هيا هن قسارا البابا فرانسي  صاحب اكتجاهاب التننيريسا  
 ورحما المسيح فا قبب  وتحتنس ال جئي  والفقراء والسجناء.

                                             
 المسيحية والعالم 

ينتشر المسيحينن فا جميع يول ال سالسم ويشسكسبسنن اكغسبسبسيسا 
السكانيا فا أوروبا وأةريسكسا الشسمسالسيسا وأةسريسكسا السجسنسنبسيسا 
وافريقيا وت تبر المسيحيا أقبيا فا اريا فقه ةع وجني ةنساطسق 
شائ ا  الفببي  وروريا والقنقاز كاب غسالسبسيسا ةسسيسحسيسا  سمسا 
ينجس فا اريا النرطسا والشسرق األورسه تسجسمس ساب  سبسيسر  
لبمسيحي  غير انها تس ستسبسر السثسانسيسا بس سس اكرس م والسنكيساب 
المتحس  اكةريكيا ا بر يولا ةسيحيا ة  حسيسث عسسي السسكسان 

 يبيها البرازيل والمكسيك .
يسسقسسسر عسسسي السسمسسسسسيسسحسسيسس   ٠٢٧٧فسسا احصسسائسسيسسا عسسام  ٢

ةس  ٧/99/٠ةبسيسار نسسمسا  بسنسسسبسا  9٩٧,٢٢٢,٠٩٠,٧٩٤
ةجمنع البشريا وبيلك تكنن ا سبسر أييسان الس سالسم السمس ستسنسقسا 

 وتشكل ثبث ركان ال الم ةني ةائا عام وحتا اكن .
ببس ة  ةسجسمسنع  ٧٠٢. والمسيحيا يي  األغببيا  السكانيا فا 

 ببسا ةستق  حنل ال الم. ٧٤٢
وتت ل  المسيحيا ة  رتا عائ ب يينيا وأبرزها الكاثنلسيسكسيسا 
والبروتستانيا واكرثنك سيا الشرقيا واكرثنك سيا المشرقيا 
يببغ عسيها ال شراب ي ني اغببها الكنائ  بسرورستساتسنسيسا وأةسا 
ا بر الطنائ  المسيحيا فها الكاثنليكيا وبشسكسل ةس ستسنسقسنهسا 

 ٢ا ثر ة  نص  المسيحي  فا ال الم 
 9٠٢وا بر  السول المسيحيا بالنسبا ل سي السكان ت تا أةريكا 

 ١٩٢٩ةبينن  يمثبسنن  ٠٩9ةبينن نسما  عسي المسيحي  بها 
والمكسيك   ٪٤٢ةبينن ةسيحا يمثبنن  ٧١٩والبرازيل بها   ٪

   ٪٤٠ويسمسثسبسنن  ٤٢والسفسبسبسيس     ٪٤٩ةبينن  يمثسبسنن  ٧٢٤
ةبيسنن  ٩٩وانجبترا    ٪٤٧ةبينن ةسيحا يمثبنن  ٤٤وايطاليا 

ةسبسيسنن ةسسيسحسا   ٩٢جسنسنب افسريسقسيسا    ٪١٧ةسيحا يمثبنن
 .  ٪٩٢يمثبنن  
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ما  عا ا    –يونيه من كل عام   1تحتفل الكنيسة القبطية فى 
عا اياخ ل اوط الاطافال  -الجهمت الرسمية مثل السيمحة واألثام 

يسوع  وال مئلة المقخسة الى أ ض مصر والاى   فاياه تانا اخ 
الكنيسة قمئلة: "أفرحى وتهللى يم مصر وعنيهم وكل تاواوماهام  

ذكصولوجية  -فأنه قخ أتى اليك محب الب ر الكمئن قبل الخهو 
ياوناياهف" فاوجاول  1اليو  الراع  وال  رون من شهر ع نس )

ال مئلة المقخسة علاى أ ض مصار هاو حاخياا كال األليامن  
وحيا أنهم عركة عظيمة منحهم هللا ل  ب مصرلتحفظه لائامام 

ف وفاى قاولاه 11:11ألن هبمت هللا ولعوته هى عال نخاماة) و
مبم ك ش بى مصار..وحاياا كامام هاو ماىكاو  فاى الاكاتام  
المقخس عن محمولة الملك هيرولس ال رير فى مطم لته لقتل 
الصبى المولول  فلهىا ظهر المالك للقخياس ياوساى فاى حالا  
ليال قمئال له ق  و ى الصباى وأماه وأهار  الاى مصار وكان 
هنمك حتى أقوط لك" فلهىا أ ى الصبى وأماه لاياال وأنصار  
الى مصر لهىا يمكن القوط أن هللا أعطى مصر عاىلاك أماتايام  
عمنحهم تلك البركة ال ظمى  حيا كامن مان الاماماكان أن ياتا  
الهرو  من هيرولس الى سو يم  ال راق أو لابانامن أو حاتاى 
األ لن والتى كمنت له  أقر  من أ ض مصر. فهاكاىا تاكاون 
مصر هى البلخ الوحيخ التى  ا هم يسوع الماسايال عال والابالاخ 
التى وجخ فيهم األممن والماجاأ والاحامامياة مان هاخ  وأ هام  
هيرولس. فكمنت أولى  اطاواتاه عالاى أ ض مصار وأولاى 
كلممته عجمنب اآل امية هى اللغة المصرية القباطاياة الاقاخياماة  
كااماام شاار  ماان ماامل نااهاار الاانااياال  وأفااتاار  عاالااى أ ض 
مصروأستظل عسممئهم وأ تلط ع  بهم عل وعمل فاياهام عا ا  
ماان ماا ااجااااتااه. وعااملااتااملااى لااكااى يااتااحااقاا  قااوط أشاا ااياام ل )

ف"وسيكون فى مصر ماىعال لالار  وفاى وساط أ ض 11:1
مصر وعمول للر  عنخ توومهم" عل وليتحق  اآلية التاملاياة " 
في ر  الر  مصار ييا ار  الاماصارياون الار  وياقاخماون 

ف..ولقخ سم ت ال مئلة المقاخساة فاى 11:11ذعيحة وتقخمه")أ 
مصر من أقصمهم الى أقصمهم ومن شمملهم الاى جاناوعاهام أ  
 اسمة عىلك شبه صليب كبير على مصار  وعاملاتاملاى تاحاطا  
ع   أوثمنهم أو أصانامماهام عال ولاكاى تاحامال الصالاياب ما  
المصلو   وأيضم لتر  مصر من  الط شهخائهم وعالاى مار 
الااتاام يااص والاا ااصااو :"هااوذا الاار   اكااب عاالااى سااحاامعااة 
سري ةوقمل  الى مصار  فاتارتاجاى أوثامن مصار مان جاهاة 
ويىو  قلب مصر لا لهم"..  ولهىا ال يس نى فى هاىا الاحاياا 
المحخول سو  ذكر لمحة ماوجااي عان ذلاك الاحاخي الافارياخ 

 والمميا فى التم يص الب ر  وال ملمى
 

السيدة العذراء تصف للبابا ثيئوفيلوس مسار زياارة 
 :                                                                 العائلة المقدسة لمصر

من أه  المصمل  التى تصى وجول ومسام  وتام ياص  يام ي   
ال مئلة المقخسة لمصر هو مم ي ر  عميممر البمعم ثايافاوفايالاوس 
وحيا يوجخ فى ال مل  كالاه ثاالي نساص  ماواطاو:امت فاقاط: 
واحخي عملفمتيكمن  الثمنية عملمكتبة الو:نية عابام ياس  والاثاملاثاة 
عخير المحرق عمصر...وفيه تصى ال ى ال تفمصايال  حالاتاهام 
م  المسيل الطفل ويوسى النجم  وسملومى وذلك منى تاركاها  
أ ض فلسطين ومواض  األممكن التى أستقروا فاياهام عاماصار 
وذلك حتى ظهو  المالك ليوسى وأ ابارب عاماوت هايارولس 
ال رير ويأمرب عمل ولي الى فلسطين..وكمم :لبت ال اى ال مان 
البمعم عأن يسجل  مم قخ  وته له وهى عىلك أكملت ممم ل  ياكان 
م روفم عل وصححت ع   مم كمن م روفأ  م   التأكيخ عالاى 
ع   الحقمئ  والتفمصيل لا  ياكان تا ار  وامامكان تاناقاالت 
ال مئلة المقخسة ومخي أقممته  عمصر والاتاى أساتاغارقات ثاالي 

شاهاارا... وأيضاام ماان الااماصاامل الاتااى وجااخت  11ساناوات و
وأعتمخت عليهم ع   المراج  حوط  يم ي ال مئالاة الاماقاخساة 
لمصر مم عر  عبرلية الافاياو  الاماوجاولي عاماكاتاباة جامما اة 
كولونيم عألممنيم وهى مكتوعة عمللغة القبطية الفياوماياة الاقاخياماة 
وحيا يرج  تم يوهم الى القرن الراع  وهى أيضم تؤكخ عالاى 
نفس الفتري الامنية الاماىكاو ي  ولاهاىا قاممات عاملاماة اآلثام  
األلممنية "جياا شنكل") أيضم كمن والخهام أحاخ كابام  عالامامل 
القبطيمت فى ال مل  أجم  ف عن ر تلك البرلية الاتاى :اولاهام ال 

س  والتى ت تبر ذو أهمية  418س  وعرضهم  5113يايخ على 
علمية وتم يوية ولينية كبيري ولتؤكخ أيضم تم يص عخاية  حالاة 

من شهر ع نس وم  وصى للحايامي فاى  18ال مئلة  وذلك فى 
مصر وقت قيم  ال مئلة المقخسة عرحلتهم  وتصى مصر عأناهام 
أعظ  أ ض فى ال مل   وتؤكخ البرلية أن البركة حلت عماصار 

 وع  بهم وأنهم ستظل مبم كة إلى أعخ اآلعخين..
                                                                                                         

 أهمية دير المحرق:
وي تبر لير المحرق عأسيو: هو الموق  الى  مكثت فيه ال مئلة 
أكبر فتري  الط أقممتهم عمصر وهى ستة أشاهار وع اري أيام  
 حتى أنه تبم ك المكمن فسمى عيت لح  الثمنى  كمم ي تير من 

 

أكثر األممكن المسيحية تقخيسم  ووجخ ان الاخيار 
يق  عملضبط فى وسط أ ض مصر ومن جامايا  
األتجمهمت أمم ال اماول الاى  عاناخ تاوا  مصار 
أوحخولهم فهاو كارساى مام  مارقاس الارساوط 
والى  وقى صممخا فى األسكنخ ياة عالاى تاوا  
مصر ال مملى  فكمنت الاكارا ي الاماقاخساة هاى 
الكنيسة الوحيخي فاى الا املا  والاتاى قامسات مان 
األضطهمل الروممنى الاى  أساتامار حاتاى عام  

وكأقخ  الكنمئس..وأمم عخل الاماواقا  الاتاى  181
تبم كت عوجول ال مئلة الماقاخساة فاهاو مام يااياخ 

موق م مروا عهم وع   تلاك الاماواقا   13على 
 والمغمئر قخ أقيمت عهم أليري أو كنمئس أثرية..    
كمم هنمك الاما اجااات الا اخياخي والاتاى شاهاخت 
عوجول ال مئلة وم ه   الطفل يسوع..وأيضم كمام 

 قيل أن األليمن الثالثة أجم ت على سرل 
قصة مجئ ال مئلة المقخسة أل ض مصر فمليهولياة فاأ ابارت 
عنهم عأسلو  المستقبل والمسيحية أعلنتهم علغة الحمضار وأمام 

 األسال  فىكرهم علهجة الممضى...                  
كمم تجخ  األشم ي فقخ كمن هنمك شهيخا كثيرا مم نتجامهالاه أو ..

وقاخ  -وسط أحخاي مجئ ال مئلة المقخسة لماصار -ننسى ذكراب
وهو الشاا  مسر ف  14و لت قصته فى السنكسم  القبطى )

الاذ   -وهو من  مدينة أرمنت بمصر  –"ودامون" األرمنتى 
سمع بالطفل يسوع ومعجزاته فذهب ليراه بل وآمن بأبان   
الفاد  فنال بركته، ولما عاد لبلده وسمع عابدو األوثان بأناه 
آمن بالمسيح أكثر من آلهتهم الاحاجارياة أااتاعاوا وطاعاناوه 

  ولهىا ي تير أوط شاهاياخ ومات شهيداوتماق جسخب بسيوفهم 
مسيحى يموت على أس  السيخ المسيل )وذلك حتى قبل ال هياخ 

 ال ممس أسطفمنوسف
                                                                                                         

  لماذا يوصف أحيانا بأن مصر " بأم الدنيا":
جمل فى سفر التكوين عوصى أ ض ساخو  وعاماو ي عاملاقاوط 

ورباماا   ( 31:32كانت كجنة الر  كأرض مصر )تكعنهمم:" 
 –لذلك تعود البعض بأن يطلقوا على مصر لقب "أم الدناياا" 

وقخ جمل ذلك على لسمن الرئيس الساياساى  عال وأيضام عالاى 
لسمن عمعم  ومم فرانسيس فاى إحاخ  كالامامتاه عاناخ حضاو ب 

وحيا كمم ع   مفسر  الكتم  الاماقاخس  أوا عاأن  -لمصر
تكون مصر إحخ  مكونمت جنة عخن والتى سكن فيهم األنسمن 
األوط  كمم أن نهر"جيحون" هو نفسه نهر الانايال وعار  أن 
كلمة نيل والتى هى ترجاماة لالاكالاماة الاقاباطاياة) ناى يام ووف 
ويوصى عأن حر  الرال فى القبطية الفيومياة ياماكان ياطالا  
"ط" وعملتملى فملكلمة "نيملوا"أو نيل مم هى إال كالاماة ماوافافاة 
لهم..عملمنمسبة فقخ عرفت مصر عملتثلياا وقابال أن تانامل  عاه 
المسيحية )وان كمن :ب م فتثليا المصريين القخممل لياس كامام 

وكال ماا أرياد هو التثليا المسيحين وحيا هنمك فرق كبايارف 
تأكيده هنا بأن مصر هى كانت ماهاد الاحاتاارات األنسااناياة 
وموقع جعرافى متميز وما يحمله ذلك من هاوياة ذات روافاد 
متعددة، بل كانت أرض اللجوء والتسامح والاحاوار ولشاعاب 

ولهذا كاانات   متياف. )وبرام أن هذا يتطلب صفحات كثيرة(
: عحضو أعينم إعراهي  وم ه سام ي  مصر دائما موطن األنبياء

وعي  فيهم يوسى الصخي   وحال فاياهام يا اقاو  ومامت عاهام  
ول ل فيهم عنو ي قو  و رج منهم كبنى اسرائيل ش بام كاىلاك 
موسي النبى ولخ وعم  وممت فيهام  عال كامام ياىكار أن أوط 
كمهن  وقمئخ يهول  كمن مصريم  هىا هير أنابايامل مامتاوا فاى 
مصرمثل لانيمط وحاقيمط وأيضم ا ميم الابامكاى. لون ناناساى 
عأن أوط متمرل وقمئخ ثو ي لجأ لمصار وهاو "يارعا ام " الاى  
تمرل على  حب م  أعن سليممن الحكي ..ولهاىا فاهانامك الاكاثايار 
مميقمط عن لو  مصر ومن ظهروا فيهام وحاتاى عا اخ ظاهاو  
المسيحية...والجخيرعىكرب أن أسا  مصار تاكار  فاى الاكاتام  

مرات  وذكارت  105المقخس ستممئة مري  وكلمة المصريين 
ماري وفاى  18ماري وفاى الامااامايار  381فى ال هخ القاخيا  

مري ومم أتسمت عه مصار فاى الاكاتام  الاماقاخس  18األنجيل 
 عسممت كثري 

وكل ذلك ما يؤكد لنا ععمة ومكانة مصر وما كانت تتسم باه 
من أرض للسالم ال أرض ألخوان األرها  والتطارف..ولاهاذا 
فيما أكده بابا الفاتيكان فرانسيس الشهر الماضى عان مصار 

فتاال  عان وجاود الاعاائالاة   وأثرها فى التاارياا الاباشار :"
المقدسة الملجأ والتيافة علي أرضها والتي ق دمات باحافااوة 
قبل ألفي عام، تبني في ذاكرة البشرية بأسرها، وهي مصادر 
للعديد من البركات المماتاده يلاي ا ن، وأناهاا األرض الاتاي 

 نشعر أنها أرضنا، مؤكد ا "مصر هي ام الدنيا"
 
 

                                             

محبة كنيسة الفاتيكان )الكاثوليكية( بسيرة ورحالاة  
 العائلة المقدسة ولكنيستنا بمصر:

هنم تجخ  األشم ي الى أعتاا  وأهتمم  الكنياساة الاكامثاولاياكاياة 
عرحلة ال مئلة المقخسة لمصر  وو مصة وأن مصر أيضم هاى 
أوط لولة إسالمية تقي  عالقة لعلوممسية م  الفامتاياكامن عاخأتاهام 

عام ف وكامام عاخأت ماحاموالت  10)أ  ماناى 1181منى ال م  
ماناذ زياارة ماثالا  التقم   والحوا عين الكنيستين قخيمم أ   
وفاياه أهاخ   ( 3731الرحمات البابا شنودة للفاتيكان )ماياو 

عمعم شنولي عمعم  ومم صليب قبطيم مىهبم كامام عامعام الافامتاياكامن 
أهخاب يأيقونة ثالثية من البرونا تمثل  حلة ال امئالاة الاماقاخساة 
لمصر عل فى الواق  أنه منى ظهو  ال ى ال عكنيستهم عملايتون 

وعوجول القخيس البمعم كيرلس والى  قخ جى  أنتبمب  1114فى 
عمعم الفمتيكمن ولىلاك كامنات هانامك عا ا  الامافاموضامت عايان 

فقد وافق فيهاا الكنيستين )والشك لمحبته  للبمعم كيرلسف فلهىا 
الفاتيكان على أعادة رفات القديس مارمرقس كااروز الادياار 

وهو أيتا ما قد أساعاد قالاب – المصرية الى الكنيسة القبطية
ولكن اآلسى منى ذلك التم يص ل  ت طى مصار ..-البابا كيرلس

أهتمم  عأعرا  أهمية الحخي التم يوى لايم ي ال مئلة الاماقاخساة 
ومن أجل خااطار لتستيقظ مصر  1000لمصر حتى جمل عم  

   عيون السياحاة لاتاشايار ألهاماياة هاذا الاحاد  الاتااريا اى
فأهتا  أيضام  ويتوافق فى تلك الفترة البابا يوحنا بولس الثانى

عأن يتبم ك عمأل ض التى أستضمفة ال مئلة الاماقاخساة فاحاضار 
وهاو ياقاول جائات أحا  الاى "   1000لمصرفى فبارايار عام 

مصر"وكان فى أستقباله مجموعة أطفال يحملون أناء كابايار 
به حفنة من ترا  مصر فما كان من البابا يال أنه أنحنى أماام 

وع اخهام لا   الجميع ومنهم الرئيس مبارك وقبل ترا  مصر!!
يق  أي عمعم للفمتيكمن عايم ي لمصر  جرال توتر ال القمت عايان 
الفمتيكمن واأل هر  وهاو األمار الاىي مانا  الابامعام "عاناخياكات 
السملس ع ر"  من  يم ي مصار :اواط فاتاري وجاولب عالاى 

الكرسي البمعوي  وذلك تناخياخ ا عامام تا ارض لاه األقابام: فاي   
مصر   مصة ع خ حملي تفجير كنيسة القخيسين عمإلسكنخ ياة  

 ..1011في ليلة  أس السنة لبخاية عم  
 

 0231وقد كانت أولى جوالت البابا تواضروس الاثااناى فاى 
 هو زيارة وتهنئة بابا الفاتاياكاان الاجادياد االابااباا فارانساياس

ثام تالاى فاى وتبملال أواصر المحبة وال القة عين الكنياساتايان  
أن  ا  الرئيس السيسى عمعم فارانساياس ولاياخعاوب  0232عام

زيارة د.الطيب شاياا لايم ي مصر وأيضم تجخلت الخعوي عنخ 
)ولمحمولة التصملل عين األ هر والفمتيكمنف 0232األزهر فى

وعره  الظرو  السيفة التى ت رضت لهم مصار مان أ هام  
وأهتيمط شهخائنم )  الط شهر أعريل الممضىفوم  ذلك أصار 
عمعم الفمتيكمن ع جمعة وقوي فى أن تتا  الاايام ي فاى ماوعاخهام 

وبشاعاار بااباا وهو يؤكخ عأنه سيحضر للحج فى أ ض مصر"
وقد أستقبل البابا رساماياا باحافااوة     السالم فى أرض السالم"

بالغة  من الرئيس السيسي الذ  أهداه لوحة العائلة المقدسة 
فى مصر، كما كانت لوحة كبيرة بجانبه أثناء أقامته الاقاداس 
األلهى بأستاد الدفاع الجو  والاذ  حتاره أيتاا آالف مان 
األقباظ..فكانت حقا زيارة البابا فرانسيس تحمل رسالة رحمة 
ومحبة،بل وتحمل تعزية وتشجيع من باباا أتسام باالاتاواضاع 
ومحبا للاساالم والارحاماة..) وأن كاان الاحاديا  عان صاد  
زيارته وكلامااتاه الاعاعاياماة قاد تاتاطالاب لا اساف صافاحاات 

كما نأمل صدق فيما نشر حديثا حول:" باأن مصار عديدة! ..
والفاتيكان يتفقان على مؤتمر دولاى ححايااء مساار الاعاائالاة 

  المقدسة فى مصر"(...
 

                                                                      31يتبع ص 
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 ض من: جون كرياقوسعر
 

رسائل للشعب  الب م تبر بلبب الشبببا   01السيسي يبعث بـ
 باإلسلاعيلية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جلسة "موواجو وة 
ارتفاع األسعار ما بين مسئوليات وواجبات الدولة والمجتومو  
والمواطن" في إطار فعاليات اليوم الثاني للموتتومور الووطو وي 

أبورلو    52-52الدوري للشباب الومو وعوالود لوتر الوفوتور  مون
باإلسماعيلية وتحدث لتل ا عدد من المسئولين م  م رئويوس 
مجلس الوزراء، ووزراء التمولن، والتخويويوو، والوتو وامون 
االجتماعي، والزراعة، ونائب وزلر المالية، ورئيوس جو واز 
حمالة المست لك، ف تا عن عدد مون الشوبواب واتوفوالو   راء 
ا توعوود إلود عود   المتحدثين أن ظاهر  ارتفاع األسعار متلرا
أسباب م  ا استيراد حوجوم يوبويور مون السولو  األسواسويوة مون 

يما أيدوا أن الحكومة تعم    الخارج، وتحرلر سعر الصرف
جاهد  علد التخفيف من تلك األعباء عولود الوموواطو ويون مون 
لتر عد  محاور م  ا توفير احتياطي إستراتيجي من السلو  

أش ر، وزلاد  المعروض من السل  الغذائية  6األساسية لمد  
األساسية في األسواق لتحاليق توازن بين الوعورض والويولوب 
موومووا لووتدي لووتوووازن األسووعووار، وزلوواد  عوودد موو ووافووذ الووبوويوو  
االسووتوو ووتيوويووة، وتووفووعوويوو  الووريووابووة عوولوود األسووواق وحوومووالووة 
المست لك، ويذلك تحدلث يوائم البيايات الوتوموولو ويوة وزلواد  
الدعم المالدم ل ا، ف وتا عون الوتووسو  فوي بوراموة الوحوموالوة 
االجتماعية ومعاشات ال مان االجوتومواعوي لولوفوئوات األولود 

ا ويام الرئيس بمداللة لتر الجلسوة   بالرعالة واأليثر احتياجا
أيد في ا أن التألر في اتخاذ يورارات اإلالوتح االيوتوصوادي 
علد مدار عالود طوللة لشيوة رد الوفوعو  الشوعوبوي أد  إلود 
توورايووم الوومووشووكووتت االيووتووصووادلووة واسووتووفووحووالوو ووا، وأنوو  موون 
ال روري مواج ة الرأي العام بالحالائق وزلاد  وعي  بحجوم 
التحدلات ال خم في مصور، وعودم االنوجوراف وراء وعوي 
 ..زائف يد لتدي إلد تدمير الوطن ومستالب  األجيار الوالوادموة

وأشار الرئيس إلد ما واج ت  مصر لتر العالوود الوموا ويوة 
من حروب متعدد  أدت إلد است زاف الومووارد االيوتوصوادلوة 
ا أن المشروعات الوتو وموولوة توتويولوب مووارداا  للدولة، مو حا
 خمة، حيث لحتاج ت فيذ مشروع تربية مليون رأس ماشويوة 

مليار ج ي ، ولتيلب مشوروع  66علد سبي  المثار إلد نحو 
مولويوار جو ويو ،  066ألف الوبة زراعويوة نوحوو  066إنشاء 

وفوي هوذا  . مليار جو ويو  06ومشروع المزارع السمكية نحو 
اإلطار أيد الرئيس أن  فوي  ووء مشوكولوة الو وموو السوكوانوي 
المتزالد في مصر فإن  لجب تحاليق معدالت نوموو ايوتوصوادي 
مرتفعة للتغلب علد الزلاد  السكانية وحتد لشعر المواط ون 

وأعرب الرئيس عون   بالتحسن الحاليالي في ظروف م المعيشية
تالدلره لما لظ وره الشوعوب الوموصوري مون الوموود وتوحومو  
والبر، متيداا أن مصير مصر في لد شعب وا ولويوس فوي لود 
أي شخص أو ج ة، ومشدداا علد أهمية اسوتومورار الوتوكواتوف 
الشعبي وإعتء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، حتد لوموكون 
التصدي لألليار المحدية بمصر والرد علد مون لوتوعومودون 

يما أشار الرئيس إلد دور الالووات الوموسولوحوة ..   اإلساء  إلي ا
الت موي ال خم للحفاظ علود أريوان الودولوة بوعود الوظوروف 
الصعبة التي مرت ب ا مصر لتر الس وات الما ية، مشيداا 
بالج ود المالدر  التي تالوم ب ا الالوات المسلحة في دف  عملية 
الت مية بجانوب دورهوا األسواسوي فوي حوموالوة حودود الووطون 

وأيد الرئيس في هذا الصودد أن زلواد   .. والتصدي لإلرهاب
الالدرات الدفاعية للالوات المسلحة لوأتوي لوحوموالوة مصور مون 
الت دلدات المتصاعد  في  وء اال يراب اإليولويوموي  ويور 

 المسبوق الذي تمر ب  م يالة الشرق األوسو
 

أنبا بيلن: وثيقة اللعلودية ليست ا فاق وإنلا ببيبال لببب ايبة 
 حوار 

كشف  األنبا بيبلبن أسبقبف نبقباد  وئبو  ورئبيب  لب ب بة  
األزتات بالك يسة األرثوذكسية إل الوثيقة التى  م  وئبيبعب با 
بين البابا  واضبوس البابانبى بباببا اإلسبكب ب ريبة وبب ببيبب  
الكباز  اللبئسية والبابا فبنسي  بابا الفا يكال بشبنل سبب 
"اللعلودية" ب اية للحوار بين الك يستبيبن  ولبيب  ا بفبائبا 
على  وحي ها حسب  تبا رو بل البببعبت ببابعبتببا  بسبب 
اللعلودية بين الك يستين واضا  أل الحوار بين الك يستين 
ب أ بشكل تالب بسيلا ت ذ زيار  البابا  واضبوس للفا يكال 
ويستلب في طبيق وال تا  م  وئيعل بيال على ب اية تسيب  
ولي  ا فاق ن ائي بل اتور كايبا يب ب  حسبلب با أوب فبي 

 هذا الشنل. 
 

لبم »البابا  واضبوس: ابعتبا  العام بلعلودية الكاثولبيب  
 «يح ث

  اولت ع د تن صفحات توئع التواصل اب بتبلباعبى فبيب  
بو  تق ع في يو للبابا  واضبوس، ئبيبل أنبل عبقب   بوئبيبع 

أحب  أسببار   –بيال تشتب  تع الفا يكبال حبوم البلبعبلبوديبة
الك يسة وئام البابا إل ه ا   اريبابا ئب يبلبا ببيبن البكب بائب  

تب بذ البقببول  اللسيحية، وتا يسلي بالحببوتبات البقب يبلبة 
األولى تي ديا، والفكب الذي ي لع الكب بائب ، ويبحبتبا  أوب 
البفع تن الحبوتات وأضا  الباببا أل ئيبيبة البلبعبلبوديبة 
 زء تن ع وال كبيب، توضحا أل الحبوتات  بحبتبا  نبوعبا 

 تن الحوار ال هو ى لتتف م الك ائ  تع بعي ا.
وأك  أل الك يسة البكباثبولبيبكبيبة سببائببيبة  برتبن بباألسببار 
اللق سة الت اوم وغيبها، ول ي ا ك  وت شبعبى، أتبا عبن 
سب اللعلودية  فيلارسل احيانا كاهن الكاثولي  بالبش، أتبا 
الك يسة القب ية فتلارس التغ ي ، والكاثبولبيبكبيبة  بلبارس 
اللعلوديل لألشاا  في الكبب بع تا ي رك بم اإليبلبال، أتبا 
األرثوذك  فيلارسول اللعلوديبة لبألطبفبام، األم تسب بولبة 
عن هذا األتب و ابع أل ه ا  حابت فبدية  ح ث في تصب، 
حي لا يق م طب  كاثوليكي للزوا  تن طب  ئب ى، فتكتفبى 
الك يسة ببشلل بالليبول طاللا اعتل ، لبكبن اعبتببا  عبام 
للعلودية الكاثولي  لم يح ث بع ، ولب بال البحبوار  بواصبل 
علل ا وت ائشت ا وكانت الساعات البلباضبيبة شب ب ت  ب ب 
واسعا على اللفية  وئيع البابا  واضبوس والبابا فبانسي  
وثيقة حوم اللعلودية، وأص رت الك بيبسبة البقببب بيبة ببيبانبا 
صحفيا،  رك  التوئيع عبلبى ببيبال تشبتبب ، ولبيب  وثبيبقبل 
ا فاق، بي لا الب بت رابب بة حبلبا  اإليبلبال األرثبوذكسبيبة، 
ب ل  للك يسة بإع ل أصل الوثيقة البلبوئبعبة لبفبت حبالبة 

 ابلتباس.
 

 هذا تا ئالل بابا الفا يكال عن البئي  السيسي

أشاد بابا الفا يكال البابا فبنسي ، ببالببئبيب  عببب  البفبتبا  
السيسي ودوره   اه اللسيحييبن فبي تصبب، وببلبا أسبلباه 

 "العللانية الصحية" التي يتبع ا في سياستل بلصب.
أضا  البابا أتام اللصلين في البفبا بيبكبال: "أود أل أشبكبب 
البئي  السيسي والشع  اللصبي وفيبيبلبة اإلتبام األكبببب  
 شيخ األزهب، وب بيعة الحام ال الية القب ية في القاهب ".

صحيفة "البلبسبا بيببو" اإليب بالبيبة، ئبالبت إل زيبار  بباببا 
الفا يكال، أك ت ت ى التبعبايبل السبلبلبي البذي يبو ب  ببيبن 
اللسللين واللسيحيين في تصب، وت ى ال  ود التي يبذل ا 
البئي  السيسي وحكوتتبل لب بعبل هبذا البتبعبايبل حبقبيبقبي با 
أشارت الصحيفة، إلى أل الحوارات واللقاءات التي  لت تع 
تسرولين ك سيين في تصب أك ت  بفب بم البلبسبيبحبيبيبن فبي 
تصب لفكب  اإلرها ، وأنل لبيب  لبل ديبن وب يب بتبلبى إلبى 
اإلس م، تا ي بعبل فبكبب  البتبعبايبل السبلبلبي تبو بود ببيبن 

 ال بفين.
 

كشف نتائج التحقيق تع اللية داعل فبي اسبتب ب ا  الببباببا 
  واضبوس

يشف  الحيفة "الراي" الكولتية عن نتوائوة الوتوحوالويوالوات مو  
التي يان  تخيو للاليام بعمليات إرهابيوة فوي  «داعش»للية 

الكول ، أبرزها أن انتحارلويون مون الوخوارج هوم مون يوانووا 
ويشف  التحاليوالوات مو  بوعو  .... سيالومون بعمليات التفجير

المالبوض علي م عن فكر  لم تتبلور لتفجير إحود  الوكو وائوس 
في الكول ، بالتزامن م  زلار  البابا توا روس الثاني بوابوا 
اإلسك درلة، لكن المالبوض علي م أيروا أن الفكر  لم تتوبولوور 

 إلد اتخاذ يرار ن ائي "
 

اللتح ث البسلي للك يسة القب ية األرثوذكسبيبة: البفببو  
 «ت ل  أعلى للت ويب»الباه ة  ست عي إنشاء 

يار الالس بولس حليم، المتحدث باسم الك يسة الوالوبويويوة، إن  
أيباط مصر لواج ون اإلرهاب بالتسامح والمحبة وفالاا لتعاليم 
ا في حوار لـ "فويوتوو" إلود أن الوكو ويوسوة  السيد المسيح، مشيرا
األرثوذيسية يدم  العشرات من الش داء فداءا للوطن.. حليوم 
ايترح في حوار م  فيتو تشكي  "مجلس أعلد للت ولر" ج وباوا 
إلد ج ب م  "المجلس األعلد لمكافحة اإلرهاب"؛ لتو يوح 

 الشب ات للشباب وم   وتأهيل م تربولاا وألتيياا ودل ياا
 

 باعتبار الق س ت ي ة تحتلة «اليونسكو»ئبار  ارياي لـ
الوت  م ظمة اليونسكو بالموافالة علد يرار ل ص علد عدم 
سياد  ت  أبيب علد مدل ة الالدس الموحوتولوة، وذيورت وسوائو  

الووتوا  55الحف فلسيي ية، إن الم ظمة الوتو  بوغوالوبويوة 
لصالح يرار اعتبار الوالودس مودلو وة موحوتولوة وأيود  06مالاب  

مشروع الالرار أن ت  أبيب تحت  الالدس وليس ل ا في الوبولود  
الالدلمة أي حق، ولشم  أل وا االعوتوراف بوأن الوموالوابور فوي 

 مدل ة الخلي  ويبر راحي  في بي  لحم مالابر إستمية.
 

 الك يسة   تصب على اإلرها   
ر م ال جمة الشرسة لإلرهاب واست داف مصر بشك  عوام  

واأليباط علد وج  الخصوص، موموا أد  لسوالووط عشورات 
الش داء ومئات الجرحد، لاالة جراء تفجيرات البويورسويوة 
وتكرارها بك ويوسوتوي موارجورجوس فوي طو ويوا، والوموريسويوة 
باإلسك درلة ومحاولة اسوتو وداف الوبوابوا تووا وروس الوثوانوي 

بان مام ش داء جدد   «رابح المعرية»نفس ، إال أن الك يسة  
أم الش داء جومويولوة »علد مر العصور تردد الك يسة ترنيمة: 

أم الشرفاء نبيلة..... لصفوف ا ويسب أر ية دعم وتوعو ويود 
 للبيرلرك

ووسو أنين الجمي  بتكرار سي ارلو التفجير بك يستوي طو ويوا 
واإلسك درلة، التزم البابا الصم  عد  ألام، لم لعولون لوتلو وا 
عن اعتكاف  للصت ، مثلما يان سولوفو  الوبوابوا شو وود  الوثوالوث 
لفع ، حار ويوع أحداث أو أعمار ع ف تجاه األيبواط، ومون 
جانب  لر سي  من التساؤالت عن استالبال  للم  ئين بوالوعويود 
يالعاد  من عدم  بعد سالوط ش داء، واستخدام البع  الحالة 
للتأجية  د بابا الك يسة حار فتوح موالوره لولومو و وئويون بوأعويواد 
الاليامة وبعد الم  دام ألام، لبدو أن ا يان  لرالد واستالراء 
الساحة الالبيية ومجرلات ا، لرج البابا بوكولوموة فوي الولووات 
الجمعة الحزل ة، بأن  لرحب بالح ور لالداس عويود الوالويواموة 
بالكاتدرائية، معتذرا عن استالبار الم  ئين بوالوموالور الوبوابووي، 
األمر الذي ألرس ألسن م اجمويو  بويو وموا لورجو  أالووات 
لت اجم  علد يبول  ح ور الم  ئين يداس الوعويود؛ لويوتودارك 
البيرلرك األمور، بوعودم إرثواء الوموعوتواد أو تووجويو  الشوكور 
للح ور وسوو تصوفويوق الوحو وور، وهوو موا عوزف عو و  
البيرلرك والمصليون، موتيودا فوي حودلوثو  لولوحو وور، بوأن 
ح ورهم للتعزلة والت  ئة موعاوا ح وورهوم مشوتورك ور وم 
ذلك حاور الكثيرلن عبر مواي  السوشي  ميدلا من الم تالودلون 
اثار  أي بلبلة ونسب تالصيرا للبابا في حق الشو وداء، اأ أن 
البيرلرك تعام  م  األمور بوحوكوموة شودلود  ودعوا الوجومويو  
بتخصيص ألام العيد لزلار  المصابين جراء الحوادث واسور 
الش داء، ويلف بإيامة يداس العيد باحد الوموسوتوشوفويوات الوتوي 
لخ   ب ا عددا من المصابين لتلالد الوعوتج ومون جوانوبو وا، 
يال  مصادر ي سية، إن البابا توا روس أالودر توعولويوموات 
بتوالي يافة احتويواجوات أسور الشو وداء والوموصوابويون، جوراء 
حوادث التفجيرات من أمور مالية أو  يرها، ولتر زلارتو  
لألسر أعياهم لي ك تواال  مباشور موعو ، مون لوتر طوايوم 
السكرتارلة وأ اف  المصوادر لـو"فويوتوو"، أن الوبوابوا لوتوابو  
الحاالت التي تستدعد السفر للخارج ولجري ت سيق بشوأنو وا 
م  الج ات المسئولة بالدولة ووزار  الصحة لتلاليو وا الوعوتج 
بالخارج عولود  ورار بوعو  مصوابوي توفوجويور الوبويورسويوة 
وأشارت المصادر إلد أن تعاطد البابا م  األزموة يوونو  أبوا 
للجمي ، ومسئوال عن الرعية، وفد ذات ا يوانو  ردا يواطوعوا 
علد المتياولين، ومحاولي تأليب األيباط  د المسلمين، بو  

 ويسب ثالة الكثيرلن من الشباب..
 
 رد ناري تن ت ل  الك ائ  علي بيال داعل 

يار الالس رفع  فتحي، األمين العام لمجلس يو وائوس مصور، 
إن ت ظيم داعش ييان هتمي ال لخشاه المصرلون بشك  عام 
وال األيباط علد وج  الوخوصووص، وظو ور ذلوك جولويوا بوعود 
تفجيرات ي يستي اإلسك درلة وط يا إمتوألت الوكو وائوس عون 
ألرها بالمصليين  ير مكترسين بتلك العمليات اإلرهابية لذا 
اللجب علد الشعب المصري وال الدولة المصورلوة الوويووف 
ع د تلك البيانات التخولفية و سيظ  المسيحويويون لصولووا فوي 
ي ائس م وأل ا المصرلويون سويوظولووا لوحوتومووا فوي جو وازي 
الشرطة والجيش م وموا توكوررت تولوك الوحووادث اإلرهوابويوة 
وأ اف فتحي، في تصرلح  لواالوة لـو"دوت مصور"، أن 
جماعة داعش ليس ل ا هيك  أو ييان ملموس ب  هم يلوة مون 
الشباب لرج من العراق وسورلا ليالتدوا بوكويوانوات إرهوابويوة 

سابالة علي م والسبب في ذلك لرج  إلد التعليم الذي لدف  إلد 
الحفظ والتلالين دون الف م والم ايشة الحر  ومن ثم ل تة عو و  
متيرفين وإرهابيين، الفتا إلد أن معالجة الفوالور والوتو ومويوش 
واإل ي اد وتاللي  نسب البيالة في الوطن العربي جمويوعو وا 
طرق تتدي إلد تتشي تلك الكيوانوات اإلرهوابويوة ولوذيور أن 
توو ووظوويووم "داعووش" حووذرموون الوووجووود فووي أمووايوون تووجوومووعووات 
المسيحيين في مصر ويوذلوك الوموصوالوح الوحوكوومويوة أو فوي 
م شآت الجيش والشرطة مشيرا إلد أن الجومواعوة سوتوواالو  

 ال جوم علد مث  هذه األهداف.
 

انتفاضة ر ام الك يسة ض  بيبال البلبعبلبوديبة.. البكباثبولبيب  
 تحبوتين وتعلوديت م باطلة   

ورأ  المجم  المالدس أن فك الحرمانات للزم  وحده اإللمان 
اوال . وعدد المجم  المالدس مخالفات العاليد  في الكاثوليك"، 
م يفاا: "لم تفك الحرومات . بو ح نوحون عو ود الوكواثوولويوك 
هراطالة وهم ع دنا هراطالة في بع  ال الواط . وهوذا أبودا ال 
ل في المحب  والتواال  وبع  الريائز المشترية التي تعتبور 
رييزه في حوار مشترك لال ي علد الختفوات ولصو  الوي 
، وحد  حاليالية". ثوور   ود الوتوغويويور.. ولوتر هوذه األزموة

سكرتير المجم  الموالودس،  انتشبت  صبيحات لألنبا رفائيل،
ويار فويو وا: "لوو لوالويوتوونوا بو وغويور، هويوجووا فويو وا ويوولووا ال 
متغيروش، ولو لاليتونا ب  عف ونغير، أعملوا ثور  ويوولووا 
ال محدش لغير ألن دي أالالة اإللمان، هو إح ا ب خترع دلن 
جدلد؟؟" مشدداا علد أن الك يسة الالبيية األرثوذيسية عرلوالوة 

، فوالود أيود أن أتا األنبا يوليوسوأاليلة. ليس اعترافاا ميلالا 
هذا ليس اعتراف ميلق بالبور معمودلوة الوكواثوولويوك، ولوكون 
لمن ليلب االن مام، بمع د أن  إذا يان شخص ما ياثوليكي 
العاليد ، ولرلد االن مام لـو"األرثووذيسويوة" ويوان يود توعومود 
بالتغييس في ي يست  فيتوم مسوحو  بوالومويورون فوالوو، وهوكوذا 
بوالوموثوو  إذا أراد شوخوص أرثووذيسوي االن وموام لولوكوو ويوسووة 
الكاثوليكيوة، مشودداا عولود أن هوذا ال لوعو وي يوبوور الوعوالويود  
الكاثوليكية، وتغيير عاليد  الك يسوة. مشويورا إلود أن الووثويوالوة 
تالور "نسعد"، ولم لتم االتفاق علد شيء إطتياا. ال عصوموة 

يووار فووي  أتببا األنبببببا اببببام أسببقببف الببفببيببوم،لوولووبوويوورلوورك.. 
تصرلحات الحفية إن البيان الذي تم توويويوعو  لوم لوتوم عولود 
المجم  المالدس وإنما ُعرض عولود موجومووعوة مون أع واء 
المجم  المالدس، م  م َمن وافق وم  م َمون اعوتورض. ويوان 
لجب أن لتم عر   علد ي  أع اء المجم ، ألن ي يست ا ال 
تتمن بعصمة األب البيرلرك، ولجب أن لوافق ي  أع واء 
المجم  علد أ  يرار، مشيرا إلد أن  لرف  عدم إعادت ا أو 
يبول ا. بعد الحوار ناُلر ما لتم يبول  أو رف  . الزم مو وايشوة 

 فد االلتتفات حتد نص  لح  لوافق تعاليم ي يست ا. 
 
 تايو.. تر لب"تسيحيول على طبيق الوح  " بالفا يكال 9

الويوالويوا"،  -نظم مريز "المارلابولي ياسوتو   و ودلوفوو روموا
متتمرا دوليا بع وان "سائرون معاا.. مسيحيون علوي طورلوق 

 مالو الجاري. 00وحتي  9الوحد "، وذلك في الفتر  مابين 
لأتي هذا اللالاء في اطار الحوار الوموسوكوونوي بويون الوكو وائوس 
المسيحية المختلفة الشوريويوة والوغوربويوة، وح وره عودد مون 

 رجار الدلن المسيحي من اليوائف المسيحية المختلفة.
يما شارك عدد الشباب المسيحي والعلمانيين من مصر ومون 
الشرق االوسو وت اور برنامة الموتتومور، مو وايشوة عودد مون 
مشارل  مسكونية وأل ا لالاء م  بابا الفاتيكوان "فورنسويوس"، 

عوام عولوي االالوتح  266وال ا أحتفل  المجموعة بمرور 
عام علوي أور لوالواء لوكوبوارا  26اللوثري، واالحتفار بمرور 

 لوبيك م  البيرلرك المسكوني أثي ا ورس االور.
ويار الالس عماد شويي، راعي الك يسة االنجيلية الوموشويوخويوة 
بسوهاج، احد المشاريين في المتتمر: إن هذا المتتمر ليو  
من  ومون موجومووعوة لويووات لولوعومو  موعوا نوحوو الووحود  

 المسيحية.
وأ اف أن  ليو  تالدمية من جانب الك ويوسوة الوكواثوولويوكويوة  
لتحتفار باالالتح البروتست اتي الذي يام ب  مارتن لوثر في 
الالرن الخامس عشر، ما لع ي انفتاح الكو ويوسوة الوكواثوولويوكويوة 
للعم  المشترك نحو تعميق الوحد  بين اليوائف الوموسويوحويوة 

 الثتث. 
 

إط ق أوم شبكة لللرسسات التعليلية الب يب بيبة فبي البعبالبم 
 العببي

أطلق مريز الملك عبدهللا بن عبدالعزلز العالمي للحوار بويون 
أتباع األدلان والثالافات "يالسيد" بالتعاون م  مجموعة دلوار 
أور شبكة للمتسسات التعليمية الدل ية في الم ويوالوة الوعوربويوة 
لتعزلز ييم الحوار والعيش المشترك بيون أتوبواع األدلوان فوي 
م ظومة التعليم الدل ي الجامعي وفي تفواعوتت الوموجوتوموعوات 
الدل ية المحلية المختلفة  من مشوروعو  الوعوالوموي لوتوعوزلوز 
المشتريات اإلنسانية واحترام ا ودعم ج ود الاليادات الدل يوة 
والانعي الالرار السياسي في ب اء الستم وجاء إطتق شبوكوة 
الكليات والمعاهد الدل ية اإلستميوة والوموسويوحويوة فوي الوعوالوم 
العربي لتر جلسة لتامية أييم  اليوم السب  في العاالوموة 
األردنية عمان لتكوون أور مو وصوة توجومو  بويون أيوادلومويويون 
ومفكرلن ومدرسين مسلمين ومسيحيين للتعاون معا من أجو  
معالجة التحدلات التي تواج  المجتمعات العربية الموتو ووعوة، 
ا فيما لتعلق باستغتر تعالويوم الودلون لوتوبورلورالوعو وف  لصوالا
واإليصاء وجاء في البيان التأسيسي للشبكة الذي الودر عون 
المشاريين تأييدهم علد العم  لمواج ة الوتوحودلوات الوراهو وة 
من لتر تشكي  وإعتن شبكة الكولويوات والوموعواهود الودلو ويوة 
اإلستمية والمسيحية في العالم العربي، يما اتفق المشاريون 
علد تيولر لية عم  لوثوتث سو ووات تو ودف الود توعوزلوز 
الحوار والتعددلة والتعالش واحترام األر في م اهة وليو 
تعليم الكليات والمعاهد الدل ية، والووت الوموشواريوون عولود 
الوثيالة التأسيسية وال ظام األساسي للشبكة، يما انتخبو لوجو وة 
إدارلة تعم  علد متابعة تيبيق لية العم  وتالييم نشاطاتو وا 
ومخرجات ا وت م الشبكة أع اء الكليات المتوخوصوصوة فوي 
التعليم الدل ي الجواموعوي اإلسوتموي والوموسويوحوي فوي الوعوالوم 

 العربي
 
تاكبول: فبنسا ستكبول فبي الصبفبو  األولبى لبلبكبافبحبة  

 اإلرها 
أو ح الرئيس الفرنسي الم توخوب، إلوموانوولو  موايورون فوي 
لياب فوزه أن فرنسا ستكون في مالدمة الفوف الكفاح  د 
اإلرهاب، سواء علد أرا ي ا وفي الوخوارج وعولود الوعويود 
 لر، وج  مايرون الشكر للفرنسيين لم ح  هذه الوثوالوة، وأن 
ذلووك شوورف لوو ، مووو ووحووا:" شووكوورا موون يوو  يوولووبووي وتووابوو  
مايرون:" أوج  أل ا هذا المساء تحية جم ورلة لم افستوي، 
مارلن لوبن"، م يفا:" أعرف االنالساموات فوي بولودنوا الوتوي 
يادت إلد البع  للوتوصوولو  لولويورف الوموتوشودد، وأنو  مون 

مسئوليتي أن أسوتومو  لو وم وأحوموي ال وعوفواء مون الشوعوب. 
وأعل   لج ة االنتخابات الفرنسية فوز إلمانول  مايرون فوي 
الجولة الثانية لتنتخابات الرئاسية الفرنسية، ليصبح الرئويوس 

 الثامن لفرنسا.
 

البابا  واضبوس زيار  بابا الفا يكال  كبيم للصبب و بحبلبل 
تحبة الاصة لبكب بيبسبتب با.. و شباهب  تباذا ئبام عبن وثبيبقبة 

 «اللعلودية»
البابا  واضبوس :بب  للك يسة اللصببيبة أل يبكبول لب يب با 
حوار تع  ليع الك ائ  األالبى.. ثلار هذا الحوار لم يف ب 

 ال م عام أو اث ين بل على الل ى البعي 
أطالب الجمي  بوالوعومو  الوموسوتوالويوم واإللوجوابوي والوبوعود عون 
األياذلب والف البابا توا روس الوثوانود بوابوا اإلسوكو ودرلوة 
وبيرلرك الكراز  المريسويوة، زلوار  الوبوابوا فورنسويوس بوابوا 
الفاتيكوان إلود مصور بوأنو وا توكورلوم ألم الودنويوا ويوار الوبوابوا 
توا روس لتر عظت  فد اجتماع الشباب أموس بوإنوجولوتورا 
إن الداف  األور لتلك الزلار  هو محبت  للك يسة األرثوذيسيوة 
فد مصر التد تحم  حبوا لواالوة لودلو ، موتيودا أن موحوبوتو  
للك يسة المصرلة زادت لتر الفتر  الما ية بسبب ارتوفواع 

 عدد الش داء.
وأيد البابا أن الك يسة أالدرت بيانا بمثابة مح ور توارلوخوي 

 0920للزلار ، ولتر زلار  البابا ش ود  للفاتيكان فد عوام 
أالدرت الفاتيكان أل ا بيانا إلثبات الزلار  التارلخويوة لو وم، 
متيدا أن ما تم التويي  علي  فد ذلك البيوان هوو بودالوة حووار 
وليس اتفايية وأشار إلد أن البيان الصوادر مون الوكو ويوسوتويون 

أجزاء، األور لتحدث عن الما د بأن هو واك  0لحتو  علد 
جذورا فد الشرق بأن المسيحية بالي  واحود  بودون طووائوف 

س ة األولد وتابو  بوابوا اإلسوكو ودرلوة أن الوجوزء  266لتر 
الثاند من البيان لتحدث عن الحا ور وهوو أور توالوابو  بويون 

أ   0920الك يسة االرثوذيسية والك يسة الكاثولويوكويوة عوام 
عاما والدر بيان ويت ا باالتوفواق عولود إيواموة لوجو وة  44م ذ 

 حوار الهوتد بين الك يستين واستمر الحوار..
أما الجزء الثالث من الحوار فيتحدث عن المستالب  يائوت: إن 
الجزء الثالث اجت اد بين الك يستين حتد نحص  علد نوتويوجوة 
مثمر  بين الك يستين وأو ح البابا أن ثمار هوذا الوحووار لون 
لظ ر لتر عام أو اثو ويون بو  عولود الومود  الوبوعويود نوتويوجوة 
للختفات بين الك يستين، يوائوت: "إنو وا البود أن لوكوون لودلو وا 
حوار م  جمي  الك ائس وال نخاالم أحودا وهوذا موا عولوموتو وا 

 المسيحية.
وأشار البابا إلد أن الووثويوالوة الوتود توم توويويوعو وا بشوأن سور  

"المعمودلة" وجاءت ل سعد جاهدلن لعدم إعاد  الوموعوموودلوة 
الممارسة فد ي يست ا للشخص الذ  لرلد االن مام للكو ويوسوة 
األلر "، متيدا أن ذلك بمثابة ليو  أولد للتالوارب ولويوس 
اتفاياوأيد البابا أن الك يسة فد لد هللا وهوو الواحوبو وا ونوحون 
جميعا نخدم بعيون واعية ويلوب شجاعة، والك يسة الالوبويويوة 
"أم" لجمي  الوكو وائوس األلور  ويورسود اإلسوكو ودرلوة أيودم 
يرسد بالك يسة الالبيية للي  يرسد روما، ويان لسومود بوابوا 
اإلسك درلة بابا "المسكوونوة" فود الوعوالوم يولو ، ويوان لوحودد 

 احتفاالت عيد الاليامة فد العالم.
وتاب  يائت: إن ه اك يلوبا مغلالة وعالور متوحوجور  ال توفو وم  

ي  ذلك ولوحوب عولويو وا أن نو وظور بوخويووات ثوابوتوة ويوولوة 
 وشجاعة، وي يست ا المصرلة أ لد شيء لدل ا.

وأيد البابا أن الك يسة المصرلة تالدم  وتم ب اء أور يو ويوسوة 
والك يسة فود مصور  0960ل ا لارج مصر فد الكول  عام 

ل ا عتية طيبة م  الجمي  وأحد أعمد  الموجوتومو  الوموصور  
وال لمكن أحد االستغ اء عن أحد أعمد  المجتم  وطالب البابا 
فد ن الة حدلثة الشعب الالبيد بالعم  المسوتوالويوم واإللوجوابوي 
وعدم االلتفاف إلد األلبار الكاذبة الم تشر  بمواي  التواال  

 االجتماعد
 
تصب والفا يكال يبببحبابال  بذ  حببكبة السبيباحبة لبلبسبار  

 العائلة اللق سة
فد إطار الج ود المتوواالولوة السوتوعواد  الوحوريوة السويواحويوة 
الوافد  وتيولر السويواحوة وتو ويوئوة مو واطوق سويواحويوة جودلود  
لموايبة متيلبات الشرائح المختلفة من السائحين، وفد  وء 
الت سيق م  وزار  الخارجية والسفارات المصرلة  والمكاتب 
السياحية بالخارج، التالد السفير حاتم سيوف الو وصور، سوفويور 
مصر لد  الفاتيكان، ليبيرلوو أنودرلواتوا، الوموشورف  األعولود 
بالفاتيكان علد السياحة الدل ية للحجاج الكاثوليك حور العالم. 
ومن جوانوبو ، أشوار السوفويور حواتوم سويوف الو وصور، إلود أن 
االجتماع ت اور الخيوات الت فيذلة لتفعي  ما تم االتفاق علويو  

مالو الوجواري موا بويون  9لتر االجتماع األلير الذي تم في 
لحيد راشد وزلر السياحة، وأندرلواتوا لوتر زلوار  الووزلور 
المصري للفاتيكان. وتيرق اللالاء إلود أهومويوة عوالود موتتومور 
دولي في مصر تح  الرعالة المشترية لموصور والوفواتويوكوان 
في أيرب وي  ممكن بشأن إحياء مسار العائلة الموالودسوة فوي 
مصر، مما لس وم فوي دفو  وتو وشويوو السويواحوة بشوكو  عوام، 
والسياحوة الودلو ويوة إلود مصور بصوفوة لواالوة. وتوأتود هوذه 
المشاورات بين الجانبين فد إطار الج ود المتوواالولوة بشوأن 
إحياء مسار رحلة العائلة المالدسة والذ  لعد أحد أهم األنماط 
ا  وا يوبويورا السياحية الواعد  التد تولي ا وزار  السياحة اهتومواما
نظرا لالدرت ا علود جوذب شورلوحوة يوبويور  مون  السوائوحويون 
الم تمين ب ذا ال مو حور العالم يما أن ا تعد استثمارا للزلار  

 59-52التارلخية التد يام ب ا بابا الفاتيكان إلود مصور فود 
والتد حظي  بتغيويوة إعوتمويوة موكوثوفوة عولود  5602أبرل  

 مستو  العالم  
 

   تت م تتورطين في  ف يب الك ائ  01ال االلية   حق 
وا مون  02تواال  األج ز  األم ية ج ودها لوموتحوالوة  موتو وما

أع اء ت ظيم داعش اإلرهوابوي، موتوورطويون فوي اسوتو وداف 

الك ائس الثتثة ويمين ال الب فد الواد  الوجودلود، مون لوتر 

عد  مأمورلات أم ية بوالوموحوافوظوات، لواالوة الوالواهور  ويو وا 

والبحر األحمر.   وحسب الحيفوة الويووم السوابو ، فوإن ذلوك 

إرهوابوياوا، إلود الوالو واء  42لأتي عالب إحالة ال ائوب الوعوام، 

العسكر ، الت ام م باالن مام لجماعة ت تمد لت ظيوم داعوش 

اإلرهابد وتأسيس لليتيون لو وا بوموحوافوظوتود الوالواهور  ويو وا، 

وارتكاب م ويائ  تفجير الك ائس الثتث "البيرسية بالعباسويوة 

ومار مريس باإلسك درلة ومارجرجس بوالوغوربويوة".   هوذا،  

وتست دف الحمتت األم ية بعود الوعو واالور االرهوابويوة الوتود 

مازال  هاربة الت ام وم بوأعوموار إرهوابويوة، وتوتحوق فولوور 

 الع االر المتيرفة المالبوض علي م
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عمرو أديب يرد على مستشار أوباما: "األقباط عمررهرم مرا 

 قتلوا اإلخوان"
نشرت بوابة الوفد، تصريحات اإلعالمي عمرو أديب، للرلرد 
عرى اتهامات محمد اإلبياري، أحد الملئلللولليلا فلي الل لهلا  
األمنى في إدارة الرئيس األملريل لي الئلابلا بلارام أوبلاملا، 
لألقلالاف فلي مصلر بلإللولن اإلقلوا"أ وقلاإ  أديلب  إ"  ل ا  
 الراجن ده منإلوف أوي، وبيوشفى في قولن األقلالاف علرلى يلد 
داعلل ، و للو أحللد مئلللللولللي إدارة أوبللامللا، ا للملل  مللحللمللد 
اإلبياري، بيإلوإ اغرب حاجة في اللدنليلا، بليلإللوإ ا" احئلا 
حاجة دلوقت ا" داع  بلولإللولن اطقلالاف  ي ملا علملرلوا فلي 
اإلقللوا" أ وفشللي أديللب أ"  األقللاللاف عللمللر لل  مللا قللوللرللوا 

 اإلقوا" وط حاجة، األقااف فوإ عمر   بيوإلوروا  
 

البابا لـ أقباط إنجلترا: هناك أشياء كثيرة جريردة ال أطرترطرير  
 الحديث عنها حاليًا  

أفد الاابا تلوارلروا الليلانلي، بلابلا اإل ل لنلدريلة بل لريلرم 
ال را ة المرقئية، أ" ال نيئة توموع في مصر بعالقات فياة 
مع ال ميع ولها فرملة وحولور، وإحلدع أعلملدة اللمل لولملع 
المصري الوي ط يم ا اط وغلنلاع علنلهلاأ وحئلب  لحليلفلة 
الوفا المصرية، فإ" الاابا أفد قالإ لإلائ  مع أقااف إن رورا، 
أ"   نام أشياع فييرة جيدة تلحلدل للرل لنليلئلة فلي مصلر ط 
أ و يع الحديث عنها حاليًا أ وأشار الاابا إللى أ" اللعلالقلات 

 بيا ال نيئة الإلا ية األرثوذفئية والدولة في مصر فياة 
 

بابا الفاتيركران لـرلربرابرا "ترواشررو ": شركررا لرلر ريرا ر    
 ونسعى لالعتراف بالمعمودي 

أر لن الللاللابللا فللرنئلليللس، بللابللا اللفللاتلليلل للا"، ر للالللة لللرللاللابللا   
توارروا اليانلى، بلابلا اإل ل لنلدريلة وبل لريلرم الل لرا ة 
المرقئية، اليوم األربعاع، فى ذفرع اللملحلالة األقلويلة بليلا 

مايو ما فن عام جلاع فلى  01ال نيئويا، الوى يُحوفن بها فى 
ر الة الاابا فرنئيس، الوى نشر لا ملوقلع اللفلاتليل لا" الليلوم  
 إلى قلدا لة اللالابلا تلوارلروا الليلانلى، بلابلا اإل ل لنلدريلة 
وب ريرم ال را ة المرقئيةأ أيها األخ الحايب، بعد  يارتلى 
لمصر والرإلاع الماارم مع قدا ول ل  بلاللإللا لرة، ومئلولرجلعًلا 

، أغلولنل  3102مايو  01ال فرع الرابعة لرإلائنا األقوع يوم 
  ه الفر ة فى أعاّر عا أقرص أمانى الإلراية لل ل  بلالئلالم 
والصّحة، وعا فرحى وامولنلانلى للألوا لر اللروحليّلة اللولى 
تلل للمللع فللر للى الللإلللدّيللس بلل للرا بلل للر للى الللإلللدّيللس 
مرقس أأوأراف بابا الفاتي ا" فى ر لاللول    أجلدّد شل لرع 
العميا ل   عرى فرم الويافة، وعرى لإلائنا المؤثّر، و التنلا 
المشورفة فأقوة فى اللملئليلإأ وإنلنلى ململولّا بشل لن قلا  
لوعلييلي وحلدتلنلا فلى جئلد اللملئليلإ األوحلد، اللولى نلنلاللهلا 
بالمعموديّة، إذ أعرنّلا بشل لن ملولالادإ أنلنلا نئلعلى جلا لديلا، 
بومير  الإ، نحو عدم إعادة  ّر المعموديّة ال ع ت َّ ملنلحل  
فى فّنٍّ ما فنيئوينا ألع شخلص يلريلد اطنولملام للرل لنليلئلة 
األقرعأ إ" أوا ر األقلّوة تلحليّلنلا علرلى تل ليليلي جلهلودنلا 
المشورفة لرميابرة فى اللالحلث علا اللوحلدة اللملنل لورة فلى 
الونوع، تحلت إرشلاد اللرول اللإللدا، يلعلولدنلا فليلرلة  ل ه 
المئيرة ِمياإ الشهداع وشفاعوه  الإلويَّا"أ لن من إذا مئيلرتلنلا 
المشورفة نحو ذات المائدة اإلفخار ويّة، وننمو فلى اللملحلاّلة 
والمصالحة أأواقوو  الاابا فرنئيس ر الو ، بلاللإللوإ   أ فلد 
لإلدا و   مواظاوى عرى الصالة ما أجر  ، وما أجن الئلالم 
فى مصر، وفى الشرق األو ط فافةأ وأ لأإ اللرول اللإللدا 
فى  ما الإليامة   ا،  ّر الإلّوة واللحلنلا"، أ" يلملأل اللإللرلوب  
بالنع  الئماوية ويشعرها بنار محاّول أ ولليلولِي علرليلنلا روُل 
الئالم بوفرة الرجاع والوفاق واطنئل لامأ بلهل ه اللملشلاعلر، 
وفى   ه المنا اة العييية الوى أ احت معروفة، وبحّا يوم 
الصداقة بليلا الل لنليلئلة اللإللال ليّلة األرثلوذفئليّلة والل لنليلئلة 

 ال اثولي يّة، إننى أبادل   عناقا و الما أقوياأ
 
 رد  عل رئيس شرك  طيران اطترالي  عقب االعتداء عليه 

تداوإ رواد مواقع الووا ن اطجوماعي، فيديو لرح ة اعولداع 
م هوإ عرى الرئيس الولنلفليل ي لشلرفلة فليلرا"  فلانلولاا  
األ ورالية آط" جوبيس، قالإ إلإلائ  فرمة في مؤتمر  حفي 
أمس اليالثاع وير د الفيديو لح ة تئرن م هوإ ملا قلرلي 
 جوبيس ، ث   شروع  في اطعولداع علرليل  بولربل  رلربلة 
 فوروية ، ب ع ة عرى وجه  وفا" رد فعن رئيس الشلرفلة 
ين  عا ا وغراب شديد، إذ اعلولالر أ"  ملا حلدل ملعل  أملر 
عادي، وقاإ  إن  ل  يوفاجأ فييرا، فإلد حدثت ل  علدة ملواقلي 

 لنلوات  9قالإ عمر  رئيئا تنفي يا لشرفة ال يلرا" للملدة  
ون ي وجه  وابوئ  وأفمن ق اب ، ث  قاإ  لاقلًرا  لليلولنلي 

 تم نت ما ت وقها، أل" مع مها وقع عرى ن ارتي أ
 

صالة تأبين شهداء طنطرا واإلطركرنردرير  مرن أقرد  كرنريرسر  
 قبطي  بأطتراليا  

ن   الشااب اللإللال لي بئليلدنلي ومشلارفلة اللهليلللة اللإللال ليلة 
اط للوللراللليللة لللمثللار والللخللدمللات اطجللوللمللاعلليللة مئللاع اللليللوم 

 الة تأبيا ألروال شهداع فن ا واإل  ندرية   ٥١0٥اطثنيا
الخمئو" ال يا اغوالوه  قوع الشر نلوليل لة تلفل ليلر فلن ملا 
فللنلليللئللة مللارجللرجللس بلل للنلل للا واللل للاتللدرائلليللة الللمللرقئلليللة 
باإل  ندرية، أثنلاع احلولفلاللهل  بلعليلد أحلد الشلعلانليلا الشلهلر 
الماريأ   وذلك قارج مانى فنيئلة الئليلدة اللعل راع ملريل  
ومار مينا أقدم فنيئة قا ية امور وها الا ريرفليلة اللملرقئليلة 
في عهد الاابا فيرلس الئادا قارج مصلر بلحلي  ليلدنلهلام 
والوي  در بشأنها الإلرار الياني بإ الوها  قان أ اوعيا عرى 
اثر حريا محدودأ     ا وقد اعوار الشلالاب اللإللال لي  لالة 
اليوم في   ا الم ا" واليما" بميابة ر الة وارحلة ملوجلهل  
إلى فالً ما الح ومة اط ورالليلة اللفليلدرالليلة وحل لوملة نليلو 
 اول ويري عرى تملئل لهل  بلأقلر أملن ملا اجلن اطحلولفلاظ  
بال نيئة وإنإلاذ ا ما اللهلدمأ   وتلعلد  ل ه الصلالة فلى  ل ا 
الم ا"  ى اطقيرة قان تنفي  امر الهدم ما قان بلرلديلة غلرب 
 يدنى اذا ما فشرت ال هود الوى ما الت تا لها الهيلة الإلا ية 
اط ورالية لالثار والخدمات اطجوماعية وأعولاع اللالرللملا" 
الفيدالى من  قرابة عاميا ما اجن انإلاذ الل لنليلئلة ملا اللهلدم 
وايإلاف قرار اإل الة وتاتى الصالة بالوياما مع  بدأ عمريلات 
تأميا الم ا" حوإ ال نيئة ما جانب مإلاوللى اللهلدم تلملهليلداً 
لونفي  قرار بردية غرب  يدنى الخا  بلإ اللة الل لنليلئلة فلى 

 وجود بعض أفراد الحرا ة الخا ةأ 
 

 األقصر تحتفل بعيد اطتشهاد األ  دوالجي  

نشلللر ملللوقلللع  لللدع 
اللللالللرلللد، قلللالللًرا علللا 
احوفاإ مدينة إ نا، في 
جنوب األقصر، بلعليلد 
الشهيدة األم دوطجلي، 
وأوطد لللا األربلللعلللة، 
حلليللث تللرأا الصللالة 
األناا يواقي ، األ إلي العام إل نا وأرمنتأ     ا، وقد اشورم 
مع أ إلي اإلياارشية لفيي ما اآلباع ال هنة والر الا" حليلث 
ت  ت ييب األناوبة الوي تحوي رفات األم دوطجلي وأوطد لا 
وبعد تئايحة الرين  رى نيافو  قداا العيدأ   وأشلار اللملوقلع 
إلى أ" الشهيدة األم دوطجي وأوطد لا األربلعلة  ل  بلافلورة 

بشنس، وا ولشلهلدت  6شهداع مدينة إ نا ويحوفن بعيد   يوم 
 مع أوطد ا رفًوا لورم اإليما" المئيحيأ

 
األمن الوطني يكشف تأطيس خلي  تعتنر  الرفركرر الرداعشري 

 بالعجوزة
أمرت نيابة شماإ ال يية ال رية بإشراف الملئلولشلار ملحلملد  

شااب فونوا قلرليلة  4عاد الئالم المحامي العام األوإ بحاس 
تعونا الف ر الداعشي بو فير الحاف  وإ دار دم رجاإ ال يل  
والشرفة واألقااف أأ وفشفت الوحإليإلات الوي باشر لا فلريلا 
ما النيابة أ" تحريات ق اع األما الوفني ر دت قيام أحلد 
األشخا  باعوناق الف لر اللداعشلي وتلأ ليلس قلرليلة للنلشلر 
أف ار ا اإلر ابليلة ورل  علدد ملا الشلالاب للولرلك اللخلرليلة، 
وأرافت الوحإليإلات أن  بعد الوأفد ما  حة المعرومات حرر 
رااف األما الوفني محورا بما تو رلت إلليل  اللولحلريلات 
وت  عرر  علرلي اللنليلابلة اللعلاملة وا لولصلدار إذ" بولالط 
الموهميا وتحرفت قوة أمنية ما األما الوفنلي واللعلملرليلات 
الخا ة وتم نت ما إلإللاع اللإللالض علرلي اللملولهلمليلا داقلن 

 منا له  بمن إلة الع و ةأ
 

الرديرن و والربرركر  لرلرجرمرير   مسرلرمررون ومسريرحريرون  ررى 
 احتفاالت عيد تكريس القديس  دميان  بالدقهلي 

 عللرللى دملليللانللة جلليللنللاأأ شللهلليللدة 
فاديلنلا   ل ل ا تلنل لرلا اللولرانليل  
واألنشودات، فى فلن مل لا" فلى 
من إلة الارارع، بمرفي بلرلإللاا، 
بمحافل لة اللدقلهلرليلة، حلوإ ديلر 
الللإلللديئللة دملليللانللة، اللل ع يشللهللد 
احللوللفللاإ ملللللات األقللاللاف، بللعلليللد 

ت ريس الإلديئة دميانة، و ط أجواع أملنليلة مشلددة وحلر  
آطف اليوار عرى  يارة الدير، للالحلولفلاإ بلعليلد تل لريئلهلا، 
والوارم بوريحها، ونين الارفة ما المنل لإللة اللولى  ارتلهلا 
الع راع مري ، ووليد ا المئيإ عيئى، أثنلاع رحلرلة اللعلائلرلة 

 المإلد ة إلى مصر   ا العام، مع إلغاع مخيمات المايت
 
 مجدي يعقوب يعلن نجاح تجرب  إنتاج قلب بشري كامل 
نشر الئير م دي يعإلوب، ال رال المصري العالمي، ورقة  

 «Biomaterials»بحيية بالدورية العرمية 
تفيد بن ال ت ارب فريا بحيى ملا الل لرليلة 
اإلماريالية برند" فى بناع  لإللاطت نلانلونليلة 
تئلاعلد فلى تل لاثلر قلاليلا جل عليلة إلنلولاج 
 مامات قرب بديرة عا األنئ ة ال ايلعليلة 
إلنواج  قرب بشرع فامنأأ وفا" يعإلوب قد 
أعرا من  ثالل  نوات عا تل لارب فلريلا 
بحيى بري انى بإليادت ، ط ولالداإ األنئل لة 

الإلراية بأنئ ة ما ال وطجيا إلنواج قرب بشري فامنأأ ويعلد 
إفوشاف العال  م دي يعإلوب إن لا  علرلملي وإنئلانلي جلديلد 

 يواف إلى مئيرت  العرميةأ  
 

مجم  كنيس  المسيح السرودانرير  يشركرو نرترعرر  لرحرمرلر  
 ت يي  واطع  النطاق من الحكوم 

أ درت رئا لة مل لملع فلنليلئلة اللملئليلإ الئلودانليلة بليلانلا 
ا ون رت في  األوراع الوى تعانى منها ال ائفة المئيحية فى 
الئودا" والووييا عريها ما جانب الئر ات، وآقر ا إ اللة 
فنيئة المئيإ الئودانية بئوبا، ولفت الايلا" اللى أ" اللإللرار 
جاع مفاجلا ودو"  لابلا إنل ار، وتئلالب  ل ا اطعلولداع فلى 
شعور غير فيب، فما تئاب فى قئلائلر ملاديلة فلادحلة فلى 
الممور ات الخا ة بال نيئلة، ملورلحلا أ"  لرل لات جلهلا  
األما المرافإلة لإلوة اإل الة اعوإلرت اثنيا ما أتالاع الل لنليلئلة 
وأشار الايا" ال ع نشره موقع  حريات  الئودانى أ" فائفلة 
فنيئة المئيإ الئودانية مرت قالإ الئنوات الإلريرة المارية 
ب روف قا ية، تميرت فى الووييا عرى حريلة اللعلالادة ملا 
قالإ المعوقات والعراقين الوى تواج  ال ائفلة فليلملا يلولعلرلا 
بوخصيص واموالم ق ع ارارى تئوخدم طغراض الصالة، 
حيث تواج  ال ائفة اجراعات عإليمة والولى تلنلولهلى فلى فلن 
مرة الى اموناع ال هات المخوصة عا منإ وتخصيص قل لع 
ارارى لر نيئة وو فت ممار ات الئر ات ت ا ها باألمر 
ال ع يعد انوهافا لرمواثيا اطقريمية والدولية للحلإللوق اطنئلا" 
المعنية بالحإلوق واللحلريلات اط لا ليلة وللد لولور الئلودا" 

 6فلى اللملادة   310٥واللملعلدإ فلى  311٥اطنوإلالى لئنة 
)الحإلوق الدينية(، والوى تنص  راحوة عرى حا اع فلائلفلة 
دينية فى ا" تحلو  وتلملولرلك اطرارلى ألغلراض ململار لة 
العاادة والشعائر الدينية، ومئلؤولليلة اللدولل   لى ا" تلعلي  
وتحمى   ه الحإلوق الد وورية وليس ا" تنوه هاوأشار الايا" 
الى أ" ال ائفلة تلعلررلت اللى حلملالت مصلادرة تلعلئلفليلة 
لرممور ات الخا ة بال ائفة وقادتها، ملا قلالن جلهلا  اطملا 
والمخابرات الوفني، فوال علا مصلادرة جلوا ات الئلفلر 
الخا ة ب ن ما رئيس ال ائفة واطميا العام ونائا  وآقريلا 
ورفض إعادتها، و  ه اطجراعات تمين بش ن غليلر ملالاشلر 
انوهافا لرحا فى حرية الحرفة واللولنلإللن اللولى نصلت علرليل  
المواثيا الدولية فوال علا حلملالت اط اللة رلد الل لنلائلس 
حيث أورإ الايا" عمريات ا الة لل لنلائلس  لودانليلة حلدثلت 

 3٥وحوى اليوم، منها قلرارا بلإ اللة  3104قالإ الفرة ما 
فنيئة بمحرية بحرع وشرق النين ورمت الإلائمة فلنليلئلوليلا 
تابعويا لر ائفةوعارت رئا ة م مع فنيئة المئيإ الئودانية 
عا حينها وأ فها لورك اطجراعات اللولعلئلفليلة اللولى فلاللت 
حرمة المإلد ات اللديلنليلة، وحلملرلت  لرل لات جلهلا  اطملا 
والمخابرات الوفنى فامن المئؤولية عا اع رياع او تلرلي 
او اع عواقب اقر، مناشده المو ئات الوفنليلة واطقلرليلمليلة 
والدولية المعنية بحماية حإلوق اطنئلا" واللحلريلات اللديلنليلة 
بورورة الودقن لورع حد له ه اطنولهلافلات ونلاشلد اللاليلا" 
الرئيس الئودانى عمر الاشير بورورة الودقن الفورع لحن 
ومللعللاللل للة فللن اطقلل للاع واطرللرار الللنللاجللمللة عللا  لل ه 
اطعوداعات بوخصيلص فلن اطرارلى اللولى تلحلو  علرليلهلا 

ال نيئة بالخرفوم وفن وطيات الئودا" ، وتوجيل   لرل لات 
جها  اطما والمخابرات الوفنى با ورداد فافة اللملئلولنلدات 

 الوى تخص ال نيئة والوى ت  مصادرتها دو" وج  حاأ 
  
 األقباط يواجهون موج  تكفير جديدة  ي مصر 

ت دد الئ اإ الديني في مصر بعد أيلام ملا تصلريلإ وفليلن 
و ارة األوقاف األ اا الشيخ  ال  عاد ال رين، والل ي فلفلر 
في  المئيحييا واعوار أ" ديانوه   فا دة ، وذللك ملع حلملرلة 
بيانات وتصريحات  رفية أعرنت ت فير المئيحليليلا واللدفلاع 
عا عاد ال رين، بحئب ملا نشلرت  لحليلفلة الليلوم الئلابلع 

 المصرية الخميسأ
وفانت الاداية مع إ دار الدعوة الئرفية بيانا األربعاع أعرنت 
في  تأييد ا لوصريحات عاد ال رين، معوارة أ" اللملئليلحليليلا 
واليهود ففار ورفوت الدعوة الئرفية دعوة األ  ر الئلابلإللة 
إلى عدم الو رق لعإلائد اآلقريا، وا ون رت م الاة الاعلض 
بال ي عا تفئير بعض اآليات الإلرآنية في برامج ترفييلونليلة 
دينية وجاع فالم عاد ال رين ال ي أثار علا لفلة احلول لاجلات 
قان نحو أ اوع في برنامج ديلنلي وفلي إفلار تلفلئليلره آليلة 
قرآنيةأأأوقد وأ در الداعية الئرفي محمود ل في عامر بيانا 
اعوار في  أ" ما يهاج   ال  عاد ال رين  لو  نلديلا وفلافلر 
بالإلرآ"، وعري  الووبة واطعو ار وردا عرى بيانات الئلرلفليليلا 
قاإ الدفوور محلملد علالد اللعلافلي، علمليلد فلرليلة اللدرا لات 
اإل المية في جامعة األ  ر بالإلريوبية، إ" عاد ال رين أقل لأ 
ق أ فايرا، أل" اللحلديلث فلي  ل ه األملور ملحلاوللة إلثلارة 
الفوا، و و، برأي ، ما يفعر  الئلرلفليلو" ملا قلالإ إ لاعتلهل  
لرمئيحييا  ال يا    أحد عنصري األمة فملا قلاإ اللدفلولور 
محمد الشحات ال ندي، عوو م مع الاحول اإل المية، إ" 
بيانات وحمالت الئرفييا  ي محاولة لورب وحدة اللنلئليلج 
الوفني، وتصريحاته  حوإ األقااف فيها مخالفلات شلرعليلة، 
فه ، حئب تعايره، يؤمنو" بف ر الو فيلر الل ي يل لفلر أبلنلاع 
الوفا الواحد ويليليلر اللفلولا ولل  يئلولغلرب الل لنلدي علداع 
الئرفييا لألقااف، م فرا بأ" شيخه  يا ر بر امي حرم تهنلة 

 األقااف بأعياد   أو اطحوفاإ معه  بها
 

 أطتراليا تبدأ هد  كنيس  "العذراء" األثري 
بدأت بردية غرب  يدني، عمرية  دم فنيئة الئيلدة اللعل راع  

 022ومارمينا بئيدنهام، و ط مدينة  يدني، بعد مرور بعد 
عاًما عرلى إنشلائلهلا، وعلرليل  قليل  
الحي" عرى أبناع ال الية اللإللال ليلة 
بأ ولرالليلا وتلوافلد اللعلشلرات ملا 
أعواع ال الية الإلا ية، يلولإللدملهل  
الإلس فريد نلايلن، رئليلس اللحليب 
المئيحلي اللديلملإللرافلي، وعولو 
برلما" نيلو  لاول ويلرلي، إلللإللاع 
ن رة الوداع األقليلرة لل ليع ملا 
تاريخ ال نيئلة اط لولرالليلة بلوجلة 
عام، وفنيلئلولهل  اطم وذفلريلاتلهل  
بوج  قا  تاتى ترك الرح لة فلى 

الوقت ال ع رفع في  شااب ال نيئة فى  يدنى، ملنل  اطثلنليلا 
المارى، الصروات، واعلولصلملوا أملام الل لنليلئلة، فلى ظلن 
المحاوطت الإلانونية والودية، أماًل فى ألغاع او تلأجليلن قلرار 
الهدم فيما ما اإ الشااب الإلا ى يووافلد للرليلوم الليلانلى علرلى 
الووالى إللإلاع ن رة الوداع اطقيرةأأأوقد أُنشأت ال نيئة عام 

 0968وأمور وها ال نيئة الإلا ية األرثلودفئليلة علام  0884
فى عهد الاابا فيرلس الئادا حليلث وقلام بلولدشليلنلهلا اللالابلا 
شنودة اليالث فيما انوإلرت بلعلد ذللك اللى حلى بل لئليلرلى علام 

بعد ا" قامت بردية مارففين بإع اع الل لنليلئلة ارض  3110
بدير  فى الوقت ال ع أو ى في  قدا ة الاابلا شلنلودة الليلاللث 

 ب إ ال هود لعودة ال نيئة مرة اقرع أ 
البابا تواشرو : أقباط مصر يخوشرون مرعرركر  مرن أجرل 

 البقاء 
أبر ت  بوابة الإلا رة  تصريحات الاابا توارروا اليانلي، 
بابا اإل  ندرية ب ريرم ال را ة المرقئية، والوي قاإ فليلهلا 
إ" أقااف مصر يخورو" ملعلرفلة ملا أجلن اللالإللاع، وذللك 
قالإ  يارت  إلى إيرلنداأ والوإلى الاابا توارروا مع أ إلي 

أيلام، والل ي  ٥دبرا  ديارمويد مارتا  في  يارة تئلولغلرق 
أفد أ" ال اثوليك األيرلندييا يعرمو" جيدا ح   المعاناة اللولي 
يعانيها األقااف في مصر ، والوي فا" آقلر لا فلي األ لابليلع 
المارية علنلدملا تلعلررلت فلنليلئلولي ملارجلرجلس بل لنل لا 

 4٥والمرقئية باإل  ندرية له مات إر ابية رال رحليلولهلا 
آقلريلاأ وأعلرب  011ما مرتادي ال نيئويا، فيما أ يلب 

أٍّقي دبرا، عا أمنيلول  فلي أ" تل لو" مصلر واحلة للرلحلريلة 
الدينية وحرية الحوار في المن إلة ، وأ" تئود اللملحلالة بليلا 

 األقااف والمئرمياأ
الرمرصررير  مرلريرون درهرم  «مرامرا مراجرى»حاكم دبى يمنح  

 إماراتى
توج الشيخ محمد بلا راشلد آإ مل لولوم حلافل  إملارة دبلي،  

قمئة  ناع أمن برإلب   انع األمن األوإ ، ملؤفلدًا بلأنلهل  
فره  أوائن، وفرهل  يئلولحلإللو" 
الرإلب، وما يإللدملونل  ملا أجلن 
قير اإلنئانية ي عرهل  جلمليلعًلا 
منارات لرع اع يهلولدي اللنلاا 
بها وقدم حلافل  مل لافلأة ملالليلة 
بإليمة مريو" در   إماراتي ل ن 
منه ، لوارغ قيمة جائية   ناع 
األمن  قلملئلة ملاليليلا در ل  
إماراتي، لو و" جائية العل لاع 
األغرى ما نوعها فلي اللعلالل أأ 
جاع ذلك قالإ حفن احوولنلول  

مدينة دبي لال ووديو ات، و ط حوور قدر بأفير ما أللفلي 
شخص، وحصرت المصلريلة  ملاملى ملاجلى  علرلى جلائلية 

 ولإلب   انع األمن األوإ 
 ماما ماجي  فما يرإلاها النااأأ و و مادأ ترجمو  إلى فلعلن  

يومي، حيا ن رت نفئها قان نحو ثالثة عإلود للخلدملة فلإللراع 
برد ا، رفعت شعار  قيلملة اإلنئلا" ط تولا ليلهلا أي قليلملة 
أقرعأ بدأت الح اية بييارة، يفورض أنها عابرة، قامت بلهلا 
 ماما ماجي  إلى حي الليبلالليلا فلي اللعلا لملة اللملصلريلة 
الإلا رة، فهالها ما رأت ما بؤا يعيش  الناا  لنلام، يلملّس 
األففاإ تحديدًا، ال يا يفوإلدو" إللى أبئلط ملإللوملات اللعليل  
اللل للريلل  عللنللد للا قللررت أ" تللفللعللن شلليلللًللا لللمللئللاعللدة  للؤطع 
شياأ فوخرت عا حياتها، الوي لل  تلعلرف فليلهلا ملعلنلى  المهمَّ
الفإلر أو الحاجة، وترفت وظيفوها في الل لاملعلة األملريل ليلة، 
ويّممت وجهها  وب مآ ي أبنائها وأشإلائها في اإلنئلانليلةأأ 
ت ررت  ياراتها إلى حي اليباليا، وفي فن مرة فانت تروإلي 
عددًا فايًرا ما   ا" الحي، تئومع له  وطحوياجاته ، ت رلب 

له  بعض المؤ" األ ا ية، وتو ع علرلى الصلغلار اللهلدايلا، 
حوى باتت  ماما ماجي  وجًها مألوفًا يلنلول لره الل لاليلر قلالن 
الصغير بشوق، واجديا في حنلانلهلا وعل لفلهلا وابلولئلاملولهلا 
الوارفة مالذًا ون دةً، واألفير ما   ا وذام أ" ملاملا ملاجلي 
تُعي  لديه  إحئا ه  بإنئانيوهل  وفلراملولهل  وأحلإلليلولهل  فلي 

، أ لئلت ملاجلدة 098٥الحياة فما تريا بأي فردأأ وفي عام 
جارا" مؤ ئة   ويفا تشيردر"  الخيرية،  قالإ الئلنلوات 
المارية، أ احت ال لملعليلة جليًعا ملا اللملشلهلد اإلنئلانلي 

 الالفت في مصر  أ
 

 أنصار داعش يحتفلون على اإلنترنت بهجو  مانشستر
احوفن أنصار تن ي  داع  عرى مواقع الووا ن اطجولملاعلي 
اليوم اليالثاع عإلب انف ار في قاعة حفالت بمدينة ملانشلئلولر 

شخصا عرلى األقلن بلرغل   09في شماإ ان رورا أودع بحياة 
أ" الون ي  الموشدد ل  يعرا المئؤوليلة ر لمليلا علا اللحلادل 
وقالت الشرفة الاري انية إنها توعامن مع اطنف ار ال ي وقع 
في قاعة مانشئور أرينا في نهاية حفن للرلملغلنليلة األملريل ليلة 
أريانا جراندي باعوااره  حادثا إر ابيا أ وأ يلب أفليلر ملا 

شخصا آقريا وا وخدملت حئلابلات ملرتلال لة بلداعل   ٥1
عرى تويور و وما ) اشواجات( تشيلر إللى اطنلفل لار للنلشلر 
ر ائن احوفالية وش ع بعض المئوخدميا عرى شا  ل لملات 

 مماثرة في منافا أقرعأ
حقوقيون يح رون قدا  األربرعريرن لشرهرداء الرمررقصرير   

 ويوجهون رطال  لداعش 
شهد قداا اطربعيا لشلهلداع اللملرقئليلة والل ع اقليل  بلديلر  

مارمينا بمريوف ، حوور بعض الحإلوقييا وملا ابلر  ل    
مللا لليللنللور الللمللصللرع   وذلللك طعللال" تللحللديللهلل  الللوارللإ 
لوح يرات داع  والوى  اا ا"  فالات المئرمليلا ملنل  ايلام 
قريرة باطبوعاد عا أمافا ت مع المئيحييا وفانلت اللحلإللوقليلة 
ما ينور المصرع قد اعرنت من  ايلام علا عليملهلا حولور 
قداا اطربعيا لشهداع المرقئية ووجهت نداع لر ميلع علالر 
 فحوها عرى الفيس بوم لحوور اربعيا شلهلداع فلنليلئلولى 
فن ا واط  ندرية ، قائرة     نحور أربلعليلا شلهلداع أحلد 
الئعي عشا" نعرا حيننا وغوانا ما الري حصلن، ونلإللوإ 
أ" اطعوداع عرى مئيحيي مصلر  لو اعلولداع علرليلنلا فلرلنلا، 
ونإلوإ لالر ابييا أ" تهديداته  م   وأثر فينا   وارلافلت ، 
ا" ار اب داع  قد ا وهدف المئيحليليلا اللملصلريليلا، فلي 
ال نيئة الا ر ية، و في العري ،  و في فنيئة مارجرجلس 
في فن ا وفي ال اتدرائية المرقئية في ا  نلدريلة، ودللوقلت 
بي الاوا المئرميا انه  ياعدوا عا أمافا ت مع اللملئليلحليليلا 
والمصالإ الح لومليلةأأ ورفلعلت ملا ليلنلور شلعلار   لنلنلور 
شموعنا عشا" قافر الشهداع في وش رلرلملة داعل  وفلن 
الري شاهه   وقلد شلارفلهلا فلى ذللك اللعلديلد ملا اللنلشل لاع 

 الئيا ييا والحإلوقييا 
الداخلي  تزيل التعديات على أراشي الردولر  وتسرتررد  الف 

 األمتار   
الداقرية تيين الوعديلات علرلى أرارلي اللدوللة    األجلهلية 
األمنية موا رة جهلود لا فلي تلأمليلا تلنلفليل  قلرارات إ اللة 
الوعديات الواقعة عرى أملالم اللدوللة واألرارلي الليراعليلة 
ونهر النين ومنافع الريأ   حيث قامت اإلدارة العامة لشرفة 
الوعمير والم ومعات العمرانية الل لديلدة واألجلهلية األملنليلة 
بمديريات أما )الإلا رة، قنا، اإل ملاعليلرليلة، الشلرقليلة، فلفلر 
الشيخ، الاحيرة، المنوفية، أ وا"، أ يوف، م رول،  و لاج 
، شماإ  يناع ، األقصر ، اإل  ندرية ( بووجي  عدة حملالت 
إ الة م ارة لونفي  علدد ملا قلرارات اإل اللة الصلادرة ملا 

 ال هات المعنيةأ  
 %  0البنك المركزى ير   أطعار الفائدة 

قررت ل نة الئيا ة النإلدية فى اجوماعها مئاع أمس برئا لة 
فارق عامر محافظ الانك المرفيع المصرع، رفع  لعلرع 

نلإلل لة أ لاا  311الفائدة عرى اإليداع واإلقلراض بلملإللدار 
% لإلقراض، ورفلع 06.6٥% لإليداع و06.6٥لوصن إلى 

نلإلل لة  311 عر العمرية الرئيئية لرانلك اللملرفليع بلواقلع 
% و يادة  عر اطئوما" واللخلصل  06.3٥أ اا ليصن إلى 

 نإل ة أ اا إلى 06.3٥%أ  311بواقع 
 ارتفاع عدد مصابى انفجار مانشستر أرينا

أفادت قناة   اع نيو  عربيلة ، علا ارتلفلاع علدد مصلابلى 
حادل انف ار قاعة حفالت  مانشئور ارينا العمرية اإلر ابية 
فى حفن مو يإلى بمانشيئور شماإ إنل لرلولرا اللعلاشلرة مئلاع 

وتلملت اللعلملرلليلة اإلر للابليلة فلى حللفلن مللو ليلإلللى   ملايللو 33
ً حلولى  61بمانشيئور شماإ إن رورا  والوى أدت إلى  مصلابلا

اآل" ا وإلاروه  مئوشفيات مدينة مانشئور الاري انليلة، بليلنلملا 
قلوليلالً جلراع اللحلادل  09أعرنت الشرفة الاري انية  إلوف 

فيما توقي حرفة الإل ارات فى مدينة ملانشليلئلولر علرلى آثلر 
حادل  أرينا ، وفررت الشرفة الاري انية فلردونًلا أملنليًلا 

 مشددًا بمحيط م ا" الحادل بإلاعة  مانشيئور أرينا
 قدان عشرات األطفال برعرد ترفرجريرر مرانشرسرترر   ونرداءات 

 االطتغاث  تجتاح تويتر
ر ت مواقع الووا ن اطجوماعي بصور أففاإ ملفلإللوديلا  

بعد تف ير قاعة  مانشئور أرينا ، لين اطثنيا إللى الليلالثلاع، 
ال ي حصن عإلب انوهلاع حلفلن اللملغلنليلة األملريل ليلة أريلانلا 

 غراندي
وبحث عشرات اآلباع عا أوطد  ، عار نشر  ور   علرلى 

مواقع الووا ن اطجوماعي  عيا لرحصوإ علرلى ملعلرلوملات 

عنهل  فليلملا قلاملت الشلرفلات اللإللريلالة ملا ملوقلع اللحلادل 

با وإل اب ملات األففاإ الوائهيا ونشر نداعات ا وغاثة حوى 

وت وع عماإ مرفي   وليلفلا  أ توئنى لعائالته  العيور عريه 

تشارلي  لنلوفلر ، الل ي يلالعلد بولع قل لوات علا ملوقلع 

الحادل، لمئاعدة األففاإ ال يا فانوا في حلاللة يلرثلى للهلا، 

وقلاللت إحلدع  أ غير مدرفيا ما حصن أو إلى أيلا يل  لالو"

الموظفات إ" عددا فايرا ما األففاإ فانوا يو ولو" وحيديا 

ففن  011وبعوه  غ و  الدماعأ وقام المرفي ب مع حوالي 

مع أ ر  أ ور دت لإل ات مصورة الرح ات األولى اللولي 

ترت الوف ير، ال ي يعوإلد أن  إر ابي، وال ي وقع بلعلد دقلائلا 

وجيية ما انوهاع حفن لرمغنية األمري ية أريانا غراندي، فلي 

مدينة مانشئور في شماإ إن رورا وأظلهلرت الصلور بلعلض 

الحارريا و   يئوعدو" لمغادرة الإلاعة اللولي تلولئلع للنلحلو 

ألي شخص، حيا  ي انف ار علنليلي اللمل لا"، ملا أثلار  30

 رعا وفورى وأفاد شهود عيا" بأ" الحوور ورجلاإ األملا 

فانوا يرفوو" بات اه واحد في حالة  ئويرية بعد  لملاعلهل  

دويا  اقاا، مؤفديا أ" أغرلب اللملوجلوديلا فلانلوا أفلفلاإ  

 وفا" انف ارا رخماأ وفا" المشهد فوروياأ ال ميع فلانلوا 

 يرفوو" ويصرقو" ويحاولو" الخروج 
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 األزهــر.... والعالــم ؟!

 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى
 
لألزهرأياد و قوة ناعمة ال يعرفها الكثيرون،تكمن هذه القوقوة 
في الطالب الوافدين من دول العقالقا القمقةقإقىقاقة رلق  ا زهقر 
لدراسة عىومه و)نهقهقه القوسقطقي(، لقيقعقودوا رلق  بقالدهقا 
ساراء لقسقسقالم وا زهقر،لقيقنقحقروا )يق(قيقو القديقن( ، و
)يصقق(قق(ققوا يققورة اتسققالم( الققإققي تققوهققإققهققا الققهققمققاعققا  
المإطرفة.وقد ويل بعض من خريهيه رل  منقايقع عقىقيقا ، 
رؤساء دول وحكوما  ووزراء وساراء.واآلن تعقالقوا مقعقي 
نىوي نظرة عى  البعض من هقالالء ويقيقث أواقروا فقي حقيقاة 

 تعوبها،وفي بالدها.
 

نبدأ جولإنا بإندونيسيا أيبر دولقة رسقالمقيقة فقي القعقالقا،عقدد 
% 9% مسقىقمقون،28مىيون تقةق  832سكانها حوالي 

% بوذيون.أبرز الذين درسقوا 8% هندوس، و3مسي(يون،
 في ا زهر منها ها:

عققبققد الققرحققمققن واحققد، الققرمققيقق  الققرابقق  لققىققهققمققهققوريققة  -0
يقولقيقو 83رلق   0999أيإوبر 81اتندونيسية في الاإرة من 

. بعد رتمام دراسإه ا ول  في رندونقيقسقيقا سقافقر رلق  8110
الهام  ا زهربالواهرة ليكمل تعىيمه، ولكنه بعد سقإقة أتقهقر 

سقافقر رلق    ترك ا زهر، ودرس فقي جقامقعقة القوقاهقرة، وقا
 العراق حيث حصل عى  البكالوريوس من جامعة بغداد. 

تول  رماسة )جمعية نهضة العىماء(، أيبر جمعقيقة رسقالمقيقة 
مىيون عضو. يمقا أنقه عضقو بقمقريقز  01رسمية في العالا،

 تيمون بيريز لىسالم بإسراميل من منإصث الإسعينا . 
بعد توليه ال(كا مقبقاتقرة حقرى عقىق  رققامقة عقالققا  مق  
رسراميل، ويان معهبا بها يدولة ديموراطية، وقام بزيقارتقهقا. 
وقد وياإه الكثير من وسامل اتعالم الغربية بأنه عقىقمقانقيقا، 
ويان يالمن باصل الدين عن السياسة، وأن تنقاقيقذ الحقريقعقة 
اتسالمية تكون عن طريق الإربية والقثقوقافقة، العقن طقريقق 
الوانون أو الدولة. وقد أيد ذلك في لواء له في برنامج )لقوقاء 

00/  88خاى(، توديا أحمد الحيخ،عى  قناة الهزيرة، يوم 
أوناء زيارته لوطقر، حقيقن سقألقه: يقعقنقي تقالمقنقون  0999/ 

بققالققاققصققل بققيققن الققديققن والسققيققاسققة، فققأجققاب الققرمققيقق  عققبققد 
الرحمن:"طبعا، ولكن ن(ن نإمسقك بقالقوقضقايقا القديقنقيقة فقي 
حياتنا الحةصية". أتهقا بقالقاقسقاد القمقالقي فقي فضقيق(قإقيقن 
ماليإين، وأقاله البرلمان اتندونيسي مقن مقنقصقبقه يقرمقيق  

، ققبقل أن 8110يقولقيقو 83لىهمهورية، لعدم الكااءة، فقي 
 تنإهي نصث مدة واليإه.

 
عىقو  تقهقاب، وزيقر القةقارجقيقة ا سقبقق،و)مسقإقحقار  -8

 الرمي  ال(الي( جويوويدودو.
قام اتمام ا يبر الديإور أحمد الطيع تيخ ا زهر بزيارة رل  

بقهقد   8108/   8/ 81رندونيسيا، أيبر دولة رسالمية، يوم 
نوجيه خطاب رل  المسىمين في العالقا. و فقي خقطقابقه القذ  
ألواه في جامعة دار السالم، حث اتندونيسيين عى  القإقصقد  
لما أسماه )الإبحير الحقيقعقي(، مقاليقدا أنقه ال يقةقإقىقث عقن 
)الإبحير بالنصرانية( ؟!، وأيد عى  منهقج ا زهقر فقي عقدم 
تكاير أحد، ويان هذا ردا عى  من أرادوا أن يو  ا زهقر فقي 
فخ تكاير الحيعة، حسع توق  غالبية اتندونيسقيقيقن السقناقة، 
وقال رن ا زهر) قىعة المسىمين جميعا(، وقد وجد الكثير مقن 
اتندونيسيين السناة في ذلك تناقضا في خطاب تيقخ ا زهقر، 
حيث أنه تبه الةطر الحيعي بالةطر النصراني فكيث يقكقون 
ا زهر قىعة لىحيعة أيضا؟!، خقايقة وأن فضقيقىقإقه يقان لقه 
موقاا تاريةيا تهاه أحمد  نهاد رمي  دولة ريران حقيقن ققام 
بزيارة ا زهر ولا يوا فضيىإه باسإوباله عقىق  بقاب ا زهقر، 
يذلك لا يودعه رل  خارج ا زهر ولا ي(ضر مقعقه القمقالتقمقر 

 الص(اي بل أرسل من ينوب عنه لكي ي(ضر هذا المالتمر.
 

أما أنا فود تعر  بال(زن الحديد واتحبقاط  ن فضقيقىقإقه لقا 
يإناول في خطقابقه ا حقدال القإق  وققعقل فقي رققىقيقا رتحقيقه 

، خاية وأنقه فقي أيقبقر 8102اتندونيسي في تهر أيإوبر 
بىد رسالمي وبه مئا  اآلال  ممن درسوا في ا زهر ي(يقو 
الدين وعادوا رل  بالدها ليطبووه ويظهروا يورته ال(ويويقة 
الإي توهإها ال(ريا  المإطرفة. خاية أيضا وأن فضقيقىقإقه 
قال في خطابه أن ا زهر الحريث هو )حقارس القوسقطقيقة(، 
س لقطقىقبقإقه القوسقطقيقة  وأنه دامما مقا يقردد أن ا زهقر يقدرا
واتعإدال واحإرام حووق اتنسان واتعإرا  باآلخر، بل رن 
فضيىإه أيد في خطابه في مقالتقمقر السقالم فقي تقرم الحقيقخ 
والذ  حضره البابا فرانسي  بابا الااتيكان، أن ا زهر يعمقل 
عى  تأييد العيش المحإرك وحرية العويدة. وم  ذلك تقهقاهقل 

 ما حدل في هذا اتقىيا.
 

ذيققر  جققريققدة )الققمققسققإققوققبققل( الصققادرة فققي سققيققدنققي يققوم 
ر  ققوا  ا مقن اتنقدونقيقسقيقة  8102أيإوبر80 اآلتي:"دما

والل ينام  في رقىيا رتحيه اتندونيسي لإىبي بقذلقك مقطقالقع 
ر  ينيسقإقان  مسىمين مإطرفين رور أعمال عنث طاماية. ودما

بروتسإنإيإان ووالثة ياووليكية مبنية من الةقحقع والصقاقيقو 
بالهراوا  أمام أعين المالمنين. وققال عقبقد القمقنقا  مقمقثقل 
السىطا  الم(ىية:"لا ت(دل محايل خالل عمىية الهدم  نقهقا 

 ومرة قرار محإرك م  المهموعة المسي(ية؟!!!!.  
قر فقي  وأعىنل السىطا  أن سبعة مبان مسي(ية أخرى سإقدما
ا يام الموبىة بعد اجإماعا  بقيقن القمقسقالولقيقن القمقسقىقمقيقن 
والمقسقيق(قيقيقن؟!!!!. وققبقل أسقبقو  ققام مقئقا  ا تقةقاى 
المزودين بالعصي بإزالة ينقيقسقة فقي القوقطقا  نقاقسقه؟!!!!، 
أتحققيققه هققو اتقققىققيققا الققوحققيققد الققذ  )تققطققبققق فققيققه الحققريققعققة 
اتسالمية(؟!!!!!. وم  تطبيق قواعد مرتبطة بالحريعة أيثقر 
فأيثر فقي السقنقوا  ا خقيقرة تحقعقر ا ققىقيقا  القمقسقيق(قيقة 

 والحيعية وا حمدية بأنها مهددة بالإعصع". 
ألا تول فضيىإكا أيثر من مقرة أن اتسقالم يقأمقرنقا بق(قمقايقة 
الكنام ؟!، أين ذهع رذن اتندونيسيون الذين درسوا ي(يو 
اتسالم في ا زهر وعادوا ليقطقبقوقوه فقي بقالدهقا، لقمقاذا لقا 
يإصدوا لىمإطرفين وينوىوا رليها ما تعىاموه في ا زهقر، ومقا 
هي فامدتها رذا لا ياعىوا، وهل يمكننا أن نوول أن ا زهقر ققد 
نهو، بواسطة الطىقبقة القوافقديقن رلقيقه، فقي تقأديقة رسقالقإقه 
الةاية بالقعقيقش القمقحقإقرك وحقريقة القعقوقيقدة؟!. أم أن مقا 
يدرسونه في القمقنقاهقج يقةقالقث مقا يقإقا القإقصقريقو بقه فقي 
القمققنققاسققبققا ؟!. أم يقاتققرى هققا قققرأوا فققإقوى مققاققإققي الققديققار 
المصرية، وعضو هيئقة عقىقمقاء ا زهقر ا سقبقق، القديقإقور 

حقول حقكقا  0991عطية يور،عندما طرح عىيه سالال عقام
الدين في بناء دور العبادة لغير المسىمين فقي بقالد اتسقالم، 
وأجاب قامال:"روى ابن عدىا عقن عقمقر بقن القةقطقاب عقن 
النبي يى  هللا عىيه وسىقا ققال:"ال تقبقنق  يقنقيقسقة فقي دار 
اتسالم وال يهداد ما خرب منها"، وروى البقيقهقوقي عقن ابقن 
ره المسىمقون التقبقنق  فقيقه بقيقعقة  عباس قال:"يل مصر مصا
والينيسة وال يضرب فيه ناقوس وال يبا  فيه ل(ا خقنقزيقر". 
وربما قرأوا تصقريقو القديقإقور تقوققي عقالم مقاقإقي القديقار 

مقن أن  8101/  3/  30المصرية ال(الي الذ  يرح به في 
ض عىق   "دار اتفإاء )ريإحال وجود والوة آال  فإوى( ت(را
هدم الكنام  وترفض الإعايش المحإرك"، تصور فضيقىقإقك، 

 والوة آال  فإوى ولا تكإحث رالا اآلن، فوط؟!!!!!.
 

واآلن ننإول رل  ماليزيا،الإي يثيرا ما ت(دونقا عقن تقهقربقإقهقا 
الناج(ة وتمنينا لو طبوناها في مصر.بعض الماليزيون الذيقن 

 درسوا في ا زهر ها:
ال(اج نيك عبد العقزيقز نقيقك مقا ، سقيقاسقي ورجقل ديقن -0

، 8103رل   0991ماليز ، ترأاس حكومة والية يىنإن من 
ويارالرمي  الروحي ل(زب "ال(زب اتسالمي المقالقيقز " 

 .0990ابإداء من 
عبد الهاد  بن ال(اج أوانج، رميق  "الق(قزب اتسقالمقي -8

 الماليز "، ورمي  حكومة والية ترغكانو.
أل(اج فاضل بن م(مقد نقور،القرمقيق  السقابقق ل"لق(قزب -3

 اتسالمي الماليز ".
مقققىققيقققون  31ويققبققىقققك عقققدد سققكقققان مقققالققيقققزيققا حقققوالققي 

%،والمسقيق(قيقون 81%،والبوذيون 81تة ،المسىمون 
 %،والباقي ديانا  مةإىاة.9
 

قضل م(كمة عىيا فقي مقالقيقزيقا بقمقنق   8103أيإوبر00في 
غير المسىمين من اسإةدام لاظ الهاللة )أهلل(. وقالل م(كمة 
اتسإئنا  في ماليزيا في حكمهقا "رن اسقإقةقدام لقاقظ )أهلل( 

 سيالد  رل  حدول )الإباس وتحويش في المهإم (. 
ويوول المسي(يون رنها لطالما اسقإقةقدمقوا لقاقظ "هللا" فقي 
الىغة الماليزية "ألماليو" لعوود، وحقكقا مقثقل هقذا )يقنقإقهقك 
حووقها(. وبدأ  الوضية عندما مقنقعقل الق(قكقومقة يق(قيقاقة 
)ألهيرالد( الكاووليكية من اسإةدام لاظ "هللا" فقي نسقةقإقهقا 
بالىغة الماليوية. وتوجهل الص(ياة لىم(كمة القإقي أيقدر  

لمصى(ة اسإةدام الن تسإأنقث الق(قكقومقة  8119حكمها عام
وتظل الوضية معىوة لن(و أرب  سنوا  حقإق  يقدور الق(قكقا 
ا خير. وويث لورن  أندرو رمي  ت(رير)هيرالد( الق(قكقا 
بأنه "رنإكاسة لههد دعا قانون حمايقة ا ققىقيقا  القديقنقيقة". 
بقيققنققمققا تققرى جققمققاعققا  مسقىققمققة أن اسققإققةققدام لققاققظ "أهلل" 
لغيرالمسىمين سيحه  عقىق  اعقإقنقاق القمقسقىقمقيقن لقىقديقانقة 

 المسي(ية؟!!!!. 
وقال الواضي م(مد أباند  :"رن اسإةدام يىقمقة )أهلل( لقيق  
جزءا أساسيا في الديانة المسي(ية"؟!!!!. طبعا هو لقا يقوقرأ 
فققي اتنققهققيققل:" هققكققذا أحققع )أهلل( الققعققالققا، و)أهلل( مقق(ققبققة، 
وررحمني يا )أهلل( يعظيا رحمإك، وقىقبقا نقوقيقا رخقىقق فقيا يقا 
)أهلل(،و....رلخ. وخارج الم(قكقمقة يقان يقوقث مسقىقمقون مقن 
منظما  وجمعيا  وأحزاب رسالمقيقة تقرفق  رايقا  مقكقإقوب 

 عىيها
(ALLAH JUST FOR MUSLIM FIGHT NO 

FEAR)  و)مإ(دون  جل القدفقا  عقن هللا(، ويصقيق(قون ،
)أهلل أيبر....أهلل أيبر( ، وأوضو النامع ربراهيا عىي أنه وبقل 
عدة مرا  أن اسإةدام يىمة"أهلل" في ماليزيا من ققبقل غقيقر 
المسىمين يانل  غراض تنصقيقريقة، وطقالقع بقإتقال  نسقخ 

 اتنهيل بالىغة الم(ىية الإي ت(إو  عى  يىمة"أهلل"؟!!!!.

بدوره قال عضو البرلمان المعارض يارل  سانقإقيقاغقو:"رن 
الههوم عى  الكنام  أظهرأن العوود المقاضقيقة مقن القعقيقش 
المحإرك بين مكونا  المهإم  الماليز  هقي مقهقرد أوهقام، 
ماليدا أن هذه الههما  حطمل يورة ماليزيا في القمقهقإقمق  
الدولي ينموذج لىإقعقايقش القمقحقإقرك". وققد تقرأس جقىقسقة 
الم(كمة يقبقيقر القوقضقاة عقارفقيقن زيقريقا، وأيقد أن الق(قكقا 
)تققرعققي( ويقق(ققيققو. أيققن ا زهققر مققن يققل هققذا؟، يققوققث 
يهوه، واترهاب بكافة أنواعه فقكقريقا يقان  جا،وأيضا خرا مإارا

 أو غير فكر  يإمدد وينإحر ويإنام .
 

في أفغانسإان، درس في ا زهرنعمل هللا تهراني مسقإقحقار 
الرمي  ا فغاني ال(الي لىحئون الدينية ، والحيخ يبغقة هللا 
مهد ،رمي  دولة أفغانسإان السابق، والحيخ برهان القديقن 
رباني رمي  دولة أفغانسإان ا سقبقق، ومقا هقو الق(قال فقي 

 أفغانسإان، ال يسر عدو وال حبيع.
 

في نيهيريا زعيا حرية بويقو حقرام، أبقو بقكقر الحقيقكقاو ، 
أزهر ، هكقذا ققال رسقالم القبق(قيقر ، عقمقر عقبقد القرحقمقن 
أزهر ، أبو قإادة المصر  أزهر ، ماٍلس  ا فغقان القعقرب 
عققبققد هللا عققزام أزهققر . يققا مققن الققطققالب مققن الصققومققال 
،وبايسإان، ومالي، ويقافقة القدول اتسقالمقيقة  درسقل فقي 
ا زهر وعاد  رل  بالدها وال أور لها في مقواجقهقة اترهقاب 
وتطبيق ي(يو الدين عى  أرض الواق . أال يسإ(ق يقل هقذا 
من ا زهر أن يراج  ناسه؟. ال أحقد يقريقد أن يقهقدم ا زهقر 
قل  أويصبو في ذمة الإاريخ، ن(ن نريده في قمة الإاريخ يسقها
بمداد من ذهع أنص  يا(ا  الإطور والإقوقدم، وال يقإق(قوقق 
ذلك رالا بالإهديد، والإصويع والقإق(قديقث وققدح زنقاد القاقكقر 

 واتجإهاد، هذه هي عوامل البواء واتسإمرار.
 

ألحيخ يوسث الورضاو ، ألعالا ا زهقر  ورمقيق  اتتق(قاد 
العالمي لعىماء المسىمين، في حوار لهريدة )الميدان( بإاريخ 

قال:"أوضا  ا زهرال تسر عدو والحقبقيقع.  8118/  0/ 81
تيخ ا زهر ققال أنقه يقةقرج اآلال  سقنقويقا، أيقن هقا مقن 
الواق ؟!. في ال(ويوة وض  ا زهر ضعيث لىغاية. ألناس فقي 
الدول العربية والدول ا وروبية يوقولقون مقا مقوققث ا زهقر 
من الوضايا المثارة عى  الساحة، وأين ها خقريقهقو ا زهقر، 
فالعبرة ليسل بالكا بل بقالقكقيقث، وأنقا أتسقاءل أيقن هقا مقن 
الساحة القديقنقيقة؟!. وأخقبقرك أن مسقإقوى خقريقهقي ا زهقر 
اليرتوي رل  أ  تئ فكثير من الطالب ال يق(قاقظقون القوقرآن. 
ودور الويادا  الدينية هقو الق(قد مقن احقإقمقاال  القمقواجقهقة 
والصرا  بين الحعوب اتسالمية والحعوب المسي(قيقة، ورذا 
يانل الويادا  السياسية في الغرب تريد رتعالها حربا ديقنقيقة 
فإن واجبنا رفساد هذا المةطط. ألبقحقريقة فقي مقاقإقرق طقرق 
لذلك البد أن ناعل تيئا له جدوى يساها في توجقيقه ا حقدال 

 لألحسن.
 

/ 1/  03يققوققول رجققع الققبققنققا فققي جققريققدة ا هققرام فققي 
:"سيطقر القإقيقار ا يقولقي والقاقكقر القرجقعقي والقال 8112

عوالني عى  المسىمين مما جعل الماكر ا لمانقي )هقوفقمقان( 
يققوققول:"رذا لققا نقق(ققكققا عققىقق  اتسققالم مققن أعققمققال وأحققوال 
المسىمين،فهل يعني ذلك أن المسىميقن تقئ، واتسقالم تقئ 
آخر؟، وهل تريدون أن يإعامل الغرب م  مبادئ عظيمة لي  
لها تطبيق في الواق ؟، وهل اتسالم دين نظر ؟،أم هو ديقن 

 لىإطبيق في سىوك المسىمين وي(كا حياتها؟!".
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 املناسب فى الوقت املناسب الرئيس
 بقلم: د. مجدى شحاته                                                                          

 
أشهر قليلة ويبدأ العد التنازلى ألنطالق ماراثون االنتخاخابخا  
الرئاسية فى مصر .. حخيخي يخ تخى رئخيخسخا يخعخنخحخه الشخعخ  
العصرى حق حكم البالد أربعة سنوا  كعا يخنخا الخدسختخور 
العصرى . والباب مفتوحا أمام العصريين لكل مخن يخجخد فخى 
نفسه الثقة الكاملة والقدرة على اسختخكخعخاي مسخيخرة الخوطخن 
نحوالتنعية واالمن واالستقرار والعدالة والحرية والعواطخنخة 
الكاملة . والزعيم نخجخم نخوره يسخطخا فخى الخظخالم   يخظخهخر 
ويتواجد وسط  الشدائد والصعاب   وكل من يشوه الخزعخامخة 
ويفرغها من مضعونخهخا الخحخقخيخقخى  عخلخيخه ان يخبختخعخد عخن 

 العشهد . 
 

فى ظل هذا االستحقاق الدستورى الهام   يخجخد الخعخصخريخون 
أنفسهم أمام مرحلة فاصخلخة وحخاسخعخة  لختخقخريخر الخعخصخيخر  
ويدركون  تعاما أن االمر لم يعد يحتعل أى انتخكخاسخة ال قخدر 
هللا    وأن ال وقت للتراجا الى الخورا  . فخى نخفخس الخوقخت 
نتعنى وجود أكثر من مرشح   وال نقلل من ش ن أى مخرشخح 
يتقدم لتلك العهعة الشاقخة والخعخسخةخولخيخة الخعخظخعخى   ولخكخل 

 العصريون حق االختيار بكل الحرية واالستقاللية . 
 

تسلم الرئيس السيسي  تلك العخسخةخولخيخة وهخو يخعخلخم تخعخامخا 
قدرها   ويدرك القضية ويفهم أبعادها .. جا  وهو يعلم جيخدا 
مقدار التحديا  الضاعة   والقصور والتقخاعخس الخذى سخاد 
البالد على مدى عقود طويلة نالت من كل قخطخاعخا  الخدولخة 
ومؤسساتها . وكان البد من الععل الجاد والعستعر مخن أوي 
يوم الستقرار االمن واعخادة الخهخدو  لخلخشخارر الخعخصخرى   
واعادة بنا  وت هيخل كخافخة قخطخاعخا  الخدولخة ومخؤسخسخاتخهخا 
ومرافقها معا منذ الوهلة االولخى   مخن أجخل اعخادة اصخال  
وت هيل البنية التحتية العتهالكة والعختخهخاويخة عخبخر عشخرا  
السنين . وهنا أسرد بعض االنجازا  الخكخبخرى الختخى حخدثخت 
خالي السنوا  الثالثة العاضية   ولعحة قصيرة عن تحديخا  

 السنوا  القليلة القادمة.                              
 

خالي ثالث سنوا  من الفترة الرئاسية للرئيخس السخيخسخي   
رأينا ولعسنا انجازا  قومية ضاعة وهادفة علخى االر    
لسد الفجوة بين الواقا وما يج  عليه أن يكون   حتى تخ خخذ 
االمور فيعا بعد خطوا  فاعلة نحو مجراها الطبيعى . والبخد 
ان نعى وندرك تعاما ان هناك عخراقخيخل ومشخاكخل كخثخيخرة    
نتيجة رواس  عقود طويلة مضت   واالمر يتطلخ  االبختخعخاد 
عن رو  االنهزامية وحالة االحباط التى يثيرها البعض علخى 
صفحا  التواصل االجتعخاعخى الخعخشخبخوهخه   ولخكخن أصخالخة 
الشع  العصرى   والثقة الكاملة فى وعيه الكامل لعا يجرى 
على أر  الواقا   يتقدم هذا الشع  بكل الثقة نحو الخهخد  
العنشود   ال يهتم بلوم البلها  او فتاوى الجهخال  او عختخاب 
الدخال    ويدرك تخعخامخا ان مصخر أوال وأخخيخر  ومصخلخحخة 

 الوطن فوق الجعيا . 
                                                                                                

ان القوا  العسلحة الباسلخة الختخى تخقخوم بخكخامخل واجخبخاتخهخا 
العقدسة من حخعخايخة الخوطخن ومخراقخبخة حخدوده عخلخى كخافخة 
الجبها    وتصفية االرهاب فى سخيخنخا  وأعخادة االمخن الخى 
تلك العنطقة الغالية على كل مصرى   بجان  ما تقوم به مخن 
تنفيذ مشروعا  قوميه تنعوية ععالقة   تسختخحخق مخنخا كخل 
الشكر والتقدير   ويعكن القوي بكل وضو  وصخراحخة   لخو 
لم تكن القوا  العسلحة طرفا أساسيا فى مواجهة التخحخديخا  
والصعاب وععليخة الخبخنخا  والختخنخعخيخة   ربخعخا لخم يخكخن فخى 

 استطاعة الدولة مواجهتها   وهذه حقيقة للتاريخ.                        
 

بعد ثالثة أعوام فقط بدون أدنى مبالغة او تهويل   واعخطخا  
كل ذى حخق حخقخه    يخقخص الخعخصخريخون أمخام حخزمخة مخن 
االنجازا  والعشروعا  القومية الععالقة غير العسبوقة    
ال يعكن تحقيقها اال فى عشرا  السنين لتكون اسخا  قخوى 
متين المتداد أى مشروعا  استثعارية وتخنخعخويخة  مختخعخددة  
بطوي  البالد وعرضها فى العستقبخل . خخالي رحخلخة الخثخالث 
سنوا  العاضية اتبا الرئيس السخيخسخي اسخلخوبخا فخريخدا فخى 
أدائه   فلم يسعح ألى مسةوي ب ن يعطى انطباعا غير حقيقى 
  وهو الذى قاي " أرفض عبارة )كله تعام ( فعدم االعتخرا  

 ب ن هناك أوجه قصور خدار للنا  ولنفسى" .                                
 

كانت البداية .. وقفة جادة وحخازمخة وصخارمخة ضخد الخعخنخص 
واالرهاب والبلطجة   وعودة االنضباط واالمن واالمخان الخى 

يناير . تزامن هخذا  02الشارر العصرى فى زمن قياسى بعد 
ما قيام القخوا  الخعخسخلخحخة والشخرطخة بخحخرب فخعخلخيخة ضخد 
االرهاب فى سينا    التى تركت مهعلة عخلخى مخدى سخنخوا  
طويلة لتكون مرتعا خصبا للغربا  .   وفخى خخطخوا  غخيخر 
مسبوقة وسط هذا الزخم   اهختخم الخرئخيخس السخيخسخي بخبخنخا  
وتنعية قواتنا العسلحة ) بحريا وبريا وجويا ( حختخى أصخبخح 

الجيش العصرى عالمة مضيةة واضحة للجعيا   ليقص بكخل 
فار ضعن أقوى وأعظم عشرة جيوش فخى الخعخالخم   طخبخقخا 

 للتصنيفا  العالعية العتعار  عليها دوليا . 
 

حرص الرئيس السيسي منذ توليه الخعخسخؤلخيخة عخلخى عخودة 
مصر الى مكانتها االقليعية والدولية حيي قام بخعخدة زيخارا  
رسعية لعديخد مخن الخدوي الخعخربخيخة واالوربخيخة واالفخريخقخيخة 
وامريكا وروسيا والصين واليابخان   كخذلخك الخعخشخاركخة فخى 
كثير من العؤتعرا  والعحافل الدولية   من ناحية اخرى قخام 
عدد كبير من قادة العالم بزيارا  رسعية الى مصخر   االمخر 
الذى أدى الى استعادة مصر مكانتها العرموقة فى العجختخعخا 
الدولى . وكانت هناك وقفه ضد الخفخسخاد   وصخحخوة جخبخارة 

 قوية الزالة كافة التعديا  على أر  الدولة. 
 

و تتابعت االنجازا    فجا  مشرور قناة السويس الجديدة   
والتى تم حفرها واستكعاي مرافقها فى سنة واحدة   لختخكخون 
عالمة واضحة   على طخريخق االصخراروالخعخثخابخرة وسخرعخة 
االنجاز ودقة العواعيد والنجا    ولتكون محورا استراتيجيخا  
لعشرا  العشاريا اللوجيستية الهامة فى العخنخطخقخة . فضخال 
عن شق قناة بورسعيد شخرق مخيخنخا  بخور سخعخيخد   بخهخد  
تطوير مينا  شرق التفريعة   ليصبح مينا ا ضاعا للختخجخارة 
العالعية   حيي تعبر السفن مباشرة الى العينا  دون العرور 
فى قناة السويس . كان البد من التعامل ما كخافخة الختخحخديخا  
ك سا  للبنا  واالستثعار الجيد فكان من الضخرورى اقخامخة 
وتشييد مجعوعة من الطرق بلغت اجعالى أطخوالخهخا حخوالخى 
سبعة آال  كيلو مترا  بتكلفة مقدارها أكثر من مخائخة مخلخيخار 
جنيه تربط كافة العحافظا  ببعضهخا مخا مخطخارا  ومخوانخى 

كخوبخرى عخلخى أعخلخى  312الجعهورية   واقامة أكخثخر مخن 
العستويا  العالعية . وفخى قخطخار الخنخقخل بخد  الخعخعخل عخلخى 

مخزلخقخان واضخافخة  302محطخة سخكخة حخديخد و  20تطوير 
جخرار السخطخوي السخكخك  322عربة قطار جديدة و  3122

 الحديدية . 
كان ملص الطاقة ضعن أولخويخا  الخرئخيخس لختخاهخيخل الخبخنخيخة 
التحتية   فتم القضا  على مشكلة انقطار التيار الخكخهخربخائخى 
بسرعة مذهلة وكفا ة عالية   والتالا من مشكلة مزمخنخة 
كانت تعانى منها البالد سنوا  طويلة   حيي تم اقامخة ثخالث 
محطا  لتوليد الكهربا  على أعلى العستوايا   كذلك الخبخد  
فى مشرور الضبعة كعصدر للطاقة النووية فخى مصخر الوي 

 3022مرة . والعشرور  يتكون من أربخعخة وحخدا  بخقخوة 
ميجاوا  لكل واحدة منها . فخى نخفخس الخعخلخص تخدخخل مصخر 
مجاي انتاج الغاز الطبيعى من أوسا االبواب   حخيخي افختختخح 
الرئيس منذ اسابيا حخقخال جخديخدا لخلخغخاز ) نخور  لخيخبخرا ( 
بالتعاون ما شركة ) بى بى ( البريطانية فى مخنخطخقخة غخرب 
الدلتا   والذى يصل متوسط انتاجه السخنخوى  مخايخقخرب مخن 

مليار متر مكع  سنويا ما دخوله العخرحخلخة الخثخانخيخة  3020
  و بخجخانخ  انختخاج  حخقخل ) ظخهخر ( سخيخكخفخى  0232عام 

% من االستهالك العحلى من الغخاز 64انتاجهعا  الى تغطية 
الطبيعى سنويا . ويجرى حاليا تنخعخيخة آبخار اخخرى سخيخكخفخى 

كخافخة احختخيخاجخا  مصخر الخعخحخلخيخة     0232انتاجها عام 
 ويفيض كعيا  اخرى للتصدير . 

 
وسط هذا الكم من العشروعا  القومية الضاعة   لم تتوانى 
القيادة السياسية فخى الخبخد  فخى انشخا  الخعخاصخعخة االداريخة 
الجديدة شرق القاهرة   كنواة لالستثعار الدولخى فخى مصخر  
ولتصبح مقرا لالدارا  الحخكخومخيخة والخوزارا  والسخفخارا  

   0232االجنبية   حيي يتم االنتقاي اليها ما نخهخايخة عخام 
وقد تم االنتها  مخن أوي حخى سخكخنخى بخالخعخاصخعخة االداريخة 
الجديدة   على ان يتخم االنختخهخا  مخن اقخامخة مخركخز تخجخارى 
عالعى خالي الاعس سنوا  القادمخة . وبخجخانخ  الخعخاصخعخة 
االدارية هناك عدة  مدن جديدة جارى البنا  فيخهخا   فخى كخل 
من االسعاعيلية والسويس وبورسعيد   وكخذلخك فخى الخوجخه 
القبلى فى محافظا  بنى سويص والعنيا واسيوط و سخوهخاج 
  وانشا  شركا  لتصنيا االسعنت واخرى للرخام   ومدينة  
لصناعة االثخاث فخى دمخيخاط . والبخد مخن االشخارة الخى بخد  
التاطيط  القامة وانشا  مديخنخة الخعخلخعخيخن السخيخاحخيخة عخلخى 
الساحل الشعالى . فى مجخاي االسخكخان بخد  تخنخفخيخذ مشخرور 
العليون وحدة سكنية لعحدودى الدخل   والبد  فخى مشخرور 
القضا  على العشوائيا  خالي عامين وكانت البداية فى حخى 
االسعرا  بالعقطم وحى غيط العن  باالسخكخنخدريخة حخيخي تخم 
تسخخكخخيخخن مخخةخخا  االسخخر الخخعخخصخخريخخة فخخى شخخقخخق كخخامخخلخخة 
التجهيزوالفرش   حيي كان يعيخش اخخوة لخنخا فخى الخعخقخابخر 
وتحت الكبارى وشقوق االر  .  ومؤخرا .. افتتح الرئخيخس 
السيسي بعحافظة قخنخا فخى صخعخيخد مصخر مشخرور الخعخثخلخي 
الذهبى   الذى يعتد من مدينة سفاجا الى القصير   حتى قخنخا 
بهد  انشا  قلعة صناعية جديدة لتحقيق الختخنخعخيخة بصخعخيخد 
مصر . ومن العشروعا  الجديرة بالذكر   مشخرور تخطخويخر 
هضبة الجاللة  والتى تضم جامعة العلك سلعان   ومخنختخجخا 
سياحى عالعى على خليج السويس   وانشا  طخريخق الخعخيخن 
السانة الخى الخزعخفخرانخه لختخكخون اضخافخة جخديخدة فخى عخالخم 

 السياحة .
                                                                    

الخعخخواطخن الخعخخصخرى قخد يخكخخون 
غاضبا من الغال    لخكخنخه يخدرك 
جخخيخخدا أن الخختخخركخخة ثخخقخخيخخلخخة   
والعشوار صع   واالمر يتطل  
وقخختخخا وجخخهخخدا وصخخبخخرا  لخخزيخخادة 
االنخختخخاج وسخخد الخخفخخجخخوة مخخابخخيخخن 
الحاجة والطلخ  . هخنخاك حخلخوي 
عاجلة واخرى آجلة   فقد أعخلخن 
الرئيس ان خالي أسابيخا قخادمخة 
هناك اجرا ا  حخعخائخيخة جخديخدة 
مبخاشخرة واسخعخة مخنخهخا تخغخيخيخر 

شرائح الضرائ  بزيادة حد االعخفخا  الضخريخبخى ومضخاعخفخة 
 العقررا  التعوينية .  

وهناك مشروعا  قومية لالمن الغذائى عخلخى نخطخاق واسخا 
وشامل تشهدها البالد الوي مرة فى تارياها  ازيخادة االنختخاج 
الزراعى  والنهو  بالثروة الحخيخوانخيخة والسخعخكخيخة . ذلخك 
لعواجهه فعلية وحقيقية على العدى القصير والبعيد   وليس 
مجرد مواجه وقتية كاستيراد بعض السلا الغذائية وطرحخهخا 
فى االسواق وتظل االزمة قائخعخة كخعخا هخى   ولخكخن الخدولخة 
تتناوي مشروعا  قومية ععالقة لخزيخادة االنختخاج الخزراعخى 
على نطق واسا ضام   لعواجه الطل  الخعختخزايخد   نختخيخجخة 
ارتفار الدخل وزيادة القوى العاملة والشخرائخيخة   والخزيخادة 
السكانية العضطرده   وذلك عن طريق اتبار وسائل عخلخعخيخة 

 حديثة وضاعة كحلوي مستديعة وليست وقتية . 
من بين تلك العشروعا    العخشخرور الخقخومخى السختخصخال  
مليون ونصص العليون فدان من االراضى البور  االمر الخذى 
يغير الاريطة الخزراعخيخة فخى مصخر   ويخعخعخل عخلخى زيخادة 

%  مخن 32% الخى 4العساحة الخعخ هخولخة بخالسخكخان مخن 
مساحة مصر  ويععل على زيادة الرقعة الخزراعخيخة بخعخقخدار 

% . ويتم تسليم الشريخحخة االولخى مخن هخذا الخعخشخرور 02
وهى نصص مليون فدان   فى نهايخة شخهخر يخولخيخو الخقخادم . 
تععل على زيادة فرص الععل وزيادة الناتخج الخزراعخى الخذى 
يسهم فى تراجا االسعار . وهناك مشخرور انختخاج وتسخعخيخن 

مليار جنيه ويتم استخكخعخاي  322مليون رأ  ماشية بتكلفة  
 العشرور خالي سنتين . 

وقد تم انجاز الجز  االوي من العشرور بتخجخهخيخز الخحخظخائخر 
بتكلفة خعسة مليارا  جنيه   ما وصوي أوي الشحنخا  مخن 

ألخص رأ  مخاشخيخة مخن  06الحيوانا  الزراعخيخة قخوامخهخا 
ارجواى والبرازيل . وفى مخجخاي االنختخاج الخزراعخى ايضخا   
جارى انشا  مائة الص صخوبخة   سخيخنختخهخى مخعخظخعخهخا قخبخل 
منتصص العام العقبل   على مساحة مخائخة الخص فخدان حخيخي 
يعادي انتاج الصوبة الواحدة عشرة أفخدنخة عخاديخة   أى ان 
انتاج هذا العشرور يعادي انتاج مليون فدان   كخل انختخاجخهخا 

 طبيعى) اورجانيك ( وكل الصوب تروى بعياة نظيفة . 
هناك العشرور القومى لألنتاج السعكى   بخبخحخيخرة غخلخيخون 
بالساحل الشعالى لخعخحخافخظخة كخفخر الشخيخخ   عخلخى مسخاحخة 

فدان بالعرحلة االولى  حيي يتم  افتتا  الخعخشخرور   0422
خالي أيام   ويوفر خخعخسخة آال  فخرصخة عخعخل مخبخاشخرة   
وعشرة آال  فرصة ععل غير مبخاشخرة . ويخعخد الخعخشخرور 
القومى النتاج االسعاك من أكخبخر مشخروعخا  الشخراكخة مخا 
الجان  الصينى   واالضام من نخوعخه فخى مخنخطخقخة الشخرق 

 االوسط وافريقيا . 
ومن واقا خبرتى الطويلة فى مخجخاي الخبخحخوث الخزراعخيخة   
فعصر تقوم بتنفيذ أكبر نهضة زراعية فى تارياها الخحخديخي 
على االطالق   والععخرو  ان الختخنخعخيخة فخى مخجخاي الخعخعخل 
الزراعى يتطل  مزيد من الوقت حتى يتم التالمس ععليا مخا 
زيادة االنتاج وجنى الثعار .. فاالمر يحتاج مزيد مخن الصخبخر 
والعثابرة . واذا كنا نختخكخلخم عخن االمخن اغخذائخى   البخد مخن 
االشارة الى منظومة ) رغيص الابز (   التى وفخر  رغخيخص 
الابز الجيد   والحصوي عليه بطخريخقخة سخهخلخة ومخنخظخعخة   
وتوفير الكثير من العهدر  والخقخضخا  عخلخى الخطخوابخيخر أمخام 
العاابز   كان يسقط فيها ضحايا من شدة الزحام   وبالتخالخى 

 تم حل مشكلة فشلت حكوما  كثيرة سابقة فى حلها .
 

نعم ... هناك أمل وثقة فى شع  مصخر الخعخظخيخم الخذى أبخهخر 
العالم بارادته وعزيعته وصبخره والختخالحخم والخوقخو  صخفخا 
واحدا لعوجهه كافة الصعخاب والخعخشخاكخل   الشخعخ  الخقخادر 
بوعيه القومى وحسه الوطنى وايعانه باهلل والوطخن والخثخقخة 
بالنفس  ان ياتار الرئيس العناس  فى الوقت العخنخاسخ  ... 
ياتار القائد والزعيم القادر على قيادة البخالد الخى بخر االمخن 
واالمان والتقدم والرفاهية لتبقى مصخر دائخعخا كخعخا عخرفخهخا 
العالم  الدولة العريقة صخاحخبخة أقخدم الخحخضخارا  عخلخى مخر 

 العصور. 
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 من مصر دعوت أبنى

 

 من بعد الجروح و الشجون

 من بعد كثرة الدموع والصمت والسكون

 نرى من هنا من مصرنا ينبعث أول شعاع نور

 الورود وأغصان الزيتون  لنرى

 تنتثرعلى ارضنا فالحب فاض و هذا هو العربون

 فينبهر العالم بالفرعون  فمازال فى القلب حب 

 فمن يشرب من النيل ال يقدر أن يخون

 وان خان فهو للغدركان مشحون

 فمصرنا أمنا تحبنا وتسامح وتخيب كل الظنون

 فرجال السالم علموا الشعوب معانى الحب فهو المضمون

 من الفاتيكان يأتى البابا فرانسيس وللعهد هو يصون

 يزور األزهر والكنيسة ليقول للعالم فى مصرنا نحن مسالمون

 ينثر الورود على الشهداء فنحن للكل محبون

 وللكنيسة األرثوذكسية هو بها مفتون

 كاثوليك أرثوذوكس فللمحبة نحن مدافعون

 وااللف ميل تبدأ بخطوة لوحدة الكنيسة وألحبارها نحن واثقون

 فمسيحنا واحد و كلنا مؤمنون

بُّ يَُضمُّ ُكلَّ يَْوٍم إِلَى اْلَكنِيَسِة المخلصون َ  َوالرَّ

  ألَْجِل بُْنيَاِن اْلَكنِيَسِة ولمصرنا ولهم نحن محبون  فنطلب
 

 
 كلمات:   ميشيل جرجس

 بينى وبينك

 
عزيزي القارئ بييينيب وبييينيك عينيدميا  يميعيت فيب 
التلفزيون اال بوع الماضب أن عقييدتيب فيا يدة      
قعدت أبحث عين تيارييل الصيالحييية اليميوجيود فيب 
االنجيل... هل هو أنتهب؟؟ وجدته كتياب ييتيكيليم عين 
الحياة االبدية . وجدته كتاب يقول أن االرض تيزول 
وكلمة من كالمه ال تزول. وجدت كتاب ييتيحيدن عين 
كرة األرض من اكثر مين ثيالثية اليف عيام قيبيل أن 
يكتشف البشير أن األرض كيرويية بيحيواليب اليفييين 

 وخمسمائة عام.  وعندما تأملت فب عقيدتب وجدتها تتمركز حول المحبة. 
محبتب آللهب ومحبتب للبشر كل البشر. محبتيب ليعيدويا واليميسييي ييين ليب 
واللذين يكرهوننب . والمحبة ال تسقط أبداً ا وهذا ييعينيب ليييس ليهيا تيارييل 
صالحية. فكيف تفسد تلك العقيدة. ربنا يفتح عين وأذن وقليب مين ال ييفيهيم 

 كما فتح عين شاول ... وخلب الكالم ده بينب وبينك. 
 
 طلعت فؤاد جرجس   

 Superannuation))االدخار التقاعدي 

 العمل أ ا يات اإلدخار التقاعدي ألصحاب

دليل إرشادي أساسي عن ماهية اإلدخار التقاعدي، والتزاماتك  الكعكتك كاكقكة  كاتدخكار الكتكقكاعكدي   كا ك  

 .و يف تفي  هذه اتلتزامات ععل

 ما هو اإلدخار التقاعدي؟

اإلدخار التقاعدي،  ثيراً ما يُشار إليه  السو ر، هو ماٌل يُدخر في صندوق طياة  ياة الشخص ال عايكة لك كي 

 .ي يش عايه عند تقاعده عن ال عل

  فت  صا   ععل، العطاوب من  العساهعة  عباغ في صندوق اإلدخار التقاعدي الخاص  عوظف ، وهذا 

 .يُسعى ضعان اإلدخار التقاعدي

أنت ت تبر صا   ععل إذا  نت توظف شخ اً  عوج  عقد ععل شفهي أو  تا ي  دوام  كامكل، أو جكز كي 

 .أو غير منتظم

 َمن ُهم الموظفون الذين أدفع عنهم السوبر؟

 :ععوماً، يج  عاي  أن تدفع السو ر عن موظفي  إذا  انوا

 الشهر في دوتر أو أ ثر )قبل خ م الضريبة( 054سنة أو أ بر، ويتقاضون  81في ععر 

الشهر وي عاون أ كثكر مكن  دوتر أو أ ثر )قبل خ م الضريبة( في 054سنة ويتقاضون  81أقل من ععر 

 ساعة في األسبوع 04

ينطبق هذا سواء أ انوا ي عاون  دوام غير منتظم، أو جز ي أو  امل، وإذا  انوا مقيعكيكن مكيقكتكيكن  ويكجك  

عاي  أيضا أن تدفع السو ر  النيا ة عن العت اقدين إذا  ان الت اقكد مكن أجكل اسكتك كعكالكهكم،  كتكى ولكو  كان 

 العت اقد لديه رقم تجاري أسترالي 

 ماذا إذا كنت أعمل لحسابب الشخصب؟

إذا  نت ت عل لحسا   الشخ ي، ت يج  عاي  اتسهام في صندوق إدخار تقاعدي  غير أنه يع ن  اختيكار 

 .إجراء دف ات في السو ر من أجل اتدخار لتقاعدك

م ظم الذين ي عاون لحسا هم الشخ ي  إم انهم العطالبة  استقطاعات ضريكبكيكة مكقكا كل اتسكهكامكات الكتكي 

 .يدف ونها في السو ر الخاص  هم

 ما مقدار السوبر الذي أدفعه؟

سكاعكات الك كعكل  مباغ السو ر الذي تدف ه عبارة عن نسبة مئوية من العباغ الكعكدفكوع لكعكوظكفك   ك جكر عكن

 “.ضعان اإلدخار التقاعدي”الع تادة  هذا يُسعى 

مكن راتك /أجكر  كل مكوظكف 0554، يت ين عاي  دفع ما ت يكقكل عكن  4480يوليو/تعوز  8اعتباراً من 

 .وقد تقّرر أن تزيد هذه النسبة  انتظام عاى مدى السنوات القادمة .ميهل

رات /أجر الوقت الع تاد هو عادةً الرات /األجر الذي يتقاضاه موظف  عن ساعات ال عل الع تادة،  عكا فكي 

ذل  الدف ات فوق الحد األدنى لألجور، وال الوات، والعخّ  كات، و ك كإل اإلجكازات مكدفكوعكة األجكر  

 .دف ات ساعات ال عل اإلضافي  ش ٍل عام غير مشعولة في رات /أجر الوقت الع تاد

 أين أدفع إ هامات اإلدخار التقاعدي؟

يت ين عاي  دفع إسهامات في صندوق إدخار تقاعدي ُمسجل أو في  ساب مكدخكرات تكقكاعكديكة  قكد يك كون 

 عقدور موظفي  اختيار صندوق اتدخار التقاعدي الذي يريدون  أن تدفع فيه اإلسهامات التقاعدية الخاصكة 

 . هم

يج  أن ت طي استعارة اختيار م يارية إلى موظفي  الُجدد العيهاين تختيار صندوق إدخار تقاعدي،  تكى 

 .يوم من تاريخ  دايتهم لا عل لدي  41يتسنى لهم اتختيار  تا ياً  يج  أن ت طيهم هذه اتستعارة خالل 

 ساب ال ندوق اإلفتراضي هو الحساب الذي تختاره لعوظف ت يختار صندوق إدخار تقاعدي  صكنكاديكق 

 .“MySuper” اتدخار التقاعدي تستبدل  سا ات ال ندوق اتفتراضي الحالية  حساب مبسط جديد يُسعى

 ، سوف يت يكن عكاكيك  إجكراء الكدفكع فكي صكنكدوق لكديكه  سكاب4480يناير/ انون الثاني  8واعتباراً من 

MySuper إذا لم يختر موظفوك صناديقا لهم. 

 .MySuper يُستحسن الت  د من أّن صندوق  إدخارك التقاعدي اإلفتراضي الحالي لديه منتج

 ٦٦٩١2٩٩٩ولمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بيسري غالب علب 
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 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” 

 

 (330١١"سعيد هو الرجل الذى يترآف ويقرض " )مز
 

 تهنئة 
 

يود مجلس ادارة مؤسستكم الخيريه بان يقوم بتوجيه خالص التهانى لكنيستنا القبطيه بدوله جنوب السودان، على افتتاح اول مدرسه 
 قبطيه ابتدائى بالعاصمه جوبا.

 هار.زدونتضرع الى هللا االب وباسم سيدنا يسوع المسيح وبشفاعه امنا العذراء مريم وصلوات جميع القديسين، بان يكلل هذا المشروع بالنجاح واال
ان وسط هذه يمونتوسل الى الى كل فرد من كل فرد من شعبنا القبطى بان يتعاونوا معنا فى جمع التبرعات االزمه لبناء المدرسه الثانوى، وذلك لنشره اال

 الشعوب.
 

 والرب قادر ان يعوض تعب محبتكم  بالباقيات عوض الفانيات. 
 

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

 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو
 

ع القديسين جميونحن اذ نتضرع الى الرب باسم سيدنا و مخلصنا يسوع المسيح و بشفاعة امنا العذراء والدة االله و تضرعات جميع طغمات المالئكه وطلبات 
 وصلواتكم انتم ايضأ، أن يكلل هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.

 
 (33١3١"من يرحم الفقيريقرض الرب وعن معروفه يجازيه " )ام

 
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) 

 33من ص “ الرئيس المناسب”تابع مقال 
 

المرحلة القادمة تشهد العديد من التحديات المستمرر  
والكثير  ، نعم .. هناك خطوات ايجابريرة وبرادر   مرل 
نحو ملف التعليم العام والترعرلريرم الرجرامرعرى والربرحر  
العلمى ، وكذلك ملف الصحة والمستشفيات والتاميرن 
الصحى ، و يضا ملف االثار والسياحة وكلها مرلرفرات 
بالغة االهمية فرى حراجرة مراسرة لرمرزيرد مرن الرجرهرد 
 المضنى والعمل الدؤوب المستمر فى الفتر  القادمة.  

 
فى حدي  الرئيس عبد الفتاح السريرسرع مرع رؤسراء 
تحرير الصحف القومية مؤخرا ،  جاب سيادته عندما 
سؤل عن مدى اهتمامه  بشعبيتره فرى  رل الر رروف 
الحالية ، واجاب بكل الوضوح وقال ١        " مرحربرة 
الناس  مر يتمناه  كل انسان ، ولكن ياترى ما االهم ١ 
الشعبية ..  م مصر ومستقبلهرا   " و ضراف السريرد 
الرئيس ١ " هناك مرلرفرات عرديرد  انرترهريرنرا مرنرهرا ، 
وسوف اقدم فى يناير  و فبراير المقبل كشرف حسراب 
للشعب ،  قول هذه مصر عرنردمرا تسرلرمرن االمرانرة ، 
وهذه مصر التى اقدمها لمن تخرترارونره لرلررئراسرة " 
واستطرد قائال عن  ولويراتره فرى الرعرام الررابرع ١ " 
االنتهاء من المشروعات التى وعدت بها المصرريريرن 
، وهذا اليمنعنى من البردء فرى مشرروعرات اخررى ، 
نحن نسعى لتحسين االقتصاد واالوضاع المعيشريرة ، 
لقد انتهينا من عشر  شواغل تهم الناس وبقى شاغل 
واحد نعمل على انهائه هو ضربرا االسرعرار . "  ان 
المرحلة القادمة مرحلة مرفرصرلريرة فرى ترارير  االمرة 
المصرية ، ومازالن برعرا الرترحرديرات ترحراصررنرا ، 
ولكن بااليمان باهلل والثقة بالنفس ، قادرون باذن هللا 
على اختيار الرئيس الناسب فى الروقرن الرمرنراسرب ،  
قادرون بعون هللا وباراد  الشعرب الرمرصررى الرقرويرة 

من تحقيق االمل والحلم الرذى   التى ال تلين وال تنكسر
  نتمناه لمصر وطننا الغالى ... وتحيا مصر ...   

  6من ص “ صفحات مع المصريين”تابع 
 

 االرثوذكسية فع العالم 
تعتبر االرثوذكسية ثاني اكبر الكنائس المسيحيةة بةعةد الةكةنةيةسةة 
الكاثوليكية انتشارا في العالم ولةكةن فةي الةمةقةابةل بةل تةتةخةطةي 
المذاهب البروستانتيه مجتمعة الكنيسةة االرثةوذكسةيةة وتةتةراوح 

مةلةيةون فةي  233مليون الي 222إعداد اتباع االرثوذكسية بين 
 22حين يصل اتباع الكنةيةسةة االرثةوذكسةيةة الشةرقةيةة حةوالةي 

( 23٢٢مليون وتصل نسبتهم حسب احصائية معهد )بيةو لةعةام 
 من مجمل مسيحيين العالم   ٢2٪

 اكبر الكنائس االرثوذكسية من حيث عدد األعضاء: 
 ٢53بطريركية موسكو في في روسيا ويبةلةع عةدد اتةبةاعةهةا  ٢

 مليون نسمة 
كنيسةً التوحيد االرثوذكسية االثيوبية ومةركةاهةا فةي اثةيةوبةيةا  2

 مليون نسمة  82ويبلع عدد اتباعها الي 
 مليون ٢282بطريركية رومانيا ويبلع عدد اتباعها الي  2
كنيسة األقباط األرثوذكس ومركاها فةي مصةر ويةبةلةع عةدد  8

 مليون  ٢555اتباعها الي 
 مليون  ٢٢بطريركية صربيا ويبلع عدد اتباعها  5
 مليون  ٢3كنيسةً اليونان ويبلع عدد اتباعها الي  ٦
 مليون  ٢3بطريركية بلغاريا في بلغاريا ويبلع عدد اتباعها  ٧
 9الكنيسة الرسولية االرمنية في أرمنيا ويبلةع عةدد اتةبةاعةهةا  2

 مليون 
 مليون 5بطريركية جورجيا في جورجيا وعدد اتباعها  9

بطريركية القسطنطينية  ومركاها في تركيا وعدد اتةبةاعةهةا  ٢3
 مليون255
 مليون 255بطريركية إنطاكية ومركاها سوريا واتباعها  ٢٢
كنيسة التوحيد االرثوذكسية االيرتريه ومركاها اريتريا فةي  ٢2

 مليون255افريقيا واتباعها 
كنيسة أمريكا في الواليات الةمةتةحةدة االمةريةكةيةة واتةبةاعةهةا  ٢2

 مليون  ٢52
 ٢52كنيسة السةريةان األرثةوذكةس فةي سةوريةا واتةبةاعةهةا  ٢8

 مليون .

 
 البروتستانتيه فع العالم

مليون مسيحي بروتستانةتةي حةول الةعةالةم مةن  233يتواجد نجو
مليار مسيحي. وتتألف الكنائس البروتستانتةيةه مةن  2،5مجموع 

مةلةيةون  ٢33عده مذاهب اكبرها اتباع الةكةنةيةسةه الةمةعةمةدانةيةة 
مةلةيةون  ٧5مليون والكنيسه الكاثوليكةيةة  29والكنيسه االنجيليه 

مةلةيةون  ٦٧مليون والكنيسه اللةوثةريةه  ٧5والكنيسه الماسدونيه 
وبالتالي تتخطى البروتستانتيه مجتمعه الكنةائةس األرثةوذوكسةيةة 

 ونقدمها الكنيسه الكاثوليكية. 
 

 سكان العالم... والدين... والثروه
 New) 23٢5كشف تقرير نشرته مةؤسةسةه نةيةو وارلةد لةعةام 

World 2015)  فى عده أبحاث عن المال والتةجةارة الةعةالةمةيةة
عن سيطرت المسيحين على الوأد واألعظم من الثروه العالةمةيةن 

مةن    ٪55مليار دوالر يمتلكها المسيحين ويمةثةلةون  ٢5٧بواقع 
 إجمال الثروه العالمية. 

 ثم المسلمون والهندوس واليهود. 
مةلةيةار دوالر  ٢٢المسلمون فى المرتبه الثانيه بإجةمةالةي ثةروه 

 .  ٪552تمثل 
 2325وفى تقرير ناتج ألبحاث االمم المتحدة انه بةحةلةول عةام 

مليار نسمه وهذا يشير الى زياده فى  2سيكون عدد سكان العالم 
االستهالك والموارد وخطرا على النةظةام الةبةيةىةى عةلةى سةطةح 
الكره االرضيه وفى تقرير لةعةدد مةن األبةحةاث االكةادمةيةه عةن 
النمو السكاني العالمي مع مشكالت البةيةىةة مةثةل ارتةفةاع درجةه 
اثنى آكسيد الكربون واالحتةبةاس الةحةرارى والةتةلةوث وقصةور 

 الرقعه الاراعية تاايدت مع تاايد السكان. 
التعليم... فى إحصائيه عن الدول التى تتربع على عرش التعلةيةم 
من حيث نسبه الحاصلين على تةعةلةيةم جةامةعةى والةتةى أعةدتةهةا 
منظمه التعاون والتنمية الدولية جاءت حسب الترتيب . كندا فةي 
المرتبة األولي يليلها اسرائيل ثةم الةيةابةان والةواليةات الةمةتةحةدة 

 ونيوزيلند وأستراليا والمملكة المتحدة وفنلندا وايران
   

 المصادر: المسيحية حسب دول العالم الموسوعة الحرة 
www.wikipidea.org 
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 أحتفال كنيسة الشهيدة دميانة بعيد نياحه البابا أثناسيوس 
  

مايو( ، وعيد تكريس 41بشنس ) 2بعيد نياحه البابا أثناسيوس المرافق   7142مايو  41احتفلت كنيسه القديسة دميانه و البابا أثناسيوس ببانشبول يوم أالحد 
 مايو( .  وهذا فى حضورحضره صاحب النيافه الحبر الجليل األنبا دانييل اسقفنا المحبوب. 71بشنس ) 47كنيسه القديسه دميانه 

انصى بصالصخصمصاسصيصن لصتص صبدأ اليوم بصاله القداس االله وإلقاء العظه )أالحد الرابع من الخماسين المقدسه( عن كيف نسلك فى النور ، كما انه قدم نيافته خالص  ا
 المقدسة و بمناسبه عيد االم لكل األم ات ، ذاكرا دور االم الفعال فى األسرة  و والكنيسة.

، توجه نيافته مصع   اتكما قام نيافته برسامه مجموعه من أطفال الكنيسه لرتبه ابسلتس . ثم بعد االنت اء من صاله القداس و توزيع البركه و ال دايا على األم
ل من المبنى و سفالشمامسه و اآلباء الك نة و الشعب بزفه إلى مبنى مدارس أالحد  و الشباب الجديد . و بداء نيافته بصاله وضع حجر االساس فى  الدور األ

 الخاص  بموقف السيارات.
سة وعقب كنيوقد قدم نيافته خال  الشكر و العرفان لكل من الم ندس اميل سيداروس و الم ندس نبيل فرهود على تعب م فى االشراف على      مشروع   ال

نجاحص صم فصى  م ونيافته  على ان مشروعات الكنائس انما هى لألجيال القادمه ، و حث الشعب على االهتمام بحياة أبناءنا الروحية ألن هذا هو ضمان سعادت 
 حيات م و مستقبل م.

لصنصا و عصلصيصنصا قى باسم شعب الكنيسة و الك نه و اللجنه و الشمامسه و الخدام نتقدم للرب يسوع بالسجود على عظم صنيعة معنا و فى كنيسته المقدسة و ان يب
سي م و ان يخضصع كراصاحب القداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثانى  وشريكه فى الخدمة الرسولية أبينا األسقف المكرم األنبا دانييل وان يثبت م على 

 أعداء الكنسية تحت قدمي م سريعا. 
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St Abraam Church & Pope Shenouda III Coptic Centre 

2 Wills Rd, Long Point 2564 
Sydney, Australia 

 

 بشفاعة القديسة العذراء مريم والدة اإلله
 وبصلوات وشفاعة قديسنا العظيم األنبا إبرآم

 وببركة وصلوات قداسة البابا المعظم االنبا تاوضروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية اسقفنا االنبا دانييل 
 .0233/ 6/ 32إلي يوم  0233/ 6/ 1تدعوكم الكنيسة لحضور النهضة الروحية من يوم 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
Through the intercession of St Mary & St Abraam, and through the blessing of  

His Holiness Pope Tawadros II and His Grace Bishop Daniel 
 

St Abraam Church Invites you to the Spiritual Revival of  St Abraam 
 

“Remember the Lord your creator” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

May St Abraam’s prayers and intercessions be with us all and may you all have a blessed 
and joyful feast of St Abraam.  

 م 9-3العظة والتمجيد  ص 33-8القداسات  التاريخ

 القس سولاير حنا 0233/ 6/ 1السبت  
 القس جوناثان اسحق
 األسرة والتواضع

 القمص صموئيل وديع 0233/ 6/ 4االحد  
 القمص تادرس سمعان
 األسرة والمحبة

 سيريل عبد الملك القس 0233/ 6/ 5األثنين  
 القمص ميخائيل ميخائيل

 األسرة والصالة

 أنتوني مرجان القس 0233/ 6/ 6الثالثاء  
 القس مكاريوس إبراهيم

 األسرة والصوم

 القس كيرلس فرج 0233/ 6/ 3األربعاء  
 القس باخوميوس عريان

 األسرة واالنجيل

 0233/ 6/ 8الخميس  
 شنوتي جبران القس

  
 القس داود نجيب
 االسرة واالقرباء

 القمص جورجيوس رامانديوس 0233/ 6/ 9الجمعة  
 أبناء كنيسة مارمرقس
 األسرة المسيحية السعيدة

 العشية كالمعتاد القس أمونيوس األنبا بوال 0233/ 6/ 32السبت  

Speaker Sermon Topic Day/ Date 

Fr Matthew Attia ‘Remember His Love’ 
Thursday 8/6/17 
7:30 – 9:00pm 

Fr Elijah Iskander ‘Remember His Mercy’ 
Friday 9/6/17 
7:30 – 9:00pm 

Fr Daniel Fanous ‘Remember His Salvation’ 
(Feast of St Abraam) 

Saturday 10/6/17 
7:30 – 9:00pm 

لن ننسى... المسيح عاش على أرض ” تابع مقال 
  3من ص “ مصر

 
 

لكن لآلسف الكثيرون ال يعرفوون وال يودركوون 
أهمية هوذا الوحودل الوتواريوخوى واألنسوانوى بول 

  والدينى:
إذ ال يصح أال الصحيح وكيف سيدرك العالم هذا الحودل 
لو لوم تودركوه أو توعوطويوه مصور الوموقودارالوكوافوى مون 

وذلك أشبه لشخص عنده جوهرة ثمينة وال  –األهتمام!
وحتى الوجوهوات الورسومويوة ال  -يعرف قيمتها الحقيقية 

تعطى حدل زيارة العائلة المقدسوة األهوتوموام الوعوالوموى 
ونشره أال فوى الومونواسوبوات أو عونودموا تو توى الوذكور  

)وحويو   -وذلك ألجل موييود مون السويواحوة  -السنوية 
يطلق عليه كلمة"إحيواء" لوييوارة الوعوائولوة الوموقودسوة 

 لمصر!!( 
وت تى الذكر  والمناسبة وبعدها ال جديد وال تغيير فوى 
درجة األهتمام والرعاية المستمرة فى نشور الوموعورفوة 
واألدراك الحقيقى لهذا الوحودل الوفوريود فوى الوعوالوم بول 
وعولوى الووبوشوريووة كولوهووا  ولوهووذا كوتوبووت مونووذ سونوووات 
ماضية:" مصر والتى ال يعرفها حكامها!؟") لولوتو كويود 

 على أهمية مصر الكنانة بسبب زيارة العائلة لها( 
 

ولهذا من الجدير بوالوقوول أيضوا ان دوال كوثويورة حوول 
العالم تستقبل ماليين الحجاج سنويا عولوى الورموم مون 
افتقارها للمقومات الوربوانويوة الوتوى تووجود عولوى أرض 
مصربل وليس عندها ربع آثارنا..والفتا النوظور الوى أن 

مليون سائح دينى سنويا  وفورنسوا  33تستقبل   إسبانيا 
ماليين من اجل التبرك بكنيسوة الولوورد د  فورانوس  5

التى تعود شهرتها الى فوتواة فورنسويوة زارتوهوا السويودة 
العذراء فى رؤيوة ) وقود زرتوهوا ووجودت أن الوقوريوة   

ب كملها تعيش من اليوار الذين يحضرون بواالالف كول 
يوم لرؤية مغارة فيها فقط تمثاال للوسويودة الوعوذراء !!( 
وكذلك كنيسة سانت فاتيما فى البرتغوال الوتوى يويورهوا 

ماليين سائوح..ومودكودا ان أضوعواف  5سنويا اكثر من 
هذه األعداد ممكن أن تويورمصورألنوهوا بوالوفوعول أرض 
مباركة احتضنت السيد المسيح والسيدة العوذراء لومودة 

سنوات كوامولوة بول وبوظوهوور الوعوذراء بوكونويوسوتوهوا  4
 بالييتون ألكثرمن عامين..!؟ 

 
وفى الحوار مع قداسة البابا توواضوروس أشورت لوعودم 
األهتمام الكافى لمصر فوى نشور أهومويوة هوذا الوحودل! 
ولهذا أكد قداسته :"بانه أ  زائر يحضر لى هنا بو قودم 

 له صورة زيارة العائلة المقدسة لمصر..".
 

وأيضا أحقاقا للحق الحظت أن الرئيس السيسوى أهود  
البابا فرانسيس فى زيارته لوحة العائلة الموقودسوة  بول 
وفى قداسه المقام باألستاد الدفاع الجو  كانت صوورة 
كبيرة للعائلة المقدسة بجانب الهيكل الذ  أقيوم الصوالة 
بها البابا فرانسيس واشير أيضا الوى صوالتوة الوقولوبويوة 
والذ  ختم بهوا وفوى قوولوه:" لوتونيور السويودة الوعوذراء 
والوعوائولوة الوموقودتسوة  الوتوي عواشوت فوي هوذه األرض 
المباركة  قلوبنا  وليباركوكم ويباركوا مصر الوحوبويوبوة 
التي قبلت  منذ فجر  الوموسويوحويتوة  توبوشويور اإلنوجويولوي 

موورقووس  وقوودتمووت عوولووى موود  توواريووخووهووا الووعووديوود  موون   
 الشهداء  وحشًدا مفيًرا من القدتيسين والقدتيسات"..

 
والواقع الكالم ال ينتهى عن مناسبة عيد حضور العائلة 

ولهذا من األهمية ب ن تجعل مصور مون المقدسة لمصر 
يونيه عيدا قوميا لتدكد لكل العالم كيف مصر تحتورم  3

وتقدر أهمية هذا الحدل البشر  واألنسانى الفريد  بول 
ولووتووقووطووع ألسوونووة كوول موون يووحوواولووون تشووويووه صووورة 
المسيحية ويوقظون لوعونوة الوتوطورف وبوتوكوفويور أبونواء 
الوطن الوذ  بواركوه الورا وعواش فويوه عولوى أرضوه 

 .الطيبة.
 

  قول للتأمل: 

طوباك يا مصر يا من شقققققل كقاقوقن  وقويق ق     ق   * 
د خان خوأت  ومسقحق. ...لقعن كق قصك وقحقصق قصك كق قص  

وقققص  *                      ) وقصيس يوح ا سابا(                    
مصرت مصر  ومسحححة حتى غصت  حقاقا د غ غقحقر قا 
كوطحة )كون :د. لق قمقات دحقمقص  ق  د كقن   شق قصقحقة 

 مصر (     
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 الكنيسة القبطية االرثوذكسية
 ايبارشية سيدني وتوابعها

 
زيارة قداسة البابا المعظم األنبا 

 تواضروس الثاني إلى سيدني
 

 التسجيل للعضوية الكنيسة

كما تم االعالن عنه سابقاً، يجب على كل  
فرد من أفراد الشعب القبطي أن يسجل 

نفسه ويتحصل على بطاقة العضوية 
الكنيسة حتى يستطيع الدخول إلى أي من 
المناسبات التي ستقام خالل زيارة البابا 

 المعظم األنبا تواضروس الثاني الحقاً هذا العام.
 هناك ثالث مراحل التمام هذا اإلجراء:

تسجيل كل المعلومات  الخاصة بك اليكترونياً أو خطياً  .٠
 عن طريق ملء االستمارة  المعدة لذلك

يتم استخراج بطاقة العضوية الكنيسة وعليها صورة  .8
 لشخصك

 يتم استالم البطاقة من كنيستك .3
. وعليك اكمال 81٠٢/ 4/ 8سيتم فتح التسجيل للنظامين يوم 

وذلك العطاء وقت كافئ لطباعة  81٠٢/ 5/ ٠4التسجيل قبل 
 البطاقات وتوزيعها.

 

 إجراءات التسجيل اإلليكتروني 
 إذهب إلى الموقع  -

     https://www.hisvine.com/ 
 على الكومبيوتر أو علي الموبايل )المحمول( الذكي

 ادخل كل المعلومات المطلوبة -
 خذ صورة لنفسك ولكل فرد من أفراد األسرة وقدم الطلب -
٠4من مساء يوم األحد   ٠٠:51سيقفل الموقع الساعة  -

 /5 /81٠٢ 

 
 إجراءات التسجيل الخطي 

 أحصل على االستمارة من كنيستك -
إمالء اإلستمارة وفقاً للمعلومات المدونة في  -

 رخصة القيادة الخاصة بك أو جواز السفر
إرفق صورة لشخصك، وزوجتك واألطفال تحت  -

 ٠5سن 
 سلم االستمارة إلى أمين الصندوق -
/ 5/ ٠4لن يتم استالم أي استمارة بعد يوم  -

81٠٢ 

لالستفسار الرجاء االتصال بأمين الصندوق في 
 الكنيسة التي أنت عضًو بها.

https://www.hisvine.com/
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us, “Someone who preaches 
to sinners in order to convert 
them will save his soul, even if 
the people he preaches to are 
not actually converted.” How 
beautiful is this promise! Our 
sins will be covered if only we try 
to admonish sinners; success is 
not necessarily required for the 
reward.

From all of this, we learn that 
admonishing one another is a 
Christian duty and responsibility. 
We all need to regularly 
admonish one another, because 
this is how we encourage each 

other to mature in the faith. If any 
one of you was weak and falling 
into temptation, wouldn’t you 
want your brothers and sisters 
to love you enough to speak to 
you about it? Or would you want 
them to be indiff erent and leave 
you alone? Just as we want this 
done to us, we should do it to 
others. This is one of the many 
things that binds us together 
as the Church, the Body of 
Christ. Our salvation cannot be 
accomplished individually, but 
rather, it must be accomplished 
through koinonia, through the 
fellowship brought about by 

mutual admonition.

So, what should a person do if 
their close friend invites them to 
a same-sex wedding? If it were 
me, I would tell my friend that, 
although I love him dearly and 
want every joy for him, I simply 
cannot agree with this lifestyle, 
because my fi rst love is for God.1 
If he is open to understanding 
my viewpoint more, I would 
share the good news of the 
Gospel and speak about the life 
of holiness to which God has 
called all mankind. If he is not 
open to my viewpoint and quickly 

labels me a bigot or as one who 
is intolerant, I would remind him 
that my love for him has not 
changed and that I will always 
be there for him in anything that 
does not contradict my loyalty 
towards God. If that friend 
chooses to abandon me, it will 
be because of his intolerance, 
not mine. As for me, I will be 
content in the blessings God 
promises to those who show 
love by admonishing others in 
all love and humility.

Let not your heart be troubled:1 
believe in God, believe also in 
Me. In My Father’s house are 
many mansions: if it were not so, 
I would have told you, that I go to 
prepare a place for you. And if I 
go and prepare a place for you, I 
come again, and will receive you 
unto Myself; that where I am, 
there ye may be also (Jn 14:1–3).
We must lift ourselves up, my 
brethren, to God with greater 
intentness, that as the words 
of the holy Gospel have now 
sounded in our ears, we may 
also in whatever sort be able 
to take them in with the mind. 
For the Lord Jesus says, “Let 
not your heart be troubled. 
Believe in God, believe also in 
Me.” So that they might not as 
men fear death, and therefore 
be troubled, He consoles them, 
assuring them that He is also 
God. “Believe,” says He, “in 
God, and believe in Me.” For 
it follows, that if you believe in 
God, you ought also to believe 
in Me: which would not follow, 
if Christ were not God. Believe 
in God, and believe in Him to 
Whom it is nature, not robbery, 
to be equal with God: for He 
emptied Himself, yet not losing 
the form of God, but taking the 
form of a servant. You fear death 
for this form of a servant: let not 
your heart be troubled; the form 
of God shall raise that to life 
again.

But what is this that follows, “In 
My Father’s house are many 
mansions,” but, that they were 
also afraid for themselves? 
Wherefore it was meet to be 
said to them, “Let not your heart 
be troubled.” For which of them 
would not be afraid, when to 

Peter, the more confi dent and 
forward, it was said, “The cock 
shall not crow until you have 
denied Me three times?” As 
if then they must perish from 
Him, with good reason were 
they troubled: but when they are 
told, “In the house of My Father 
are many mansions: if it were 
not so, I would have told you, 
that I go to prepare a place for 
you,” they are refreshed from 
their perturbation, assured 
and confi dent that even after 
perils of temptations they shall 
dwell where Christ is, with 
God. For albeit one be stronger 
than another, one wiser than 
another, one more righteous 
than another, one holier than 
another; in the Father’s house 
are many mansions; none of 
them shall be estranged from 
that house; where there shall be 
a mansion for each according 
to his deserving. True, they all 
equally receive that penny which 
the Householder commands to 
be given to all them which have 
wrought in the vineyard; in that, 
making no distinction who have 
labored less and who more: 
by which penny of course is 
signifi ed eternal life, where none 
lives more than other, because 
living hath no diverse measure in 
eternity. But the many mansions 
signify the diverse dignities of 
merits in the one life eternal. 
For there is one glory of the 
sun, another glory of the moon, 
another glory of the stars: for one 
star diff ers from another star in 
glory; so also is the resurrection 
of the dead. As the stars, the 
saints have allotted unto them 
diverse mansions of diverse 
glory: as those in the fi rmament, 
so they in the kingdom; but as 

touching the one penny, none 
is separated from the kingdom: 
and so shall God be all in all, 
that, since God is love, by love 
it shall come to pass, that what 
they severally have shall be 
common to all. For so is each 
one himself the haver, when he 
loves in the other what himself 
hath not. So shall there not be 
any invidiousness of unequal 
glory, since the unity of charity 
shall reign in all.

Therefore they are to be rejected 
from a Christian heart, who 
imagine that this saying of the 
many mansions means, that 
without the kingdom of heaven 
there will be some condition 
wherein may dwell the blessed 
innocents who have departed 
this life without baptism, seeing 
that without it they shall not be 
able to enter into the kingdom 
of heaven. This faith is not faith, 
because it is not the true and 
catholic faith. What? ye foolish 
people and blinded with carnal 
imaginations, whereas ye would 
deserve to be reprobated, if 
ye should separate from the 
kingdom of heaven the mansion, 
I do not say of Peter or of Paul 
or of any of the Apostles, but of 
any soever baptized little one, 
do ye not think ye deserve to 
be reprobated, that ye separate 
therefrom the House of God the 
Father? For the Lord saith not, In 
the whole world, or, In the whole 
creation, or, In the Life or Bliss 
everlasting, are many mansions, 
but, In My Father’s house are 
many mansions. Is not this the 
house where we have a building 
of God, an house not made with 
hands, eternal in the heavens? 
Is not this the house, of which 

we sing to the Lord, Blessed are 
they that dwell in Thine house; 
for ever and ever they shall praise 
Thee? And will ye then dare to 
separate from the kingdom of 
heaven, not the house of any 
baptized brother, but the house 
of God the Father Himself, to 
Whom all we the brethren say, 
Our Father, Which art in heaven; 
or dare so to divide it, that some 
of its mansions shall be in the 
kingdom of heaven, others out 
of the kingdom of heaven? God 
forbid! forbid it, that they who 
wish to dwell in the kingdom of 
heaven, should wish to dwell 
with you in this foolishness; 
forbid it, I say, that whereas 
every house of reigning sons 
cannot be elsewhere than in 
the kingdom, of the royal house 
itself there should be some part 
not in the kingdom.

And if I go and prepare a place 
for you, I will come again, and 
receive you unto Myself; that 
where I am, there ye may be also. 
And whither I go ye know, and 
the way ye know. O Lord Jesus, 
how goest Thou to prepare a 
place, if already there are many 
mansions in Thy Father’s house, 
where Thine shall dwell with 
Thee? Or, if Thou receivest them 
to Thyself, how comest Thou 
again, Who goest not hence? 
These things, my beloved, if we 
shall essay to expound briefl y, as 
much as seems enough for to-
day’s discourse, being crowded 
they will surely not be cleared 
up, and the very brevity will be 
fresh obscurity: therefore let us 
defer this debt, to pay it you at a 
more convenient season, as the 
Father of our household shall 
bestow the ability.

HOMILY 67 ON JOHN 14:1-3
by St. Augustine
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