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احدى خدمات لجنة اإل عالم - إيبارشية وتو ابعها

اخبار االقباط
(۲:۲٥ لنــاس. (لــو  لنعمــة، عنــد هللا و ا لقامــة و ا لحكمــة و ا مــا يســوع فــكان يتقــدم فــي ا ٤۰ صفحةوأ

الكنائس الشرقية بطوائفها يف أسرتاليا تعلن رفضها لزواج املثليني

بيــان من مكتب إدارة مكافحة اجلرميــة الليبية عن جثث األقباط املصريني وأفريقي

بطوائفهــا  الشــرقية  الكنائــس  أعلنــت    
بأســتراليا  والكاثوليكيــة  االرثوذكســية 
رفضهــا  األســترالي  المســيحي  واالئتــالف 
ــان  ــي مهرج ــك ف ــن.. وذل ــون زواج المثليي قان
األســرة الــذي افتتــح بالصــالة ونظمتــه الكنائــس 
ــد  ــة فيرفيل ــى حديق ــد، ف ــوم األح ــاركة الي المش
نيــو ســاوث ويلــز،  غــرب ســيدنى بواليــة 
ــات  ــوات قداس ــن صل ــس م ــاء الكنائ ــد انته بع
األحــد۸. وأكــد قــادة الكنائــس المشــاركة جميعــاً 
رفضهــم الموافقــة علــى قانــون زواج المثلييــن 
ــاً،  ــة حالي ــه الحكوم ــذي تقيم ــتفتاء ال ــي االس ف
لمخالفتهــا الطبيعــة البشــرية طبقــاً لمــا جــاء 
ــض  ــا انتف ــم . فيم ــن تعالي ــدس م ــاب المق بالكت
أكثــر مــن ۱۰ آالف مســيحي توافــدوا مــن 
جميــع كنائــس الواليــة لحضــور المهرجــان 

رافعيــن الالفتــات الرافضــة للقانــون والداعيــة 
الشــعارات  مردديــن  ب(ال)  للتصويــت 
أن  أجــل  مــن  الدعــوات  كذلــك  والهتافــات 
يأتــي االســتفتاء لصالحهــم. وحضــر العديــد 
مــن المطارنــة واألســاقفة وأيضــا بعــض كهنــة 
ــة  ــس الماروني ــا كنائ ــس المشــاركة ومنه الكنائ
واألرمينيــة  واليونانيــة  والســريانية  اللبنانيــة 
ــا  ــن األنب ــارك كل م ــة وش ــة والكلداني والمالكي
واألنبــا  وتوابعهــا،  ســيدني  أســقف  دانييــل 
دانيــال أســقف ورئيــس ديــر األنبــا شــنودة 
ــز  ــاوث ويل ــو س ــة ني ــن بوالي ــس المتوحدي رئي
كمــا  األرثودكســية،  القبطيــة  الكنيســة  مــن 
شــارك قلــة مــن السياســيين ومنهــم الســيد مايكل 
ســكر عضــو البرلمــان الفيدرالــي الــذي حضــر 
خصيصــاً مــن ملبــورن ومــن جانبــه اشــاد 

ــم  ــى أشــرف حلمــى المقي ــب الصحف الكات
ــا،  ــذه الخطــوة رغــم تأخره باســتراليا به
توضيــح  الكنائــس  قامــت  حيــن  فــى 
المثلييــن  قانــون زواج  رفــض  أســباب 
البنائهــا كمــا جــاء فــى تعاليــم الكتــاب 
المقــدس، إضافــة الــى تصريحــات قداســة 
الرافضــة  الثانــى  تواضــروس  البابــا 
للقانــون أثنــاء زيارتــه الــى أســتراليا قبــل 
إجــراء االســتفتاءوعقب حلمــى علــى مــا 

ــح زواج  ــي صال ــج االســتفتاء ف اذا جــاءت نتائ
المثلييــن قائــالً : ممــا ال شــك فيــه أنــه ســيؤدي 
إلــى تغييــر قوانيــن البــالد ومناهــج وطــرق 
التعليــم والتــي ســتتأثر بهــا مدارســنا المســيحية 
ــة  ــك صياغ ــة كذل ــة والكاثوليكي ــة القبطي خاص
ــى  ــلب عل ــينعكس بالس ــا س ــزواج مم ــود ال عق

عــادات وتقاليــد وطبيعــة البــالد وباألكثــر علــى 
ــود  ــك سيس ــة، كذل ــر المحافظ ــالت واألس العائ
القلــق األوســاط الدينيــة الرافضــة للقانــون ممــا 
ــس  ــى الكنائ ــة عل ــب وخيم ــى عواق ــيؤدي إل س
فيمــا يتعلــق باإللتــزام بالتعاليــم الدينيــة الخاصــة 
بالــزواج والتــي تتعــارض مــع القانــون الجديــد.

ــارك يف احتفاالت أكتوبر  البابــا تواضروس يطري ألملانيا إلجــراء عملية جراحيةالبابا تواضروس يش

اطباعــات زيــارة قداســة البابــا 
االولــي الــي أســتراليا. 
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العثــور علي مقــربه االقباط املصريني املذبوحني يف ليبيا علي يد داعش
ــى،  ــام الليب ــب الع ــق الصــور، النائ ــال الصدي  ق
إن أغلــب المنخرطيــن فــى عضويــة تنظيــم 
داعــش اإلرهابــى علــى األراضــى الليبية، ليســوا 
ــلح، إذ  ــى والمس ــل اإلرهاب ــى العم ــن عل طارئي
ــذى دشــنه  ــم القاعــدة ال ــى تنظي ــادات ف ــوا قي كان
ــرى،  ــن الظواه ــاعده أيم ــن الدن ومس ــامة ب أس
وقُبــض علــى بعضهــم فــى ليبيــا فى وقت ســابق، 
وبعضهــم نجحــوا فى التســلل والهــروب للعراق، 
ليلتحقــوا بالتنظيــم هنــاك وأضــاف «الصــور»، 
فــى مؤتمــر صحفــى اليــوم الخميس، أن ســلطات 
طرابلــس كشــفت موقــع الجريمــة اإلرهابيــة التى 
نفذهــا تنظيــم «داعــش» بحــق عــدد مــن األقبــاط 
المصرييــن، والتــى ذبــح فيهــا عناصــر التنظيــم 

۲۱ عامــال فــى شــهر فبرايــر ۲۰۱٥، فبعد بحث 
وتتبع وجهود أمنية تأكدت الســلطات أن الجريمة 
نُفـّـذت خلــف فنــدق «المهــارى» بمدينــة ســرت، 
وعلمــت الســلطات هويــة منفذى الجريمــة أيضا، 
ومــكان دفن الجثث، وسنســتخرجها قريباوكشــف 
النائــب العــام الليبيــى فــى حديثــه خــالل المؤتمر، 
جانبــا مــن نتائــج التحقيقــات األوليــة مــع قيــادات 
تنظيــم «داعــش» اإلرهابــى الذيــن ضبطتهــم 
األجهــزة األمنيــة ووحــدات الجيــش خــالل الفترة 
األخيــرة، ويجــرى اســتجوابهم فــى طرابلــس فــى 
ــا األحــرار»  ــاة «ليبي ســياق آخــر، عرضــت قن
ــب  ــر النائ ــرا نش ــوم، مؤتم ــر الي ــث مباش ــى ب ف
العــام الليبــى خاللــه صــورا للمتهميــن ومــن ُحكم 

ــدد  ــة لع ــا، إضاف ــى قضاي ــم ف عليه
مــن الفاريــن والمقتوليــن علــى أيــدى 
القــوات الليبيــة خــالل تحرير ســرت 
وتابــع الصديق الصــور فى مؤتمره، 
ــوا  ــن خضع ــى أن كل م ــددا عل مش
ــم  ــة له ــه ال صل ــت أن ــق وثب للتحقي
بـ»داعــش» أُخلــى ســبيلهم، وجــرى 
تســليمهم للمفوضيــة الســامية التابعة 
لألمــم المتحــدة، ومعظمهــم كانــوا 
مــن تركيــا والفلبيــن، ولكــن مــا زال 
هنــاك ۲٥۰ متهمــا يمثلــون أمــام 

القضــاء، متابعــا: «خاطبنــا اإلنتربــول وفعلنا كل 
النشــرات للقبــض على عــدد من الفاريــن، أغلبهم 

ــة، ويصــل عدددهــم  ــة الجنســية التركي مــن حمل
لـــ۱٥۰ عنصــرا نشــطا بمنظمــات إرهابيــة». 

 أعلــن القــس بولس حليم، المتحدث الرســمي 
ــة األرثوذكســية، عــن  باســم الكنيســة القبطي
مشــاركة البابــا تواضــروس الثانــي، بابــا 
اإلســكندرية وبطريــرك الكــرازة المرقســية، 
الرســمي  االحتفــال  فــي  اليــوم،  صبــاح 
النتصــارات   ٤٤ الـــ  الذكــرى  بمناســبة 
أكتوبــر، بحضــور الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي وحيــث وضــع الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي إكليــًال مــن الزهــور علــى قبــر 
ــة الجنــدي المجهــول، وحضــر االحتفــال كبــار  ــال الدول رج

البابــا  أن  كنســي،  مصــدر  كشــف 
بابــا اإلســكندرية،  الثانــي،  تواضــروس 
ســيبدأ  المرقســية،  الكــرازة  وبطريــرك 
زيارتــه أللمانيــا، يــوم ۱۷ أكتوبــر ، ولمــدة 
عشــرة أيــام... وأوضــح المصــدر، فــي 
القبطيــة»،  لـ»البوابــة  تصريــح خــاص 
اليــوم الخميــس، أنــه مــن المقــرر أن يجري 
البابــا، عمليــة جراحيــة فــي الظهــر، بعد أن 
خضــع للعــالج ألعــوام، وتقــرر احتياجــه 

ــة  ــة جراحي لعملي

أفــاد مكتــب التحــري ووحــدة الجثــث فــي إدارة 
مكافحــة الجريمــة الليبيــة، الســبت، بنقــل جميــع 
جثــث األقبــاط المصرييــن وأفريقــي إلــى مدينــة 
مصراتــة إلحالتهــا للطــب الشــرعي وأشــار 
المكتــب، فــي بيــان صحفــي، الســبت، إلــى أنهــم 
عثــروا علــى ۲۱ جثــة، ۲۰ مصريــا وأفريقــي 
واحــد. وكان المكتــب اإلعالمي لغرفــة عمليات 
ــاق  ــة الوف ــع لحكوم ــان المرصــوص، التاب البني
إن  قــال  دوليــا،  المدعومــة  الليبيــة  الوطنــي 
األجهــزة المختصــة انتشــلت جثاميــن األقبــاط، 

الذيــن قتلــوا ذبحــا فــي ســرت علــى يــد تنظيــم 
المكتــب،  وأضــاف   .۲۰۱٥ عــام  داعــش 
فــي بيــان علــى صفحتــه بموقعــه التواصــل 
االجتماعــي فيســبوك ليلــة....   ، إن الجثاميــن 
الــرأس  األيــادي ومقطوعــة  مكبلــة  وجــدت 
ــي شــريط  ــا ظهــرت ف ــي، كم ــزي البرتقال وبال
الفيديــو لعمليــة ذبحهــم وفــي نهايــة الشــهر 
الماضــي، أعلــن رئيــس التحقيقــات بمكتــب 
النائــب العــام الليبــي المكلــف الصديــق الصــور 
ذبــح  واقعــة  منفــذ ومصــور  علــى  القبــض 

ــي  ــن ف ــاط المصريي األقب
ســرت بوســط ليبيــا يذكــر 
ــمبر  ــة ديس ــي نهاي ــه ف أن
داعــش  أعلــن   ،۲۰۱۳
ســبعة  خطــف  ليبيــا، 
عمــال مصرييــن أقبــاط 
فــي مدينــة ســرت، ثــم 

اختطــف ۱٤ آخريــن فــي مطلــع ينايــر ۲۰۱٥ 
ــر  مــن منازلهــم فــي ســرت، وفــي ۱٥ فبراي
مدتــه  فيديــو  مقطــع  داعــش  نشــر   ،۲۰۱٥

دقائــق،   ٥
فيــه  يظهــر 

مجموعــة مــن مقاتلــي التنظيــم، وكل واحــد 
منهــم يمســك بــرأس قبطــي ويذبحــه



   715٢أكتوبر  51   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

2 



 ش  4371 بابة  5 اخبار االقـباط

 7  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 



   715٢أكتوبر  51   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

4 

. 
 شروط دخول ملكوت هللا 

 
ان االيمان بصلب الرب يسوع المسيح علي  
الصليب مين اليخ صيايصينيا نيرين اليبي ير 

كمصلص للعيالي   وااليمان بالمسيح له المجد
هو اوخ  رط للرياة االبدية.فبعدميا انيريصير 

"وارتحلوا منن بن  اسرائيخ عل  الكنعانيين 
جبل هور في طريق بنحنر سنوي لنيندوروا 
بارض ادوم , فضناتنن ننانش الفن ن  فني 
النطننريننق وتننكننل الفنن نن   ننلنني   و ننلنني 
موسي تائلين " لماذا اص دتمانا من مصنر 
لنمون في البرية؟ النه ال خنبنو وال منا  , 
وتد كرهن اناسنا الط ام السخيني فنارسنل 
الر   لي الف   الحيان المحرتة , فلدغن الف   , فنمنان 
توم كثيرون من اسرائيل . فاتي الف   الي موسي وتالوا : 
تد اخطأنا اذ تكلمنا  لني النر  و نلنينص , فصنل الني النر  
ليرفع  نا الحيان . فصلي موسي الجل الفن ن  فن نال النر  
لموسي : اصنع لص حية محرتة وض ها  لي الراية فكل منن 
لدغ ونظر اليهنا ينحنينا . فصنننع منوسني حنينة منن ننحناش 
ووض ها  لي الراية , فكان متي لدغن حنينة انسناننا وننظنر 

. قياخ "   9-4:    75الي حية النننحناش ينحنينا" سنانر الن ندد 
 القديس يورنا الربيب :

" وكما رفع موسي الحية في البرية هكذا ينننبناني ان ينرفنع 
ابن االنسان لكي ال يهلص كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 

  51: 3االبدية " يوحنا 
من الشروط الهامة جدا واالساسية  لدخول ملكوت هللا هوو ا  
يولد االنسا  مرة اخري بواسطة سر الوعوووعووايوة الوعو ود    

:" اجاب يسوع وقال له :" الحق الحق 5-3:  3فلنقرأ يوحنا 
اقول لك : ان كان احد    يدولد  مدق فدوق   يدقد ي ان يدر  
ملكوت هللا ". قال له نيقوديموس : " كيف يمكق ا نسان ان 
يول  وهو شيخ ؟ العله يق ي ان ي خل بطق امه ثدانديدي ويدولد  
؟". اجاب يسوع :" الحق الحق اقول لدك : ان كدان احد    

 يول  مق الماء والروح   يق ي ان ي خل ملكوت هللا ".
 

ايضا من شروط اخول العلكوت شرط هام جدا  هو التوبة اي 
معارسة سر االعتراف , وااليعا  بواالنولويوه  وهو ا موا   ور  

:" قد  كدمدل الد مدان 15:  1مدرقد  السيد العسيح نفسه فو  
 واقترب ملكوت هللا , فتوبوا وامنوا با نجيل ".

 

وهو ان ينتننناول االنسنان منن سنر يأر  بعد ذلك  رط اصر 

وهو رائب فلقد قاخ السيد المسيح بنفسه ف  انلييخ  االفخارستيا
 يورنا الربيب: 

: 6" من يأكل من هذا الخبو فانه يحيا الني االبند " ينوحنننا 
15 

  ر السيد العسيح ايضا انوه يولون ا  يوكوو  لوءوا نو وا   ولون 
االطفال وحبهم وعدم ح دهم وايعانهم  لك  ندخه مولوكووت هللا 

:" 11-11:  11, ولدوقدا 11-14:  11مدرقد  فل د  ال ف  
دعو ا و د ياتون الد  و   تدمدندعدوهد  ,  ن لدمد دل هد  ء 
ملكوت هللا .  الحق اقول لك  : مق   يقبل ملكوت هللا م ل ول  

 فلق ي خله ".
 

:" ويفد  01:  1لوقا هءاك شرط اخر   ر  السيد العسيح ف  
عينيه ال  تالميذه وقال :" طوباك  ايها المساكيق ,  ن لدكد  

 ملكوت هللا ".
 

ايضا من شروط الدخول الو  مولوكووت هللا ا  ال نوءو ور الو  
:" وقال اخر ايضا :" اتبعك يا 10-11:  9لوقا الورا  فلء رأ 

سي  , ولكق ائذن ل  او  ان اودع الذيق ف  بيت  ". فقال لده 
يسوع :" لي  اح  يض  يد ه عدلد  الدمدحدرار ويدند در الد  

 الوياء يصلح لملكوت هللا ".
 

وايضا من شروط الدخول لعلكوت هللا هوو موعوارسوة فضويولوة 
:" فدقدال بدطدرس : " هدا 31-01:  11لنقرأ لوقا التلرا   

نحق ق  تركنا كل شئ وتبعناك ". فقال لدهد  :" الدحدق اقدول 
لك  : ان لي  اح  ترك بيتا او وال يق او اخدو  او امدرا  او 
او دا مق اجل ملكوت هللا , ا  وياخذ ف  هذا ال مان اضدعدافدا 

 ك ير  , وف  ال هر ا ت  الحيا  ا ب يي ".
 

  لك علعءا الرسول الو يم بولس الرسول ا  اخوول مولوكووت 
هللا يتطلن ا  نحتعه الضي ات الكثيرة بصوبور وفور    لوءو ورأ 

:" انه بضيقات ك ير  ينبغ  ان ن خدل 00:  14أعمال الرسل 
 ملكوت هللا ".

 
ثم ا  الرسول الو يم بولس ف  رسالته ال   ءيسة هللا الت  فو  
تسالونيك  ي ول لءا انه يلن ا  نصبر ويكو  لءا ايعا  ا  هللا 
سوف يكو  موءا ف  الضيو وات االهوطوهوااات الوتو  تو هولوءوا 

: " حت  انندا ندحدق 5-4:  1تسالونيك   0لعلكوت هللا   لء رأ 
انفسنا نفتخر بك  ف  كنائ  هللا , مق اجل صبرك  وايدمداندكد  
ف  جمي  اضطهاداتك  والضيقات الت  تحملوتها , بيني عدلد  
قضاء هللا العادل , انك  تد هدلدون لدمدلدكدوت هللا الدذ   جدلده 

 تتألمون ايضا ".

 
اموووووا الووووورسوووووول 
يو وب فويو وول انوه 
لك  نرث العلكوت 
يوولوون ا  نووكووو  
اغءيا  ف  االيوعوا  
ونوووحووون الووورب   

: 0يدعدقدوب فلء رأ 
:" اسددمددعددوا يددا 5

اخوتد  ا حدبداء : 
امدددا اخدددتددداي هللا 
فقراء هدذا الدعدالد  
اغددددندددديدددداء فددددد  
ا يددمددان , وويثددي 
الددمددلددكددوت الددذ  
وعددد  بددده الدددذيدددق 

 يحبونه ؟". 
 

 رط آصر بلانب ال روط السيابيقية هيو ان نيبيرهين  ييميانينيا 
اي  مرحلة الورا ة الروحيةباالعماخ الصالرة ورسم  هذه  

نمارس وسائط النعمة من صو  وصاة وميطيانييياد وصيدمية 
وقراءة للكراب المقدس ورنفيذ وصايا الرب  . فلقد قاخ معلمنيا 

" ومن يورع لنلنروف فنمنن بولس الرسوخ لكنيسة غاطية.   
 .5: 6الروف يحصد حياة ابدية " غالطية 

ومن اه   روط دصوخ ملكود هللا ومعاينة هللا هيو ان ييريييا 
االنسان رياة القداسة اي ان يصصص رياره للرب . ليقيد قياخ 

: " اتب وا السالم مع 54:  57   معلمنا بولس الرسوخ ف  
 الجميع وال داسة التي بدونها لن ي اين احد الر  ".

الرمثخ برياة القديسين وطلب بركة  فياعيريوي  وهينيا نيرييد ان 
" : نذكر ما قاله القديس العظي  اليبيابيا اثيانسيييوس اليرسيولي  

وهكذا فمن يريد ان ي ري فكر اولئص النذينن ينتنكنلنمنون  نن 
  , يلومه بالضرورة ان يبدأ باسل ناسه وتطهيرها بتايينر 
طري ة حياته وين نتنر  الني الن نديسنينن اننانسنهنم بناالتنتندا  
با مالهم ... ثم يحصل  لي ما ا د لل نديسنينن فني منلنكنون 

 السماوان ".
 . والمـــجـــد هلل دائـــما  

 األنبا دانييل
 بن مة الر 

 أس ي إيبارفية سيدني وتواب ها

† 

 الن مة اإللهية والجهاد البفري
 

سؤال نسم ه كثيرا ، هل خالصنا بالن مة اإللهية أم بنجنهنادننا 

البفري، أم أن هناص ارتباط بين الننن نمنة اإللنهنينة والنجنهناد 

 البفري؟

متبنررينن إللهية ي ول لنا الكتا  الم دش " من جهة الن مة ا

" له النمنجند يسوع المسيحالر  مجانا بن مته بالادا  الذي ب

ألنكم بالن مة مخّلصنون بناألينمنان وذلنص لنينش   "    74:3رو

حنتنإ إذا تنبنررننا بننن نمنتنه "   5:7" اي  هو  طية  ،منكم

فنننرأ أن  ٢:3" تي نصير ورثة حس  رجا  الحياة األبدية

خالصنا ال يمكن الحصول  ليه بأي ثمن أو وسيلة وال بنأي 

حق أو استح اق، بل هو  طية إلهية مجناننينة ينمنننحنهنا   

بمفيئته الصالحة الطوباوية الخيرة المملؤة محنبنة. ولنكنننننا 

فلنت دم بث ة إلإ  رش الننن نمنة يج  أن نطل  هذه الن مة " 

"   56:4"  ن  لكي ننال رحمة ونجد ن مة  ونا  في حنينننه

الخالص الذي فتش وبحث  نننه أننبنينا  النذينن تنننبنأوا  نن 

 بل وننمو في هذه الن مة " 51:5بط 5"  الن مة التي ألجلكم

ولكن انموا في الن مة وفي م رفة ربنننا ومنخنلنصنننا يسنوع 

منن هنننا ننأتني إلنإ دور  55:3بط  7"  المسيح له المجد 

الجهاد البفري لكي نطل  الن مة وننمو فيها وننثنبنن أيضنا . 

ولكن هذا الجهاد البفري ال يكون ب يداَ  نن  نمنل  ، بنل 

الجهاد بدون   ال يثمر. تال لنا السيد المسيح له النمنجند " 

إذا لنينش "    1:51" ينو  بدوني ال ت درون أن تا لوا فيئنا  

الاارش فيئا  وال الساتي بل   الذي ينمني ... فنأننننا ننحنن 

 امالن مع   وأنتم فالحة  ، بننا   ، حسن  نن نمنة هلل 

. البنند أن نننانرش وأن  51  -٢:  3كنو  5" النمن ننطناة لنني..

نس ي، البد أن ن مل مع  ، ونجاف ال مل واإلثمار هنو منن 

وأما من يا ل الحق في بل إلإ النور لكي تظهر أ مالنه    "

ولذا أوصانا الكتنا  النمن ندش  75:  3" يو أنها باهلل م مولة

بضرورة الجهاد وال مل حتإ ننمو ونثبنن فني الننن نمنة، بنل 

ن ول أن الن مة لن ت مل ولن تمنح إال لمن ينجناهند ويسن نإ 

ومن ال يحمل صليبه ويأتني بأمانة. حمل الصلي  هو جهاد "

وتكنرينش  7٢:  54" لو  ورائي فال ي در أن يكون لي تلميذا  

فاطل  إليكم أيها األخنوة بنرأفنة   الجسد جهاد ضروري " 

أن ت دموا أجسادكم ذبيحة حنينة من ندسنة منرضنينة  نن   

 775:  57" رو   بادتكم ال  لية. و ال تفاكلوا هذا الندهنر

بل في جهادنا البد أن نصارع ونضبط أناسنا فني كنل فني  

هكذا اركضوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضنبنط ننانسنه "... 

وجهنادننا ضند النخنطنينئنة  71، 74:  9كو  5"  في كل في 

الوم وضروري بكل وسائل األسلحة الروحية وتمع الجسد " 

"  ن   لم ت اوموا ب د حتإ الدم منجناهندينن ضند النخنطنينئنة

البسوا سالف   الكامل لكي ت دروا أن تثبتوا ضند "    4:57

 55:6" اي مننكنناينند إبننلننيننش

وم لمنا بولش الرسول ننانسنه 

الننذي جنناهنند الننجننهنناد الننحننسننن 

اتنننمنننع جسننندي يننن نننول : "

واست بده حتإ بن ند منا كنرون 

لآلخرين ال أصنينر أننا ننانسني 

. وفني  7٢:  9كو 5"  مرفوضا  

كننأوالد الننطننا ننة ال جننهننادنننا 

تفاكلوا فهواتكم السابن نة فني 

جهالتكم، بل نظير ال دوش النذي د ناكنم كنوننوا أننتنم أيضنا  

وأحنذر لنئنال  51، 54:  5بنط 5".  تديسين فني كنل سنينرة

وكم   ابا  أفر تظنون أنه يحنسن  بتهاونكم تا دوا الن مة " 

مستح ا  من داش ابن   وحس  دم الن نهند النذي تندش بنه 

. وتنذكنر أن  79:  51"  ن  دنسا  واودرأ بروف الننن نمنة

أبونا أدم كان مع   في الاردوش ولم يجاهد فس ط وس طنا 

م ه. وبالمثل يهوذا األسخريوطي كان مع السنيند النر  ولنم 

يجاهد فهلص. وكذلص ديماش تلميذ الن ندينش بنولنش النرسنول 

وآخرين استهانوا بالجهاد ظنا  أن الن مة تخلصهنم ولنذا تنال 

ن مة ربنا يسوع المسيح ال ديش بولش الرسول في البركة "

 له المجد ومحبة   وفنركنة النروف الن ندش منع جنمنين نكنم

، هذه الفنركنة هني الننن نمنة الن نامنلنة فني  54:  53كو 7"

 جهادنا.  
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 ) ويمكن طل  إيصال بالقيمة المرسلة     (           

 
 كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكينسنجتون

 
ال يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه، بل المدعو من هللا كما هارون "

(4: 5أيضاً." )عب   
أكتوبر بعيد الرسامة  1إحتفل أباء وشعب الكنيسة يوم األحد الموافق 

ألبينا الورع : 73ال   
 ألقمص مرقس خله توفيق

راعي الكنيسة المحبوب. وبهذه المناسبة يتقدم أبونا القمص رافائيل 

اسكندر وأبونا القس ماثيو عطية وأبونا القس كيرلس فرج وشمامسة 

وخدام الكنيسة وجميع أفراد الشعب لقداسته بأخلص التهاني القلبية 

راجين من هللا القدوس أن يديم كهنوته ألزمنة سالمية مديده 

وشريكه في األنبا تاوضروس الثاني بصلوات قداسة البابا المعظم 

الخدمة الرسوليه أبينا األسقف 

  األنبا دانييل.المكرم 

 البابا تواضروس بأستراليا 

 
 اهالً بالبابا تواضروس الحبيب 

 فنحن شعب أستراليا  ... و هذا اليوم ... لنا عيد
 من هنا ... من بعيد ... نحن سألنا

 وقداستكم كنَت  الحبيب  و المجيب  
 فى غربتنا ... فى غريتنا  تسأل عنا 

 فقداستَك األُب القريب ... ولم تكن يوماً بعيد 
 مشقةً ... و ... سفًر و قداستَك  ال تبالى بتعبً 

 بل هذا لقداستكم يطيُب  
 شعاُرَك المحبة فهى فى قلبَُك ... و ابداً لم تغيب 

 صبى ... وفتى ... و فى المنصورة نَموتَ 
 وبين ربوع مُصرنا وصعيُدها ترعرعتَ 
 من ماُءها َشربَت و من هواُءها تنفستَ 

 من جامعاتُها تخرجَت و تفوقَت 
 صيدلى ماهراً و للدواء مراراً كثيرة قد اعددتَ 

 وبالدواِء كم من مرِة  لمريًض قد  شفيتَ 
 لزمالة الصحة العالمية قد حصلَت و نبغتَ   

 ولكن ... ولكن  هناك  دائماً  نداء فى القلِب وقداستَك لبيتَ 
 فللرهبنة أحببَت  ...  وبالمسيح التصقتَ 

 وللرعية ... وللرعية  كم تحملَت وضحيتَ 
 و لألحداث القاسية فى صمت قد صرختَ  

 وللرُب  صليتَ 
 وُحبَك لمصُرنا قد دافعَت و أخلصتَ 
 وعن كنيستُنا القبطية قداستكم قلَت 

" كنيسنُا  ليست مصنوعة من حجًر أو طوب   
 وانما الكنيسة مصنوعة من محبة القلوب "

 فكما كان البابا كيرلس رجل صالة
 والبابا شنودة معلم  أجيال 

 اما قداستكم ... فقداستكم  رجل المحبة التى تنقل الجبال
 وألشىء عندَك محال   

 فرغم كثرة األحمال فالكنيسةُ ستزدهر فى كل األحوال  
 ففى الوطن و المهجر قداستكم القائد الروحى ... و ... الجوال

 تمشى على نهج سيدك و تصنع خيراً فى التجوال
 وقداستكم سائراً على هذا المنوال

 وندعو لكم بالثباَت 
 على مدى الزمان و األجيال 

 فشعباً ...  أساقفةً ... كهنةً ... شمامسةً و كل األنجال
 يعبرون لقداستكم عن حباً فائضاً 
 ولقداستكم كل السالم و األجالل 
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 صفحات مع المصريين
 الصحفيه وداد مينا الياس

 

 يا قائد الوطن 

 

كان شهرا حااالاب ااةاما  يار  مااسة ااةابا  ا ا ااااا 
تاوضروس وت عه  ماسة و مرة ا هجرة ن يل  يكار 

ثم األحةاث ا اقاقالاقا  الاا ابابارا اياا ا ا ن  اقا   -
األصوات تقهيةا الصةاس اااناون ماجاياج  واث ا اقاوالايايار  و 
ارالضه ثم  حةاث ا وطر وحفل ا قوليير ا غنائا الاا ا اباجاقا  
ا خايس اا قاهرة وك ن يصر احا    قجمة ير ا  بء وا اناكاة 

هناك  ك اك ا فباوي واالسهاا  ماقاة  -اجانب  مادة األبعاس 
 سان  ومبقط  اوق   ن  يو ود الا كل يكان  ن ا ا ا  نب ي  

 ا فساد 
 ...ثم األحةاث ا يويي  ا با تاجاو  ا اوطار طاوال و ارضاا

ا دماد  كوا  ا اقاقاايا ... طافاا ا اقاجااسي....  اودة ا اطالا ا  
يليون طا ب ا قفارو  ماخار اون ماطالا اون  ٠٢ .. لقةاسس

ا علم كل ص اح كم و    بنةوتش محبا ونها؟ ا رغيف ا فيناو 
ا صغير اجني  اةون اي ح و... شنط ا قةسب  ا بعاس غرم ا  

 انايا  ااخاب   ٠٢٢ ني  حبا  ٠٢٢ال  كاد  صةاها ت ة  ير 
االحبيا ات اآلخري ير ا ك اكيل واألاب  وا جي ا اقاةسباا 

 .واالحذم  وخبال 
 

 ماذا حدث لمصرنا؟
حير  ت يل هاذا ا اوااا  ا اقاش ام م اب ا اا  اقالاا شاا اري  

وكابا اه  ها قح و    ران خليل   ران ا ذي   ت ي   وسااا
بب   شهر كايل  ال  ار  غيره حبا حصلت  الاا ا افاو  الا  

 ل  يسبوى ابد ا قهاجار  ٤٨٩١يسااقه   ران  األداي   ا  
حيث تقةيت ااالضال ااحاث  الاقا   داا   ار حايااتاه وكاان 
يوضوع احو  األكادمقا ير يائه صافاحاه ااعاناوان   تاقارد 
  ران  ل  ا سلطه( وذ ك ال  دسابه يسبفيض   ر ا اةواالا  
ا نفسيه ا ب  دالعبه  هذا ا بقرد ا ذى ظهر واضحا الا  نناباا اه 
االدا   ايه وخاصبه ال  كبااه   األ نح  ا قنكسرة( ثم ا ن   

 -حاةماقاه ا انا ا   -اسااا  االس   -ثم األسواح ا قبقرده  -
و ة الا   ٤٩٩٩-٤٨٩٤و  ران خليل   ران  -وغيرها كوير 

  نان و اش ال   يرمكا وحققت ي يعات كب ه ا رام ا وانا ااعاة 
   .انباث شكس ير

ير  ٤٨٨٠ويره ثانيه حصلت  ل   ائجه   ران األداي   ا  
سااطه  ح اء ا براث ا عرا  الا  ابابارا اياا تاقاةمارا الناباا ا  
  .االداااااا  واال اااااباااااقاااااا ااااا  ون ااااااطااااا  اال ااااابيااااا 

 .ومحضرنا دائقا او ه
 َوْمل اليه تاكل يقا ال تجسع .

 وتل س يقا ال تصن  
وهذا ا ب يل ال  كلقاته  شعرهاا كالاقاا اار ت  حاوا. يصار.. 
يصر ا  لة ا جسا ا  ص حت تسبوسد ا ققا ير ا خااسث ااعاة 
ان كانت يصةسة  ه اجانب ا قطر او ا ذهب األايض كقا كاان 
مطلق  ليه  قا معود  ل  ا  لة ير ا عقل ً ا صعا اه..  صا احاناا 
نسبوسد ا ققا حب   وكان يسرطنآ او  فنا او ماحاباوى  الا  
اى نسب تلوث يحظوسة او غير ياحاظاوسة.. كاياف ماعارالاهاا 
ا قواطر ا  سيط ا ذى مرمة نش اع  برته اا رغيف وال ش ن  ه 
  ااااانااااباااايااااجااااه ا اااابااااحاااالااااياااال ياااار اااااعاااايااااة او ااااارمااااب.
 ر األبعاس ودخو. ا قةاسس هذا ا عا  يهج ه احق! ويهاذ اه 
ال حة  ها.. ن حث  ر االنباث ا اقاحالا  ال ناجاةه.. ونذا و اة 
مكون دون ا قسبوى وانفس بعر ا قسبوسد ال كوير ا عياو .. 

ا خياطاه يافاصاو ا .. ا اجاوده ياحاةودة..  -ا سوببه يقطو ه 
حب  االببيكه.. االببيكه يسبوسده؟ هل هذه ه  يصار ا ابا  
اا.  نها ا رئيس  قا.  ا اة ا انااصار   نصانا  يار االااره 
 لصاسوخ؟( ا حقيقيه تصةين  كل ص اح وانا اتصفاا اخا ااس 
ا وطر و ارآ ا خ ر وآبق  ا ر ي.. وا ر ى االخر.. ا قهم هاو 
يا ن اهةه كال صا ااح.. ا ساعا  خالاف  اقاقاه ا اعاياش.. يا  
ا بجا ى وتقةمرى  لقرآه ا قصرمه ا ب  تاخارث كال صا ااح 
 لعقل ال  ا قنا . خةيه ا قادسمر  ضقان  ققه ا خ ج ألبرتهاا 
اس ب اسيط.. نس ه  ا يه ير ا   اا  وا ار اا. ماناا  ا اناهااس 
ومصحوا ا ليل.. واا   م االهقه  اةا.. و كر االهم شيئا واحاة  او 
  هناك يسش يه ويراا ه و اقال يالاباج  يااكاان هاذا ا اوضا .

 

  هل غضب هللا على شعب مصر؟

 
ياذا محةث  قصرنا؟ وياهذه األحادمث ا صادسه  ار  الاقااء 

نتاياان ا احاياواناات    و ياعااشاره  -نكاح ا وداع  -  هرمير 
ياعااشارت  بايارات  -او. اإلال  -ا حيوانات( نسضاع ا ك ير 

 واث األطفا. ا حقل شر   حب   و اببقر  سااعاه  -ا حر  
تكفير  قي  غير ا قسلقير هل هذه ي ادئ ا ا  دمار  -بنوات 

بوى؟ انها ي ادئ ال تسبهة  خاةياه ا اةمار وال ا اوطار وال 
  وال مقكر الي ننسان  ه  قل ان مبق لها او مقارهاا. -اإلنسانيه 

ونذا كان هذا هاو حاةماث ا ساا ا  الاب  اجاب  الا  ا احافال 
ا قوبيق   يهر ان  يل ( ال  ا باجاقا  ا اخااياس احاة آحايااء 

 لقاهره ا جةمةه . وحضره اآلال  يار شا ااااناا 
ً ساالاعايار  الام   ا اقاوالايايار(  مقا.   رون ا فا
ا قبعةد األ وان يول   وان ا طيف وااوس ااجح 
الا نفس ا وات مخرث  لينا ا  يخ ص ري  ا اة 
ا رؤو   بباذ ا فكر ا ققاسن ااجااياعاه األ هار 
م يا اليه تصومر اليلم ڤيةماو  الاعاباا  ا اخااصا  
   ا جناساياه( الاا ا افاراش اايار ا اجو ايار ؟!!

/ ٨/  ٤٢وهذا ن ر الا  رمةه ا قصاري ا اياو  
هذا اجانب اببقراس ا حةمث  ر  واث  ٠٢٤2

 ا قاصرات و  واث ا حره او يلك ا يقير .
 

 في اي عصر تعيشي يا مصر؟
  اال مكفا شكل ا  اسع ا قصري ويا آِ. ا اياه يار تاخالاف ؟
 مر يحل ا فاكه  ا ذي كان مابافانار الاا  ار  ا افااكاها  الاا 
صنادمق  شكا. و   وان  ص حنا نري ا خضاس و ا فاكه  الاا 
ً وباط ا اقاقااياه و  االس  و  يايه ا ا اائاعا  يابارااعا   سضاا

 ا ذاا  . 
 مر االبواق ا قصرمه ا لبا كنّا نفرح ااا اذهاا  ا اياهاا باوق 

  -ا بواليقيه وبط ا  لة او ييةان ا جاي  الا يصر ا جةمةه 
 مر ا  اسع ا قصري ا نظيف ا حاالل اا   ا  ا  ابام ا اوبايام 
مسير اوقه واساط  ي اةود ا اظاهار و ا اقاوا  ماباحاةث ثاااات 
ا ناظارة الاا ا اباةاد وا اوا اات الاا شاعاوس هافاهااالا  تاخاطاوا 

 كا غجا.....
يا  ساة االن طرح وشواس  وذااون وناظارات حاادة شاربا  
اابي  و ب يب  جي   ا  كل ينها يا هو  ل ا   ايض مصال 
 لرك   ثم تاحابايا  ااناطالاون او باروا. وابا  ياوال باروا. 
ا سنةااد.....  يا ا ا اناات......... با احاان ا الا . آذكار األالاب  
ا قةمق  مبقخطرون الا سشاا  وتنابق وخصر نحيل..... االن 
انظر   ة ا فباة  ها اسقير ... ير ا الاا ياحابا اقا  ااطارحا  
وحجا  تبفنر الاا األ اوان واالشاكاا. وو ا  يصا او  ااكال 
األ وان وحوا ب باقاياكا  و اياون ثاقايالا  ا ساواد ثام اناظار 
ألبفل ... ألسي ا  نطلون ... آة ير ا  نطلون .   ن   ياس الاقاط 

 ضيق و كن  مربقها ك نها  اسم  الون القط .
 

 يا  ر ا قبسكعون  لا ا قهاوي وا نواصا ي  دخان ا  ي   
وا سااعااا. ا ااعااا ااا... الااهااذا ياار  يااحاالااا!!!   ماار األنااةماا  
وا قراكج اال بقا ي  ويراكج ا   ا  وا ساحاات ا ارمااضايا  
 مر ا نةوات ا وقاالي ....  مر ا اجاوايا  وا اقاشباساات ا اةمانايا  
 ودوسهاااا األبااااباااا الاااا اااانااااء ا اااقاااجاااباااقااا  وا  ااا اااا ؟
 آكاااد آشااعاار  ناا  الااعااب حاالاات ا االااعااناا   االااا يصاار...

 ٠٢٤2/  ٨/  ٠٨ن رت صحفنا ا قاصارما  وا اهاجة اال اب  
ا ط ال وا ارق  -خ رآ اا صوت وا صوسة داخل يسجة  لصبة

وا بقامل ا قسبهجئا مرددون  غني  الرمة األطرش   ماا باب  
 لا ال ا وال ك ... ما سبو. هللا( هذا الاا ياكاان ياخاصا  
  ااالاااعااا اااادة وا اااو ااا  واإلسشااااد وا اااقاااو اااظااا  ا اااحاااسااانااا 
نن دوس ا قسجة هو األصل ودوس االيا  اليه هو األصل  مضاا 
ألن  اعة ا صبة مسبق   لحاضرمر ومجلس يعهم هام مسا  اون 
وهو مجيب  لا كال ي ااكالاهام االااباصاادما  واال اباقاا ايا  
واألبرم  وم رح ياا هاو حاب. وياا هاو حارا  هاذا االياا  
معر  تاقارما اا كال شاخا  داخال ا اقاساجاة ماقابار  ياناهام 
ومحاوسهم ومرتقا اوقاالبهم ا قجبقعي  ومقو  بلوكهم ومصحا 

 الهقهم:  مر نحر ير كل ذ ك...
 و قاذا ن قا يبفر ايار  الاا ياهاا . تاجداد ماوياا ااعاة ماو .

 
  ثبث بنوات االن  لا حكم ا رئيس ا سيسا

 ...تاعااب ياار تاكااراس كاابياا   ار تااجااةمااة ا اخااطااا  ا ااةمااناا
ا رئيس ا سياساا تاعاب يار تاكاراس ضاروسة ا ا اةء.... واناا 

 يعكم ... ياذا محةث؟
ن ااهاة كال ماو  ياجماة يار ا افااوضاا وا اباسااياب االخاباااا 
واالنسانا وا عقائةي.  ا رئيس مبحةث  ار تاجاةماة ا اخاطاا  
ا ةمنا وا بطوس االصبحا والا نفس ا اواات ناري ا ارئاياس 
ا اجااةماة  اجااايااعا  ا اقاااهاارة ا ااةكابااوس ياحااقاة  اا اة ا ارحااقاار 
 ا خ ب .... وايل  نه يا ايل ير ا قب ةدمر كيف نفسر هذا؟

ثم نري يحاال  ا قنيا ا لواء  صا  ا  ةموي ا قحاالظ  ا قلبه ا  
  ...دائقا ... تواعنا  ن مكاون ا اجاةماة اكاوار ا اباةاال وتافاباحاا
 ...و ااكاار ان  اام مااكاار  االااا ناافااس ا  اااكاالاا  الااهااو  كااواار

ا رئيس مبحةث  ر تجةمة ا خطا  ا ةمنا والاا نافاس ا اواات 
تنب ر  ك ااك ا افابااوي الاا ياحاطاات ا اقابارو وا اجااياعاات 

 هل مبم ذ ك اعلقه    ياذا؟...وا سشا.
اقةس يعرالبا ا رئيس  يس سئياساا  الاجاقاهاوسما  و اياس الاقاط 
صاحب ا سلط  و كن  صاحب ا قراس األخايار ااا اقاواالاقا  او 
ا رالض  لا تعيير يجرد يعية او دكبوس الا ا جايع  ويرالاق 
ابقرمر  ينا يفصل القا اا. االير اا قواالق  وا بصاةماق  الاا 

 سئيس  ايع  ا قاهرة  و يحاال ؟
  

 ....يا قائد الوطن
 ااطع  ---ال كلق  حق حا ي 

الةك وثقت اك وشع ك خرث اا قبمير م امعاك اصاةق يصار 

 تااحااباااث صااةاااا وانصاااالااآ -تااحااباااث ياانااك وااافاا  اااوماا 
ننك  ست اي سئيس .. انك سئيس بااااق  الاقاخاااارات وتاعالام 

 .تقايآ ا عث ير ا وقير
  .اال ب  ما سئيس ضعيف وا جةم  وا صةق اليه اليل

 ....يا قائد الوطن
كل الرد ويواطر الا يصار احا اك اصاةق باواء الاا داخال 
يصر او خاس ها... ألن  س ي اليك ا عاة. وا احاق وا اوطانايا  
س ي اليك االاار ا ا ااس  اقاصار ماةسك كاياف ماعااناا ا  اعاب 

 ....وينبظر اإلصبح ا قاد 
 قة اةيت ا كوير ير ا ق رو ات ... يئاات االياياا.  ارصاف 
طرق  ةمةة ونن اءات  ةمةة واتفاايات اااهارة  اةماةة و اكار 
نرمة يواف حاا   وحاابام ودالاعا  ااوما  تاحاقاا ياجاباقاعاناا 

  . ويعبقةاتنا و خبانا و والدنا
ا  عب الا ا ةاخل وا خاسث يعك ماشماةك ومسااناةك وماباطالا  

 . إلصبح ا قلقوس
 ...يا قائد الوطن

الا حواس  ك ا ل ا رئاب  كان  اك تاعالاياق واضاا ان يصار 
  يحبا   الصبح وننك ببكون اابيآ حبا ماباحاقاق اإلصابح
واأل هر  م مغير ا خطا  ا ةمنا وسالض شياخ اال هار ندانا  
دا ش اا قنظق  اإلسهااي  وسالض تكفايارهام ووصافاهام اناهام 
  يسلقير و كر  لا ضب.( وان ا قسلم ال مقبل اكاالر.. والا  
 قي  ا قناهج ا ةسابي  ير ا قرحل  االابةائيه  م مبم اى تاغايار 
يلحوظ ويا ا. ح ة ا فكر ا عةائا ينب را تحت شعاس   يار 
ابلوا كفاس وير ابلوا  يسوا اكاالر( هذه ه  يعاد ه ا بعليم ا ب  
تغذى  قو.  طفا. ا اياو  وس اا. ا اقاساباقا ال الا  ا اقاةاسس 
ا حكويي  ا ب   ص حت اليها ا واطنيه يجرد اوال.. وال تنفاذهاا 
العب و لقاً. ال مو ة ياده ا برايه ا وطني  ال  يناهاج ا اباعالايام 
تحث  ل  احابارا  االخار واحابارا  ا اباعاةدما  ا اعاقاائاةما  .. 
ويا ا ت  لسات ا صلا ا عراليه تةوس  ل  حاقاوق األاا ااط 

 .وتبجاهل ا قانون
 ..... ياقائد الوطن

 بن  م معاود األاا ااط ا اقاطارودمار يار ا اعارماش  ا اياوتاهام 
و  قا هم  بن األا اط ال م عرون اااليان ال  صعاياة يصار. 
و آلن ا قراه تهان ال  ابدى اير ا جهل وا خبان واالغبصا  
  .و واث ا اااقااااصااارات ويسااالاااسااال الااابااااوى االهااااناااات

 ..... ياقائد الوطن
نحر الا  اص  االس  نة قك تقايا ونسانةك وناذكار ااو اك 

ت كية  ل  يسش يبه ا اخاطاا  ا اةماناا  ٠٢٤١دمسق ر  ٩٤الو 
و آلن اال هر  م مفعل شيئا واإلهانات  اهااساوماخارث  الاياناا 
ا فقهاء ا خجل ا فباوى اخارهاا يضاا اعاه ا اوداع وياعااشاره 

 .ا  هائم.. ته ط اا قجبق  وال ترتق  اه
      ياقائد الوطن

ض  مةك  ل  ا جرح.. وكر حابقاً الن ا اقانا الا   اياسات الا  
تفجير ا كنائس القط و كنها امضا ال  ا كبب ا ب  ت وه اسا  يا 
ال  يصر وهو ا بعامش اإلنسانا ا خاطاا  ا اةماناا هاو ا اذى 
مقن  ا عنف و يس األير. يناهج ا بعليم تنق  وتاحاقا  ا افاكار 

  . يبحقق يجبق  يسا م
 . ياقائدالوطن.. ال تخذل شعبك

 وحقاك  هللا مايصر
 

  ٧١٠٢حركه نقل السفراء لعام 
 

ا بقة ا رئيس ا سيس  ال  شهر اغسطس حركه نقل ا سافاراء 
شخصيه.  هقها ا سفير يحاقاة ادسماس  ١٠ا قصرمر وشقلت 

ينةو  يصر  اةى االيام ا اقاباحاةة وا سافايار  ابء ماوباف 
ينةو  يصر  ةى اعوه االيم ا قبحةة اجينيف. وا سفير  ماقار 
كايل وكيل او. و اسه ا اخااس اياه وا اقا ار   الا  ااطااع 
ا  شون ا قا ي  واإلداسما  وشاشون ا اةماوان ا اعاا  ااا او اسة 
بفير  قصر  ةى ا يااان. واة خة  بيادتاه الا  ابابارا اياا الا  

انصب  ايا ال  بيةن  ومبقب  ا ع ياباه  ٠٢٤٠-٠٢٤٤ا فبرة 
  .ك يره ير ا جا يه ا قصرمه

وا سفير  يير يليكه ا قسيحا ا وحية ال  ا قائقه ا با  احاباوت 
 .شخصيه حيث تم اخبياسه بفيرا  قصار الا  األس انابايار ١٠

الاباره  ٠٢٤٢وا سية ا سفير  يير يليكه حضر الببرا يا  اا  
ا قنصل ا عا  طاسق ااوبنه. وكان ا سية يليكه و مرا يفوضااً 
ال  ذ ك ا وات وحضر ضقر  جنه ا قواطنه حيث كان ا اوالاة 

شخصيه  ل  ا ل  يسبوى ارئاب  ا و مار ياحاقاة  ٠٠مضم 
  ة ا قنعم ا ضرغايا. وكان حضر هذا ا والة ضقر  او اباه 
ال   يارماكاا وكاناةا و بابارا اياا وذ اك الا  نطااس ا اباصاحاياا 
وا ةمققراطيه وا بعر   ل  ي اكل ا قاصارمار الا  ا اخااسث 

  .وذ ك البره ا رئيس حسن  ي اسك
هذا واة اةيت تغطيه شايله  هذا ا والاة وناباائاجاه ن ارت الا  

  .اببرا يا وا خاسث
هذا واة تقرس حضاوس ا سافايار ماابار  ااااة ا اقاناصال ا اعاا  

 ٠٢٤٩اا قنصلي  ا قصرمه ال  بيةن  اببرا يا ال  يطل   ا  
وا سية ا سفير مابر  ااة شغل ينصب نائب يساا اة ا او مار 
  شون ا سلاك ا اةاالاويااباا وا اقاناصال و اه خا اره طاومالاه 

 .اا خاس ي  ا قصرمه
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 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 بقلم وريشة : جون كرياقوس

 
طررر ررح الررارركررويررة اوعررارررالرريررة يررو ررو  قررانررو     ا  

المثليين  وعاطال  عام  بأرعالهم اعامارات الاصويح بالربرريرد 
لمعرفة هل عيام بالموافقه أم ال ين أجل  تغير قوانين الز ا  فرى 

 –يرلريرو  ر الر  411 هذا اوعافااء قد كلف الد لة   –اعاراليا
 ناائجه تاضح فى اوعبو  او ل ين شهر نوفمربرر الرقرارم  يرن 
بعده يقدم للبرلما  للموافقه عليه.؟  اوير قد يبد  ريمقراطى فرى 
المظهر  لكن فى الجوهر هو أير فى غايرة اوهرمريرة  الر رطرور  
 بكل ناائجه على كل المجامع اوعاررالرى بروجره عرام برل  عرلرى 
الموافقه على   ا  المثليين بشكل شرعى  رعرمرى ىأب برز ا  
ش صين يرن نرفرل الرجرنرلا.وو  الرواقرع رغرم  سراعريرة هرذا 
المو و  الشائك على طبيعانا  عقيدتنرا الرمرسريراريرة الرمرصرريرة 
الماافظة  الماوارثة  الاى ترفض تمايا يا قد يندفع  ينادر اليه 
المجامع لو تمح الموافقه عليه   يث يربرد   رارى اش  اشرارعرال 
الجدل  الاوار   رلرقرات يرن الرمرنراقشرات برل  يرن الرمرسريررات 
الااشد   اعالنات  بشراء اوصوات بل  بالعنفى قد تم اوعاداء 
على رئيل الو راء السابق  أبوت  لعدم تأيده للز ا  المثيلينا
أب يسا ديو  كافة الوعائل  اى الغريرر يشرر عرة  الرارى تر يرد 
الموافقة على الاغير المطلوب  أيضا وجل ياا لة الاأثير المباشر 
على اوغلبية الصاياه  لكى تركرو  الرنراريرجرة  راعرمرة برالرارغريرر 

 لألعف يثل ه الء بأنهم: ال يعرفو   ال يرفرهرمرو   -المنشور..
ونه قد طمسح عيونهم..  ين ثمة ياطلب اويرر فرى أ  نشرارر  
كلنا عوياىذلك لو أتياح الفرصة للبعض يرنراا لرارو ريرح أهرمريرة 
 خطور  هذا اوتجاه على يسارقربرل اوجريرال الرقراريرة  ربرمرا قرد 
ياطلب ينى أكثر ين  لقة  ا د  فى طرح ذلرك اوترجراه الر رطريرر 
 هو يا ال نريده للمجامع الذب نعيشه  خوفا ين يساقبل يظلم أ  

 فى الاشبه بسد م   عمور   الاى غضب هللا عليهماو   
                                         

لم تعد المثلية الجنسية أو ما يُطلق علييي  إذا يا هو   ا  المثليين : 
أير غير يألوف فى الغرب أ  في أكثر الحاالت "الشذوذ الجنسي" 

) وخياةية ديعيد أدتيدا   اى لم يعد ين المارياًت فى الاديث عنه
الكثيرين عن الدين حتى نجد أنهم يغلقون الكنياسيأ أو ييويييعيونيهيا   

النفود والدهشة التي قد يصاب دها الكثيييرون   وعلى الرغم من حالة 
عند وةف فالن دالمثلية الجنسية، ألن  شذّ عن الطيرييق الصيحييي  

اختاد مثيل  الجينيسيي قيريينيا لي ، وميثي    في عالقت  الجنسية دعد أن 
بالطبع بأ  الّز ا  ليل فكر  اباكرها اإلنسا  بل هؤالء يتجاهلون 

المثليين يقيتيرحيون ميا هيو  يد ”  فزواج“   فلهذا  هي  صية ين هللا،
مغاير للطويعة األنسانية أي داالتحا  ما دييين د يلييين أو يميرأتييين، 

والويولو ية ما ديين   ودهذا يضردون دعرض الحاسط الفوادق النفسية 
. فوارق تجعل ينهما يكّمال  لربرعرضرهرمرا الربرعرضالر   والمرأة، 

يرارنرافرى  يربردأ   بالرز ا  الرمرثرلري واألهم من ك  ذلك أن ما يسّمى 
األطيفيا  ”  الّزيجات المثيلييية“ كما قد تترك  اإلنجاب  تربية اوطفال

دحالة غير طويعية ويكور الّطف  يّما ددون أب أو من  ون أّم. يعييي  
وسط يمرأتين أو د لين واحدًا منهما ال تردط  دياليّطيفي  أي ةيلّية 

هيذا اليوضي  ديديولو ية ودالتالى فعدم ضمان استمرادية اليويشيريية 
ين عواقبه إنارا  الشاذ د  وكره هؤالء للوض  الطويعي أمر يكون 

أجيال جديد  ال ت ين بادنى  اناطاط هذا السلو  الشراذ  ترغرلربره 
وذلك مينيذ ديدء   الذي نارت عليه كل اوريا   على الو ع الطبيعي 

يلهللايقهللا  ُ  الخليقة،فقد ذكر فى أنجي  العهد القدييم واليجيدييد وحيييق خهللا
لهللاقهللاُهما  أُْنثهللاى خهللا لهللاقهللا ُ ذهللاكهللاًرا وهللا ةِ  ِ خهللا تِِ ، أى عهللالهللاى ُةودهللا اإِلْنسهللاانهللا عهللالهللاى ُةودهللا

قهللايا هللا لهللايُهيْم  يُهيُم  ُ وهللا كهللا ، »كما دهللايادهللا اْمياُوا األهللاْدضهللا اْكيثُيُروا وهللا أهللاثْيِميُروا وهللا
يلهللايى  عهللا ياِء وهللا عهللالهللاى طهللاْيِر السَّمهللا ِك اْلوهللاْحِر وهللا تهللاسهللالَُّطوا عهللالهللاى سهللامهللا أهللاْخِضعُوههللاا، وهللا وهللا

اٍن يهللاِدبُّ عهللالهللاى األهللاْدِض. يهللاوهللا  ونيفيأ 82-82     1سفر التّكيويين ”) ُكّ ِ حهللا
أُْنثهللاى   ” 7-6  11القو  دانجي  مرقأ) ِليقهللاِة، ذهللاكهللاًرا وهللا لِكْن ِمْن دهللاْدِء اْلخهللا

يهللايْليتهللايِصيُق  ي ُ وهللا أُمَّ ُ يُ  أهللادهللاياهُ وهللا يا  ُ. ِميْن أهللاْ يِ  هيذهللاا يهللايتْيُرُك اليرَّ يلهللايقهللايُهيمهللا خهللا
أهللاتِِ .  وحو  دؤية الدين سأذكرها مرة أخرى     ”)دِاْمرهللا

                                                                                                                                                 
فليأ جانب ين علبيات المثلية الم ثر  فى نموالمجامع السوب:

األمر يختصر فقط تأثيره على السيياسية واليقيوانييين واليتيعيليييم فيى 
المدادس أوالدين..الخ د  وأن تأثيره الغييير ميوياشير عيليى السيليوك 
الوشرى دو   عام وهذه المعضلة قد تؤثّر سلوًا على تردييية اليّطيفي  

 قد قرأت عن نرمروذ  كرا  ترم والنشئ فى حيات  اليومية ومستقول  
عر ه فى أيريكا الرارى ترعراررف برز ا  الرمرثرلريريرن فرقرد عرر  
الالفزيو  اويريكي عائلة ين الشواذ تارألرف يرن رجرلريرن تربرنريرا 
طفلة.  كا  أ د ه الء الشاذين طبيباً  هو الذي يقوم برد ر اوب 
بينما يقوم الش ص اشخر بد ر أم الطفلة،  يث يبرقرى يرعرهرا فري 
البيح يرعاها. إال أ  الطفلة لم تساوعب بأ   الدها   الدتها يرن 
نفل الجنلو فهي ترب العائالت يكرونرة يرن رجرل  ايررأ  هرمرا 
اوب  اوم  هذا  كا  له تأثير نفسي كبير على نمو الفاا  بصرور  
طبيعية، خاصةً عنديا تكبر  تعرف يا يعنى هذه الراريرا  الشراذ ، 
ً  لركرنرهرمرا  غير الطبيعية الاي تعيشها يع رجلين شراذيرن جرنرسريرا
ً براربرنري   الداها باكم القانو  الذي أعطى الاق للشاذيرن جرنرسريرا
اوطفال،  اربين بعر  الاائط كل تعاليم اوريا ،  كل اوعرراف 
 الاقاليد الاي تسير  اى في ر لهم الاري ترارسرايرح يرع الشراذيرن 
جنسياً  تمناهم  قوقاً جائر  يثل تبني رجلين لطفلة. فماذا عوف 
يكو  يساقبل هذه الطفلة نفسياً عنديا تكبُر  تعير  يرر رلرة يرن 
الاشوي  العقلي ال طير نايجة  ياتها غير الطبيعية يرع  الرديرن 

وهكذا فيما توين دإن األشخاص الذين ييعيانيون مين غير طبيعيين..و؟
المثلية ال تكون حياتهم ها سة أو آمنة أددا د  ينهم يعانون من هيميوم 
واكتئاب، ودسوء األمر وعواقو  الوخيمة على الفر  ومجتمعي  فيإن 

هرو أيرر كرا  قم  تلك الظاهرة ومحاولة معالجتها والقضاء عليهيا 
يشغل كل المجامعات السوية  يث أ  اناشار هذا المثرلريرة يرعراربرر 
تاظير  تادب كبير للبشرية  ي الف طبريرعرة الرمرجرارمرع  يرا قرد 

ي رب ذلرك يرن 
تناقضات كبيرر  
 عرررواقرررب فرررى 
المساقبل  ليل 
فررقررط يرر ررالررف 
ترعررالريررم اوريررا  

 السما ية.
  
الررربرررالر الرررارررى  

تعارف  ترطربرق 
   ا  المثلييرن:
فررررراوعرررررارررررراف 
القانوني بز ا  
المثليين يردعرى 
الررمررسررا ا  فرري 
الررررررررررررررررررررررز ا  
 بررالرر ررصررو  
ين قبل ي يديره 
 بررالرراررالررى كررا  
هذا الرمرو رو  
يشرررغرررل فررركرررر 
الرررعرررديرررد يرررن 
الررد ل، خرراصررة 
يررررنررررذ أ اخررررر 
الرررارررسرررعررريرررنرررات 
 برررررررررررردايررررررررررررة 

..وهكذاو دنا دأن زواج مثليي الجنأ  أةو  مسموح د  اولفينيات.
واليية  66حاليا في أمريكا كلهيا )فيكيان اليزواج مسيميوح دي  فيي 

والعاةمة واشنطن فقط وذلك قو  حكم المحكمة العليييا األميرييكييية 
 86دتشري  زواج األفرا  من نفأ الجنأ في كافية اليوالييات ييوم 

هولندا،   أيضا يوجور فى:ودموادكة الرسيأ أوداما ،  8112يونيو
دلجيكا، يسوانيا، كندا،  نوب أفريقيا، النرويج، السوييد، اليدنيميادك، 
ألمانيا، فنلندا، الورتغا ، آيسلندا، األد نتين، أودو واي، نيوزلنيدا، 
الورازي ، كولومويا، فيرنسيا، ليوكسيميويودج،  يميهيوديية أييرلينيدا، 
دريطانيا )ينجلترا وويلز واسكيتيلينيدا فيقيط  وديعيت اليوالييات فيي 
المكسيك. زواج المثليين المعقو  فيي هيذه اليدو  ميعيتيري دي  فيي 
يسراسي ،  زد أدودا، كوداساو، وسانت مادتن )للزواج اليميعيقيو  
في هولندا فقط  وحيق تعتورهولندا هي أو  دلد يسم  لازواج مين 
نفأ الجنأ وذلك كان الزواج المعتري دها قانونا، اعتوادا من عام 

وأنيوا   أيا الز ا  المدني  العي  الرمرنرزلري  الرمرشرارر . 8111
أخرى داألعتراي دعالقات الجنأ اليميثيليي ميو يو ة فيي  أنيدودا، 
كرواتيا، التشيك، يسراسي ، ليختنشتاين، سلوفينيا، سويسرا، المجير، 

 واليات نيوساوث ويلز، كوينزلند، تزمانيا وغرب أستراليا.. 
                                                               

فالقانون يحيظير االعيتيراي دياليزواج مين نيفيأ   أيا فى اعاراليا :
. وم  ذلك، كي  اخيتيصياص 1261الجنأ وفقا لقانون الزواج لعام 

الحكومة األسترالية  كانت  عما  لفعلية الزو ين من نفيأ اليجينيأ 
دطاسفة واسعة من حقوق مسياويية ليتيليك اليميمينيوحية ليازواج مين 
الجنأ اآلخر ودحكم الواق  ييتيم اكيتيسياب هيذه اليحيقيوق مين  ون 

وعيالوة   المعاشر  غير المسجرلرة .تسجي ، في ظ  حالة تسمى 
على ذلك، السجالت الرسمية فى المعاشرة الحالية هى مو و ة فيي 
 1نيو ساوث ويلز وتزمانيا وفيكتوديا والعاةمة كانورا وذلك مينيذ 

، فيتم التعري على الزو ين من نفأ الجنأ كشركياء 8112يوليو 
دحكم األمر الواق  في مجموعة واسيعية مين اليتيشيرييعيات فيي كي  
اختصاص الحكومة األسترالية، ديميا فيي ذليك اليتيقياعيد والضيميان 

كيانيت 8117اال تماعي والرعاية الصحية والضراسب. وفيي عيام 
حالة " ريأ أدرامز والطاقة" أةو  "فيونا" أستيراليييا وذليك فيى 
أو  المعتري دها قانونا الزو يين مين نيفيأ اليجينيأ ديعيد أن قيام 
" ريأ أدرامز" دين الجنسين ودتعدي  دعملية  يراحييية فيي وقيت 

 الحق دسميا فمن   واز سفر كاإلناث..    
                                                           

فرقرد   ياا لو  اش  أ فاء الشرعية على الشرذ ذ فرى أعراررالريرا:
عرف بأ  اوغلبية عواء المادينين أ  غيرر الرمرارديرنريرن ير يرد   
 ياساياو ى ا على اوقل اليعار و  بقو ا فى  صرول الشرواذ 

 يع  على نفل الاقوق القانونية لأل  ا  بموجب  ثيقة يدنية و؟
هذا اليكافو   لم يقنع المثليين  يعابر   ين يعار هم فى فركرر  
الز ا  هم ياعصبين  اقدين  غير ياساياين، بغض النرظرر عرن 

وهيا نيجيد إعراررا راترهرم لرهرم؟  يقدار اإل ارام الذي يظهر نه فري 
دسيأ الوزداء وآخرون يوافقونهم لكى يحصليوا عيليى هيذا اليحيق 
ى أرر  تمايا أ  يصار اهم بالموافقة قد تكو  وعباب عيراعريرة 

أمير  الرمرثرلري”  الز ا “ يعابر المثليو  أ     يصالح ش صيةاكما
ينددج ضمن القوانين المدنية مثا  موضو  التمييز العنصري وهو 

أو غيره وأن هذا الزواج ال يتناقيت مي    أمر ال يمت دصلة للّصحة 
برل  بشرارن الّطويعة..  وها هم يسعون دكي  وسياسيليهيم ليليوةيو  

الناس للثور  للّضغط على المجامع لاقبل الرعمى للعالقات المثلية 
الرولرع    هوأيضا يا ينذر بثورات ال قة قد تدعو يساقبال إلى تقبل 

داألطفا  مثاًل والّشهوة واألنحال  الجينيسيي وغيييرهيا مين  الجنسي  
” اليزواج“ العالقات غير الطويعية، ونجحيهيم فيهيذا ييعينيى تشيريي  

لاصبح الد لة بذلك الراعية الّرعمية  الفّاعرلرة لرمرثرل هرذا المثلي 
برل  فرى   الّز ا   يث تدعو المرسر  لريرن لرارشرريرع هرذا الرز ا  

لانشئة اوطفال على يبردأ ترقربّرل الرمرثرلريرة  ترعراقرب أي   المدارس 
، ودذلك تضرب دعرض الحياسيط ش ص يعار  يثل هذه العالقات

الدين والتاديخ وعلم النفأ والطويعة والتى كلها تتوافق دشيأن كيون 
 باجاهلهم أب جردل رائرر الريروم  -الزواج عالقة دين د   ويمرأة 

يعار  ذلك  أال عيعابر ذلك عنصرية أب بإ رفرائرهرم الشررعريرة 
الكايلة على أعلوب  يا  الشذ ذ الجنسي  الرذي يرديرنره الركراراب 

الخط ودأني  خيطيييةي وأيضيا  ون   على طو   المقدس بكل   وح
أّيرا الرّز ا  أعتواد دأن الزواح التقليدي ييعينيى ديانيجياب األطيفيا  

المثلي فهو عقيم بطبيعاه يا يدفع الثنائي المثلي إلى اللرجروء إلرى 
)كياليتيليقييي  الصينياعيى ليليميرأة ديويويضيات  طربريرعريرة  غريرر   طرق 

ذكرية..ولكن ال يصل  دالطو  الير ي  تيليك اليطيرييقية  ي أو حيتيى 
ألساليب معقّدة ملتوية أو اةطناعية لالنجاب ضد الطويييعية، فيكيلي  
الشك سيحرم المجتم  من  ي   ديد عاش ضمن  ّوٍ عاسلي ميوينيي 

اليميجيتيمي  يليى ميخياطير   على األسأ الطويعية وهو ما قد ييعيّرض 
أ تماعية وأمنية د  وأزمات متنوعة..الخ وم  انهياد القيم األنسانية  

 ويُضعف األخالق العامة د  وطهادة المجتم   
                                                                   

بررغرم أ    جهلهم بعواقب  ي اطر المثليية الجنرسريرة    اجرهرم:
تعاليم المسياية التعرف الكراهية  الاعصب  الذب ربمرا يرظرنرو  
أ  ين يعار هم هم ياعصبرو   أ  اويرر يرجررر كرراهريرة لرهرم 

أن وضعهم ليأ فقط أن  ضد وةايا   منذ الخليقية   ر   أرراكهم
أو ضد تعاليم الدين والنصوص الدينية د  وضد اليحييياة اليطيويييعييية 

نجد أ  طريقاهرم الرو ريرد  ولهذا   ودعوو ية للشذوذ المؤ ى للهالك.
هو قمع ين يعار ونرهرم  ترجراهرلرهرم لرلرمرعررفرة الرفرطرريرة  هرو 
بإعابارهم الشذ ذ أير طبيعي  بسعيهم باكميم افواه يرعرار ريرهرم 

الشذوذ الجنسي أمر مقوو  وذلك دوض  زواج المثليين على  ولجع  
قدم المساواة م  الزواج التقليدي ديين اليجينيسييين سيواء ديييوليو يييا 
وفسيولو يا ونفسيا ..وهم ديذليك يضيرديون ديعيرض اليحياسيط ديأى 
 داسات وادحاث دأن أتجاهم المدمر هيو تيهيدييد اسيتيقيراد اليزواج 
وضد األتحا  الطويعي، ولطويعة تكوين األسرة السيويية واليتيكياثير، 
وألخالقيات المجتم  وكرامة اإلنسان، ونقاء اليكينيييسية، ومسيتيقيوي  

أن  ليأ من حقيوق اإلنسيان  ،  ياجاهلو الكنسية  محاوالت الوحدة 
ال تدمر طويييعية  ، فالارية الاقيقيةأن يفسد نفس ، أو أن يفسد غيره

األخالقيات ودطهادة المجتمي  الدينيشيرهيم    اإلنسان، وتتعادض م  
عرثرر  لريخرريرن،   الشذوذ، وضد اآل اب والقيم العيامية حيييق ذليك

 هي خرطرر  عرلرى لا يا  ومستقولهم، وسوء سمعة،  قد   عيئة 
أو ديتيعيرضيهيا ليالنيقيسيام واليتيفيكيك  يساقبل تكوين أعر  عرويرة،

 كرمرا تربريرن يرن برعرض  ليأ دها أب أوأم.  الانكر لطفولة بريئة،
ديحييياتيهيم فيي الشيذوذ  كثيرين ين ه الء غير عرعرداء  اوبااث أ 

الجنسي أو السحاق، ومر ع   اخلي، أى  اخي  الينيفيأ، ألسيوياب 
ددما الضمير اليديينيي أواإلييميان األخيالقيي.. وليييأ ليميجير  نيويذ 

،كما أن كثيييريين مين تبين البعض يسعو  لألنااارالمجتم  لهم د  
الذين كانوا شواذًا أو سحاقيييات قيد و يدوا سيالم  اخيليي ودضياء 
نفسي دعد تركهم لحياة الشذوذ والوعت يجدون فيرًحيا حيقيييقييًيا فيي 
زيجاتهم. ليأ ك  تادكي الشذوذ ييتيزو يون فيقيط "ليليهيروب"مين 

الجنسي، فاألكثرية تتزوج كنتيجة طويعية ليحي  هيذا األمير   الشذوذ 
و دوه خال  حييياتيهيم اليميريضية  في حياتهم ودمقياس ال يقادن دما 

البعض ينهم يلجأ للعنف لماا لرة الضرغرط الشاذة السادقة.ولاسف 
نظرا ليل عندهم رليل يقنع  يقبول فى أقنرا  غريررهرم أ  فرى   –

 قد تبريرن يرن أ صرائريرات عرابرقرة أ  الرارصرويرح كرا     -الدفا 
لصالاهم  هو يا يشيربأ  الكثيرين يانا لو  لصالاهم  بالرارالرى 

وهو أمر نتمنى من   دأن ال يحدث  فيما يو ى أنهم يسعو  للفو 
د  ودأهمية أن يؤيد ويقتن  المجتم  فى تصيوييتي  ضيد ميويدأ زواج 
هؤالء الميثيييييلييين وكيميا نيدعيو ليهيم دياليتيودية عين هيذا األنيحيال  

 والخطيئة...وددنا يسترها على المجتم  ي  
 

العالم يمضى  شهواته  أيا الذب يصنرع يشريرئرة هللا :  قول للاأيل
 ا 1:43يو4فيثبح إلى اوبد..ى
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تكشف تفاصيييت تيميأييير لة  محي ية  ي ي   «السياحة
 ةمسام العائ ة ال قدس

قال وليد البطبطب، بست اربوبيباا ويابة الربيبا ب ت      
الكثية هاجبوب،ا الب،يااال  بيل يابااال اباابا الب با بيبكبا  
لوصةت و   ال،يااال لم  روغلّهبا ايبكبم لابثبمت لبكب بهبم 
ف،جئ،ا اؤ ًةا ااسوةا يجي  الدول  الجدادالت وهس لن ا ال 
نوكلم عن اإلنجايات  ال عب بدابا  صبطبق  بلبيبلب  عبلب  
لاض ال،اقع ولشاد "الطط، س"ت  يل ادا ل  هبا ب بيب  
لطةنااج "صبطباأ لو "ت البوبعار عبطبة ف"بانبيب  "لو  
الاف"ت الي،مت الرطتت ابوب ب بيبم ويااال الربيبا ب   ول 

ت ابؤدبدا 8102ا ل  ضون اراا العانل  الولدس  ااا، 
لنها  ضاف  جدادال عل  البربةابطب  الربيبا بيب  لبوبصبةت 
وسوك،  نلل  ن،عي  و "ع اصة عل  اصاف سيبا ب  
ارول    وااات وه  سيا   الحجت  يث ان الووب،قبع ل  
اأ   لوصة الحجاج الوريحي، ت اعللا: "اااا ال ا بيبكبا  
دبلبوبوبم اربوب،عب  لببوبربيبحبيببس البعبالبم ولضباف البطبااببا 
أح  لب  ا ابا  فبس لاض  فةنريست اااا ال ا بيبكبا ت لحب،إ
اصة ودعا شع،ب العـالم  لب  البحبج لبوبصبة اعبوبوباد 
اصة دولصد للحجت لعلك فون الوو،قع وج،د  ب،افبدات 
ق،ا  جدًّا ان دم لنحاء العالم عل  اصة عبلب   بلب بيب  
هعا ا اةت ولنم ان الو و ة ل   كب،  البة بيت قب،اب  

   8102احل،ل ا وصف عام 
 

لجيهيه    «السيسي»لهالي شهداء األقباط ب يبيا نشكر 
 فى العثهم ع ى الجثامي 
 بالببه لهببالببس شببهببداء 

ا قببطببا  الببعاببم لببلبب،ا 

 و هم عل  ابد  ب ب بيبم 

داعش اإلاهااس اليطبيبا 

الجهات الورئب،لب  فب  

اصة ارةع  الوحةك لع،دال جثااين وافات شبهبدانبهبم 

ان جانطم قال " ديةلس فااز" شليق اليهيد اي با فباابز: 

    طة العث،ا عل  الااة لهالي ا اليهداء جعل ا جويبعًبا 

نيعة ا ة   وداعهم وللاء لاوا هم اك يروهم ف  قةاب  

الع،ا احم نيأ هم ولشاا ل  لهبالبس اليبهبداء جبوبيبعًبا 

اولدا،  االيكة للةنيس عطد الب بوباأ الربيبربس وجبهب،د 

الدول  ف  الوعاو  اع الورئ،لين ابلبيبطبيبا لبلبطبحبث عبلب  

لجراد شهدان ات ولكن نةج،هم سةعب  البوبحبةك لبعب،دال 

جثااي هم وافا هم  ل  اصةت    ع،دال افا هم  يعةنبا 

الةاهم ل ا عل  البةمبم ابن ا بيبلبهبم  لب  الربوباءوفب  

سياق اوصم قالت " في س ااجد " اا   اليهيبد " اباجبد 

سليوا "    جويع لهالس اليهداء ا اشدو  البوبربئب،لبيبن 

االدول  اإدوال سع  جه،دهم لعب،دال جبثباابيبن اليبهبداء 

لدف هم االلةب ان ا ايلهم ولهبالبيبهبم ولاب بانبهبم ابلبةاب  

الع،ا ولشاات  الدسو،ا"  ل  لنم  و  ال،قت البةاهبن 

لم  طلغ ا لي جهات اسوبيب  ابوبصبة عبن اب،عبد عب،دال 

الجثااين لو ل ة الو اصيمت وجوبيبع ا نبطباء لبداب با ابن 

 وسانم اإلعيم وليس ان اصادا اسوي 

 

ةكيييت مييييرانيييية سي يياليهط  لييهيهم ل سييا  الشيهييداء 
 متزام  مع انتهاء بماء كميستهر بالعهم 

قال اللوص داود ناشد وديم ابطبةانبيب  سبوبالب،  ت ل  

العث،ا عل  لجراد شهداء ليطيا واسبوبربةاج البجبثباابيبن 

فرة ل ا جويعاً واةد  لوصةت وهللا اكةاهم ا   اعد ل  

ادةا،ه لوالً اداانهم شهادال للوربيبق   ولضباف ل  ابن 

اجد هللا ونعووم ل    هة ا جراد فس الب،قبت البعي  بم 

االنوهاء ان ا اء د يروهم الجدادال الةا  البعب،ات والبوبس 

 م  أجيم  دشي ها ا ع فوةال ليك،  اجد لليهداء اوبدشبيبن 

الك ير  اطةد  لجرادهم فس  دث سييهد لم العالم لبوبن 

 افورة ااسم الوريق

    

فييى ركييرب مييابييريية ميياسييبيييييرة    ةميي  قييتييت لقييبيياط 
 ماسبيرة ؟

"   هللا ال اركن ف  هيادم اصب ب،عب  ابن ا اباد "   
هكعا اة م ا قطا  ع د دم صيال  لب  البةب وفب  دبم 

 01ع   لسط،عي  ان آاات العهد الجداد ان اإلصحاأ 
ف  س ة لعوال الةسم  ،ل قدسي  اإلنرا  الع  اوبعبطبد 
 ل  هللا واأ اللدس الوع و  ان  بلبف  بلبك ا  بجباا 

ا هم ابةصبا   82وع و   لك الةوأ الو   م  يهاق 
 180 ست  والدهس  حت سيااات عركةاب  و صبااب  

ل ةان ان الودنيين والعركةاينت ف  ل داث اباسبطبيبةو 
ابةصبا  وابداعبات البجبيبش  8100لدبوب،ابة 9ا،م 

الوصة  لاام اط   ا حباد اإلااعب  والبوبلبيب بزاب،  دبوبا 
دو ّ  عل  صدا الل،   البوبعدباااب  ليبهبداء البوب باهبةال 
الرلوي  الو   عةض لها عدد ابن ا قبطبا  البوبحبوبجبيبن 
عل  هدم الك انس ووقف ا اء ل ة  جدادالت عل   ل ي  
ل داث الوااا اب اأس،ا  وا عهم ابن اب باء داا عبطبادال 
لهم ه اك وفب  اعبوبصباابهبم ابالبلب،ال ابن قبطبم قب،ات 
الية   العركةا  وفيوا اوطين لا"ا اأ  اإل ،ا  دانب،ا 
وااء اعاح  ااسطيةو عطة  دار ا قطا  ابالبد ب،ل فب  
ابب،اجببهبب  اببع قبب،ات الببجببيببش الببوببةااببطبب  لاببام اببطبب بب  
الول زا،  ثم االنرحاب ابن البوبعبةدب ت فبإ  البةواابات 
الثيث ال،اادال ف   لك الب،اقبعب   بؤدبد ل  اربيبةال ابن 

آالف الببوبرببيبحببيبيببن والببوبرببلببوبيببن وصببلبت  لب  ابطبب بب  
الول زا،  قادا  ان ا طل  شبطبةا ضبد هبدم البكب بانبست 
فةدت عليهم ق،ات الية   العركةا  البوبوبوبةدبزال فب  
احيط ااسطيبةو ابإ بيق لعبيبةال نباااب ت ابيب بوبا  بلب،ل 
الةواا  الثاني  ل  الوو اهةان ادلوا ابإ بيق يجباجبات 
الو،ل، ب،ف عبلب  قب،ات البجبيبش واليبة ب ت واوااب  
ل يةال  بوبهبم جب ب،د ا ابن البوبةدبز  ابالبوبعبد  عبلب  
البوببوبب بباهببةابنت ا اببة الببع  دفبعببهببم لببلببةد عببلبب   ببلببك 

 االعوداءات  
ف   ين دا  لعلبن البوبجبلبس البعبربكبة  فب  ابؤ بوبة 

صح    ي عاك اأ  عبوبلبيب  البدهبس البوب   بدثبت ابن 

اداعات الجيش لطع  الوو اهةان لم  كن ابوب بهبجب ت 

ول  ه اك  ةفًا ثالثًا اسوغم ا يا  واشبوبعبال ا  بداث 

واندّس اع  الودنيبيبن ابيبن البوبوب باهبةابن الربلبوبيبيبن 

وا ولط،ا االو اهةال ادااجات ارااا  "ا، ،سيكبيت" 

ف  اال جاه الوعادس لوباسبطبيبةو وابدلوا ابإ بيق الب باا 

عل  الوو اهةان ولفةاد الية   العربكبةاب  عبلب   بد 

س،اءت  طلًا لوا جاء ف   لةاة  بلبصب  البحبلبانبق ايبأ  

ل ببداث ابباسببطببيببةو اببعببد   ببيق اليببة بب  الببعببرببكببةابب  

لةصا  "في ك" ف  البهب،اء لبوب بةابق البوبوب باهبةابن 

وف   جوهةهم لاام اط ب  البوبلب بزاب، ت ابيب بوبا لفبادت 

شهادات ل ة  ل  الع يةال البحبيب  دبا  اصبداهبا ابن 

 الية   العركةا 

 

ميرانية تهميمه ةمةما تشامك في احيتيفيالييية لييقيهنية 
 الهرةب

شااك وديم اطةاني   ،اا ، 
واواببا الببلببوببص ثببا فببيببلببس 
الرةاانس فس ا و الي  اطااد  
لال،ن  هةوب العانل  الولدس  
 ل  لاض اصة الوس لقيبوبت 
ف  ال ا يبكبا  ابالبوب بربيبق ابع 

ويااال الريا   الوصةا  دا  اااا ال ا يكا  قداس  الطباابا 
فببةانرببيببس ا ول قببد اببااك لاببلبب،نبب  الببهببةوب لثبب بباء 
اال و الي  الوس  "ةها ويابة الربيبا ب  ابحبيب  ااشبد 
وقيادات ال،يااال و ويق اطااد  ا ال،ن  فبةصب  دبطبيبةال 
لو ييط الريا   الدا ي  لبوبصبة لبزابااال ارباا البعبانبلب  
الولدس  العي اعد ل دث الوعالم ا ثبةاب  البوبس دشب بوبهبا 
الحك،ا  اؤ ًةا ولشاا قداس  البطباابا فبةانربيبس  بيل 
 اال و الي   ل  يااا م ا  يةال الوس قام اها  ل  اصة

 
 البابا تها رةس يهمئ ال صريي 

وجببم الببطببااببا  بب،اضببةوس الببثببانببست اببااببا اإلسببكبب ببداابب  
واببطببةاببةك الببكببةايال الببوببةقرببيبب ت اببالببوببهبب ببئبب  لببجببوبب،ر 
الوصةاينت اعد ف،ي الوب بوبربه الب، ب بس ابالبوبصب بيبات 
الوؤهل  لكأس العالم   وقال الطااات عطة  راام الةسبوبس 

فبة ب  «  :«فيس اب،ك»عل  ا،قع الو،اصم االجوواعس 
شعه اصة ابوبأهبم 
الوب بوبربه الب، ب بس 
لكأس العالم اطبةوك 
لببببوببببصببببة ولببببكببببم 
الببوببصببةاببيببن وقببد 
 ببأهببم الببوبب ببوببرببه 
ال، ب بس  لب  دبأس 

 8102الببببعببببالببببم 
اةوسيا عله ف،يه عل  الك،نغ، اهدفين ابلباابم هبدفت 
ل ةيهوا اليعه احود صيأت ف  البلبلباء البعي لقبيبم 
اي هوا ااسواد اةج البعبةبت ضبوبن اب بافربات البجب،لب  

 8102الراار  ان  ص يا أفةاليا الوؤهل  لكأس العالم 
 

 مساله السيسي لـ متخب مصر
لابببد  البببةنبببيبببس 
عبببطبببد الببب بببوببباأ 
الرببببببببيببببببببرببببببببست 
ا وةاام و لدابةه 
ليعط  الو وربه 
ال،    او باسبطب  
الببوببأهببم لببكببأس 
عااات قاني لبهبم: " بلبدابة  لبكبم  82العالمت اعد مياب 

ولكم الجهد الل  عولو،ه وش،ف،ا عولو،ا  ام فب  قبلب،ب 
الوصةاينت دبم الب باس فبة بانب  ابكبم و باابع البةنبيبس 
الريرس ف  دلو  ا بوب بالبيب  قبانبي: "دبم  باجب   بلب،ال 
هوعول،ها اا اصةاين او ةأ شعبه اصبة البلب  عباابز 
ا ةأ وان  لم ا ةأت واروحق ا ةأ"ت ا،جها شبكبةه 
الرا  لوحود صيأ: "ايكةك ابا ابحبوبد  نبك دبا  

دقانقت وهب، ابحبوبم  بلبم  4عليك ضغط شداد ف  آ ة 
الي، ت فييم الك،اال  رش الج، ت واب،جبم لبم  011الـ

اليكة وده  رجيم وا وةام لكم دلكم ف  شرص ابحبوبد 
  وشرصكم

 
  

بيييييا  ميي  الييكييميييييسيية بشييق  مفييا  الشييهييداء األقييبيياط 
 ال صريي  في ليبيا

لصدات الك ير  اللبطبطبيب  ا اثب،ادربيب ت ابيبانبا ايبأ  
افات اليهداء ا قطا  الوصةاين اليطيات وه، ا ول ا ع 
اإلعي  عن ادوياف الةفات ولشاات الك يرب   لب  ل  
الطااا  ،اضةوس الثانبس اباابا اإلسبكب بدااب  وابطبةابةك 
الكبةايال البوبةقربيب  ابوباابع ا  بطباا البوبس صبةأ ابهبا 
الورؤولين الليطيين اربصب،   بادث شبهبداء ا قبطبا  
الوصةاينت والعث،ا علس الطة هم ول ت الطيا ت  ل  ل  
الك بيبرب   بوب،اصبم ابع ويااال البربااجبيب  البوبصبةاب  
والر ية الوصةي فس ليطيا ودم البوبربوبصبيبنت و بوباابع 

الجه،د الوطعول  السوةجار افا هم اكم دةاا ت  بوبهبيبدا 
ل،ضعها فس الك ير ت الوس  حوم اسوهبم ابلبةاب  البعب،ا 

 فس  اطااشي  سوال،  االو يا 
 

 مهر ا  الكرازة ال رقسية يرصت ع ى شها ة األيزة
 صم اهبةجبا  البكبةايال البوبةقربيب  

 عل  شهادال ا ازو   
ISO 9001: 2015  وو الببببببك

لورااةال  راالات الوهةجا  الوروبلب ب  
لبوببوببطببلببطبات الببحببصبب،ل عببلبب  شببهببادال 

و بوب بق شبهبادال ال   ISOا ازو  ـب 
International Organization 

for  Standard iza t ion) اي  
الو  و  العالبوبيب  لبلبجب،دال لبلبكبيبانبات 

والوؤسرات الوس  روطيع ل   ططق الو،اص   الليباسبيب  
الوس  طلبطبهبا البوب ب بوب ت وهب، ابا اسبوبطبار ابهبةجبا  
الكةايال الوةقري   حليلم فس ارو،  ا داء البوبحبوبةف 
لوراالا م الورول   هعا وقبد  ربلبم نبيبافب  ا نبطبا اب،سب  
ا سلف العام لليطاب والويةف العام عل  البوبهبةجبا  
اليهادال الدولي  ان اوثم الجه  الوانحب  اليبهبادال وابعبد 
اهةجا  الكةايال البوبةقربيب  ثبانبس ابؤسبرب  اربيبحبيب  

 ببيببث سببطببق لببلببوببةدببز  9110اببحببصببم عببلبب  ا اببزو 
اإلعياس للك ير  اللططي  ا اث،ادري  الحص،ل عليهبا 

  8102فس فطةااة ان عام 
 

تييخييه  ”  خييييياب
 هلة اإلعيا ة فيي 
انيييييييتيييييييخيييييييابيييييييا  

 اليهنسكه
انوهت عوليب  فبةي 

ا صببببب،ات فببببب  

البببجببب،لببب  ا ولببب  

النوراب الوداة الجداد للي،نرك،ت  ل ا للطلغااا   ابةاب با 

دول  لع"باء ابالبوبكبوبه  82ااد،فات  يث لدل  ا دوا، 

الو  يعي للو  و  اأص،ا هم ف  االنورااات الوس او بافبس 

اةشحين عل  السهم اةشح  اصبة ولفبةابلبيبا  1فيها 

اييةال  طاب و صلت  طاب عل  الوةدز الثبالبث اـ 

ص، ات اي وبا  صبلبت الب بةنربيب  لوداابم ليوال   00

ص، ات و صبم البلبطبةي  بوبد ابن عبطبد البعبزابز 01

ص، ات اي وا  صم دبيبا   بانبج ابن  09الك،ااي عل  

لصب،اتت وفبيبةا  ب،اي ابيدب،ابم ابن  8الصين عل  

 8لص،اتت وف،الد الطم لوجل، ابن لااابيبجبا   2لط ا  

صب،ت والبجب،لب   8ص،تت فام سا  شاو ابن فبيبوب بام 

ا ول  ال  عد اؤشة دقيق لل وانجت والجداة ابالبعدبة ل  

 اةا ا ااد،فات الوداة البحبالبس لبلبيب،نربكب،  صبلبت فب  

عبلبب  ثبوببانبيبب   8119البجب،لبب  ا ولب  فب  انببوبربباابات 

 88لص،ات اي وا  صم ال،ياة فبااوق  رب ب  عبلب  

ص، ات و عادل ااد،فا و ر   ف  الج،ل  قطبم اال بيبةال 

ص،ت لكي ا هوات  ل  ل  اسوطاعت ااد،فا  رم  89اـ

االنورااات لصالحهبا فب  البجب،لب  البرباارب  وا  بيبةال 

 ا ااق لااع  لص،ات عن اةشق اصة فااوق  ر س 

 
ألة  مرة   بابا الفاتيكا  يعت د قرام هام يخي  مصير 

 ةسيسبب طفر  ل  صريي 
قال احي  ااشد وياة الريبا ب :  نبم سبيبوب،جبم  لب      

ال ا يكا  ا،م ا ااعاء الولطم لللاء الطااا فةانربيبس اباابا 

ال ا يكا  العوواد ارباا ا بلب  البعبانبلب  البوبلبدسب  فب  

اصة  ودا  ااشد قد الول  ارئب،لبيبن ابن الب با بيبكبا ت 

 يل يااا م  ل  العاصو  اإلاطالي  اواا ف  ااا، ابن 

العام الواض  لطحث  ط،اة اراا العانل  البوبلبدسب ت ثبم 

ا رع قةااا اوط،اة الوزااات البوبوبعبلبلب  ابالبوبرباا فب  

لشهةت اعد  يبكبيبم  1ضون  ط   رووة  8102ا،لي، 

لج    "م عددًا ان الربطبةاء والبوبربئب،لبيبن البوبعب بيبيبن 

االولف وقال ال،ياة ف   صةاحات  لي بزاب،نبيب ت لابس 

قةاا ابهبم سبيباسبيبا »   اطااد  الطااا فةانريس للوراا 

وا"ع اصة عل   ةاط  الريا   الدا بيب   «واقوصاداا

عالويا عطة جعب عدد دطية ان اامط  الحج  ل  اصة 

سب ب،ات  4الو  ا و" ت الوريق عير  عبلبيبم الربيم 

ودانت ويااال الريا   قد لعدت ان  يل لجب ب  ارباا 

البعببانببلبب  الببوببلببدسبب ت اببةااببج سببيببا بب  دابب ببيبب  وسبب،قببوببهببا 

وقال نادا جةجست ا رق لبجب ب  ارباا البعبانبلب      دوليا

 ول اةال ف  الواااخ ا ع ان صال البكب بيبرب  »الولدس : 

اليةقي  عن الغةاي  اوم االعوةاف ا،ج،د اراا للعانلب  

ت اييةا  ل  ل  البكب بيبرب  البغبةابيب  «الولدس  ف  اصة

دانت  عوطة اا اوةدد عن سبيبة البعبانبلب  البوبلبدسب  فب  

ولدد ل  اعوبوباد البوبرباا ابن      اجةد  ةافات»اصة 

ال ا يكا  اعد نجاأ  ااارب  ابحبربه لبلب ب بام البحبالب ت 

اةااج الحج الدا   الوريحب  البغبةب  "بم »ولوضق: 

الياا  نرو   اا نجح ا ف  جعب وا د ابن ا لبف ابن 

هعه اإلعداد فهعا اع   الي،ن  سانق وهب، اقبم ارباو  

لدطة االسب،اق البوبصبداال لبلبربيبا ب   لب  اصبة وهب  

اوسيا ولعل ت ويااال الربيبا ب  فب  وقبت سباابق عبن 

ا ا ق لثةا  ضون اراا العانل  الولدسب  ابن  1افوواأ 

ان نا بيبوبم قبال  لبهبااب  البزابات     ا طل  88 جوال  

انيس ا حاد الغةف الريا يب  ا سبطبقت ا  ل  ابةاابج 

 جعب ا ن اا  نم ال اجه االعوواد عل  الوةوابج لبهبعا 

الوراا فب  لواوابا فبلبط ابم فب  دول البعبالبم دبلبهبا   

ان الووكن    يم اةااج يابااات ابن البلباهبةال »و ااع:

 يث اجوع البكب بانبس فب  البلباهبةال البلبدابوب  ودب بيبرب  

الوعاد    د  احطات الة ل ت ثم ا طل   م ارطا فب  

   الدلوات وا طل  واد  ال طةو 

 

ليقهنية محي ية اليعيائي ية 
ال قدسة   هديية اليبيابيا 

 الكت مسئهلى لسترالي
 ة  البطباابا ل  ابلبدم 
لكم الوبربئب،لبيبن البعابن 
الببوببلبباهببم فبب  ا ببلببوببمت 

لال،نات قططي  للعانل  الولدس  لث اء ا لوهبا  لب  اصبة 
 يث  ص،ا الريدال الععااء اةام واضيعهبا البوبربيبقت 
ودأنم اؤدد عل  ضةواال الوعةف عل   لك الة ل  فب  
ا،اقعها الريا ي  البوبوبعبددال ابوبصبةت دبعلبك فبإ  ابةج 
ااؤاو الع  افووحم الطااا  ،اضةوس ف  قله العباصبوب  
االسوةالي  الط،ا  ليك،  اةدًزا لإلشعبار البحب"باا  
والثلبافب  قبد  بزابن ابوبوباثبيبم فبةعب،نبيب  ونبطبعات عبن 
الح"ااال الوصةا  اللداو   ل  جانه الكب بيبرب  وقباعب  

  الوؤ وةات الجدادال الو  ا يت فيم
 

ةزير خيام ييية اليييابيا  
ا ليهيديية  يميريميي تيقيدييري

 البابا تها رةس
انحب ب  ويابة  بااجبيب  
اليااا   اوا د،ن،ت عب بد 
 هداء الطااا  ب،اضبةوس 

اااا اإلسك داا  اطةاةك الكةايال الوةقري  لبمت لابلب،نب  
قططي  عن ياااال العانل  الولدس  لوصة    ودبا  البطباابا 
 ،اضةوس الول  اب،يابة البربااجبيب  البيباابانبست البيب،م 
الببثببيثبباءت  ببيل يابباا ببم الببحببالببيبب  لببلببيببااببا ت وشببااك 
ابالبحب"ب،ا الب،فبد الببوبةافبق لبلببطباابا و "بب،ا الرب بيببة 

 الوصةي االيااا   سواعيم  يةت  
  

 ل ارا قدم البابا الشكر ل شرطة األسترالية؟ 
ف   وام يااا م الةع،ا  إلاطااشيو  سيدن   

والط،ا ت 

لعةب الطااا 

 ،اضةوس 

الثان ت اطةاةك 

الكةايال 

الوةقري ت عن 

 لداةه للدوا 

الكطية الع  اعلوم لجهزال الية   ا سوةالي  لوأاين 

و   يم فعاليات يااا م ودا  الطااا  ،اضةوست قد 

لجة ت الي،م ا ااعاءت للاءات اع وسانم  عيم اوعددال 

    ان ضو ها للانم اع  نداو ا،لتت ان سكا  ني،ي

 88ادل الطااا  ،اضةوست ج،لوم الةع،ا ت ف  

لمرطس الواض ت وشولت اليااا  ولسوةاليات اللوا  

 8108ازواهوا للوةال ا ول  ا ع   صيطم ف  ن،فوطة 

   

 

  
 

العمايه االلهيه تمقا كميسة ال سرة م  كامثه ةانفجام  
  ديد

لاطم  طةاء الو ةقعات االلاهةالت ا ع قليمت ا ع،ل 

عط،ال ناس   وضعها اجه،ل،  دا م سيااال اوةود  

واغطاال اياار اداع االلةب ان د ير  ارةال ف  

اوض ال ةجت و م فةض دةدو  لا   االوكا  و وت 

الوعاام اع العط،ال و لل  اداة لان اللاهةال   طااا 

ا،اود ايغ ا،ج،د عط،ال ناس   اياار اداع او طل  

اوض ال ةجت وعل  ال ،ا انوللت الليادات ا ا ي  

و طةاء الو ةقعات  ل  الوكا  الطيغت و م عزل 

  الو طل   واًاات و  جيةها ا،اسط  ادفع للوياه

 

البابا تها رةس يدمس لختيام لحد األباء ال رشري  
 لرئاسة  ير ال ررق

قال نياف  الحطة الجليم ا نطا مطةاال لسلف ا س س،اف 

و ،ااعها والويةف علس داة الريدال الععااء الوحةق 

اأسي، :    قداس  الطااا  ،اضةوس الثانس  له  لةاة 

 طس لآلااء الثيث  العان  م ا ويااهم ان قطم اهطا  

الداة لةناس  ل دهم لداة الريدال الععااء الوحةق 

اأسي، ت دوا  له الطااا الريةال العا ي  الو صيلي  لآلااء 

الجداة االعدة ل  انورااات اناس  داة الريدال و الثيث 

الععااء الوحةق اأسي، ت لس ةت عن ف،ي لا،نا 

لاساني،ست ولا،نا اي ات ولا،نا ايج،لت وسيل،م قداس  

الطااا اا وياا ل د اآلااء الثيث  لةناس  الداة لريف  

  اثلث الة وات نياف  الحطة الجليم ا نطا ساواةس
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 9 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

القمص داوود لمعي يتحدث محذًرا عن مستقبل 
 األطفال في المهجر؟    

تحدث القس داوود لمعي، عن مستقبل األطفال في 

المهجر، خاصة األجيال الجديدة، في واليات أمريكا 

وأستراليا وكندا، مشيًرا إلى أن الفقد عالي جدًا في 

الكنيسة األرثوذكسية وعلينا مواجهة هذا األمر.   

مضيفًا في إحدى عظاته بكنائس المهجر، أن الكبار ال 

خوف عليهم ألنهم مندمجين مع الكنيسة، بينما الشباب 

حين ال يجد إشباعه في الكنيسة سيخرج للحصول على 

إشباعه من الخارج.   وتابع، الكنيسة القبطية 

األرثوذكسية قوية وكبيرة وهذا بشهادة التاريخ، فكنيسة 

القديس بولس في تركيا وغيرها لم تعد كقوة الكنائس 

األخرى، مضيفًا لكن كنيستنا قوية التي تمكنت من 

الصمود على مر التاريخ على الرغم من وجود 

اضطهادات كبيرة.   وشدد، كنيستنا فيها عيوب 

وعيوب كتير كمان، لكن مش في العقيدة وعلينا أننا 

نواجهها، ومنها جذب الشباب، موجًها حديثه لآلباء 

على ضرورة حفظ إيمان أوالدهم وجعلهم يرتبطون 

بالكنيسة.   وأستطرد، علينا أن نقوم بوضع خطط وأن 

ننظر إلى المستقبل و"منبصش تحت رجلينا"، ومن 

الحكمة النظر إلى ما أبعد من الحاضر واليوم.   وتابع، 

هناك تأثر بالثقافة أكثر من الكنيسة، فأوالدنا بيطلعوا 

أمريكان وليسوا مسيحيين أرثوذكس، مشيًرا إلى 

صعوبة جعلهم مصريين، وهذا ما يحاول بعض اآلباء 

عمله وهو أمر غير صحي وغير عادل أيًضا.   وأورد 

بعض المخاطر في تربية األوالد بالغرب منها اختالف 

الثقافات، وعدم احترام الشباب لوالديهم، وكذا قبول 

أفكار غريبة كاإللحاد، اإلدمان، الجنس بال حدود"، 

مشددًا، نحن محاصرين بعالم مليان إلحاد، قائال: "طب 

إحنا دريانين وال عمالين نقول ألحان وبس؟".   

مستطردًا، األخطر والذي يجب االنتباه له هو الجيل 

الثالث، فما رأيته أن الجيل الثاني رجل برة ورجل 

جوة، حتة مصري وحتة أمريكاني، بينما التحدي 

الحقيقي هو في الجيل الثالث والحفاظ على هويته 

القبطية المسيحية.   وشدد على ضرورة أن يجد اآلباء 

 .وسيلة تواصل ولغة يفهمها أبناءه الذين تربوا بالغرب

 

الكنيسة : حصلنا علي وعد بفتح كل الكنائس المغلقة 
 تباعا   

أعلن نيافة الحبر الجللليلل األنلبلا أرسلانليلو   ملطلران 
المنيا وتوابعها لألقلبلاط األرثلوذكلس  و نليلافلة اللحلبلر 
الجليل األنبا مكلاريلو  أسلقلم اللملنليلا وأبلو قلرقلا  

كللدوان »حسللب مللوقللع الللوطللن إعللادة فللتلل  كللنلليللسللتللى 
بالمنيا المغلقتين من قِلبلل األملن بلحلجلة علدم  «والفرن

حصولهما على اللتلراخليلأل، األملر اللذي دفلع أقلبلاط 
القريتين إلرسال استغاثات للرئيس عبد الفتاح السيسلى.   
وقالت قيادات الكنيسلة فلي بليلان، إنله تلم  إعلادة فلتل  
اثنتين من الكنائس المغلقة هما كنيسة األنبا بوال بلعلةبلة 
كدوان بمركة المنيا، وكنيلسلة السليلدة اللعلذراء بلعلةبلة 
الفرن، مركة أبو قرقا .   وتوجهت الكنيسة بلالشلكلر 
للرئيس عبد الفتاح السيلسلى السلتلجلابلتله للهلم  وكلذلل  
اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية  واللواء عصلام 
الدين البديوى ملحلافلظ اللملنليلا، واللللواء ململدوح علبلد 
المنصم مدير األمن، والجهات السيادية وقطاع األملن 
الوطني لتفهمهم المشكالت وتعاونهم والعمل على حلهلا 
وكشفت الكنيسة عن الحصول علللى وعلد بلفلتل  بلقليلة 
ً وقلريلبلاً، كلملا تلقلدملت بلالشلكلر  األماكن المغلقة تبلاعلا
لمسلمي القريتين لمحبتهم وروحهم اللطليلبلة، ملخلتلتلمله 

حفظ هللا مصر والمصريين من كل شلر »بيانها بالقول: 
 ومكروه 

 
بتكليف من البابا.. مؤسسة مامرقس للتاريخ تترجم 

 دائرة المعارف القبطية 
كلم البابا تواضرو  الثاني، بابا اإلسكندرية 

وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤسسة مارمرقس 

للتاريخ الكنسي، بترجمة دائرة المعارف القبطية والتي 

إشراف على إصدارها الدكتور عةية سولاير 

وأعلنت مؤسسة مارمرقس، في بيان لها، أنها ..عطية

تقوم اآلن بإعداد موقع على شبكة اإلنترنت إلتاحة 

الترجمة أمام الجميع، كما تقبل المؤسسة أية اقتراحات 

من المهتمين بحقل الدراسات والتاريخ القبطي، كما 

 تقبل أية مساهمات في الترجمة 

 

مجدى يعقوب: سلوكيات المصريين أبرز أسباب 
 إصابتهم بأمراض القلب

أكد الدكتور مجدى يعقوب أن األطباء مازالوا يجرون 

أبحاثا حول مسببات أمراض القلب، الفتا إلى أن 

سلوكيات المصريين التى تتعلق بنمط أكلهم وحياتهم 

اليومية تسبب اإلصابة بتل  األمراض وأضاف 

يعقوب، فى تصريحات صحفية، أن الملتقى الدولى 

لألبحاث العلمية والتجارب السريرية يضع مصر على 

خريطة العالم، خاصة أن هناك ما يسمى بعالج كل 

إنسان على حدة ويجب معرفة أن الوقاية أفضل من 

وقدم يعقوب روشتة وقائية تضمنت الرياضة   العالج

والطعام الصحى وضبط ضغط الدم ولكنه أكد أن كل 

يوم تظهر طرق وقاية جديدة يجب أن يتبعها 

المصريون، وعلق قائال: "بحلم النا  تاخذ بالها من 

 ..نفسها، ويجب أن نعطيهم فرصة لإلبداع

 

البابا : الكنيسة القبطية أول كنيسة في إفريقققيقا..وعقن 
 زيارته ألستراليا  

أكد قداسة البابا خالل عظته األسبوعية بكنيلسلة السليلدة 
العذراء مريم والقديس األنبا بيشوى باألنبلا رويلس فلى 
الكاتدرائية المرقسية بالعبلاسليلة إن اللعليلش فلي مصلر 
نعمة كبيرة أعطلاهلا هللا للنلا ويلجلب أن نشلكلره عللليله 
ونشكر هللا على أنه أعطانا نعمة اللعليلش بلملصلر تللل  
البلد العريقة التاريخية التي يعرفها العالم كله واللملسليل  
اختار مصر لتكون البلد الوحيد الذي يةوره هذه نلعلملة 
كبيرة نشكر هللا عليها". وأضاف البابا نحن نشأنا علللى 
هذه األرض ذات التاريخ العريق ونحن مرتبطون بنهر 
النيل الذي أعطانا الحياة وهو يعلمنلا الشلكلر والصلالة، 
والفراعنة جعلوه إلها". وأشار إلى أن الكنيسة القلبلطليلة 
األرثوذكسية هي أول كلنليلسلة فلي إفلريلقليلا وملن أقلدم 
الكنائس في العالم وهى كنيسة شلهلداء وقلديسليلن وهلى 
كنيسة متميةة في العالم ألنها هي التي قلدملت اللرهلبلنلة 
للعالم. وأشاد اللبلابلا تلواضلرو  بلنلتلائلإ زيلارتله إللى 

أسابيع ووصفها بأنهلا  3اليابان وأستراليا التي استمرت 
كانت زيارة ناجحة ومثلملرة ونلتلائلجلهلا ململتلازة علللى 
الللمللسللتللويلليللن الللكللنللسللي والللوطللنللي.  وأضللاف الللبللابللا 
تواضرو  "شهدت زيارة اليابان تدشيلن أول كلنليلسلة 
قبطية مصرية في جنوب شرق آسيا وهلى تلخلدم أبلنلاء 
الكنيسة القبطية في اليابان، رغم أن عددهم ليس كبيلرا، 
وأغلبهم من األسر المختلطة اللتلي يلكلون فليلهلا اللةوج 
مصرى واللةوجلة يلابلانليلة أو اللعلكلس". وقلال اللبلابلا 

ملحلطلات  3تواضرو  إن رحلته إلى استراليا شمللت 
هي سيدنى وكانبرا وملللبلورن، مشليلرا إللى أنله دشلن 
خاللها علدة كلنلائلس ووضلع حلجلر أسلا  ملطلرانليله 
سيدنى الجديدة والتقى بالحاكم اللعلام ورئليلس اللوزراء 
ورئيس البرللملان وزعليلم اللملعلارضلة فلى اللعلاصلملة 

 .كانبرا
 

ظاهرة غريبة حدثت فقي ققبقر يسقوم القمقسقيقح خق ل 
 ترميمه

أثناء أعملال اللتلرمليلم اللتلي شلهلدتلهلا ملؤخلراً كلنليلسلة 

الضري  المقد ، فُت  قبر المسي  وأجريت فيه أبلحلاث 

أفلادت اللتلقلاريلر أن بلعلض  .. للمرة األولى منذ قلرون

األدوات العلميّة التي استخدمها العلماء للتحليل والقيا  

تأثّرت بتشويش إلكترومغناطيسي قلوي للدى وضلعلهلا 

على اللوح الحجري اللذي رقلد عللليله جسلد اللملسليل . 

وكشلم اللعللللمللاء أن أدوات الللقلليلا  اللتللي كللانلت فللي 

ً علن اللعلملل هلذه   حوزتهم إّما تعطلت أو تلوقلفلت كللليلا

الظاهرة أّكدها أحد العلماء المخّولين الدخول إلى القبلر. 

وفي وقت الحق، أشارت أنطلونليلا ملوروبلوللو، إحلدى 

المسؤولين عن فريق الترميم، أنه من الصعب اللتلخليّلل 

بأن يقوم شخأل ما بتعريض سمعته لللخلطلر ملن أجلل 

إضللافللة إلللى ذللل ، بللإمللكللان هللذه  .. خللدعللة دعللائلليللة“ 

المالحظة للخلل اإللكترومغناطيسي اللغلريلب فلي قلبلر 

يسوع أن تعطي مصداقية لفرضية علللمليّلة علن تلكلّون 

الصورة على كلفلن تلوريلنلو. فلقلد اسلتلنلتلجلت اللوكلاللة 

الوطنية في إيطاليا لوسائل التكنولوجيا الجديدة والطلاقلة 

والتنمية االقتصادية المستدامة من دراسة دامت خلملس 

”. خلدعلة قلروسلطليلة“ سنوات أن كفلن تلوريلنلو لليلس 

وقدمت هذه الدراسة فرضية مفادها أنه من المملكلن أن 

تكون الصورة على الكفن قد تكّونت بفعل مصلدر نلور 

قوي، أقوى من كل نور )أو إشعاع( تستطيع أي تلقلنليّلة 

متوفرة حالياً للبشر أن تُحدثه. فلهلنلاك حلاجلة إللى قلوة 

كبيرة من اإلشعاعات لنسخ الصلورة اللملوجلودة علللى 

الكفن إلى جانب االكتشاف العلمي الغريب، قال بلعلض 

المراقبين الذين كانوا حاضرين علنلد فلتل  اللقلبلر أنلهلم 

وعللنللدمللا فللتلل  الللمللهللنللد  ”.  رائللحللة ذكلليللة“ اشللتللّمللوا 

ً فلي اللملرة األخليلرة  نيكوالو  كومنينو  القبر جةئيا

ً علللى ذكلر 9081سنة  علطلر “ ، أتلى اللملؤري أيضلا

ً ملا ”.  عذب الالفت هو أن رائحة جلذابلة وذكليلة غلاللبلا

ترافق الروايات عن الظهلورات اللملريلمليلة وأضلرحلة 

 ”.  عطر القداسة“القديسين وتسمى 

 
مصر ومي نو تحيي أربعين "األنبا كقيقرلقس".. مق ار 

خاص للمطران 
بققديققر "رئققيققس 

 "المتوحدين
وسللط حضللور 

عدد كلبليلر ملن 

أبللنللاء الللجللاللليللة 

المصرية "القبطية" فى إيطاليلا، احلتلشلدوا فلي رحلاب 

ديلر األنللبللا شللنللودة رئلليللس الللمللتللوحللديللن فللي ملليللالنللو، 

للمشاركة في صالة قدا  ذكرى األربعيلن علللى روح 

ترأ  الصللوات األنلبلا   مطرانها الراحل "األنبا كيرلس

برنابا أسقم تورينو وروما، واألنبا مكاريو  األسقلم 

العام إليبارشية المنيا وابوقرقا ، واألنبا بيتلر أسلقلم 

نوث كارولينا، واستعرض الحضور فضلائلل وسلملات 

للم والمطران الراحل فلي اللرعلايلة وخلدملة اللكلنليلسلة 

يقتصر أحياء ذكلري األربلعليلن للألنلبلا كليلرللس علللي 

موطن خلدملتله فلقلد اقلاملت كلنليلسلة ملارجلرجلس فلي 

محافظة سوهاج مسقط رأسة قداًسا ململاثلال، اللخلمليلس 

األنبا بطر  أسقم شبليلن  «اخيه بالجسد»كما اقام  19

القناطر، الخميس الماضي، قدا  لذكري األربعين فلي 

مقر اإليبارشية ويشار إلى أن الكنيسة القبطية بلمليلالنلو 

حصلت على تصري  بنقل جثملان األنلبلا كليلرللس ملن 

مدفنه الحالي إلى ديلر اللقلديلس األنلبلا شلنلودة، رئليلس 

اللملتلوحلديلن بلمليلالنلو، حليلث تلم إعلداد ملةار خللا  

للمطران اللراحلل وفلي سلجلل تلاريلخ األنلبلا كليلرللس 

علاملا بلعلد  56مطران ميالنو، الراحل عن عمر يناهة 

خدمة طويلة للكنليلسلة ملنلذ رهلبلنلتله بلديلر اللبلراملو  

 وصوال للخدمة بإيطاليا. 

 

األنبا أنجيلوس.. رئقيقًسقا لقجقمقعقيقة القكقتقاب القمقققدس 
 العالمية

أعلن المقر الرئيسى لجمعية الكتاب المقد  اللعلاللمليلة، 

بإنجلترا، عن اختيار األنبا أنجيلو  أسقم عام الكنيسة 

القبطية فى ستيفينيدج، بريطلانليلا واللململللكلة اللملتلحلدة، 

رئيًسا جديدًا للجمعية الخيرية والمنتلشلرة فلروعلهلا فلى 

، دولة بلهلدف تلوفليلر اللكلتلاب اللملقلد  188أكثر من 

لشعوب العالم، وذل  لنشر كلمة المسي  من خالله يلعلد 

األنبا أنجيلو  من الشلخلصليلات اللديلنليلة اللبلارزة فلى 

بريطانيا، نظرا لعالقاته الطيبة وعمله اللدووب للخلدملة 

الجميع، مما أهله للحصول على وسلام اإلملبلراطلوريلة 

البريطانية، نتيجة للنشاط الذى يقوم به فلى اللعلديلد ملن 

المجاالت، منلهلا حلقلوق اإلنسلان واللحلريلات اللملدنليلة 

وحرية األديان الدولية، خاصة فيما يتعلق باللوضلع فلي 

مصر ويمثل قرار الجمعية اختيلاره رئليلًسلا للهلا شلرفًلا 

عظيًما له، وذل  ألنها مؤسسة تاريخية كلبليلرة علملللت 

على نشر رسالة األمل التى تحتاج إليها بريطانيا ودول 

العالم، والتى تتحقق من خالل كلمة هللا بكتابله اللملقلد  

فيما أبدى األنبا ريتشارد شارتلة، مطران لندن الرئيلس 

السللابللق للللللجللمللعلليللة، سللروره وسللعللادتلله لللتللولللى األنللبللا 

أنجليو  منصب كهذا نظًرا لخدمته الكنسية التى تشلهلد 

له، إضافة إلى أهتماماته الخاصة بالشباب والمهلملشليلن 

وامتياز عالقات الكنيسة القبطية بإنجلترا تحت رعلايلتله 

مع الكنائس األخرى، كما أشاد بول ويللليلاملة اللرئليلس 

التنفيذي للجمعية، باألنبا أنجيلو ، والكنيلسلة اللقلبلطليلة 

األرثوذكسية التى يمثلها فى اللململللكلة اللملتلحلدة واللتلى 

وقلد نشلأت  ... وصفها بنموذج للحياة الروحانية العميقة

جمعية الكتاب المقد  الخليلريلة، واللتلى تلقلدم اللكلتلاب 

علام  ٠88المقد  للمحتاجين بعدة لغات منذ أكثر ملن 

 فى لندن،

 

األنققبققا مققوسققى: القق واا يقققققي اةنسققان شققر القق ققطققيققة 
 ويساعد علي ضبط الغرائ  بطرق مقدسة

قال األنبا موسى، أسقم الشلبلاب األقلبلاط األرثلوذكلس 

ووكيل معهد الرعلايلة واللتلربليلة، إن اللكلنليلسلة تلنلظلر 

للةواج على أنه طلريلقلة للخلال  اللنلفلس، وذلل  ملن 

خالل عدة آليات أهمها ضبط الغرائة بلطلرق ملقلدسلة، 

مثل الجنس واألمومة واألبوة، األمر الذي يلحلمليله ملن 

وأضلاف فلي ملقلالله األحلدث  .. السقوط فلي اللخلطليل لة

"أهداف الةواج المسيحي"، بملجلللة اللكلرازة اللنلاطلقلة 

باسم كاتدرائية األقباط األرثوذكس بالعباسية، أن هلنلاك 

من يسلكون مسل  البتولية ملثلل اللرهلبلان ويلخلللصلون 

أيًضا، مؤكدًا أن الةواج ليس هو العاملل اللوحليلد اللذي 

 يدفع باإلنسان للتقوى

 

الكنيسة األرثقوذكسقيقة تقنقتقم مقؤتقمقرا لقلقتقحقذيقر مقن 
 «المثلية الجنسية»

أعلنت بطريركية األقباط األرثوذكس في اإلسلكلنلدريلة، 
تنظيم مؤتمر بعنوان "بركان الشذوذ الجلنلسلي"، يلللقلي 
خالله القس إبراهيم رياض، اللملتلخلصلأل فلي كليلفليلة 
التعافي من المثلية الجنسية، محاضرات إلرشلاد األبلاء 
والخدام في مساعدة هؤالء الشباب على أساليب العلالج 
والتعافي ومن جانبه، رحب األنبلا بلافلللي، أسلقلم علام 
كنائس قطاع المنتةه وقطاع الشباب، بالفكلرة، للكلن للم 

وحسمت الكنيسة، رأيلهلا فلي الشلذوذ   تحديد موعده بعد
الجنسي باالستناد آليات الكتاب المقد ، كلملا ورد فلي 

"، "وال تضللاجللع ذكللًرا 11:  90سللفللر الللالويلليللن "
"، 93:  18مضاجعة املرأة، إنله رجلس"، والويليلن "

"وإذا اضطجع رجل ملع ذكلر اضلطلجلاع املرأة، فلقلد 
فعال كالهما رجًسا، إنهما يُقتالن ودمهلملا عللليلهلملاكلملا 
ورد فللي رسللالللة بللولللس الللرسللول األولللى، إلللى أهللل 

"، "ال تضلوا ال زناة، وال علبلدة 98-1:  5كرونثو  "
أوثللان، وال فللاسللقللون، وال مللأبللونللون، وال مضللاجللعللو 
ذكور، وال سارقون، وال طماعون، وال سكيلرون، وال 

 .شتامون، وال خاطفون، يرثون ملكوت هللا
واجتمع روساء وممثلو الكنائس المسيلحليلة فلي مصلر  

بكل طوائفها، برئاسلة ملثلللث اللرحلملات قلداسلة اللبلابلا 

شنودة الثالث، بالمقر اللبلابلوي فلي ديلر األنلبلا رويلس 

، وأقلروا بلأن ملحلاوالت بلعلض 1883بالقلاهلرة فلي 

الكنائس في الغرب، لتقنين الملثللليلة اللجلنلسليلة، وزواج 

اثنين من نلفلس اللجلنلس، وسليلاملة هلؤالء فلي اللرتلب 

الرعوية المتنوعة، رجااًل ونساء في كنائسهم، والسلعلي 

في سيامة أسقم من هذا النوع، بالكنيسة األسلقلفليلة فلي 

نيوهامبشاير بالواليات المتحدة األمريكيلة، ملحلل إدانلة 

ورفض، استنادًا إلى تعاليم السيلد اللملسليل ، ونصلو  

الكتاب المقد  وقلال اللقلملأل رويلس ملرقلس، وكليلل 

بللطللريللركلليللة األقللبللاط األرثللوذكللس بللاإلسللكللنللدريللة، إن 

الكنيسة تؤكد على منهجها في رفلض زواج اللملثللليليلن 

كقمقا أكقد القبقابقا الذي أقرته سابقًا محكملة فلي أملريلكلا 

تواضروس الثاني، بابا اةسكندرية وبطريرك القكقرازة 

المرقسية، م الفة ذلك للشقرائقا السقمقاويقة والقفقطقرة 

الطبيعية، وقااًل: "المثلية الجنسية قد تكون مقرض أو 

خطية، إذا كانت مرض فهى بحاجة لع ا، وإن كقانقت 

 .."خطية فهى تحتاا توبة

 

بعد األعق ن عقن مقققابقرهقم طقلقب عـقـقاجقل مقن أسقر 
 شهداء األقباط فى ليبيا لـ السيسى

تللللللللقللللت اسللللر 

شللهللداء اقللبللاط 

ليبيا بلملحلافلظلة 

المنيا ، نلبلأ ملا 

اعلللللنلله الللنللائللب 

العام الليبى فلى 

مؤتمر صحفى بالقبض على ملنلفلذ ذبل  االقلبلاط علللى 

شواطىء سرت باهتمام بالغ واهلتلةت قلللوبلهلم علنلدملا 

أعلن النائب عن تحديد موقع الملقلبلرة اللتلي دفلن فليلهلا 

الشهداء . وطالبت األسر بلقلريلة اللعلور اللرئليلس علبلد 

الفتاح السيسى والحكومة المصرية ، بتوضي  الحلقلائلق 

التى جاءت فى هذا المؤتمر حول صحة اللعلثلور علللى 

أجساد ذويهم الشهداء ، بعد ان سبق تداول هذه األخبلار 

من قبل عللى فلتلرات علديلده ، وهلو ملا يسلبلب حلاللة 

ارتباك السيما ما بين االمهات واللةوجلات ، وتلعلللقلهلم 

بآمال العثور على الجثامين وهو ما يلتلملنلاه اللجلمليلع ، 

 بوضع الجثامين في كنيسة الشهداء الجديدة 

 

الخقتقيقار  «القمقحقرق»البابا تواضروس يلتقي رهقبقان 
 رئيس جديد للدير

استقبل البابا تواضرو  الثاني، بالمقلر اللبلابلوي بلديلر 
القديس األنلبلا بليلشلوى بلوادي اللنلطلرون رهلبلان ديلر 
السيدة العذراء بجبل قسقام، القوصية )اللديلر اللملحلرق 
وناقش البابا تواضرو  ملع اللرهلبلان مسلأللة اخلتليلار 
رئيس جديد للدير خلفًا للمتنيل  نليلافلة األنلبلا سلاويلر  
أسقم ورئيس الدير السابق (وحضلر اللللقلاء أصلحلاب 
النيافة األنلبلا رافلائليلل األسلقلم اللعلام للكلنلائلس وسلط 
القاهرة وسكرتير اللملجلملع اللملقلد  واألنلبلا غلبلريلال 
أسقم بني سويم واألنبا اسطفانو  أسقم ببا والفلشلن 
واألنبا كارا  األسقم العام بإيبارشية المحلة اللكلبلرى 

 واألنبا بقطر أسقم الوادي الجديد
يذكر أن أسلقلم ورئليلس اللديلر السلابلق نليلافلة األنلبلا 

ساوير  كان قد تني  في الحادي والعشرين من يلولليلو 

الماضي بعد صراع مع المرض، بعد أن ظل أكثر ملن 

 سنة أسقفًا للدير 31

 

البابا يعلق على أزمة المثليين: زواا المثليين فلقسقفقة 
 شاذة ويطفئ روح هللا

ألللقللى الللبللابللا تللواضللرو  الللثللانللي، بللابللا اإلسللكللنللدريللة  

بطريرك الكرازة المرقسية، العظة األسبلوعليلة لله يلوم 

األربعاء بكنيسة التجلي في دير األنبا بليلشلوي اللعلاملر 

بوادي النطرون.   واستهل البابا عظته بتقلديلم اللتلهلنل لة 

إلى األقباط بمناسبة عيد الصليب، حيث أشلار إللى أنله 

مرات في العام، األول في  3يتم االحتفال بعيد الصليب 

من شهر مار ، والثاني في شهر سبتمبر، والملرة  91

وتحدث البابا عن "ال الثالثة هي يوم الجمعة العظيمة.  

تطفئوا الروح"، موضًحا أن أسقبقاب انقطقفقاء القروح، 

هي محبة الماديات على األرض، والفلسفات واألفقكقار 

الشاذة مثل زواا المثلييقن، ميقيقفًقا: "القنقهقاردة فقي 

العالم صيحة الق واا القمقثقلقي، جقمقاعقات مقن القنقاس 

تيغط على الحكومات لكي تقبلهقا، ولقفقسقف يقأخقذوا 

ع مة مقن عق مقات القكقتقاب القمقققدس  ققوس قق ح  

ليكون علمهم، وهذا النوم الذي اقصده من الفقلقسقفقات 

التي تطفئ الروح هللا".   وأشار إلى أن شكل اةنسقان 

بعد انطفاء الروح يكون "عقله ميلم"، ثم يصقل إلقى 

الفتور الروحي، وهو المقلقل القذي يقتقحقول إلقى بقرود 

روحي ثم غربة روحية، ثم حالة من العجق  القروحقي، 

باةضقافقة إلقى الشقعقور بقالقتقيقه  القتقوهقان ، وتقكقون 

   ""حياته مل بطة وعمال ي بط في الحياة

 

مجدي يعقوب: إنشاء أول وأكقبقر مقديقنقة فقي الشقرق 
 األوسط ألمراض وأبحاث القلب

أعلن الدكتور مجدي يعقوب، الجراح اللعلاللملي، الليلوم 
الجمعة، عن إنشاء أكبر وأول مدينة علميه فلي الشلرق 
األوسط ألبحاث وأمراض القلب وذلل  بلملديلنلة أسلوان 

 الجديدة
وقال يعقوب خلالل ملؤتلملر صلحلفلي بلملنلاسلبلة الليلوم 

العالمي ألمراض القلب، إن هذا الصرح العلمي الكبليلر 

سيساهم كثيرا في الحد من األمراض اللكلبليلرة ويلكلون 

مرجعا أمام الباحثين وأطبلاء اللقلللب ، مشليلرا إللى أن 

 خدماته ستقدم بالمجان

 

البابا تواضروس يترأس سيمينار األسقاققفقة السقنقوي 
 بدير األنبا بيشوي 
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ما نعم هى نار سدوم وعمورة  ال وجوب
 
 الُمْنِقَذه ا

 بقلم اآلثري/ باخوم فاخورى
 
 اليـحـق لـك  -صرخة كلمة حق: – 0

لقد فوجئنا برئيس وزراء أستراليا مالكوم تمبل يسمح بطرر  
الزواج المثلي لإلستفتاء وُصدمنا فيِه فهو بحق أسوأ رئريرس 
وزراء للقارة الغالية أستراليا فقد كتب أسمه بحروف سروااء 
ر   فى صفحة أستراليا البيضاء بير  سر رل أسرمراء جرمرير  م 
تولوا رئاسة أستراليرا ودرد خرالرو ل والرطربريرطرة و  ر رر  
لين رف فى صو الشروا  و شرر الرفرسراا و سريا ذر ا الر ى 
ً لرقروا رير   ينتمى للمسيحية  سماً وي الو تطالريرمرهرا مرقراومرا
الطبيطة ألتى وضطها ل ودرر لنفسره أ  ير رضر  لرمرشريرئرة 
الناس األشرار مبتطداً ع  الطاعرة ،  لر لرك أرتركرب ُجررمراً 
كبيراً يسأله عنه ل كديا  وسوف يلومه التاريخ حرير  تربردأ 
ً وأل ره يرترولرى   تائج تلك ال طوة المدمرة روحياً وم رترمرطريرا
ديااة اولة ُعظمى رائطة جميلة أستراليا ذرو مسرئرون عرنرهرا 
فيما يقرره لها باإلي اب لتقدمها وبالسلب لر ررابرهرا  و رحر  
كمسيحيي   رقرون ال فرى  لرك اإلسرترفرتراء الرمر ر رل وأيضراً 
الشطوب غير المسيحية  كرالريرهروا والرمرسرلرمرير  وأصرحراب 
المطتقدات الم تلفة حتى الالاينيي  وال ي  يرطرترنرقروا مربراا  
وفضائل  جتماعية   سرا ريرة الر رمرير  يرقرولرو  ال لرلرمرثرلريرة 

 ال نسية فال يوفق عليها سوى المريض بها. 
 
 صحة التسمية    - 2

ليس صحيحاً أ  يُطلق على الشوا  جنسياً كلمرة الرلروا ريرو  
 سبة  لى لو  أل  لو  كا  ذو الروحريرد وأسررتره الر ير  لرم 
يمارسوا الش و  رغم أ  المدينة ألتى كا  يطيش فيها سردوم 
يمارس شطبها بأكمله الش و  وأصبحت ممارسرتره جرمراعريرة 
عندذم حتى أ هم أحا وا منزن لرو  لريرمرارسروا الشر و  مر  
الرجلي  الضيفي  الل ا  اخال لريربريرترا عرنرد لرو  وكرا  ذرمرا 
مالكي  ولشرذم عرض لو  أ  يُ ررج برنراتره لرهرم لريرفرتردى 
الرجلي  )كا ت فكرة خا ئه رغرم  ريرتره لرحرمرايرة الررجرلرير   
فحفظه ل وبناته فأعمى المالكا  الشروا  الر ير  يرحريرطرو  
بالبيت ولم يتوبوا   ل لك فأ ه م  ال طرأ الشرديرد أ  تُرلر رق 
ذ ه ال فة الفاسدة الشا ة بِم   ذو داومهم فيها وكا  ضدذم 
وحاون  رجاعهم ع  ش و ذم فرفضوا حتى أصرهراره الر ير  
م  سدوم أما م رطرلرح الشر و  الر رنرسري فرى اإل ر رلريرزيرة 
ر  مرارس  ) السدومية  مأخو  م  أسرم سردوم أل رهرم أون م 

 الش و  ال نسي وذالكهم أصبح عبرة لغيرذم. 
  ا كا  الز ا ذو خطية الن اسة فالش و  ذرو خرطريرة رجرس 
  اسة الن اسة أو ذو عمق بئر الن اسة  وال ي  يمرارسرو  
الش و  وي د عو  أ ه زواج )خطأً  ذم يحطو  برأ رفرسرهرم أل  
الحيوا ات التمارس ذ ه األفطان الُمشينة فالحيوا ات ترترزواج 
كل  كر م  أُ ثى واليروجرد عرنردذرم زواج مر   رفرس الرنرو  

 )مثليي   فيكو  الحيوا  أردى م  اإل سا  المثلي!!. 
 
 ليس زواجاً ولكنهُ ش و اً  - 3

الزواج ذو من  البدء بي  رجل و مرأة كقون السيرد الرمرسريرح 
  وفطُل الزواج ذو مقدس فى المسيحية أل   5  –  9:04)مت

ل ذو ال ى يربطهما فى سر الزي ة المقدسة و مرأة واحردة 
للرجل الواحد  ح   طتقد بشريطة الكمان فى الزوجة الرواحردة 
وذ ا ذو الطدن اإللهى  أما  فى عالم الحيوا  فالرترزاوج برير  
 كر وأ ثى وبطض الحيوا ات والطيور ال كر لهُ أُ رثرى واحردة 
كما فى الحمام ذ ا ذو مفهوم الزواج أما غريرر  لرك اليركرو  
زواجاً على اإل الق والي ب أ  يُسمى زواجاً كمرا فرى حرالرة 
المثليي  فهم يمارسو  الز ا واألاذى أ هم يرمرارسرو  شر و  
فى الز ا فالز ا ذو مضاجطة رجرل و مررأة فرى عرالدرة  ثرمرة 
اليربطها ربا  شرعي ل لك  ُ ِزم بأ  المثليي  ذم ُز اة شروا  
وليس زواجاً على اإل الق فاليمك  تسمية الش و  الر رنرسرى 
بالزواج فما أبطد الزواج الرطربريرطري برترلرك األفرطران الررجسرة 

 الن سة. 
 
 ش و  المثليي  يهدم كيا  األسرة والدولة  - 9

ش و  المثليي  مطناهُ عدم الزواج الطبيطي الر ى وضرطره ل 
إلستمرار ال نس البشرى بالتناسل وبالتالى يرداى  لرى عردم 
اإل  اب وعلى  لك تنهدم دريرام األسررة والمسرترقربرل لشرطرب 
بدو     اب األ فان فأ فان اليوم ذم شباب الرغرد ومسرترقربرل 
األمة والدولة فإ ا   طدم اإل  اب تنهدم كيا  األسررة وتسرقر  
الدولة أل ه بدو  زواج  بيطي اليأتى أ رفران وبرالرترالرى ذر ه 
خطوة فى منتهى ال طورة فى الدولة األسترالية وأى م تمر  
يتبنى ذ ا الفكر الشا  أما المهاجررير  ألسرتررالريرا مرطرظرمرهرم 
بنسبة كبيرة جداً خاصة الشرديي  ذم يرفضو  ذ ا السرلرو  
الشا  فيتناسلو  ويستمرو  ويحكمو  أما ال ي  اليتزوجرو  
لش و ذم تنقط   ريتهم و سلهم فيكو و  ذم ال اسرو  مر  
ذ ه الناحية ويفقدو  كيا هم فرى و رنرهرم.        رهرا فركررة 
شيطا ية أخطر ِم  القنبلة الر ريرة فرالريرابرا  ألرترى ضرربرترهرا 
أمريكا بقنبلة  رية عا رت مرطرا راة شرديردة مر  امرار ومروت 

وأمراض وخلل فى ال ينات الوراثية لها  ثار صطربرة لرلرغرايرة 
ولك  أبناء ال ي  دُتِلوا وأُصيبوا ِم  جراء القنبلة ال ريرة ذرم 
أ فسهم داموا وبنوا اليابا  الحديثة ألتى  رتف    م صناعتهرا 
التكنولوجية فأرتف   دت ااذا جداً وكل  لك بأبناء اليابا  أى 
بنسلهم ال ى ذو  تي ة  بيطية للزواج الرطربريرطرى فرالرمرثرلريرة 

 أخطر م  القنبلة ال رية.  
 
 خطورة ش و  المثليي  م تمطياً   - 5

  ا صدر تشري  دا و  المثليي  يكو  الم ترمر  فرى مر را رر 
منها ُظلم األ فان أل ه سيكو  م  حق المثليي  تبرنري أ رفران 
فكيو يمك  ضما ة أ  يطيش ذ ا الطفل أو الطفلة فرى كرنرو 
مثليي ؟ ألم يقم شر ذدالء بالتطدى على األ فان فريرحرولروذرم 
 لى مثليي ؟ أي  حقوق الطفل الطبيطية ؟ أي  ذو م  الرطريرش 
ض والرداه األب واألم  بالتبنى وس  أسرة ي ب أ  تكو  ِعرو 
الل ا  ُحرم منهما لظروف مطينة ؟ أليس ذ ا سينشئ أجريران 
منحرفة جنسياً شروا  اليرترنراسرلروا لررفضرهرم فركررة الرزواج 
الطبيطي؟ سيشتد شر ذدالء وي بحو  فى ذي ا  غريزترهرم 
الشا ة خطراً على الم تم  وينحدرو  لر رطروة أخررى وذرى 
التطدى باإلغت اب ِلم   يُرريردو ره كرمرا حردح فرى مرحراصررة 
الشوا  لبيت لو   لكى يُ رج لهم الرجال  ليفطال الشر فيهرمرا 
الز ا ال ماعى فأعمى المرالكرا  )الررجرال   ذردالء الشروا   
وسيكو و  شيا رير  ترمرشرى عرلرى األرض ورائرحرة  رترا رة 
ال طيئة تفو  منهم خا قة للم تم  وستنتشر أعرمران الرقرترل 

 منهم لكل م   ي الو سلوكهم الشا !. 
 
 الشوا  يفتحو  باب جهنم لحقوق  خري    - 6
عندما ي در دا و  المثليي  لهدالء الشوا  جنسياً ويرنرالرو   

مايريدو  فى ذ ه الحالرة سرترفرترح عرلريركرم مرطرالرب  خررير  
بحقودهم خاصة أ  فى أستراليا كدولرة مرهر رر شرطربرهرا مر  
م تلو دارات واون الطالرم وبرالرترالرى مر  مر رترلرو األايرا  
والطقائد والطااات ستتقدم كرل  رائرفرة أو كريرا  أو مر رترمر  
بطلبات لنوان حقودهم كما تم منح ذدالء الشوا  فإ ا تم مرنرح 
الشوا  فباألولى أ  يح لوا اآلخري  على ترطربريرق عراااترهرم 
وعقائدذم فى صياغ دا و ريرة أسرتررالريرة  وسرتركرو  الرهرويرة 
األسترالية ليست ذى الغطاء وال األساس بل ستكو  ذامشية 
تحت بند الحريات فرالرحرريرة غريرر الرمرضربرو رة ذرى تردمريرر 
لشطوبها وتسرى دروا ريرنرهرم ألرترى ترترنرادرض مر  الرقروا رير  
األسترالية والتك  ذنا  ح ة مقبولة لرفض مايترطرارض مر  
أُسس الحياة األسترالية وتُداس بأسم الحرية   رجوا مر  ل 
أ  يحمى أستراليا م  ذ مة ذمر ريرة ت ررفرات الرغربراء فرى 
 اارة الدولة ألتى أحببناذا و  لى م  أجل سالمرهرا وأمرنرهرا 
وتفودها وتطورذا إلعلى المستويات الرحرضراريرة والرطرلرمريرة 

 والثقافية واإلجتماعية. 
 
 اور الدولة والكنيسة والم تم  ت اه المثليي  - 7
 الكنيسة   -أ 

الرأى الرسمى للكنيسة لقداسة الربرابرا ترواضرروس الرثرا ري  
رأس الكنيسة القبطية األرثو كسية  يندا بالمرثرلريرة  برقرولرِه: 
 هاية المثلية م   ل ة  مدكدا أ ها ليست حرية بل مرض  فرسري 

  وروحي  بل تتنافى م  الحق اإللهى.
ي ب على ال مي  م  أو ضد دضية المثليي  أ  يفهرم شريرئراً  

ذاماً وحقيقة جوذرية وذى أ نا كمسيحيي  وككنيسة المسيح 
 نظر  لى المثليي  أ هم ُخطاة وضحية أفكار خا ئة يُزي  لهرم 
الشيطا   ريق الهال  تحت  سم الرحرريرة فرى جرنرو  ذريراج 
ش و  الغريزة ال نسية  الكنيسة تُ رلري لركرى الررب يسرو  
يُنير فكرذم لتنقش  ُظلمة اذاليز ال طية والكنيسرة ذرى ضرد 
أفكار الش و  عند المثليي  وتقاومهرا ولركرنرهرا لرم تركر  ضرد 
المثليي  كش  يات فليست ذنا  عداوة م  ش ص الرمرثرلري 
بل الطداوة ذى م  الفكر المثلي أل  حربنا ليست م  لحم وام 
بل م  أجناا الشر الروحية ألتى أاخلت أفكار الن اسة ولر لرك 
 ح  ضد األفكار الن رسرة  و شركرر ل أ  أبرنراء الركرنريرسرة 
بطيدو  ع  ترلرك األفركرار الرمردمررة برفرضرل عرالدرة األسررة 
المسيحية بالكنيسة  باء وأمهات وأبرنراء وبرفرضرل الرمرطرو رة 
اإللهية فى األسرار الكنسية كمفهوم الزواج فرى الرمرسريرحريرة 
رجل و مرأة و مو الطفل م  المطمروايرة  لرى الشربرابريرة فرى 
حض  الكنيسة ومدارس األحد فيتأصل ويثبت فرى اإل سرا ريرة 
فى أجمل صورذا وفضائلرهرا و  ا كرا رت ذرنرا  الرمرحراربرات 
الشبابية كمرحلة ُعُمرية تترم برإرشراا أب اإلعرترراف ف ريُرق رِوُم 
الشاب  ريقه بإرشاا الرو  القدس عرلرى فرم أب اإلعرترراف 
وذنا يكو  األب الكاذ  ذو بمثابة الطبيب النفسي براإلضرافرة 
 لى اإلرشاا الروحى لألبناء فى اإلعتراف ويكو  األبنراء فرى 
متابطة اائمة وتقويم اائم يحون مر  اإل ر ررا  فرى السرلرو  

 ال ا ئ.  
 الدولة  -ب 

مرلريرو   021كا  ي ب على الدولة بدالً م   عتماا حروالرى 
اوالر م  خزينة الدولة لل رف على  ستفتاء خيبا  ُمر رزى 
ُم ِ ل كا  باألولى  عتماا ذ ا المبلغ لطالج ذدالء الرمررضرى 
النفسيي  ومسا دتهم للشفاء م  ذ ا الرداء الر رطريرر وبر لرك 
يطوا ذدالء بالنف  على الم تم  أصحاء سرويرير  يرطريرشرو  

بررالررطرربرريررطررة 
ويررتررزوجررو  
ً كررل   رربرريررطرريررا
رجرررررل لررررره 
 مررررررررررأتررررررررره 
ويرررنرررتررر رررو  
 سالً لتستمرر 
اإل سررررا رررريررررة 
والترررررربرررررريررررررد 
لررغررضررب ل 
على الفر رور 
وثرررررررررررررررررورة 

الطبيطة ضد الفساا  ذ ا ذو الرحرل األمرثرل واألصرح ل رالرح 
 ذدالء ول الح الدولة والم تم . 

 الم تم  -جـ 
الم تم  ي ب أ  ينظر لرهرم كربرشرر يرحرتراجرو  لرلرمرسراعردة 
للشفراء مر  أخربرم األمرراض والرمردايرة لردمرار الرمر رترمر  
واليديدذم أحداً فى سلوكهم وأفكارذم  كما يُقان أ  السر را  
ذررو مرررض الررفررراوس أل  أصررحررابرره يسررتررطرردو  لررلرررحرريررل 
للفراوس يطيشو  التوبة الدائمة واليقرظرة الرروحريرة يُرمركر  
القون أ  مرض الش و  ال نسي للمثليي  ذو مرض ال رحريرم 
بط اب النار األبدى  وي ب أ  تقوم الهيئات الم تمطية بطرمرل 
لقاءات توعية للمثليي  فإ  د بِرلروا الرنر ريرحرة ورجرطروا عر  
الِف ور وال طيئة  لك جيٌد و   لم يقبلروا فرهرم أحررار ولركر  
اليفرضو  ش و ذم على الم تم  بقوا ي  مدمررة واليرمركر  

 أ  يأتى وراء فطل الن اسة غير الدمار.  
 
 ذل مارس الفراعنة  الش و ؟   - 8

سألنى أحد األصرددراء ذر ا السردان: ذرل مرارس الرفرراعرنرة  
 الش و ؟  

رِ رل لرنرا  فأجبتهُ: لم تطرف م ر الفرعو يرة الشر و  ولرم تُس 
اآلثار الفرعو ية أية الريرل عرلرى مرمرارسرة الرفرراعرنرة لرهر ا 
الش و  سواء  قش أو عبارات   ِ ياه. فقران لري: أ را وجردت 
فى الميديا )جوجل  تماثيل تثبت ذ ا الفطل كا  عند الفراعنرة 
وتطليق م  الرنراشرر يشرر  الرمرشرهرد برأ ره الريرل مرمرارسرة 
الفراعنة للش و  ال نسي. وأعرطرا رى الرويرب سرايرت وأرات 
مشاذدة  لك ألعرف ماذ ه المطلومات الغريبة؟ وفطالً فترحرت 
ال فحة ووجدت تماثيل فى أوضا  جنسية م تلفة والحرظرُت 

       -اآلتى:
أ  شكل التماثيل م  الناحية التِق نِياة الترمرت برأى صرلرة  -أ    

ألى ع ررر مرر  ع ررور م ررر الررقررديررمررة  سررواء الررطرر ررر 
الفرعو ى أو اليو ا ى أو الروما ى أو القبرطرى أو اإلسرالمرى 

أو الرررررررررررررررررررررررررررررحرررررررررررررررررررررررررررررديرررررررررررررررررررررررررررررم!.                                                                                            
التوجد أية أ وا  م  الكتابة علريرهرا أو الرنرقرو  فرهرى  –ب 

 خالية تماماً م  أية مطلومات!.
مااة التماثيل الم نوعة منها ذى ليرسرت مر  الرحر رر  –جـ  

ولكنها م  مااة  سمنتية بيضاء م  ح ى م  الرزلر  ورمرل 
 وسطحها خش  جداً رايئة ال ناعة جداً.                          

وحسب اراستى الرمرترواضرطرة فرى  ثرار الشررق األا رى   -ا 
القديم ) بالا مابي  النهري  الطراق وسوريا واألرا   اليمك  

 أ  تكو  لها عالدة بآثار تلك البالا.                        
وأستطي  أ  أُجِزم أ  تلك التماثيل ذى صناعرة حرديرثرة   -ذـ 

وصا طها ليست لديه مطلومة عر  ترمراثريرل الرفرراعرنرة عرلرى 
اإل الق فهى لحادد على الحضارة الرفررعرو ريرة أراا تشرويره 
تاريخ الفراعنة وأدون له ا النكرة الرمر ردر لرمرا ا لرم تر كرر 
أسمك جوار ذ ه التماثيل ؟ وِم  أي  ح لت عليها ؟ وماذرى 

 م اار  لها؟ ل لك خداعك واضح كوضو  الشمس.               
ل لك أرجو التوخى فى المطلومات أل  الميديا مليئة باألكا يب 

 الطلمية واألخبار غير الحقيقية واإلثارات الوذمية. 
 
 ال طيئة فى الطالم الوثنى القديم  - 4 

ي ب بداءة أ   ردكرد حرقريرقرة عرلرمريرة  ثرريرة ترارير ريرة أ  
ل ت تماماً م  أفطان ممارسة ال نس بل  الحضارة الفرعو ية خ 
كا ت ذنا  دوا ي  عقوبتها جز  األ و للمرأة الزا ية والقتل 
للرجل الزا ى مطاً   ا مارسا ال نس برغبتهما أمرا فرى حرالرة 
د ر  عرلريره  ر  تُرو  اإلغت اب كا  الش رص الرُمرغرت رِ رب ذرو م 
الطقوبة منفرااً ولم تُسر رل وال حرالرة واحردة لرفرطرل الشروا  
جنسياً مما يدن على عدم وجواذا بالم تم  الفررعرو رى كرمرا 
أيضاً خلت الطقوس الدينية م  ممارسة ال نس بل كا  علرى 
كل ش ص يمارس ال الة والطقوس فى المطابد أو الرمرنرزن 
ً مر  مرمرارسرة  كا ت بطهارة وعفة و لك على النقيض تمامرا
بطض الشطوب الوثنية القديمة فى  قوسها ألتى كا ت تشرمرل 
 قوس خاصة بممارسة ال نس فى مطابدذم كاليو ا  ولكنها 
رغم ذ ه الن اسة فطل الز ا لم يمارسروا الشر و  الر رنرسري! 
غريب حقاً القدمراء اليرمرارسرو  مرا يرحراون مرالركروم ترمربرل 
ً كرقر رر فر رم جرداً  ومش طى الشوا   اخاله لبلد جميلرة حرقرا

 يتركه ُسكا هُ ِلتسُكنهُ الشيا ي  واألشبا !!!!!.  
  

 00يتب   ص 
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 سدوم وعمورة تحترق بسبب الشذوذ   - 41
( أمكا سكدوم 4141كانت سدوم وعموره قديماً مملكتان )تك  

فكانت تمتاز بكمكمكال الكطكبكيكضكة والكيكهكرة والكمكيكاه الكضكذبكه 
كنصكة بسكور سكمكيك   كصص والفيامة فى مبانيها الضالية وكانت ُمكحص
وأبراج مراقبة عالية وكانت تمارية غنية جداً، لذل  إختكارهكا 

( ولم يُولي لكوط إهكتكمكامكاً 44147لوط لتكون مسكناً لهُ )ت 1
من جهة أهلها الذين كانوا يشتضلون بيطيئة الزنكا الكمكنكتكشكر 
فيها بل أبهرته مباهج الحياة من ترف وبزخ وبكيكوم مكبكنكيكة 
فيمة ولذل  عاش فيها وهو ُمضصذصٌب من عثراتها غكيكر را كى 
عنها ولكن شضبها إزداد فى اليطيئة ألتى إنحدرم وتكفكاقكمكت 
إلى الشذوذ المنسي وأشتضلت بكمكنكون بكيكن أهكلكهكا فك  كبك  
الشذوذ المنكسكي جكمكاعكيش وتكفكشكى ككمكرا وبكا كي أ كاب 
المميع رجاالً ونساءاً كباراً و غاراً وبسبكب تكلك  الكيكطكيكئكة 

(، وقكد 141  41أمطر هللا كبريتاً وناراً من السماء عليكهكا)تك 
رأى إبراهيم وهو فى حاران دخكان الكحكريكخ ككدخكان ا تكون 
وكانت المسافة بين إبراهكيكم فكى حكبكرون وبكيكن سكدوم هكى 

 كيلومتر.  45حوالى 
 

 الضثور على آثار حريخ سدوم وعمورة  - 44
أعلن عالم ا ثار األمريكى ستيفكن ككولكيكنكز عكن كشك  آثكار 

1  4145أكتوبر عام  45سدوم وعموره مضاً فى يوم  كرص م وذصكص
 4111  –ق.م  7511أنهما ترجضان إلى الضصر البكرونكزى 

ق.م وتتطابخ آثار المدينتان تماماً مع ماورد بالكتاب المقدس 
عنها حيث تالحظ فى تتابع الطبكقكام  ثكارهكمكا بك ن مك كاهكر 
الحياة توقفت فم ة فيهما وطبيضة مادة آثكارهكمكا نكاجكمكة عكن 
قوة حرارة نارية  ربتهما فم ة بقوة غير عادية وسدوم تقع 
شرق نهر األردن وشمال البحر الكمكيكت وهكنكار آثكار ككثكيكرة 
للحريخ على المانبين كما أن هنار كميام كبيرة الحصر لكهكا 
من أحمار كبريتية كروية الشكككل مكنكتكشكرة بكغكزارة مكهكيكبكة 
والكرة الكبريتية فى حمم كرة تنس الكطكاولكة التُكضكد مكاليكيكن 
دص فيه كبريت بهذا الشككل   الماليين واليوجد مكان فى الضالم ُوجش
فهذه المرة الوحيدة فى تاريخ البشرية يتم فيها الكككشك  عكن 
كميام ها لة من األحمار الكبكريكتكيكة الكككرويكة بكهكذا الكحكمكم 

كانت درجكة نكقكاء الكككبكريكت هكنكا  % 4% و 14الهيم. وص
ماغنسيوم شديدة اإلشتضال بينما فى منكاجكم الكككبكريكت يكوجكد 
فيها الكبريت فى شكل عروق ولكيكس ُككرام دا كريكة وأقصكى 

%. و هكنكا حكمكارة الكككبكريكت مكن 14درجة نقاء له تككون 

الكبريتام )جوفريت( النقية ُمكحكاطكة بكرمكاد عكلكى سكطكحكهكا 
اليارجى ألن الكبريت عندما يحترق يُصدر سا ل ويتبلور مكع 
الرماد كما أن المنطقة بها طبقة ُرماد ككثكيكفكة وسكمكيكككة جكداً 
نتيمة الحريخ الغير عادى مع بقايا آثار حطام مبكانكى قكديكمكة 

ة.  مص  ُمتصفصحش
 

 تحذيرام من خطية نماسة النماسة  - 44
هنار الكثير من التحذيرام فى الكتاب المقدس مكن خكطكيكئكة   

النماسة  ونورد هنا على سبيل المكثكال ولكيكس الكحكصكر مكن 
الضهدين فقد قال أشضياء النكبكى عكن بكابكل فكى شكرهكا أن هللا 

( والكقكديكس بكطكرس 41147يقلبكهكا كسكدوم وعكمكورة)أشكع
الرسول يحذر الضتيدين أن يصكفجكُمكروا مكن غهكب هللا عكلكيكهكم 

ة للضتيدين أن يفسدوا)  بجرص  4بط  4كسدوم وعمورة ألتى هى عش
 16  .) 
  

 التفنوا جمال أستراليا بيطيئة الشذوذ   - 47
ص يقول عكنكهكا "أن  الكككتكاب لقد كانت أرا سدوم وعمورة كما

جميضها سقى، قبلكمكا أخكرب الكرب سكدوم وعكمكورة، ككمكنكة 
" أي أن هللا وهبها جمااًل وخيًرا جكضكال   الرب، ك را مصر.

لوط ييتارها من بين ككل األرا كى وككان أجكدر بك هكلكهكا أن 
يسيروا فى الطريخ المستقكيكم شكككًرا ر وعكرفكانًكا بكمكمكيكلكه 

ويضكرفكون  كانوا أشراًرا بل عمورةو  سدوم أهل ولكن  عليهم.
(، وقكال عكنكهكم 147  47تك  أنهم يسيرون في طريخ الشكر)

كتج  يَّتُُهمج قصدج عصُ مص طش خص ، وص ةص قصدج كصثُرص عصُمورص اخص سصُدومص وص هللا1 "إشنَّ ُ رص
دًّا" ) ( وهكاهكى أسكتكرالكيكا هللا وهكبكهكا جكمكال 141  44ت  جش

الطبيضة وك ن  تضيش فى حدا خ التفارق  بين جمال اليكهكرة 
يزة لها وطقسها من أمطار ودرجام حكرارة  والتهاريس الُممص
متباينة ونسيم الهواء النقى وغنى وافر فى الموارد الطبيضيكة 
والمناجم ...الخ كل ذل  را ع وهبام هللا إلستكرالكيكا فكهكل مكن 
أجل شهوانيون شواذ يقوم مالكوم تمبل بالسكمكاب بكاجكراءام 
قد تؤدى إلى تقنين الشذوذ بالقانون وتصكبك  أسكتكرالكيكا هكى 
كب  سدوم وعمورة الحديثة وتملبون غهب هللا النارى الكُمكرعش
وقد يُسقط هللا جامام غهبه والمنقذ لماذا هذا التصرف غكيكر 
كن تكدمكرون  األخالقى و د هللا و د الطبيضكة!  لكمكصكلكحكة مص

 أستراليا ذام الممتمع الراقى المتحهر ! .
 

 مالكوم تمبل يملب غهب هللا النارى  - 41
إن ما فضله مكالكككوم تكمكبكل هكو دمكار ألسكتكرالكيكا هكو خهكع 
لمشورة الشواذ وسمد خانضاً أمام الشيطان ألنه بتل  اليطكوة 

قد يُضيد التاريخ القديم حينكمكا حكمكى غهكب هللا عكلكى سكدوم 
وعمورة فقد رأينا فى أيام نوب حيث كانت اليطيئة هى الكزنكا 
أنزل هللا الطوفان بغرق الضالم أما فكى سكدوم وعكمكورة ألكتكى 
مارس شضبها الشذوذ ألول مرة فى تكاريكخ الكضكالكم أمكطكر هللا 
كبريتاً وناراً أحرقت المدينة كاملةً كما أن الكيكطكيكئكة درجكام 
هكذا الضقوبة درجام فى قسوتها فكانت الكمكديكنكة فكى نكيكران 
شديدة تحترق للشذوذ وأما الزنا فى أيكام نكوب ككان طكوفكانكاً 
اإلثنان هالر ولكككن هكالر أشكد قسكوة مكن هكالر، حكتكى أن 
الضقاب األبدى لليطاة قال عنه الكككتكاب ) نكاٌر التُكطكفك  ودود 
اليموم( ولم يقُل ) طوفان الينتهى( فالكحكرق بكالكنكار أ كضكب 
من الغرق،  لذل  نحن نياف على أستراليا الحبيبة من جكراء 
هذا التصرف غير المسئول لمالكوم تمبل ولكم يشكضكر بكانكذار 
بدء غهب هللا المتمثل فى الطبيضة من بكدء جكفكاف وحكرا كخ 
وجرا م وسوف تتحرر الكطكبكيكضكة غكا كبكة وذلك  لكيكس مكن 
الطبيضة بل من غهب هللا ، لكمكاذا تسكتكهكيكنكون يكا أ كحكاب 

 القرار بطول أناة هللا ! ألنه فى غهب هللا دمار ُميي . 
 

 إحترام وتقدير لـ طونى أبوم وخزي تمبل  - 45
أن التاريخ سيذكر موق  ر كيكس الكوزراء السكابكخ طكونكى   

أبوم تماه قهية شذوذ المثليين ورفض اإلنصياع لفكمكورهكم 
ورأى بككضككيككن فككاحصككة خككطككورة إ ككدار لككهككم قككانككون يُككقصككنككن 
ممارساتهم الشاذة على الممتكمكع األسكتكرالكى فكككان حكككيكمكاً 
ويستحخ منا كل تقدير وإحكتكرام أمكا مكالكككوم تكمكبكل ر كيكس 
وزراء أسترالى الحالي وبيل شرتون زعيم المضار ة كالهمكا 
سلكا بيزي وعار لم ولن يغفر لهما التاريخ فضلتهما الشنكضكاء 
بموافقة مناقشة المثليين فى إستفتاء ُميزي يدل على غكيكاب 
وعي هؤالء السياسيين ومن أموال دافضى الهرا ب تُستنزف 
ماليين الدوالرام فى أخذ رأى الشضب هل توافخ بالكنكمكاسكة! 

أم ال !   ما هذا الُهراء الذى و ضه مالكوم تكمكبكل فكى   –نضم 
أستراليا! لقد آذيت حزبك  وبكلكدر وطكضكنكت الكككيكان األُسكري 
والممتمضي وأنكرم تضاليم المسيحية ألتى تديُن بكهكا دون أن 

 تضمل بها . 
نطلب  ارعين إلى هللا بصراخ دالة البنين ألبيكهكم أن يُكبكطكل 
شر األشرار والشر الساكن فى عقول الشواذ كما أبطل قديكمكاً 
بصت نكحكو الكككنكيكسكة والكطكهكارة  مشورة أخيتوفل وكل آلة ُ وش
الممتمضية التنم  يكارب الكقكدرة بكرحكمكتكه يكرحكمكنكا ويكرحكم 
أوالدنا وبناتنا وبلدنا الثانى أستراليا الضزيزة والمحبكوبكة جكداً 

 فى قلوبنا وليحف ها دولة قوية متحهرة طاهرة. 
 

  معلومات طبيه غذائيه 

 ت ثير الغذاء علي نمو األطفال 
EFFECT OF NUTRITION ON GROWTH 

OF CHILDREN  
 

فى بحث علمى قدمه احد األطباء وال داعى لذكر اسمممه اال  
 قام بتوضيح اهميه الغذاء وتأًثيره المباشر على نمو األطفال.

سموموا   ٨المممدا ع عمممر  ةقام بعمل هذا البحث على طلبم 
وحيث ا  هوالك اختالف فى الومممو الماميمممانمأل بميم  األوالد 
والبوا  عمل عزل مقاسا  األوالد ممومفم ملمه عم  ممقماسما  

 البوا .  
ولكى يوضح التفاو  فى الومو م  تأثير المغمذاء فملمقمد اخمتما  
الدفعة االولى م  األوالد والبوا  فمى ممدا ع المممديمومة وقمد 

 يكو  البعض موهم يميلو  الى البدانه وزياده الوز .
والدفعة الثانيه م  األوالد والبوا  خذلت فى قمر  المممدا ع  

القاحله وقليله الغذاء والتى تؤد  الى ضمو  الايم ونمحمافمتمه 
 بيبب سوء التغذيه. 

الغذاء الرئييى يحتو  على ع يدة م  دقميما المرز مامافما 
اليها قليل م  الزيت وبعض ملح الطعام ومقاع نمو األطمفمال 
يتمثل فى الطول، الوز ، مقاع محو  ال د ، مقاص محو  

 الذ اع، سمك الالد ومقاع الهيموغلوبي .
  

فى مدا ع مختلمفمه  ٥٩١اوال: لألوالد جيد  التغذيه أخذ  ل
 فى المديوة:

 ٥٤١-٥١١. الطول: وجد ا  معظم الطول فى الطلبة بيم  ٥ 
 سم
كميملمو جمرام  ١٢-١٥. الوز : وجد ا  أكثريا  الوز  م  ١

 سممومموا .  ٨وهممذه تممعممد نيممبممه عممالمميممه لممألطممفممال عمممممر 
 سم ١٥-٩١. مقاع محو  ال د : اغلبية مقاع الطلبة بي  ٢
 ٢١-١٨. مممقمماع مممحممو  الممز اع: اعمملممى نيممبممه بمميمم  ٤
 مممميمملمميممممممتمممر  ٩. سممممممك المماممملممد: االغمملممبممميممه حمموالممأل ١
جمرام  ٥٢٣١. مقاع الهيممموغملموبميم : األغملمبميمة حموالمأل ١

 مل ٥١١
طالبمه  ٥١١اما بالويبة للبوا  بعد أخذ كل هذه المقاسا  على 

فى مدا ع نفس المديوة لم يكو  هواك اختالف كثيمر ممقما نمة 
 مع مقاع األوالد.

ممدا ع فمى  ٨طالبا  م   ١٤٥ثانيا: الدفعه الثانيه أخذ  لى  
القر  يعانو  م  سوء التغذيه اذ انهم يعيشو  فى قر  فقيمره 

 وقاحله.
 سم ٥١١-٥٥٨الطول: اعلى نيبه للطول مابي   .٥
 كيلوجرام ٥٩-٥١الوز : اعلى نيبه للوز  مابي    .١
 سم ١١-١١مقاع محو  ال د : اعلى نيبه  .٢
 سم ٥١مقاع محو  الذ اع: اعلى نيبه  .٤
 مل ١مقاع سمك الالد: اعلى نيبه  .١
 مممل٥١١جممرام ٩مممقمماع الممهمميممممموغمملمموبمميمم : حمموالممأل  .١

 
وهذه تعد موخفاة جدا فى محو  األنيميا وهذا الرسم البيمانمى 
يوضح الفرق الشاسع فى الموز  بميم  المدفمعمه االولمى جميمده 

 الوز  والدفعة الثانيه سيئه التغذيه. 

بالوظر الى الرسم البيانى وجد ا  اعلى نيبه لملموز  لملمطملمبمة 
كيلوجرام وهذه تعد فى ميتمو   ١٢-١٥جيد  التغذيه ما بي  
سووا  اما بالويبة لطلبه األماك  الفقميمره  ٨البدانه لطفل عمر 

كميملموجمرام وهمذا  ٥٩-٥١فالرسم البيانى يوضح انهم ما بي  
 يعد فى ميتو  الوحافة وسوء التغذيه.  

اما 

مقا نه الهموجلوبي  بي  الفئتي  فلقد 
 كا  هواك فرق شاسع

 
 
 
 
 
 
 

لقد وجد ا  اعلى نيبه للهموجلوبي  
بي  طلبه ممدا ع المممديمومة حموالمأل 

مل اما بالويبة لطلبه القر  المفمقميمره فملمقمد  ٥١١جرام  ٥١٣١
مل وهذا يوضح ا  معظمهم يعانو  ٥١١جرام  ٩كا  حوالأل 

 مممممممم  األنممممممميممممممممممممممميممممممما ليممممممموء المممممممتمممممممغمممممممذيمممممممه
 

 ثالثا: تأثير الغذاء اإلضافية
 S U P P L E M E N T A R Y  F E E D I N G   

مومحمت تمغمذيمه ةضمافميمة  UNICEFحيث ا  هيئه اليونييف 
-المامبم -لبعض القر  الفقيره متمثله بإمدادهم باللمبم  الماماف

دقيا القمح باالضافة للكثير مم  المبمقمولميما  -معلبا  اليردي 
البيله الاافه وغيمرهما -العدع-الفاصوليا-مثل الفول الم ر 

توضح تحي  الومو فى هؤالء الطلبة ممقما نمه ممع الملمذيم  لمم 
يوالوا هذه المعونه الغذائيه تموضمحمه بمال مو  المفموتمغمرافميمة 
 والمممرسمممومممما  المممبممميمممانممميمممة والمممتمممحممملممميمممال  اإلح مممائممميمممة. 

 
وحيث ا  مقدم هذا البحث هو كاتب هذا الموضوع نال بمعمثمة  

قمام بمإ سمال  UNICEFالماجييتير على نمفمقمه الميمونيميمف 
بعض مالدا  هذا البحث لهيئة اليونييف بالدنما ك وبمعمض 
الاها  العملممميمه االخمر ، فمكمانمت هموماك اشمادة مم  هميمئمه 
اليونييف للاامعه المشرفه با  هذا يعد مم  أحيم  المبمحمو  
التى قدمت لويل د جة الماجيتيمر اذ انمه أخمذ فمى الممميماديم  
المختلفه مدعممه بمال مو  المفموتمغمرافميمة والمرسموم المبميمانميمة 
واالح ائيا  التحليلية لطلبه التغذيه الايده بالممديمومه وكمذلمك 
الامو ، ونقص الوممو فمى طملمبمه المقمر  المفمقميمره وكمذالمك 
باإلشادة ما تقدمه هيئه اليونييف م  الغذاء االضافى لمبمعمض 
الطالب فى القر  الفقيره والذ  أد  لتحي  سريمع وخماصمه 
 فممى تممحمميمم  المموز  وا تممفمماع تيممبممه الممهممممموجمملمموبمميمم . 

https://st-takla.org/Holy-Bible_.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/12_S/S_047.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/18_EN/EN_229.html
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=1&chapter=13
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=1&chapter=18
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 إتمسكن حتى تتمكن....؟!
 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى

 
فّكرت كثيرا،وترددت كثيررا، وخيريررا ترررت خر ختررؤ تيرا  تر  
علّن  خجد رّدا شافيا يشف  غليل  وينهر  يريررتر  وخهرإ بر    ر  

 تناعة تريحن  وتهدئ من ظنون . 
% مرن ا رنيرن 1,82مصر  ها دستور وافق ا شعب علي  بنرير رة 

ناي ا، مرن  178,218,22ذه وا      جار اإلتتراع ا  ا غ عددهم 
%، وظهررت نرتريرجرة ,1,8ناي ا، بني ة 5,,518,118 جما   

. تاربنا عل  خربع سنوات اآلر، فهإ ,172/  2/  ,2اإلستفتاء ف  
 يتم ايترام وتط يق ماجاء ب  من مواد؟!. 

 سأذكركم ب عض ما جاء ف  مواده:  
(:"جمهورية مصر ا رعرربريرة دو رة ذات سريرادة، مرويردة 2مادة )

 تررلرر ررإ ا ررتررجررزعررة، و  يررنررزه عررن شرر  مررنررهررا، نرر ررامررهررا 
ديرمررلرراترر ، يررلروم عرلرر  خسرراس ا ررمرواتررنرة وسريررادة  جرمرهررور 
 . ا لانور"

(:" خإلسالم دين ا دو ة، وا لغة ا عربية  رغرترهرا ا ررسرمريرة، 1مادة)
 وم ادئ ا شريعة اإلسالمية ا مصدر ا رعيي   لتشريع". 

ويدت  ا وتنية ا ت   (:" ا ييادة  لشعب ويده،..، ويصور,مادة )
تلوم عل  م ادئ ا مياواة وا رعرده وتركرافرر ا رفررم بريرن جرمريرع 

 ا مواتنين". 
(:"يلوم ا ن ام ا يياس  عل  خساس ا رترعردديرة ا رحرزبريرة 5مادة )

 وا ياسية،....،وايترام يلوق اإلنيار ويريات ". 
(:"خ مواتنور  دى ا لانور سرواء،وهرم مرتريراوور فر  51مادة )

ا حلوق وا حريات وا واج ات ا عامة، تمييز بينهم بي ب ا ديرن،خو 
ا عليدة،....،تلتزم ا دو ة باتخاذ ا تدابير ا الزمة  للضاء عل  كرافرة 
خشكاه ا تمييز،وين رم ا رلرانرور  نشراء مرفروقريرة ميرترلرلرة  رهرنا 

 ا غرض".
(:"يرية اإلعتلراد مرطرلرلرة،ويرريرة مرمرارسرة ا شرعراعرر ,,مادة )

ا دينية و تامة دور ا ع ادة ألهحاب األديار ا يماوية،يق يرنر رمر  
 ا لانور".

(:"خ معلومات وا  يانات واإليصاءات وا وثاعق ا رسمية ,,مادة )
ملك ا شعب،واإلفصاؤ عنها من مصادرها ا مختلرفرة، يرق تركرفرلر  
ا دو ة  كإ مواتن،وتلتزم ا دو ة بتوفيرها و تايترهرا  رلرمرواترنريرن 
بشفافية،ويرنر رم ا رلرانرور قروابر  ا رحرصروه عرلريرهرا و ترايرترهرا 

 وسريتها،....،وا ت لم من رفض  عطاعها،....". 
(:"....،و يجوز مر راشررة خ  نشرات سريراسر ،خو تريرام ,2مادة )

     خيزاب سياسية عل  خساس دين ،....".
(:"تلتزم ا دو ة باإلتفاتيات وا عهود وا مواثيق ا ردو ريرة 11مادة )

 حلوق اإلنيار ا ت  تصدق عليها مصر،وتص ح  ها توة ا رلرانرور 
 بعد نشرها وفلا  ألوقاع ا ملررة".

 
واآلر هرإ مصرر دو رة تراعرمرة عرلر  خسراس ا رمرواترنرة وسريرادة 
ا لانور؟!. ف  مصر مدارس تشرف عليها وزارة ا تربية وا تعرلريرم 
و  تل إ مدّرسين خو تل ة خت اتا، بإ توجد جامعة، جامعة األزهرر، 
وه  مرسية علمية و ييت دينية، تلوم بتخريج خت اء ومهندسين 
ومحامين، و....  خ و  تل إ خت اتا، وتوجد  ذاعة  رلرلررار ا ركرريرم 
ت ث برامجها ا دينية خربعرة وعشرريرن سراعرة يرومريرا عرلر  مردار 
األس وع، و توجد  ذاعة مثيلة  ألت ات، ناهيك عرن عردم ترو ريرهرم 
ا وزارات ا ييادية، وا مناهب ا ليادية ا عليا، ويت  اآلر  يرجرر  
ا ن ام عل  تعيين محافظ ت ط ، بعد ثورتين، ودستور خ رمرواترنرة، 

. وفضيلة اإلمام األك ر ا دكتور خيمد ا طريرب ؟!!!!ه  مادت  األو  
رعيس األزهر، ورعيس بيت ا عاعلة يا ف م ردخ ا رمرواترنرة عرنردمرا 

 رفض  هدار )خ لانور ا مويد   ناء دور ا ع ادة(. 
 

ختوه، وخكرر ماتلت  مرارا وتكرارا من خر عدم وجود تانور  تفعيإ 
مادة ا مواتنة، تجعلها ي را عل  ورق، وهنا هو ا رواترع  رألرسرف 
ا شديد، ألر ا لاق  يحكم با لانور و يس بمواد ا دسرترور، فرمرتر  

خّما سيرادة ا رلرانرور، فرأنرا خرى    يصدر تانور  تفعيإ ا مواتنة؟!.
جليات ا صلح ا عرفية ه  ا ياعدة ف  خيداث ا رفرترنرة ا رطراعرفريرة، 
بتشجيع وتأييد من ا محاف ين ومدير  األمرن ونرواب ا ر رر رمرار، 
وكأنهم  م يلرخوا ا دستور خو يعت رون  كالما  تجميإ ا صورة عرنرد 
ا لزوم و يس  لتنفين، غير عا مين خر ا صورة  يرمركرن خر تركرور 

 جميلة،  ذا كار األهإ ت يحا.
 

خما ا مادة ا ثانية من ا دستورفهر  ترترنراترض، برإ وترلرغر  ا رمرادة 
األو  ، ا مواتنة، وا مواد األيرى ا ت  تتحدث عن ا مياواة بريرن 
ا مواتنين، وعدم ا تمييز بينهم عرلر  خسراس ا رديرن، وا رحرريرات، 
ويلروق اإلنيرار. فرا شرريرعرة اإلسرالمريرة  تيراو  بريرن ا ررجرإ 
وا مرخة، و تياو  بين ا مريرلرم وغريرر ا رمريرلرم، وفر  مصرر   
تياو  يت  بين ا ينرة وا شريرعرة، وهرم ميرلرمرور، و  ترعرتررف 

 با  هاعيين وا لرانيين، عل  س يإ ا مثاه   ا حصر.
  

وهنا خيضرا نرجرد خر يرريرة ا رعرلريردة خهر رحرت ير ررا عرلر  ورق 
،فا شريعة اإلسالمية تعترف بها فل  ف  يا ة ا تحوه     ا رديرانرة 
اإلسالمية،خّما من يتحوه     ا مييحية فهو معّرض  للتإ.باإلقافة 
    خر ا شيخ ع د هللا ا خطيب،مفت  جماعة اإليوار ا رمريرلرمريرن، 
خفت  بأر"ا شريعة اإلسالمية  تيمح بر رنراء ا ركرنراعرس؟!".وخيضرا 

   ف  مصر.  ا شيعة غير مصرؤ  هم ب ناء مياجد
وخيضا تلض  ا شريعة اإلسالمية با تحوه اإلجر رار    ر  اعرترنراق 
ا دين اإلسالم   ألو د ا نين تحوه خيد وا ديهما     اإلسالم،وه  
تحرم ا زوجة ا كتابية،خ مييحية خو ا يهودية،من خر تررث زوجرهرا 
ا ميلم بعد وفات ، وه  ا ت  شاركت  ا كفاؤ ترواه يريراتر ،وخفرنرت 
عمرها ف  يدمت  وف  تربية خو ده،وفجأة تجرد نرفريرهرا برالمرورد 
مرراد ،و مررأوى يررريررم كررهررو ررتررهررا وشرريررخررويررتررهررا،ويررحررفررظ  ررهررا 

كرامتها.وا شريعة اإلسالمية  تحدد سنا  زواج ا فتيات. وتد خظهر 
اإليصاء األيير تعداد ا يكار،ا ن  خجراه ا جهاز ا مركز   لتع ئرة 
ا عامة واإليصاء،وا ن  يضر ا ررعريرس ا يريرير  جرلريرة  ذاعرة 

،خر "هناك عدد  يس بييطا من ا فتيرات 17/1/1722نتاعج  يوم 
تزوجن ف  سن ا ثانية عشرة،وبينهن مطللات وخرامرإ؟!!"،هركرنا 
علّب ا رعيس،وخقاف تاعال:" نت رهروا  ر رنراتركرم وخو دكرم ألر خنرا 
ير من  ذ ك".وت لا  لشريعة اإلسرالمريرة فرالنر   خهرلريرة سريراسريرة 
 لل ط  وا مرخة،فهما غير مرهالر  تو ّ  ا رو يرة ا ركر ررى،وخيضرا 
 و ية  غير ا ميلم عل  ا ميلم. ن ك  م ينفن ا رعيس األس ق محمد 
مرس  وعده بتعيين نواب  رعيس ا جمهورية من األت ات وا رمررخة. 
وخيضا  تل إ شهادة ت ط  ف  ا محكمة  ذا كار ا ن  تتم محاكرمرتر  
ميلما،"وهنا يمثإ انرترزاع يرق خسراسر  مرن ا رحرلروق ا رمردنريرة 
 مواتن بشكإ رسم  خمام هيئة تضاعية" هكنا تاه ا دكتور محمود 

،عنردمرا  1722/  1/27ا عاليل  عل  هفحت  ف  )خ فيي وك(، يوم
رفض خيد ا لضاة ا ن  كار ينر رر تضريرة مريرراث يرام بر  مرن 
وا رردترر ،رفررض األيررن بشررهررادة خيررد ا شررهررود ألنرر  اكررتررشررف خنرر  
مييح ؟!!. خ  خن  عرلر  األتر رات خر يصر رحروا ذمريّريرن،و ريريروا 
مواتنين، يلتحلور با جيش،ويدفعور ا جرزيرة وهرم خذ ّء ويردفرع 

 بهم     خقيق ا طرق ف  وتنهم؟!!.
(:"ترلرترزم 51خ دو ة نفيها  تنفن ماجاء با دستور،فط لا  لرمرادة )

ا ردو ررة برراترخرراذ ا ررتردابرريرر ا رالزمررة  ررلرلررضراء عرلرر  كررافرة خشركرراه 
ا تمييز،وين م ا لانور  نشاء مفوقية ميتللرة  رهرنا ا رغررض"،  
اتررخررنت ا رردو ررة ا ررترردابرريررر ا ررالزمررة،و خنشررأت ا ررمررفرروقرريررة 
ا ميتللة،و يزاه ا تمييز بين ا مواتنين بير رب ا رديرن وا رعرلريردة 

( يجب ,,ميتمرا،وسلّم    عل  ا دستور؟!!. وخيضا ت لا  لمادة )
عل  ا جهاز ا مركز   لتع ئة ا عامة واإليصاء اإلفصراؤ  رلرشرعرب 
بكإ شفافية عن عدد األت ات ف  مصر،و كن  يرفض ذ ك،ويرعرتر رره 
من خمور األمن ا لوم ،وهنا س ب غريرر مرلرنرع،برإ ويرثريرر ا شرك 

 وا ري ة؟!!.
 

كإ هنا يحدث وا مادة ا ثانريرة ترنرى عرلر  خر )مر رادئ(ا شرريرعرة 
اإلسالمية ه  ا مصدر ا رعيي   لتشريع، فما با كم  و تم تعرديرلرهرا 
   )خيكام( ا شريعة اإلسالمية ه  ا مصدر ا رعيي   رلرترشرريرع؟!. 
 لد تحو ت هنه ا مادة   ر  مرادة ) هروتريرة( وكرأنرهرا خنرز رت مرن 

 ا يماء، وتم ا وي  بها من هللا، و يمكن ا مياس بها. 
 لد دعا تيار اإلسالم ا يياس      ا جهاد ويرمرإ ا يرالؤ  رلردفراع 

/ 1/  21عنها؟!. ف  ملاه عن ا مادة ا ثانية من ا دستور، بتراريرخ 
،  لدكتور ع د ا منعم سعيد، رعيس مجلس  دارة )خألهررام( 1772

األس ق، جاء:" ر ا  هرور ا ركرثريرف وا رحراد خيريرانرا  رلرجرمراعرات 
األهو ية اإلسالمية بأشكا ها ا مختلفة ا يلمريرة وا رعرنريرفرة،فرالنرهرا 
خينت ا نى ا موجود ويللت ب  ف  افاق متعص ة وجدت  نفريرهرا 
مجا  ف  ا تط يلات ا يياسية وا لانونيرة و)األيرطرر( فر  ا رحريراة 
ا عملية،.....، ر ا غموض واإل ت اس و نرلروه ا رمرراوغرة، غرلر رت 
عل  وجهات ن ر تخى عالتة ا دين با دو ة يت  ارترفرع ا رحراجرز 
مابين)ا دو ة ا دينية( و)ا دو ة ا مدنية ذات ا رمررجرعريرة ا رديرنريرة(
،....، ر ا دنيا وا زمن تد تغيرا وماكانت تل ل  جماعات انيانية من 
ت إ انعداما  لمياواة بأشكاه محدودة خو ك يرة  م يعد مل و  بعد خر 
هارت )ا مواتنة( ه  خساس ا دو ة ا عصرية ا حديثة.فا ميأ ة  م 
تعد واتعة بين ا ميلمين وا مييحيين كما ظن برعرضرنرا،برإ  ر مرن 
يراجع تاريخ ا منطلة ا معراهرر ويرعررف مرا جررى ويرجرر  بريرن 
ا عرب ا ينةواألكراد ا ينة خيضا،وا عرب ا شريرعرة وخيضرا ا رعررب 
ا ينة، وا يودانيين ا ينة من خهوه عربية وا يودانريريرن ا يرنرة 
من خهوه خفريلية،سوف يكتشف خر هناك ثورة من خجإ ا ميراواة 
ف  ا حلوق وا واج ات ورفض ا ترمريريرز،جراريرة فر  كرافرة خنرحراء 
ا منطلة،وكلها مياعإ  يمكرن يرلرهرا عرلر  خسراس وجرود مصردر 

 خساس  ووييد  لتشريع و دارة ا دو ة".
 

ا دستور ا توني    يشير     ا شرريرعرة اإلسرالمريرة، برإ يركرترفر  
با نى عل  خر "تونس دو ة يرة ميترلرلرة ذات سريرادة، خإلسرالم 

 دينها، وا عربية  غتها، وا جمهورية ن امها". 
وف  ملاه بعنوار )ا شريعة فر  دسرترور ترونرس(  رلركراترب رجرب 

،يلوه:"وهكنا يركد 1721/ 2/ 11ا  نا،ف  جريدة األهرام بتاريخ 
اإلسرررالمررريرررور فررر  ترررونرررس ا رررحرررريرررات ويررررفضرررور ا رررترررشررردد 
وا تعصب،ويرور خر )خ عليدة( م ادئ ثابت  تررها هللا ف  كترابر  و
)ا شريعة( اجرترهرادات بشرريرجروز فريرهرا ا رخرالف، ويرجروز فريرهرا 
اإليتالف بايتالف ا مكار وا زمار وظروف ا واتع، وعل  ذ ك فالر 
اعت ار )ا شريعة( ه  ا مصدر  لترشرريرع يرلرترضر  ترحرديرد مراهر  
)ا شريعة( ا ملصودة". وف  ملاه  نفس ا كاتب،ف  نفس ا جرريردة 

،بعنوار )خهإ ا  اهر وخهإ ا  اترن(،يرلروه:"  1721/,/1بتاريخ 
خ فرق وا جماعات كثيرة و كإ منها " سالم" يام برهرا،فرالذا تراه 
تاعإ  ن  سيطر رق ا شرريرعرة،فرأ  شرريرعرة يرلرصرد،ترو روا  رنرا خو  

 با تفصيإ ماه  "ا شريعة" عندكم؟!".
 ندونيييا،خك رر دو رة  سرالمريرة،  تشريرر فر  دسرترورهرا   ر  خر 

    )ا شريعة اإلسالمية ا مصدر ا رعيي   لتشريع(.
( تررلرروه:"خألزهررر ا شررريررف هرريررئررة  سررالمرريررة عررلررمرريررة 2خ ررمررادة )

ميتللة،....،وهو ا مرجع األساس  ف  ا عرلروم ا رديرنريرة وا شرئرور 
 اإلسالمية،....". 

وف  عامود )من ا لاهرة( ا ن  يكت   ا دكتور ع د ا منعم سعيد ف  
جريدة األهرام جاء ف  ملاه    بعنوار )ا دين وا دسترور( برتراريرخ 

:" فالر  عطاء األزهر سلطة ا مرجعية ف  ا تفريريرر 2/1721/,1
وا تلدير يجعإ ا مرسيات   سلطة  ها    اإلفرتراء فرالذا مرا جررى 
اإليتالف، وهومضمور، خه ح األزهر هرو سرلرطرة ا رترشرريرع فر  
ا دو ة، وتص ح مصر دو ة دينية بامتياز تحكم ب )ا كهنوت( مهما 
يكن اعتدا   ووسطيت ". وخعتلد خر هنا بدخت مالمح  ف  معارقة 

 األزهر  طلب ا رعيس بأ ّ يكور ا طالق شفويا.
 

ترنرى  ,2نأت  اآلر     موقوع األيزاب ا دينية،رغم خر ا مادة 
عل  خن  " يجوز تيام خيزاب سياسية عرلر  خسراس ديرنر "،فرالنر  
يوجد ف  مصر خكثر من يزب ذات مرجعية دينية، ماذا  م يتم يلها 
ف لاءها غير دستور ،هإ ألر هناك توة ختروى مرن ا ردسرترور،خب 
ا لوانين،فرقت وجودها تأكيدا  لوتها واستخفافا با دستور،خم ألر 
ا دو ة اعت رتها خيزابا سياسية غير دينية،و ن ك اجترمرع ا ررعريرس 
ع د ا فتاؤ ا ييي  با دكتور يونس مخريرور رعريرس يرزب ا رنرور 

نررراعررر رررا فررر   22ا يرررلرررفررر ،وهرررو خكررر رررر ترررلرررك األيرررزاب و ررر  
ا  ر مار؟!.سأستعرض مع يضراتكم ا معلومات اآلتية ثرم نرحراوه 

 خر نفهم.
ومع اتتراب اإلنتخابات ا ر رر رمرانريرة يررجرت  1725/  1/  25ف   

محكمة ا لضاء اإلدار  بلرار"يلزم  جنة شئور األيرزاب بردراسرة 
يزبا سياسيا مصريا) ذات مرجعية ديرنريرة  22ا موتف ا لانون  ه 

 سالمية( وشمإ هنا ا لرار:يرزب ا رنرور ا يرلرفر ،ويرزب ا ر رنراء 
وا تنمية،ا نراع ا ييراسر   رلرجرمراعرة اإلسرالمريرة،ويرزب ا روترن 
ا يلف ،ويزب ا وس ،ويزب ا رفرضريرلرة،ويرزب األهرا رة،ويرزب 
مصررر ا ررلررويررة،ويررزب ا ررعررمررإ ا ررجررديررد،ويررزب اإلهررالؤ،ويررزب 
ا فتح.وتد ذكرت ا محكمة ف  ييثيات ترارها خر ا لجنة كار عليرهرا 
ا م ادرة واإلستجابة  رلرترحرلرق فر  مرانيرب مرن مرخرا رفرات  رهرنه 
األيزاب.وتد اتهم ملدم ا  الغ هرنه األيرزاب براسرترهرداف ا رويردة 
ا وتنية ومحاو ة تغيير ن ام ا دو ة،كما ادع  خنها)خيزاب تاعفريرة 

  سالمية( تلصر عضويتها عل  ا ميلمين دور ا مييحيين".
رغم شعارات ا مواتنة وا رق  بدو ة ا لانور ا ت  رفرعرهرا يرزب 
ا نورا يلف  ياله فترة اإلنتخابات ا ر رر رمرانريرة،جراء خوه ايرتر رار 
يليل   ييل  هنه اإلدعاءات ميتندا من  رث  ا فله  فر  ميرأ رة 
بناء ا كناعس، يرفض تانور تن يم بناء ا كناعس ا رمرطرروؤ دايرإ 
مرجرلررس ا رنررواب،وتراه خيرد نررواب ا ررحرزب وهررو ا رردكرترور خيرمررد 
ا عرجاو ،وكيإ  جنة ا صحة با  ر مار،" ر مصر  سالمية وخنهرم 
 ن ييمحوا بتوغإ ا نصارى بمزيد مرن ا ركرنراعرس وخر ا رمروجرود 

 يا يا يكفيهم"؟!.
 

خما ا شيخ ياسر برهام ،ناعب رعيس ا دعوة ا يلفية،فيلوه:"بناء 
ا كناعس وساعر معابد ا كفار ف  ديار اإلسالم ا ت  بناها ا ميلمرور 
 يجوز باتفاق ا علماء،ألن  من  ظهار ا كفر واإلعالر ب  وا ردعروة 
  ي ،وهنا يناف  علّو اإلسالم؟!"،وتاه خيضرا:" ر هردم ا ركرنراعرس 
غير يرام شرعا،وس ب موافلرترنرا عرلر  برنراعرهرا مرن يراله مرواد 
ا دستورا خاهة بدور ا ع ادة،وعدم خين ا جزية من ا رنرصرارى،خر 
ا ميلمين ف  ا عصر ا حا   معروف يا هم با نير رة  ردوه ا رعرا رم 
با ضعف وتدهرور ا رمرنرز رة بريرن ا رنراس؟!"،ويرلروه خيضرا:"مرن 
يهدمور ا كناعس ويليمور ف  ا نصارى خمر هللا، مثإ ا خليفة عمر 
بررن عرر ررد ا ررعررزيررز،مررنررصررورور،ومررن دور ذ ررك فررهررم مررغررلرروبررور 
مررلرررهرررورور؟!".وهررو يرررحررّرم ا رررعرررمررإ برررا شرررترررة برراسرررترررثررراء 
ا مطاف ،وهويلوم بتكفير ا دو ة وا لانور  تكفيره ا عمإ با لوانيرن 
ا وقعية وا تشريعات ا ت  تينها ا دو ة،ويلوه:"خ حكم برغريرر مرا 
خنزه هللا كفر"، لو   تعا  :" ومن  م يحكم بما خنزه هللا فأو ئك هم 

(.وهو  يعترف با مواتنة و   فرتروى فر  ,,ا كافرور" )خ ماعدة:
عل  موتع ) خنا سلف ( يلوه فيها:"خ مرلررر خر 1722/  21/  ,1

 كإ خنواع ا و يات  يجوز  لكافر،خ  ا مييح ،خر يتو ّها؟!".
من ا عجيب خر ا دو ة تد سمحرت  ر ررهرامر  وغريرره مرن خعضراء 
ا دعوة ا يلفية باعتالء ا منابرف  ا مياجد مرة خيرى وهرم برهرنا 
ا فكر ا تكرفريرر ،برعرد هرراع دار بريرن وزارة األوتراف وا ردعروة 

بتديإ م اشر من شيخ األزهرفضيلة اإلمرام األكر رر   ا يلفية انته 
 ا دكتور خيمد ا طيب  عودة ا دعوة  لمنابر؟!!!!.

 
ماذا نفهم من كإ ماتلدّم، تر رعرا يرزب ا رنرور ا يرلرفر  هرو يرزب 
دين ،ويرفع شعارات وتنية   يرمن ،و يعمإ بها ،و ركرنرهرا  رزوم 
ا وهوه     ا يلطة،ونفهم خيضا خن  ف  يا ة  ستعادة ا ميرلرمريرن 
 لوتهم ف  ا عا م فييتم منع بناء ا كناعس وهردم ا رمروجرود مرنرهرا 
وفرض ا جزية عل  ا مييحيين ومنعهم من اإل تحاق با جيش ومن 
تو   خ  منصب فر  ا ردو رة،خ  خر ا يرلرفريريرن، يرتر رعرور ا رلروه 

 ا شع  :"يتميكن يت  يتمّكن؟!".
واآلر هنا هو ياه خك رر هرنه األيرزاب، فرهرإ برلراءهرا يرترفرق مرع 
ا دستور، وهإ وجود نواب  هم ف  ا  ر مار يرد      برنراء دو رة 
ديملراتية،مدنية،يديثة، تاعمرة عرلر  خسراس ا رمرواترنرة،وسريرادة 
ا لانور،وا مياواة بين ا مواتنين ف  ا حلوق وا واج رات،ويرريرة 

 ا عليدة،وبات  ا حريات؟!.
وسراه اير: مافاعدة ا ردسرترور  ر  رم يرترم ترطر ريرلر  عرلر  خرض 
ا واتع،و ذا كانت مادت  ا ثانية ترترنراترض مرع، برإ ترنريرف مرادتر  
األو  ؟!. وهإ هناك توة ختوى مرن ا ردو رة ترترحركرم فر  ميرارهرا 

 وهويتها ؟!.  ر بعض ا  ن  ثم!!!!.
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 47 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 الفيس بوك ... بين النعمة والنقمة
 بقلم : د . مجدى شحاته 

 
فى البداية ... يسعدنى أن اتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل السادة 
القراء االفاضل الذين تواصلوا تليفونيا أو عبر الرسائل االلكترونية 
للتعبير عن تأيدهم المطلق لكل ماا جااء فاى ماقااد الاعادد الاماا  
 والذى كان تحت عنوان : " حينما يأتينا االرهاب من الداخل !!! 

 
اثير الكثير من الجدد حود مواقع الاتاواصال االجاتامااعاى وأصاود 
استخدامها على مدار السنوات االخيرة الماضية فى ماخاتالال دود 
العالم . ال يمكن أن ننكر ان شباكاة االناتارنايات مان أهام اناجاا ات 
العصر الرائعة والمذهلة ، والتى قفزت بعالم االتصاالت الى حادود 
بالغة االثارة والعجب . اال أن تلك الشبكة الاعاناكااباوتاياة سا   ذو 
حدين ، بمعنى أخر ، أن تلك الشبكة لها جانبها المضىء والمشرق 
، ولها جانب آخر معتم ومظلم بل كاياياب وقاباياى . عالاى الاجااناب 
المضيىء والمشرق ، قدمات وساهالات وسااهامات فاى كاثايار مان 
الخدمات الهامة التى باتت ضرورية فى حياتنا الياوماياة ، وقاامات 
بكسر حاجز الغربة وألغت المسافات بين الناس فسهلت الاتاواصال 
بين البشر فاى أى ماكاان و ماان  . فضا  عان أناهاا أكابار باناك 
للمعلومات والمعرفة عرفه االنسان ، وأكدت الشباكاة أناه لام ياعاد 
هناك انسان يعيش فى عزلة عن األخر  بل يمكن لنا أن نقرر اناهاا 
قامت بنقلة نوعية غير مسبوقة فى حياة البشر . لكن يقولاون فاى 
االمثاد  تأتى الريا  بما ال تشتهاى السافان !! وكاثايارا ماا يافاساد 
االنسان كل ما هو جيد وحسن ، ويشوه ويقبى كل ما هو جميال !! 
البعض آثر التعامل مع االنترنيت من الجانب المعتم المظلم الكياياب 
القبيى !! وكأنهم مصرون كل االصرار على  تشوية ذلاك االناجاا  

االنسااانااى ، الااراقااى ، الااماابااهاار، عاان طااريااق سااوء االسااتااخاادام               
الفيس باوك أحاد أشاهار وساائال الاتاواصال االجاتامااعاى ، الاذى 
يستخدمه أكثر من مليار مستخدم فى مختلل دود العاالام . أصاباى 
الفيس بوك فى اآلونة االخيرة مثار للجدد بل والاماخااول لالانااس 
من استخدامه السيئ . وتشير الدراسات والبحوث المختالافاة ، أن 
الفيس بوك خلق فى المجتمعات نوعا مان الاحايااة االفاتاراضاياة ، 
اندمج  فيها الم يين أثرت بشكل قاطع فى شاخاصايااتاهام وغايارت 
مجرى حياتهم ، واعادة تشكيل وجدانهم  بل بدلت وغيرت طرياقاة 
تعاملهم مع االخرين حتى أقرب الناس اليهم . ناهيك عن الاماواقاع 
االباحية التى باتت تهدد المجتمعاات . وعالاى جااناب آخار، هانااك 
اسباب أمنية ومشاكل اجتماعية وأخ قية وانتهاكات للخصوصيات 
مما دفع بعض الدود من حاظار وحاجاب كاافاة وساائال الاتاواصال 
االجتماعى  ، وقامت دود أخرى بحظر الفيس بوك فى أماكن العمل 
ألثناء العاملين عن أهدار أوقاتهم أثناء العمل . لقد أعتاد كاثايارون 

 ... ( addictionمن استخدام الفيس باوك الاى حاد االدماان   
الناس فى الشوارع ، المواص ت العامة ، فى المح ت التجارياة ، 
فى أماكن العمل ، أثناء قيادة السيارة ، داخل فصود الدراسة ، وال 

ابالغ ان قلت حتى فى االجتماعات الروحية بالكنائاس ... الاجاماياع 
عيون شاخصة وآذان صاغية لمتابعة الفيس باوك !! بال والشائ 
المثير للضجر أن يأتيك  ائر فى منزلك ويتجاهل الحاضرين ضاربا 
عر  الحائط بكافة اصود الضيافة والزوق وينهمك  فاى ارسااد 
واستقباد رسائل عبر الفيس بوك !!! هل هذا مقبود وماعاقاود     
بحسبة بسيطة ، لو افترضنا أن متوسط استخدام فرد للفياس باوك 
لمدة ث ث ساعات يوميا ، فان هذا الافارد ياقاضاى أكاثار مان ألال 
ساعة فى العام الواحد أمام الشاشة الصغيرة . وعندما يمد هللا فاى 
عمره حتى عمر الثمانين ، يكون قد قضى من عمره ما يقارب مان 

 تسع سنوات كاملة منهمكا فى الفيس بوك !!  
ألم اقل لكم ادمااااااان ...    وأى أدمان !!! لقد أصباى فاى اماكاان 
وأستطاعة أى انسان أن يؤسس وينشئ ماوقاعاا خااصاا باه عالاى 
شبكة االنترنيت يعبر فيها عن أفكاره وآرائه ب  رقيب أو حسيب ، 
بغض النظر عن مؤه ته وخبراته وثقافته ، كل هذا اليهم ، المهام 
أن يكون معروفا ويتخيل له انه أصبى نجما مان ناجاوم الاماجاتاماع 
ومحور حديث الناس . ويقرر علماء النفس ان محااولاة الاوصاود 
الى الشهرة والنجومية الزائفة تؤثر على التوا ن النفسى وياخالاق 
حالة من الزهو بالذات قد تصل الى النرجسية اذا لم ينتبه الشخص 
الى نفسه . ومؤسس الموقع ، هو الاماؤلال والاماناتاج والاماخار  
والمقدم والمبرمج ، بمعنى انه الكل فاى الاكال !!! والادافاع االود 
وراء كل ذلك جنون الشهرة والوهم او توصيل رسالة بعينها ، ذات 
مغزى وهدل محادد . والاماصاياباة الاكابارى ، أن بااب االكااذياب 
واالفتراءات والشائعات واالثارة والفبركة  .. باب واسع  ورحب ، 
هذا الباب الواسع اليقود الى أى حاقاياقاة او ماعارفاة أو ماعالاوماة 
صادقة . وبكل االسل يقع كثير من الناس الطيبين البسطاء فى هذا 
الخداع والشراك والوهم ، بل كثيرون ربما يشجعون ويروجون ما 
وقعوا فيه من سخافات وأكاذيب وبالتالى أصاباحاوا اماام الاجاماياع 
مشاركون فعليون فى مصياباة او اكاذوباة او بالاوة !! ياماكان أن 
ت حقهم فى المستقبل عن طريق قوانين رادعة،  فاكال ماا ياناشار 
على كافة مواقع التواصل االجتماعى مسجلة ومحفوظاة وماخازناة 
يمكن الرجوع اليها من خ د نظم دولية واسعة النطاق . ويضايال 
علماء النفس ان مدمنى  وسائل التواصل االجاتامااعاى ياتاحاولاون 
بمرور الوقت الى اناس مساتاهالاكايان غايار مابادعايان ياباناون كال 
معلوماتهم ومعارفهم من عالم افتراضى ليس له أصأل وال ماراجاع 
مااوثااوق بااهااا ... نصاايااحااة وصااريااحااة... ان كااناات تاابااحااث عاان 

 حقيقة ...ابحث عنها بعيدا عن الفيس بوك !!! 
ان مجتمع االنترنيت ليس مجرد مجموعة من االجهازة والاباراماج 
المتصلة ببعضها البعض ، ولكنه مجتمع من الناس الجالسين أماام 
هذه االالت . وقد أشار علماء االجتماع وعلام الانافاس أن مشاكالاة 
البعض من مراهقى السوشياد ميديا انهام يساعاون ناحاو الشاهارة 
والوجاهه االجتماعية بأى وسيلة  ويساعادوا كال الساعاادة بااناهام 
اصبحوا حديث الناس وربما من دود اخرى . وعالاى جااناب آخار 
تضعل لديهم القدرة على الحوار مع االخر وجها لوجه ويقل لديهم 
الترابط االسرى وكثايارا ماا يافاقاد هاؤالء الاقادرة عالاى الاتاعاامال 

والتفاعل مع االخر وكذلك قاباود 
االخت ل ماع الاغايار والاتافااهام 
بطريقة اجتماعية سالاياماة لامان 
يخلفهم الرأى . والشك ان ادمان 
السوشياد ميديا بطرياقاة ماباالاغ 
فاياهاا ياخالااق شاخاصااياات هشااة 
وضحلة غير قادرة على ماواجاه 
الواقع أوالمشاركة فى المجاتاماع 
بطريقة ايجابية وفعاالاة . فضا  
عن ذلك  فان مجتمع االناتارنايات 
مجتمع افتراضى عالمى يتخاطاى 
كل الحدود الدولياة ، لاذا فاعالاى 
الاماسااافار عاالاى هااذا الادرب أن 
يراعى النظر والتعاامال باحاكاماة 
وعقل متزن ، حتى يستاطاياع أن 
يتبيان  االخاتا ل بايان ثاقاافاتاه 

وثقافة اآلخر ويعمل على توطيد االحترام المتبادد بين الكال . فاان 
مفهوم الوطن و المواطنة آخذ فى التغير والتبدد مع ت شى الحدود 
الجغرافية والتاريخية  ، فلم يعد الوطن هاو الاماكاان الاذى ياجاماع 
اصحاب صفحات التوصل االجتماعى ، ولكن ربما يجماعاهام أفاكاار 
مختلفة متطرفة وعشوائية عن تقالاياد وأعارال الاماجاتاماع الاذى 
يعيشون فيه على أرضه الواقع . واالمر االكثر خطورة يتجلاى فاى 
انتهاك خصوصيات الناس بدون قصد او بقصد ، االمر الذى يترتب 
عليه كثير من المشاكل االسرية او فى مجاد العمل . أما مان حاياث 
التطاود وانتقاد الكنيسة    بيت هللا ( ونظمها وتقاليدها الاراساخاة 
والموثقة من رب المجد ،  هذا كاثايارا ماا ياحادث عالاى صافاحاات 
السوشياد ميديا( ، فهى أمورغير الئقاة و مارفاوضاة عالاى طاود 
الخط . منهم من يحمل  مفاهيم خاطية يخدعون أنفسهم ، يغالطون 
الناس و الواقع ، يعيشون فى وهام ومافااهايام ماغالاوطاة مضالالاة 
يحاولون اللعب على العصب المكشول ولم ياخاجالاوا أو يساتاحاوا 
أنهم من أبناء الكنيسة التى يقاومونها ... فاالمر يحتا  الاى وقافاة  
جادة ... والرب يرى ... ويسمع .. ويتأنى ... ان الكنيسة والاوطان 
بل والعالم كله يمر بسلسلة من المراحل الحرجة ، وكم  ناحان فاى 
أمس الحاجة للوحدة ولم الشمل .  نعم ... الوحادة ولام الشامال ...  
لقد كانت ص ة السيد المسيى  ليلة آالمه  تعبر بكل قوة عن فاكاره 
الطاهر وسبب حياته البشرية على االر  بين الناس . فاقااد رب 
المجد فى ص ته الوداعية  :   " ليكن الجميع واحد كماا أناك أنات 

:   43أيها اآلب فى وأنا فيك ، ليكونوا هم أيضا واحد فينا "   ياو 
( .  وأما بعد ...  يبقى الضمير واالرادة االنسانية ، والتاعاالايام  14

المسيحية ، كرقيب وحيد ونهائى أمام أصحاب صفحاات الاتاواصال 
االجتماعى وما يمكن أن يقدمونه  خ لها ، بما يرضى  ضماائارهام 
وارادتاهاام االنسااناايااة  بااغاض  الانااظاار عاان الشاهاارة والاوجاااهااه 

 االجتماعية .

 معادن الرجال ... تظهر فى الشدائد                                  
 بقلم : د. مجدى شحاته       

 
تجلى المصريون فى صحوة عبقرية صادقة وواعية حينما ارتجات 
االر  تحت أقدام الم يين الذين خرجوا كالطوفاان الاجاارل ياوم 

يونيومن أجل عودة الوطن المختطل والحفاظ على ماقاومااتاه  73
وثوابته القومية ، وذلك حينما أيقن الشعب بحسه الاوطاناى وأدرك 
بنبضه الواعى أبعاد المؤامرة الدولية التى كانت تحاك بعناية ودقة 
لتقسيم مصر وسحبها الى مستنقع حرب طاائافاياة حاياث أالرهااب 
والفوضى والدمار . وكانت استجاباة الاجاياش الاماصارى الاعاظايام 
ألرادة الشعب الذى رفض الحرب بالاوكاالاة لاياساجال الاماصارياون 
صفحة ناصعة البيا  فى تارياخاهام الاماعااصار . وتاحات اجامااع 
وضغط شعبى عظيم تقدم السيد المشير عبد الفتا  السيسي والاذى 
كان وقتها و يرا للحربية واالنتا  الحربى حام  كفنة على يديه ، 
مستجيبا لنداء الم يين من أبناء الشعب المصرى ومواجاهاه  كال 
ما يترتب  من مصاعب ومخاطر جسيمة ، متحم  ما فجاره قاراره 
من براكين الغضب من أعاداء الاوطان ، ولاكان الازعامااء الاكاباار 

 تصنعهم التحديات الجسام . 
ويتقدم الزعيم السيسي بخارطة المساتاقابال باعاد أن تاأكاد باحاساة 
الوطنى الخ ق أن مصر على أبواب كارثة محققة يحاصرها شاباى 
حرب أهلية طاحنة مع انفصاد سيناء لتكون والية مساتاقالاة تاهادد 
أمن وس مة مصر والمنطقة . راهن الشعب على الرئيس السيسي 
وكسب الرهان ... فكان الرجل المنقذ والماخالاص والشاجااع الاذى 
تحدى كافة الصعاب ، الرئيس السيسي فا  فى االنتخابات الرئاسية 

% من نساباة االصاوات الصاحاياحاة ، 73للمرحلة االولى وحصد 
ومن الجدير بالذكر أن نسبة االصوات البااطالاة جااءت أعالاى مان 
النسبة التى حققها المرشى الثانى حمدين صباحى حيث جاء ترتيبه 
  الثالث ( من بين أثنين من المرشحين !!  بعد أشهر قلايالاة يابادء 
العد التنا لى ألنط ق ماراثون االنتخابات الرئاسية ألنتخاب رئيسا 

 يحكم مصر لمدة أربع سنوات وفقا للدستور المصرى . 
وقبل أن تنقضى الفترة االولى للرئيس السيسي وبدون أدنى مبالغة 
أو تهويل يقل المصريون أمام حزمة من االنجا ات والمشروعات 
القومية العم قة غير المسبوقة ، لم تشهدها مصر فاى أى عصار 
من العصور  ، وهنا يحملنى ضميرى الى ضارورة تاوجاياه الالاوم 
الشديد الى االع مى المصرى خاصة القنوات الفضائية  لافاشالاهاا 
العظيم فى تصليت الضوء بأمانة على االنجا ات العم قة الاتاى تام 
انجا ها فى ث ث سنوات والتى يصعب  تحقيقاهاا اال فاى عشارات 
السنين . فى نفس الوقت الذى يعود فاياه االمان واالساتاقارار الاى 

الشارع المصرى ، وتقوم القوات المسلحة الباسلة ورجاد الشرطة 
الشجعان بتطهير سيناء من فلود االرهابيين . الياوم تسايار الابا د 
بخطوات واسعة وثابتة نحو البناء والتنمية . واستعادة دور مصار 
العربى واالقليمى والدولى بكل الثقة واليقيان لاتاباقاى مصار دائاماا 
دولة محورية رائدة فى المنطقة والعالم ، وذلاك بافاضال الاجاهاود 

 المثمرة والمستمرة للرئيس السيسي ، عربيا واقليميا ودوليا .
 

مصر ما الت تمر بواحدة من أصعب المراحل فى تاريخها المعاصر 
ولم يعد للمصريين أى فرصة لرفاهاياة االخاتاياار فاى االناتاخااباات 
الرئاسية القادمة ، الرئيس السيسي رجل المرحلة بدون أى منا ع 
،  صاحب برنامج وطنى ومشروع قومى  وخطة شاامالاة لالاعاباور 
بالوطن الى آفاق التنمية واال دهار . الرئيس الاذى أفشال ماخاطاط 
التقسيم وتفتيت الوطن وبيع الوطن لمن يدفع أكثر . الارجال الاذى 
كشل القناع عن من خاصموا العصر والحضارة ،وتظلالاوا بساواد 
االرهاب والعنل والتخلل والجهل والتعصب واالنف ت الافاكارى . 
الرجل الذى أعلن الحرب على الفساد بكل أشكاله  وما الت الحرب 
مساتامارة وقاائااماة باعاد سااناولات طاوياالاة مان الافااسااد والاتارهاال 
االدارى .الرئيس الذى تبرع بنصل ثروته ونصل مرتاباه لصاالاى 
صندوق   تحيا مصر ( . الاماشاوار طاويال وشااق ... والصاعااب 
والتحديات كثيرة ومتشعبة ، مصر تحتا  لامان أثابات عالاى أر  
الواقع كيل يعبر بالوطن الى بر االمان رغم كل الضيقات ، حقا ... 
ان معادن الرجاد تظهر فى الشدائد ، مثل النجوم  ال تسطع اال فاى 

 الظ م . 
لقد أثبت الرئيس السيسي ان له رؤية واضحة وجلية ، عالام باكال 
بواطن امور الوضع االقليمى المشوب بالخاطار  لاه ناظارة ثااقاباة 
للمشروع العربى وكيفية مواجهه تحديات المنطقة ، له ادراك كامل 
بالملل االفريقى ، وتمكن من خلق ع قات قوية متاياناة وراساخاة 
ماع كاباار ماالاوك ورؤسااء و عاامااء الاعاالاام. كاذلاك  لام تشاغالااه 
المسيوليات الجسام والشاقة عن بناء جاياش قاوى مازود باأحادث 
االسلحة والمعدات الحربية ليصبى الجاياش الاماصارى أحاد أقاوى  
جيوش العالم حيث يحتل المرتبة العاشرة عالميا وفقا  لاتاصانايال  
موقع   جلوباد فاير باور ( االمريكى ألقوى جاياوش الاعاالام لاعاام 

1343 . 
 

منذ تولى الرئيس السيسي الاماساؤلاياة الشااقاة الاخاطارة وباالاغاة 
الصعوبة ، أختفت الوجاوه الاماحاروقاة والاماكاروهاه ، الاماحااطاة 
بع مات االستفهام والتى سجلت صافاحاات ساوداء مان الافاشال ، 
وجوه توارت اما فى بيوتهم ، ومنهم من فر هاربا خاار  الابا د ، 
وآخرون  أرادوا  ان يمسكوا العصا من  المنتصل  لعل وعسى !! 

وغيرهم عاطلون ال  يتمتعون  بأى قدرات سياسيا أو مهنيا وال أى 
شيئ على االط ق!  بعض الوجوه عادت تطفوا على الساطاى مان 
جديد تنادى بالتاجادياد وال أدرى أى قاديام  ياباتاغاون تاجادياده    
وآخرون  يحاولون تلميع أنفسهم  بعد ان أعت هم الصادء وفاقادوا 
بريقهم الزائل ، ان ذوى االيادى المرتعشة غيار قاادرة أن تاباناى 

 وطن ...  
لقد أنكشل كل من تآمروا وكل  من خانوا وكل  مان تاماردوا وكال 
من فلوا وهربوا . مصر فى المرحلة القادمة ليست فى حااجاة الاى 
رئيس من   الهواة ( فى العمل السياساى ، او مانااضال مان ناوع 
مناضلى صفحات الفيس بوك ،  وليس كل من شارك فى ماظااهارة 
هنا او هناك ، يصلى ليكون رئيسا لمصر . وباكال االحاواد ، بااب 
الترشى مفتوحا  لمن يجد فى نفسه الثقة الكافية والقدرة الاكاامالاة 
على استكماد المسيرة فى هذه المرحلة الحارجاة ناحاو مازياد مان 
التنمية واالمن واالستقرار والعدالة والحرية والمواطنة ، وأصوات 

 الشعب الواعى هى الفيصل القاطع وبكل اليقين .
 

مصر فى أشد الحاجة الى الرئيس السيسي فى المرحلة الاقاادماة ، 

 عيم شجاع ، تحدى الصعاب ، أثبت بالدليل القاطع ان لاه قادرات 

وسمات ومقومات مميزة ألستكماد خاطاتاة  الاقاوماياة الاطاماوحاة  

للنهو  بالوطن واقتحاام آفااق رحاباة غايار تاقالايادياة لالاتاناماياة 

بمفهومها االقتصادى والبشرى . الرجل الذى يواصل النهار بالليل 

فى عمل متواصل  ، الرجل الذى اتبع اسلاوباا فاريادا ومامايازا فاى 

أدائه المتقن ، فلم يسمى ألى مسيود باأن ياعاطاى اناطابااعاا غايار 

حقيقى حيث قاد فى أحد كلماته : " أرفض عاباارة   كالاه تاماام ( 

 فعدم االعترال بأن هناك أوجه قصور خداع للناس والنفس " . 

مصر فى أشد الحاجة الى الرئيس السيسي فى الامارحالاة الاقاادماة 

الذى وجه ك مه الى العالم فى خطابه االخير أمام الجمعية الاعااماة 

لألمم المتحدة ، معبرا بأن المخر  الوحيد من اال مات والتحادياات 

التى تعانى منها دود المنطقة العرباياة ، باأن ناتاماساك باماشاروع 

الدولة الوطنية الحديثة التى تقوم على مبادئ المواطنة والمسااواة 

وسيادة القانون وحقوق االنسان وتتجاو  بحسم محاوالت االرتداد 

 للوالءات المذهبية والطائفية أو العرقية أو القبلية . 

 وتحيا مصر ...
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 ( ... 6ثقـافــة غـــذائيـــة )
 التغــذيـة فـى الظـروف الطبيعيـــــــــــــــة

 أ.د / منـــير حنـــا أســكنــدر
 

أهـم مـا يــراعـى فى تطبيق أسس التغذية الصحيحة أن يكملم  
الغــذاء ســد جليــع إحتيــاجات الجســم من نملمـمـمج ـتمجمـمـمد  
أنســجة ـنشــاط ذهنـى أـ جسمـملمانمى ت فميمتمحما مـمى نم مـم  
الطعـام تفا يا إلصـماــمة المجمسمـمم ـمالمنمـمحمافـمة الملمصمحمـمجــمة 
ـالضعف الجسلـانـى ـ قمـمـمة المنمشمـماط ـاإلنمتمـما  ـ ـم ء أـ 
تـجقف النلـج ـ قــة لبـن اللـرضـع ت كلـا يتحما مـمى الـمديـما   
اللفرطة فـى الطعـام تفـا يـما لمـمرمـمجم السملمنمـمة الملمفمـمرطـمة 
اللصحـجــة أحيـانـا ـ ــة النشـاط ـ ـالخملمـمـمجب ـ ـمتمعمـمر  

 الجســم لبعـض اآلمـرا  ـسبب تكـدس الــدهـن ت
ـهنــاك ظـرـف خـماصمـمة تم متمضمـمى إ خـماب ـمعمـمض  

التعــديـالت عــى ـجبـات األفــرا  ت فـماألمـمر ي يم متمصمـمـمر 
عــى مـراعـا  نلــج األطفـاب فـى إعــدا  ـجبــاتـرـم إلـمى أن 
يكتلــ  نلــج أجســامرـم فـى سـن الخـامسمـمـمة ـالمعمشمـمـمريـمن 
ت ريبا يــى ذلـك تطبيـق نــام البـالغيـن عمـميمرمـملمبمـم  يمجمـمب 
أيضـا مـراعـا  ظـرـف اللت ــدميـ، فـمى السمـمـمن ـ ظـمرـف 
الحل  ـ ظـرـف الرضمـماعـمة ـماإلضمـمافـمة الـمى إسمتمعمـمـمدا  
الجســم لـســلنة ت هــذا فضمـمـمال عـمن مـمراعـما  المـمـمـمرـف 
اللــرضيــة ـالتى سجف نتكـــم عنرـا فيملمـما ـمعمـمـمد ـسمـمجف 
نتحـدث فى هــذا العــد  من سـسـة ث افة غذائية عـى تغـمـمذيـمة 
األصحــاء ـعـد ت ســيلرـا إلـى ســبع فئـات هـم البــالمغميمـمن ـ 
اللسنــين ـ الحــجامـ  ـ اللـرضعـات ـ النحــاف ـ الســلمان 

 ـ األطفــاب ت
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يـراعـى فـى إعــدا  ـجبــات األ ــخاص البـالغـميمن أي  
ي ـ  م ــدام ال يلــة الحراميـة لـطعـام عـن مـا يــدم لتغطميمـمة 
 مجـة األحـتراق مضـافـا اليـرـا الطـماقـمة الملمسمـمـمتمنمفمذ  فـمى 
علـيـة الرضــم ـاإلمتـصاص ـالتملمـميمـم  ـقـمد قـمدمت هـمذ  
ال يلــة فـى مجلــجعـرـا ـيلـا ي ــرب من نصـف سـمعمر لمكم  
مطـ  من ـزن الجســم يـمجمميمـما ت هـمذا هـمج المحمـمد األ نـمى 
لـ يلـة الحــراميـة لـطعـام ـيضـاف اليـه كليـات مـن الطـاقـة 
تتفـاـت حســب ظــرـف الشـخ  ـ طبيعــة علـــمه ـهـمـمذ  
الكليــات يجـب أن تمغمطمـمـمى مـما يمـمـمـمدم لم ميمـمام الشمـمخم  
ـلجرــج  جســلانـمى فـمى عملمـمـمه ـ فمى ميـماضمتمـمه ـ فـمى 
تحـركـاتـه ـإنتـ ـايتـه ــلجرــج  فكــمر  فـمى  ماسمـماتـمه ـ 
أعلـالـه العــليـة ـ الرـنـدســية ـ الحســاـيـة ـ المكمتمـماـميمـمة ـ 

 الطبيــة ـ ال ـضــائيـة ت 
ـقــد قــمدمت إحمتميمـمـماجـمات األ مـمـمخمـماص المـمـمـمذيـمن  

يلـامســجن أعلـاي تســتنفذ مجرــج ا ذهنيــما  ـن المبمـمـمدنـمى 
ســعـرا يـجميـا ت أمـما فـمى حـمالـمة  0022 - 0022ـحـجالـى 

ال يــام ـلجرــج  جســلانـى فيـ فــد هـذا الل ــمرم الميمـمـمجمـمى 
سعــرا يـجميـا إذا كـانت طبيعــة العلــ   0222  -  0022الى 

 -  0022الجســلانـى مـن النــجع غـميمر الملمجمـمـمرمد أـ إلـمى 
سـعرا يـجميـا إذا كـان العلــ  مجـرـدا ـمضنيــا ت أمـا  0022

فـى حـالـة العلـ  الجســلانـى الخـفـيـف فـال يتعــد  الل ــرم 
 اليـجمـى ســعـرا ـاحــدا لك  مطــ  مـن ـزن الجســم ت

ـعـلــجمـا يــد ا  الل ــرم اليــجمـى ــديـا   الحــركــة  
ــعنـف الحــركـة فـيـرتـفع مـن نصـف سمـمعمر يـمجمميمـما لمكم  

ســعر فـى  2,0مطـ  مـن ـزن الجســم فـى فـتر  النـجم إلـى 
ســعمر فـمى فـمتمر   2,  00فــتر  الجـــجس فـى سـكـجن ـإلـى 
سممـممـممعممـممر فـممى فـممتممر   0,2الـمجقـممـممجف المملممسممـممـممتمملممـممر ـإلـممى 

ســعرا فـمى فـمتمر   0,02 - 0,00التحــركـات الخفـيفـة إلــى 
سمـمـمعمرا فـمى فـمـمتمر   0,22  -  0,00العـلـالللتـجسـ  إلـمى 
سمـمـمعمرا فـمى فـمـمتمر  المعملمـمـم   0,22العلــالللجــرـد إلــى 
 الجسلــانى اللضــنى ت

ـكـ ــاعــد   عـامـة تـد ا  كليــة أغــذيـة الـطمـماقـمة أ   
الـكــرـــجهـيـدمات فـى ـجمبمـمات المعمـماممـمـميمن كملمـما يمجمـمب 
اإلكـــام مـن تنـاـب األطعلــة الـدهنيــة الغنيــة ـمالمطمـماقـمة إذ 
تعتــبر هـذ  ـلــاــة الــغذاء اللـركـد الـمذ  يملمـمـمد المجمسمـمـم  
ـ ــدم كبير مـن الطـاقة ـيغنيـه عـن تنـاـب حجــم كبيـمر مـمن 
الغــذاء الكرـــجهيـدماتـى لـحصــجب عــى نفـس ال ــمدم مـمن 
الســعرات الحــراميـة ت ـمـن اللفيـمـمد فـمى هـمـمذ  المحمـمالـمـمة 

 اإلكـــاممن تنــاـب الـــبن ـالخــضرـاتت
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ــتـ ــدم الســن يجمـمب أن يـمعمـمـمدب األ مـمـمخم ص عـمن  

اإلفــراط فـى تنــاـب الطعــام إذ أن المكمـمـمـمر  تـمـمى   إلـمى 
البــدانـة ـكـيـرا مـا تكــجن هـذ  البـمـمدايمة سمـمـمبمبما إلصمـماــمة 
الفــر  ــ مــرا  تصـــب الشــراييمن  ـضمـمعمـمف الم مـمـمـمب 
ـضغـ  الــدم اللــرتفــع ت ـلرــذا ينصــح عــلــاء التغـمـمذيـمة 
اللســنـجن الـذيـن تجـاـزا الحـــ ـة الخـامسـمـمة ممن المعملمـمـمر 
ـت ــيـ  كليــة الطعــام ـي ــ س من زيـا   عــد  الـمججمبمـمات 

 الخـفـيـفة ت

ـيحتــا  الجســم اللســن إلـى مــديـد مـمن األطمعملمـمـمة  
البـرـتينيــة ـالحــديـد ـ الكـالسيــجم ـالفيتــامميمنمـمات ت كملمـما 
ينصـح فـى هـذ  الحـالـة ــاإلقـالب مـن مـــح الطعـام ت ممـمـم  
هــذ  التجصـيـات كفيـة ـاللحـافــة عـــى حيــجيـة األنســجـة 
ـتـجــد  ـنــاء كــرات الــدم الحلـــراء ـصــالــمةالمعمـمـمـمـمام 
ـالحـــد مـن كليــة الســجائـ  الـتى تحـتـفـظ ـــرـا األنســـمجمة 
 ـســبب ت ــــيـ  حــد  اينتـشــام ــالــضغـ  األســلـجز  ت

ـينصــح اللت ــدمـجن فـى الســن ــماإلسمـمـمتملمـمرام فـمى  
مــداـلـة الــريـاضـة البــدنيـة ـ مـجاصــة العلــ  عمـمـمى أي 
يكــجن ذلـك مضنيـا ت فـالــركـجن إلـى الــراحـة الـتـامـة عنــد 
الكــبر يعــر  الشــخ  لإلمصمـمـماــمة ــم لـمسمـم م ـالـملمـمـم  

 ـاألمــرا  النفســية ـالجســلـانيـة ت
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تحتــا  الحــامـ  إلــى مـمديـمـمد مـمن المطمـمعمـمام لسمـمـمد  
حـاجـة الجـنـيـن ـت ــدم هــذ  الـمـمديـما   ـملمـما يم مـمـمرب ممن 
خلـس كليـة الطعــام الــذ  اعت ا ت عـــى تنـاـلـه األم ت فـال 
يخفــى أن الســيد  الحـامـ  مـمسمئمـمجلـمة تـملمـمامـما عـمن نملمـمج 
الجنيــن ـمــد  ــكـافـة إحتيـاجـاتـه الغـمـمذائميمة عـمن طـمريـمق 
إتصــاب اللشـيلـة ــدـمتـرـا الــدمــجية ت ـهــذ  اإلحتيـاجـات 

الـبـرـتيمـمن المالزم لمبمنمـماء ـنملمـمـمج  -الغـذائية عـبـام  عـن : 
انســجة الجنـين ـاللعــا ن خــاصة الكـالسيــجم ـالفـجسفـمـمجم 
الالزمـة لتـكــجين العــام ـاألسـنـان ـالحــديـد الـالزم لبنــماء 
كــرات الــدم الحلــراء ـالـفيتــامينـات خـاصـة فيتمـمامميمنمـمات 
) جـ , ب , أ ,   ( ايزمــة لبنـاء جســم المجمنميمـمن ـتـمكمـمجيـمن 
عـــامـه ـأســنـانـه ت ـيجــب أن تـ ـتـرن هـذ  ايعتبمـمـمامات 
فى التغــذيـة ـتعـر  الـحـامـ  أل ــعـة الشــلمـمـمس يـمجمميمـما 
ــعـض الـجقـت لـلـســاعـد  فـى تكــمجيـمن فميمتمـمامميمـمن )   ( 
 اللـىثـر عــى التلـيــ  الغــذائى ـتكــجن العـــام ـاألسنـان ت 

ـتـــرـر الـحمـماجـمة إلـمى زيـما   المطمعمـمام ـمالمنمسمبمـمـمة  
لـحـامـ  ــشـكـ  مـحــجظ إـتــداء مـن أـب الشــرـر الخـامـس  
لـحلــ  ـهــج مـجعــد ـــدء الـنلــج الــسـريـع لـجنيــن ت أمـما 
قبيـ  ذلـك فـال تـكــا  السـيـد  تـالحـظ إز يـا   رـيترـا للـديمد 

 مـن الطعــام ت
ـملـا ينـصـح ــه فـى تـمغمـمـمذيـمة المحمـمـمجامـم  تـمدعـميمم  

الـججبـات ـبعـض اللـسـتحـضـرات المطمبميمـمة كـم ن تمتمنمـماـب 
الحـامـ  ـعـض أقـراص الفيتـامينـات ـالحــديـد كلـا يمحمسمـمن 
حـ ـنـرـا ـلســتحضـرات الـكـالسيـجم ـمن اللفيـد ح ـا تنمـماـب 
الحـامـ  ال ـيـ  مـن زيـت كبـد الحــجت الغـنى ـفيتـاميـن أ ,   

 خصــجصـا فـى حـالـة عـدم التـعـر  لـشـلـس ت
 -ـاألغــذيـة الغنيـة ـلســتــدمـات نلـج الجنـيـن هـى :  

الــحـم ـالسـلـك ـالـكـبـد ـالبيـض ـالجـبن ـالــدــد ـالمـمـمبمن 
ـالخــبد اللــدعـم ـمالمفميمتمـمامميمنمـمات ـالملمعمـمـما ن ـالمجمـمـمدم 
ـالسبــانـخ ـالبســــة ـالخـس ـال نبيـ  ـالكرنب ـالملمـمجالـمح 
ـالـبــح ـالـتـفاح ـالـعنـب ت كـملمـما يـمجمـمب ان تمتمنمـماـب األم 

أكـمجاب  0  -  0الـحـامـ  كليـة كـافـيـة مـن الــلاء ) حـجالـمى 
يـجميـا ( عــى األقـ  ـاإلضـافـة إلـى كـجب عـصـير ــرت ـماب 
أـ لـيـلجن ـيعتبـر تنـاـب الــبن ســجاء كان كامـ  الـدســم أـ 
قـــيـ  الــدهـن مـن األهليـة لــحـامـ  ـالـجـنـيمـمن ـيـمحمـمـمذم 
عـــلـاء الـتغـذيـة مـن اإلســراف فـى اللـــح ـالــدهـمجن فـمى 
غـ،ـذاء الـحـامـ  ت ـيـجـب عـــى الـمحمـمامـم  أن تمتمـمجمـمنمـمب 
جليـع اللـسـببـات لعـسمـمـمر المرمـمـمضمـمم سمـمجاء كـمانمت هـمذ  
مـسـببات غــذائيـة أم عصبيــة منعـا لــتـ ثميمـمر عمـمـمى نملمـمـمج 
الجنـيـن ت كلـا يجـب عـال  أ  مشمـمـماكـم  تمتمعمـمـمام  مـمع 
التـغــذيـة لـحـامـ  مـــ  الـغـيــان ـال ــئ ـفـ ــدان الـشمرميمـمة 

 ـعســر الـرـضــم ت
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مـا يــداب يـعــتلـد الـطـفــ  الحــديث الــجي   كمـمـميمـمـمة  
عــى أمـه اللــرضـع فـمى تـمغمـمـمذيمتمـمه ـنملمـمـمج  ت فمالملم مرم 

سمـمعمـمـمرا ت  0222  -  0222الـيجمـىــلـرضـع يـتـراـح ــين 
ـهـذا الـ ــدم كـفـيـم  ـملمـمـمد المطمـمفمـمـم  ـملمـما يـمـمـمدمـمه ممن 

سـعـرا يـجميـا لك  مطـم   02  -  02الســعـرات اللـ ــدم  ب 
 مـن ـزن الجسـم خـالب العـام ايـب لــرضيـع ت

ـيجـب أي يـ ـتصـر إإلنتـبـا  فـى تـغــمذيـمة الملمـمرضمـمع  
عـــى الـ يـلـة الـحـراميـة لـطعـام فحسـب ـ  يجمب المعمنمايـمة 
ــإختيـام األطـعـلـة لـتـح ـق مسـتــدمـات تـكـجيـن الــبـن فـى 
الــد  ـــالتـالـى تحـ ق جــج   نلـمج المطمفمـمـم  ت فمتمتمضملمـمن 
إعتبــامات خـاصــة ــالـبـرـتينمـمات ـخـماصمـمة الـمديلميمـمات 

ـالملمـمعمـما ن   A , B1 , B2 , Dـالفيتــامينـمات خـماصمـمة  
 خـاصـة الـكـالسيـجم ـالفـجسـفـجم ـالـحـديـد ت

ـإذا كـانت اإلنفـعــايت النـفـســيمة ـاإلضمـمطمـمـمراــمات  
العصبيـة ـالصـدمـات ـالحـدن الشـديـد لـرـا أثـمرهـما السمـمئ 
عـى هضـم ـتلـيـ  الـطـعـام فـى جسـم الحـامـ  ـــمالمتمـمالـمى 
عــى نلـمج الـمجمنميمن فمإن هـمذ  أكـمـمر تـم ثميمـمرا فـمى فـمتمـمر  

 الرضـاعـة اذ قـد تتـسـبب فـى إنـ ـطـاع لـبـن األم ت
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أســبـاب النمـمحمـمافـمة  
قـممد تـممكممـممـممجن مـممرضمميممـممة 
يـتـرتـب عمـمـميمـمرمـما عـمدم 
قـممـممدم  الممجممـممسممـممم عممـممـممى 
تلـيـ  كلي ت كـافيـمة مـمن 
الـممدهـممن ـقـممد تـممكممـممـممجن 
نـمما ممئممـممة عـممن الـممجممـممجع 
ـقــــة الطـعــام كملمـما قـمد 
تـممكممـممـممجن نـمما ممـممئممـممة عـممن 
ســجء إختيــام األطـعملمـمة 
 ـعــدم إتدان الـججبــات ت

ـيجــب العنـايـة ـتغــذيـة النحــاف فـى الحـايت الـغـيـر  
مـرضيــة ليتـجفــر لـجـســم مصـيــد  هــمنمى يمحملميمـمـمه مـمن 
الصــدمـات ـيلــد  ــالـطـاقـة الـحـراميـة عنمـمـمد المـمـمـمدـم ت 
لـذلـك يـــدم أن يتنـاـب الشـخمـم  المنمحميمـمف كملميمـمات مـمن 
الطعـام تـديـد عــى ال ــدم الـذ  إعتــدا  تنـاـلـه ممتمـمجمـماـزا 
فـى ذلـك حــدـ  الـشـريـة ـالــشعــجم ــاإلمتـالء ـالشمـمبمـمع ت 
ـملا يشــجـع عمـمـمى اإلقمبمـمـماب عـمـمـمى تمنمـمـماـب الـمطمعمـمـمام 
الــريـاضـة الـبــدنيـة ـالتعــر  لـشمـملمـمس ـايسمـمـمتمرخـماء 
قبيـ  تنـاـب الطـعــام ـتمجمـمنمـمب اإلجـمرمـما  فـمـمى المعمـملمـمـم  

 ـاإلنـفـعـايت النـفـسـيـةت
ـيـنـصــح الـنـحــاف ـاإلكــــام مـن تنـاـب األطـعـلـمـمة  

الـدهنيــة كـالــدــد ـالـديــجت ـالـــحــجم الـدسـلـة ـالبيمـمض 
ـالـــبن ـفـى حـمالـمة إقـمتمران المنمحمـمـمافـمة ـمفم مـمـمر الـمـمدم أـ 
أألنيــليـا يجــب عــال  هــذ  الـمحمالـمة الملمـمـمرضميمـمة ـمـمـمد 
الجســم ــالـحــديـد كلســتحضـر أـ ـاألطـعـلـة الـغنيمـمـمة ــمه 
كـالــكـبـد ـالبيــض ت ـيلــكـن تنبيــه ـت مـمـمجيـمة الـمشمـمـمرمـميمة 

أـ ــتـنمـمـماـب األطـمعمـملمـمة  B1ــتـنــاـب أقــراص فيتــاميـن  
 الــغنيـة ـرــذا الـفـيـتــاميـن ت
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أســبـاب الــبـدانـة قـمد تمكمـمجن ـماثميمـمة أـ ممن جـمراء  
اإلفـراط فـى تنـاـب الطعـام أـ نتيجة المكمسمـم  ـالمخملمـمجب أـ 

 نتيجةإضطـراب فى قيــام الغــد  الصلــاء ـجظـائـفـرـا ت
ـزيـا   الــجزن كــيـرا عـن اللنـاســب لـمرمـما ضمـمـمرم  

ـــيـغ عــى صـحـة اإلنســان إذ تضـعـف حــركتـه ـتجـعـمـمـمه 
أكــــر عـرضــة لإلصـاــة ــ مــرا  السمـمـمكمر ـضمـمعمـمف 
الـ ــب ـالـنـ ــرس ـضـغـ  الــمدم ـتصمـمـمـمب الشمـمـمرايميمـمن 
ـالـلــرام  ـالــذـحــة الـصــدمية ـالـكــــى ـالـمحمـملمـميمـمـمات 

 ـالـتـرـاب اللـفـاصــ  ت
 

ـتـــرــر الـسـلنـة عـا   عــــى اي ــخـاص ـمتمـمـم مـمدم  
الـســن حـيـن ت ــ  الـحــركـة ـالــريـاضـة ـيـركـن األفــمرا  
إلــى الــراحــة ـايســمتمرخـماء ت هـمـمذ  الـمسمـمـملمنمـمة تمعمـمنمى 

 تـكــدس الــدهـن ــالـجـســم ت 
لــذلـك يـجـب عـــى الـسـلـان مـراعـما  مـما يـمـمـمى فمى  

  -تـغـذيتـرم : 
تـخـفيـض كـلـيـات الـطـعـام  عـن الـلـ ــرم الـميمـمجمـمى   - 0

ــلـا يـ ــرب مـن الـرــع فـى حـالـة الـبـدانـة الـملمحمـمـمدـ   أـ 
 النـصــف فـى حـالــة الـبدانـة ألـلـفــرطـة ت

يـجـمب عـمدـب الـمشمـمـمخمـم  الـمبمـمديـمن عـمن تمنمـمـماـب   - 0
األطـعمـملمـمـمة الـمـمدسمـملمة كـمالـمـمدــمد ـالـمسمـملمـمن ـالـمنمـم مـم  

 ـالـشــيـكـجيتـة ـالـفــطـائـر ـالــــحـم الـدسـم ت
يـنـصـح ــاإلقـالب مـن تنـاـب الـمسمـمكمر أـ إسمـمتمبمـمدالـمه   - 0

ــالـلحـيـات الـصنـاعيـة كـالـسـكـاميـن ـالـمـمدـلـمسميمن ـمـمن 
النشـجيات ت أمـا الـخــبـد ـالـلنـتـجـات الـلخـبــجز  فـتـ مـمـمـم  

 ــ ــدم اإلمـكـان ت
يـجـب أي تـ ــ  الــــحـجم غـيـر الـدسـلة  فـى ـجمبمـمات   - 0

الـســلان أكـــر مـن الـالزم لـتجــد  ـحـيــجيـة أنـســجـمتمـمه ت 
ـي ــ س مـن تنــاـب ـيـمضمـمـمة ـكـمجب لـمبمـمن فـمى ـجـمبمـمة 

 اإلفـطــام ت
 الـلـجاظـبـة عـــى تنـاـب الـخـضـرـات ت  - 0
مـن الـملمـمفمـميمـمد فـمى عـمال  الـمبمـمدانـمة الـملمـمفمـمـمرطـمة   - 0

الـلــجاظـبـة عـــى الـتـلـريـنـات الـريـاضـيـة ـــدـن إجـرمـما  
 لــ ـــب ت

ـيـجـب أن يـراعـى الـرـبــجط الـتــدميـجمـمى فـمى ـزن  
الـجـســم فــيـس مـن الـحـكـلمـمة الـملمـمبمـمالـمغمـمة فـمى عـمـمال  
الـســلنـة لــتــخــ  منـرـا عـــى ـجـه الـســرعـمة ت لـمذلـمك 
يـنـصـح أيـضـا ــتـحـا ـى إســتـعـلـاب الـلـسـتـمحمـمضمـمـمرات 
الـطـبـيـة اللـسـرــة أـ اللـضـعـفـة لــشـرـيـة أـ الـملمـمديـمـمـمة 
لــسـلـنـة خـشــيـة أن تتمـمرك أثـمرا سمـمـميمـمئمـما فـمى صمـمحمـمة 

 أألفــرا  ــعــد خـفــض ـزن الـجـســم ت
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 45 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” 

 

 (4١:47ولكن التنسوا فعل الخير والتوزيع، النه بذبائح مثل هذه يُسّر هللا." )عبر"
 

 االنبا ايليابنعمه ربنا، قام نيافه الحبر الجليل 
 

 بمدينه جوبا.لمستشفى سانت مارك العام اكتوبر بوضع حجر االساس  ٧فى يوم السبت الموافق 
 

وعليه، فنحن نرجوا من جميع ابناء الشعب القبطى بان يواظبوا على مساانادم ماناماماتالاى ما   لالاى ماا 
نساعد كنيستنا فى عمليه بناء م   المستشفى. والرب قادر ان يعوض تعب محبتلى بالباقيات عوضا  عان 

 الفانيات.
 -ورقى حساب البنك كاالتى:

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

 
 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو

 
ونحن اذ نتضرع الى الرب باسى سيدنا و مخلصنا يسوع المسيح و بشفاعة اماناا الاعا راء والاد  االلاه و 
تضرعات جميع طغمات المالئله وطلبات جميع القديسين وصلواتلى انتى ايضأ، أن يللل م م الاماسساساة 

 بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.
 (43:4١من 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) 

 -تـغـــذيــة األطـفــال :   - 3
فــى الـمــروف الــطبـيـعـاياـاة يـاعاـاتاـاماـاـاد الـاطاـافاـاـال  

إعـتـمـادا كـلـيـا عـلـى لـبـن األم . لـهــ ا بـدت األمـمـيـة لـمــد 
األمـهـات الــماـارضاـاعاـاات بـالاـافاـاايـاتاـاهاـان مـان الـاماـاـاواد 
الـبروتـيـنـيـة والــدمـنـيـة والـفـاياـاتاـاامـاياـاناـاات والاماـاـاعاـاادن 
وكـ لـك بالمواد المـســاعـد  عـلـى إدرار الـلـبـن كالـاحاـالاـاباـاة 
ومـســتـحـضـرات الـيــود والـالاـاالـاساـاياـاوم والـاماـاناـاجاـانايا  
وفـيـتـامـيـن )ب( والــ بـد وزيت الــسـمك وزيـت ال يـتاـاـاون 
وزيـت الـلــوز وزيـت الــ ر  وزيـت الـفاـاـاول الـاساـاـاودانـاى 

 والــمـواد الــ اللـيـة. 
كـمـا يـلــا م مـاـاد الـاطاـافاـاـال الـارضاـاياـاـاع نـافاـاساـاـاه  

بـمـصــادر لـفـيـتـامـيـناـاات أ ج جـا ج د ولالاـاـاحاـاديـاد وذلـاك 
بـســبب إنـخـفـاض تـاركـاياـا اتـاهاـاا فـاى لـاباـان األم . مـاـا م 
الـمـصــادر قــد تـلــون مـســتـحـضـرات طـبـيـة أو أطـعـمـاة 
كـعـصـيـر الـمـاوالـاح والـاطاـاماـااطـاى وصاـافاـاـاار الاباـاياـا  

 والـخـضــروات الـمـســلوقـة وزيـت الـســمـك . 
ومــ م االعـتـبـارات الـغــ ائيـاة يـاجاـاـاب أن تـاقاـاتاـارن  

بـتـعــريـ  الـطـفـل ألشـعـة الـشـمـس المـاباـااشاـار  يـاوماياـاا 
عـلـمـا بـأن الـمـالبـس الـثـقـيـلاـاة والـاواح الـا جـااـ تـاحاـارم 
الـطـفـل مـن األشـعـة فـوق البـنـفـسـجـيـة وال يـجـوز حـرمـان 

 الـطـفـل مـن الــهـواء الـنـقــى .
 

 -مـكـسـبـات الـطـعـم والـلــون تـدمـر صـحــة االطـفـال : 
أمـراض خـطـيـر  تـصيب أطفالاناـاا ناتاـاياـاجاـاة تاناـااول  

االغـ يـة والمـشـروبـات الـمـحـفـوظـة والتـى تـسـتخـدم فياـاهاا 
مـلـسـبـات الـطـعـى واللـون والـمـواد الـحـافـمـة والتى كشـف 
الـخـبـراء عـن اسـتـخـدامـهـا بـغاـارض إخـافاـااء عـاياـاوب أو 
فـسـاد فـى الـغـ اء بعـيـدا عـن عـاياـاون الـارقـاابـاة وأجـاهاـا   

 الـتـفتيـش .
وقـد حـ ر عـلـماء طب االطفـال وعلماء التغـ يـة من أن  

ملسبات الطعى واللون تـسثـر عـلى صـحـة االطفـال حاياأ أن 
مناك ملسبات طعى ولون ذات طعى جاياد جادا لالان تالاوياناهاا 
الليميائى غير مطابق للنسب المحدد  الاتاى ياجاب وضاعاهاا . 
وم ا يسدى إلنتشار االمراض لدى االطفال ومنها الاحاسااساياة 
وأمراض الدم كما أن االطفال المصابين باالنيميا تسثر عالاياهاى 
تلك الملسبات النها تاسدى لاتالاسايار كارات الادم الاحاماراء . 

ويت ايد الخطر نتيجة التناول المستمر لتلك المواد الناه يساباب 
تراكى العناصر الليميائية فى جسى الطفل كما يسثر على رغبته 
فى تناول الطعام مما يضعف من جاهاازم الامانااعاى وياجاعالاه 

 عرضى لالمراض .
ويـسكـد البروفيسور اسـلنـدر اسـتاذ الـغـ اء والتاـاغاـا ياة  

المتفـرغ بجامعـة المنيا بـضـرور  االلـاتاـا ام بـاماـاواصاـافاات 
االغـ ية وإجـراء الـفـحوصات الـاماعامالاياة الاتاى تابايان مـادى 
سـالمـة الـغـ اء حيأ إن مناك حلويات ومسلرات تمثل خطرا 
على صحة االنسان نتيجة التخ ين لفترات طويلة فاتاناماو باهاا 
فطريات وسموم ويسكد ضرور  وجود تشريعات تحلى اضافاة 
ملسبات الطعى واللون وذلك إسترشادا بالتشارياعاات الصاادر  
من الجهات العلمية الدولية ولاجاناة دساتاور االغا ياة الادولاياة 
واللجنة العلمية لالتحاد االوربى للن المشللة تتمثل فى الاماواد 
 التى تضاف بعيدا عن اعين الرقابة فى اماكن غير مرخصة.

 
 صـحــة طـفـلك ... بـالـطـعــام والـحـنــان :

ع ي ى القارئ ... ع ي تى القارئة ... مناك شلوى يساماعاهاا 
كثيرا من اطباء االطفال وإخصائى التغ ية من االماهاات وماى 
طفل ال يأكل وال يقبل إال على نوعيات من الغ اء غير المافاياد  
ويرف  أى طعام يقدم له مهما حاولت االم إقانااعاه وال ياأكال 
إال بالحيلة ويتساءلن االمهات عن أسباب فقد أطفالهن الشهية ؟ 

الطبيب النفسى بااحاد  -ولهسالء االمهات يقول د. باول اندروز 
المستشفيات فى أمريلا أن لفقدان الشهية أسباباه الاتاى ال يابارأ 
الوالدان منها تماما .  فالحرمان العاطفى والشعور بالاحا ن أو 
الغضب أو اإلحباط أسباب تدفع االطافاال وبصاور  ال إرادياة 
لرف  األطعمة والمأكوالت المختلفة وي داد م ا الرف  كلماا 
أصر الوالدان على إرغام الطفل على تناول الطعاام . ويالاون 
رف  الطعام مو الوسيلة الفاطارياة األولاى الاتاى يساتاخادماهاا 
الطفل للتعبير عن غضبه . الى جانب ذلك قد يلون فقد الشهياة 
بسبب عدوى مرضية فى الجهاز الهضمى أو التنفسى  . كاماا 
قد يسدى تناول نوعيات معياناة مان األدوياة ماثال الاماضاادات 
الحيوية أو مضادات السعا ل الى فقد الشهية ومى أمور غاالاباا 
اليدركها االباء واالمهات ويضاياف د. أنادروز أن اإلصارار 
على إطاعاام الاطافال الا ى ياتانااول باعا  أدوياة الساعاال أو 
المضادات الحيوية يسدى الى اصاباتاه باعاسار مضاى وماو ماا 
يدفعه الى رف  الطعام كما أن اإلصابة بالتاهااباات الاحاناجار  

واللوزتين تجعل الطفل يرف  الطعام ألنها تجعل عملية البالاع 
مسلمة . وقد يسبب مضغ الطعام فاى مارحالاة الاتاسانايان االماا 
للطفل ول لك يرف  الطعام . إن االصرار على تقديى اطاعاماة 
بعينها للطفل أيضا قد يدفعه لرف  الطعام . فاباعا  االطافاال 
يفضلون األطعمة المالحة وأخرون يفضلون األطعمة السلرياة 
وعموما فيفضل عمل نمام غ ائاى ثاابات ياحاتارم إحاتايااجاات 
الطفل اليومية ويراعى ظروفه الصاحاياة وفاى الاوقات نافاساه 
يلون مرنا بع  الشئ وأخيرا على الوالدين أن يادركاا تامااماا 
أن إرغام الطفل على تناول الطعام ال يفيدم صحيا كاماا اثاباتات 
األبحاث العلمية كما ان القهر والشجاار والاغاضاب ال تضامان 
الطفالنا صحة سليمة والسبيل الوحيد ل لك مو قليل مان الاحاب 

 والحنان قبل الطعام .
أخــى القـارئ ... ... أخـتـى القـارئـة الـى اللـقـاء فـى العاـاـادد  

الـقادم والحــديأ عـن الـتـغــ يـة فى حالة المرض ) مارضاى 
القلب ومـرضى الـا باحاة الصادرياة  ومارضاى ضاغا  الادم 
وتغ ية مرضى األنيميا الخبيثة وتغ ية مرضى السلر وتاغا ياة 
مرضى القرحة المعديـة وتغا ياة مارضاى الاحاماياات وتاغا ياة 

 مرضى الللـى وتغـ ية مـرضـى الـصــدر .
 
 -كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو : 
( خادم بلنيسة ألقديسة دميانة وألقديس أثناسياوس ألارساولاى -)

 سيدنى . -ببانشبول 
( رئيس قسى علوم أألغ ية أألسبق بجاماعاة إلاماناياا بصاعاياد -)

-Former Head of Food Science Miniaمصااار. 
Univ 

رئاايااس جاامااعاايااة كااياامااياااء ألاا يااوت أالفااريااقاايااة أألساابااق) (-)
AFOCS) Former President of African Oil 

Chemists Society  
 Formerعضو جمعية كيمياء أل يوت أألمريلية أالسبق  (-)

Member of American Oil Chemists Society
(AOCS)     

 Emeritusـ( أستاذ علوم أألغ ية ألمتفرغ بجامعة إلمنياا   (
Professor of Food Science - Minia Univ . 

Egypt 
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 ذكري االربعين النتقال المرحومه 
 رجاء رمزي عبد الملك 
 مدير عام بمحافظة القاهره 

 
يا رب لقد استرددت وديعتعتع  ن هع عيع عا لعكعا فع  مع ع عوت 

 السموات مع القديسين. 
/ 22تقام صالة االربتين ع   روحكا الطاهره يعوم االحعد 

 ب  يسه مارمرقس بار   يف. 00الساعه  01
وه  اخت المك دس رامز رمعز  و زوتعتعه معكعا واخعت 
االستاذ ريمون رمز  و يل وزارة االقتصاد بعالعمعتعا  و 
اخت الد توره ري يه رمز  ب  دا و زوتكا الد تور  شعتت 
واخت المك دس رمسيس وزوتته الد توره هايد  بامريع عا 
وزوتة الد تور اسبر  بمعصعر ووالعدة العمعكع عدس رفعيع  

 والد توره ماري ا 
واالسره تدعو االهل واالصدقاء لحضور صالة االربعتعيعن 

 ع   روحكا الطاهره و ش را. 

 لئال ننسى ذكرى عطرة وتاريخ حافل
ليس من السهل أن يلغى تاريخ شهدائنا 
المكتوب بالدم على ضفاف النيل بل وفى 

 قلوبنا:
لن ننسى أننا أبناء مارمرقس، ومارجرجس 
وأبناء كل شهيد، وبهذه المناسبة نشعر فى 

أكتوبر وكل لحظة  6هذا اليوم من كل عام يوم 
فى حياتنا بدين الوفاء والعرفان لمثلث 
الرحمات األنبا صموئيل الشهيد أسقف 

الخدمات الذى قضى معظم خدمتة متنقال، ومحلقاً فى الجو لخدمة شئون األقباط فى مصر وفى 
دول العالم خاصة أستراليا . كان رائدا فى ميدان العالقات المسكونية فى العالم وربط أسم الكنيسة 
القبطية بالمحافل الكنائسية العالمية فى عهد مثلث الرحمات األنبا كيرلس السادس وفى عهد مثلث 

الرحمات األنبا شنودة الثالث كان يعتبر الممثل الوحيد فى معظم المؤتمرات المسكونية. وكان 
زعيما وقائدا وشخصية عالمية بارزة ، وتعلمنا من هذه الشخصية القوية العظيمة  الكثير والكثير 
، ونادرا ما تتكرر عبر الزمان.. وأنى أشعر فى قرارة نفسى باألجالل والتوقير لهذا العمالق البار 
الذى أعطانا مثال واضحا يسطع بالنور بقوة اإليمان حتى أنها أعتمدت على ذراع هللا القوية التى 

تسندها وترعاها . كان يمتاز بأبتسامة كلها سالم وفرح داخلى عجيب تعجز عن خلقها األموال 
المكدسة فى المصارف .. إن شمعتة ستظل مضاءة لنا جميعا عبر التاريخ ولن تنطفىء  .. 

وأحقاقا للحق كان لنا كالشجرة الوارقة يستفيد منها األخرون بظلها وتحميهم من لهيب الشمس 
 وتهىء لهم أسباب السعادة واألمان .

إن التاريخ مهما طال فال يستطيع أن يطوى تلك الصفحة النقيه من الجهد والفكر  والشهامة ، 
واليوم وكل لحظة نذكر صفحات خالدة من حياتة التى أصبحت جزءا هاما فى تاريخ الكرازة 

 المرقسية.
 فكم مات قوم وما ماتت فضائلهم                            وعاش قوم وهم فى الناس أموات 

ومهما طالت بنا األيام فلن ننساه ولن نعوض غيابه أبدا ...فنم ياسيدنا مستريحا تتبعك أعمالك ، 
ونحن ندعوا هللا بشفاعتك وصلواتك التى ترفعها أمام العرش اإللهى... أذكرنا وال تنسانا ، وأذكر 

كنيستك فى مصر وفى أستراليا وفى كل أنحاء الكرازة المرقسية. فإلى أحضان ابائنا القديسيين فى 
فردوس النعيم مع زمالئك الشهداء نستودع روحك األمينة المقدسة والمجد إللهنا دائما أبديا 

 أمين .

 تأمل
 المــــحبــــــــــــة وإن صلبوها وماتت ودفنوها...فإنها حتـــــــما ستقـــــــــــوم 

 الشماس مرجان لبيب مورجان

اتسادهم دف ت بسالم 
وسيرتكم مدى 

 األتيال.
 

الذكرى السنوية  
الثانية لالبن 

 المبارك 
 .هانى جرجس

 
 وفمبر  02  يقام القداس اإللك  يوم االحد المواف 

 .ب  يسة السيدة التذراء ومارمي ا بب س ى 2102

 سلوكيات كنسية

 أبونا بولس فؤاد

 صالة العشية
تقوم ال  يسة يومياً )تقريباً فى متظم ال  عا عسب بعمقعامعة صعالة العتعشعيعة 
إستتداداً ل قداس فى اليوم التالى.  ما يم ن إقامة صالة التشعيعة  صعالة 
 ُمسعععتعععقععع  عععة دون  ن يععع عععون هععع عععا  قعععداس فعععى العععيعععوم العععتعععالعععى.

ال تتد حظ كا من الحضور ال ثيف إال إذا -بوته عام   –وصالة التشية 
 ان ه ا   كضة بال  يسة   كضة صوم السيدة العتعذراء  و  ى قعديعس 
آخر. والحقيقة  ن إهمال غالبية الشتب لصالة التشية يحتاج إلعى وقع عة 
ومراتتة ل   س عن ماهية فكم التالقة بعا  .  عمعا  ن صعالة العتعشعيعة 
تُتتَبر من الص وات الرسمية فى ال  يسة والتى ال يتوز قيام  ى خعدمعة 

  و  شاط آخر خالل  دا كا.
ولو عرف ال اس فا دة هذه الصالة ن لت افسوا فى الحضور لعسعسعتعمعتعا  
بكا. وال  ُ ِ ر  ن ه ا  عالقة وثيقة بين  سبة الحضور لعكعذه الصع عوات 
وطريقة  دا كا. ف  ما  ا ت الص وات تؤدى بطريقة روحا ية وواضعحعة 

 و افتة ل  اس ن   ما تزايد عدد الحاضرين.
ن من ثالثة  تزاء ر يسية  اآلتى:  وصالة التشية تت و 

ب ص وات المزامير: وهى ععبعارة ععن صع عوات األتعبعيعة لسعاععات 0) 
الغروب وال وم )تضاف صالة الساعة التاستة فى  يام ال طرب  و األيعام 

 الس وية ن وصالة الستار فى األديرة )وهى صالة إضافية ل رهبانب.
تسععبععحععة الععتععشععيععة:                                                        ب2)

وهى عبارة عن الكوس الرابع ب ح ه الرا ع ثم إبصالية )تر يمعةب العيعوم 
)حسب  يام األسبو ب ن ثم ثاؤطو ية اليوم )وهعى ععبعارة ععن تعمعتعيعد 
وتذ ار لبتض ص ات السيدة التذراء و قوال الع عتعاب العمعقعدس واآلبعاء 

 ع كابن ثم ختام الثاؤطو ية )وه ا   وعان آدام وواطسب.
ب رفع بخور عشية: وفيكا يتم فتح ستر الكي ل واسعتعخعدام العمعتعمعرة 3) 

وتالوة صالة الش ر ثم  وشية الراقدينن بتدها يدور ال اهن فى ال  يسعة 
بالمتمرة وخالل ذل  يردد الشتب والمرت ون  لحعان العذ صعولعوتعيعات 
)التماتيدب وهى عبارة عن م عظعومعات تُعتعِداد صع عات العقعديسعيعن و هعم 
 عمالكم وتضحياتكم. وتبد  وت تكى ب صوص تخصا السيعدة العتعذراء  م 

 ال ور. ي ى ذل   وشية اإل تيل فاإل تيل ثم ختام الص وات.
صالة را تة ب ل المقاييس ن ال تتد حظ عكعا بعيعن الصع عوات األخعرى ن 
د ع يكا واإلستعمعتعا  بعبعر عاتعكعا الع عثعيعرة. فعكعى   حتاج  ن  بد  فى التتوُّ
تساعد ع ى تكي ة ال  س بقضاء لي ة هعاد عة بعتعيعداً ععن صعخعب العتعالعم 
وضوضا ه ن ثما حضور قداس إلكى فى اليعوم العتعالعى معن  ولعه لع عوال 

 بر ات عديدة ال تُحصى.
 ( صلوات األجبية1)

تبدأ صالة العشية بالقسم األول منهاها و هو صهلهوات مهاامهيه. األجهبهيهة  
ة المعانى المهككهو ة  هى صهلهوات الهمهاامهيه. ومها تهمهمهله   وكلُّنا يعلم قوَّ

كلماتاا من تشجيع للنفس لمواجاة المياة والنها  وتهنه هيهم الهعهالقهة مهع 
وال يستفيد من صلوات األجهبهيهة مهن ياهلهيهاها كهمهبمهو يهة واجهبهة   هللا 

األداء   نمن ال نتعامل مع هللا بط.يقة المسابات عالمين أنهنها دااهمها   هى 

( ، وما نهقهوله   هى صهالة الهمهامهو  26:9الموازين إلى  وق ) مامو 
" حسب ت.تيب األجبية( لهاهو  16:1الخمسين )وتغلب إذا حوِكمت "ما 

 أكب. ب. ان على ذلك 
والالوات التى تُاِلِّياا الكهنهيهسهة  هى مهاامهيه. الهعهشهيهة  هى الهتها هعهة 
والغ.وب والهنهو   ولهوكهان الهيهو  أ بهعهاء أو جهمهعهة أو يهو  مهن أيها  
ت  ى الهقهدا  صهبهاحها  أو  األصوا  ، تكون صالة الساعة التا عة قد تمَّ

 ظا.ا  ، وبالتالى ال تُالَّى  ى صالة العشية 
أما  ى األدي.ة  إنام يضيفون صالة الِستا ، )و هى اهاصهة بهاله. هبهان( 
على الالوات السابق ذك. ا  وبكلهك تهكهون الهكهنهيهسهة قهد قهامهت بهبداء 

 صلوات األجبية السبعة كما يلى6
 + صالة باك. قبل   ع بخو  باك.  

 + صلوات الثالثة والساد ة )وأحيانا  التا عة( ضمهن صهلهوات الهقهدا  
 + صههلههوات الههتهها ههعههة والههغهه.وب والههنههو   ههى صههالة الههعههشههيههة 

 + صالة ناف الليل ضمن تسبمة ناف الليل 
 وقد يقول قاال ما يلى6

( ت.ديد الالوات الممفوظة ال يتفق مهع قهول السهيهد الهمهسهيه  6" ال 1) 
 (:66كاألمم " )متى  تك. وا الكال  باطال  

( تمديد صلوات بعيناا بمواعيد بعيناا ال يخ.ج عن كون   .يسيهة ال 9) 
 (9162الجديد وح.ية مجد أوالد هللا  ) ومية  تتفق و وح العاد

( تك.ا  الالوات نفساا يوميا  يقود إلى ال.وتهيهنهيهة  هى الاهالة مهمها 3)
 يجعل الم.ء ال يشع. باا 

 ولمثل  ؤالء نقول6
د تايئة اإلنسان للهاهالة ولهيهسهت  هى كهلِّ  أوال 6 صالة األجبية  ى مج.َّ
الاالة   اى تمثل الجاء األول من صهالة الهعهشهيهة  وحهتهى لهو كهانهت 
تؤدَّى  ى المنال،  سوف تعقباا صلوات إ تجالية وت.انيم تهجهعهل مهنهاها 
د و يلة لتايئة النفس للهاهالة  وتهكهون صهلهوات األجهبهيهة تهكه.ا ا   مج.َّ
باطال  إذا تم أداؤ ا  ى  وتيهنهيهة دون  هاهم  أمها إذا مها  هاها الشهخه  
 بتفاُعل صادق مع معانياا ،  ال أظنِّ أن بقية العم. كل  تكفى للتمتُّع باا 
ثانيا 6 تمديد صلوات معينة ليس  .يسيَّة    اى المد األدنى للاهالة لهمهن 
يقول ان  ال يع.ف ماذا يهقهول  هى صهلهواته    هاألجهبهيهة تُهعهِلِّهمه  الاهالة 
د  عهلهى ذلهك ، وتاهبه  جهاء  وتجعل  يقف اما  هللا بعض الوقت وتعهِوِّ
أ ا ى من صلوات  متى ما إعتاد علياا وا هتهوعهبهاها  وال أظهن أن أى 
إنسان ماما كانت بالغت  و ااحت  ، يستطيع أن يخاطب هللا بهمها يهتَّهفهق 

 مع مكانت  وع مت  ، مثلما تقول كلمات الوحى اإللاى نفس  
إذا كان بعمق  وحى وتبمل  ى الكلمهات   –ثالثا 6 التك.ا  اليومى للاالة 

لن يكون  وتينا  عهلهى اإلطهالق    هالهمه.ء يهمهتهاج السهنهيهن   –والمعانى 
والشاو  لإل تفادة من صلوات األجبية   اناك ثالثة أْبعاد لممها  هة أى 

  ضيلة6
ف على الفضيلة   البُعد األول  و التع.ُّ
 البُعد الثانى  و  ام الفضيلة وا تيعاباا 

 البُعد الثالث  و معايشة الفضيلة وتطبيقاا حياتيا  
 لو أنَّ كل أحد ن . إلى صلوات األجبية باك  الن .ة الفاحاة ، لهكهانهت 
ب.كاتاا علي  ال تُعدِّ وال تُماى ، و بما ينهقهضهى الهعهمه. كهله  دون أن 

 يكون قد حقق  ك  األبعاد 
 تسبمة عشية (9)

التسبي   و لغة السماء والسماايهيهن ، والسهمهاء 
جميلة وال عيب  ياا، لكلك ال بد أن يكهون أداء 
لغة السهمهاء بهنهفهس الهمهواصهفهات  إن عهاوف 
الكثي.ين من حضو  صالة الهعهشهيهة أو صهالة 
باك. ال يهخه.ج عهن كهونه  عهد  اإل هتهفهادة أو 
التعاية أو الهفهاهم لهاهك  الاهلهوات  ولهمها كهان 
التسبي   و الهعهامهل الهمهشهته.ك  هى كهل أقسها  
صالة العشية ، لكلك إذا لهم يهكهن أداء األلهمهان 
والتسابي  بط.يقة  وحية  اداة ولغة مهفهاهومهة 
ونهه هها  واضهه  ومشهها كههة جههمههاعههيههة ،  ههال 
نستغ.ب إذا انفضِّ الشعب عن الهمهشها كهة  هى 
ن تسبمة العشية مما يلى6   ك  الالوات  وتتكوَّ

+ لمن " نى إثنو  تي.و" ، وت.جمت 6" ياجميع األمم بها كهوا اله.ب ، 
ولتبا ك  جميع الشعوب ألن  حمت  قد ثبتت عهلهيهنها، وحهق اله.ب يهدو  
إلى األبد     إلخ  و و لمن جميل تشع. بقيمت  إذا  امَت معانى كهلهمهاته  
هن يه.ِدِّدونه 6 ويهمهكهن  همهاعه  مهن اله.ابه   وا تمعَت إلى اداء ُمتقَن ممَّ

 https://www.youtube.com/watch?v=3MKhY5kZOyUالتالى6 

بهمهعهنهى مهامهو  أو  PSALM+ إباالية اليو 6  إباالية مشتقهة مهن 
ت.نيمة  ويُقاد باا ت.نيمة اليو   )كنيهسهتهنها وضهعهت  هبهع ته.انهيهم  هى 
األ بوع بواقع ت.نيهمهة لهكهل يهو (    هتهِجهد إباهالهيهة األحهد وإباهالهيهة 
األ بعاء      و ككا  وكلاا ال تخ.ج عن المديث عن مهمهبهة هللا لهلهبهشه. 
وأعمال  الع يمة   و ناك لمن ااص بإباالهيهات أيها  األحهد واإلثهنهيهن 
والثالثاء يسمى " لمن آدا " نسبة إلى أبونا آد   والهلهمهن ا اه. اهاص 
باأليا  من األ بعاء إلى السبت ويسمى " لمن واطس"  وليس  نا مجال 

 ش.ح تفاصيل  ك  المعانى لضيق المساحة 
+ ثاؤطوكية اليو 6 ثاؤطوكية مشتقة مهن " ثهيهئهوطهوكهو  " أى والهدة 
اإلل   ومن  كا يُفام اناا ت.نيمة أو تهمهجهيهد يهخهته ِّ بهالسهيهدة الهعهك اء  
وتوَجد ثاؤطوكية أيضا  لكل يو  من أيا  األ بوع ، تتغنَّى  ياا الهكهنهيهسهة 

 بافات وأمجاد العك اء أ  النو  
+ اتا  الثهاؤطهوكهيهات6  و هو جهاء مهتهكه.   هى األيها  ا دا  واأليها  
 الواطهس، بهمهعهنهى أن  هنهاك نهوعهيهن  هقه  مهن اهتها  الهثهاؤطهوكهيهات 
+ أ باع الناقو 6 و ى ألمان حما يهة تهعهقُهب صهالة الشهكه.  هى   هع 
بخو  عشية ، ي.دد ا الشمامسة ، وت.جمتاها أنهاها تهمهيهة تُهقهدَّ  لهلهسهيهدة 

 العك اء والمالاكة والقديسين والشاداء حسب الت.تيب الكنسى 
+ الككاولوجيات6 و ى تماجيد للعك اء والقديسهيهن والشهاهداء يه.دد ها 
الم.تلون بعد تالوة أوشية ال.اقدين, ويتغي. لمناا حسب المهنها هبهة   هقهد 
يكون لمناا  نوى أو  .ايمى أو شعهانهيهنهى أو كهيهاهكهى أو مهن ألهمهان 
الاو  الكبي.  وتكون  ك  األلمان من أ وع ما يمكن حينما يكهون عهدد 
الم.تلين كبي.ا  ويتبادلون الم.دات على ط.يقة " الم.ابعة" أى أن يقهول 
 الخو   الهبهمه.ى جهمهلهة ويه.د الهخهو   الهقهبهلهى بهالهجهمهلهة الهتهالهيهة 
إن تسبمة العشية تمتاج أن يعاد لاا مكانتاا بين الالوات ، وأالَّ يهعهتهقهد 
البعض أناا صالة ااصة بالكانة والشمامسة  هقه   لهيهس ذلهك بهغه.  

لهكهن مهن أجهل -كهمها يهعهتهقهد الهبهعهض  -المفاظ على ت.اث الكنيسة  ق  
المنفعة والتعاية ونوال الب.كة التى يم ى باا كل من يفاهم ويسهتهوعهب 

 ويسعى لمضو  صلوات العشية من أجل الب.كة 
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