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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

عــن  خبــرا  الدســتور،  صحيفــة  أبــرزت 
القبطيــة  الكنيســة  أطلقتــه  الــذي  المهرجــان 
للترويــج  نيويــورك،  فــي  األرثوذكســية، 
لـ»مســار رحلــة العائلــة المقدســة فــي مصــر».   
وحســب الصحيفــة فــإن المهرجــان يقام بكنيســة 
ــد  ــتاتن أيالن ــة س ــم بمنطق ــذراء مري ــيدة الع الس
فــى نيويــورك، تحــت رعايــة األنبــا ديفيــد، 
أســقف الكنيســة، تحــت عنــوان «المهرجــان 
المصــري»، الــذي يقــام علــى مــدار يومــي ۲۷ 

و۲۸ مــن الشــهر الجــاري.   يتضمــن عروًضــا 
القديمــة  المصريــة  الحضــارة  عــن  مختلفــة 
شــهريًا  مرتيــن  تقــام  والقبطيــة،  الفرعونيــة 
بهــدف الترويــج للســياحة المصريــة بشــكل 
عــام والترويــج للحــج المســيحي لمســار العائلــة 
المقدســة فــى مصــر، بعــد إعالنــه رســميًا مــن 
ــذ  ــا للحــج المســيحي من ــكان مقصــًدا دينيً الفاتي

ــق ــات المتعل ــب. الكلم ــت قري وق

احتفاالتهــا   ، األرثوذكســية  الكنيســة  تبــدأ 
بالذكــرى الخامســة لتجليــس البابــا تواضــروس 
ــرازة  ــرك الك ــكندرية وبطري ــا اإلس ــى، باب الثان
المرقســية، علــى الكرســى البابــوى خلفــاً للبابــا 
الراحــل شــنودة الثالــث فــى ۲۰۱۲وتســتمر 
نوفمبــر،   ۱۸ وحتــى  اليــوم  مــن  الفعاليــات 
القبطــى  للكتــاب  معــرض  إقامــة  وتشــمل 
ــة  ــاقفة الكنيس ــن أس ــدد م ــس ع ــامة وتجلي ورس
بالداخــل والخــارج وســيمنار مؤتمــر ألعضــاء 
ــوم  ــح الي ــث يفتت ــدس للكنيســة. حي المجمــع المق
بالكنيســة،  الشــباب  أســقف  موســى،  األنبــا 
معــرض الكتــاب القبطــى الخامــس بالكاتدرائيــة 
النشــر  بمشــاركة دور  بالعباســية،  المرقســية 
ــار  ــو مق ــر أب ــن دي ــة، فيمــا أعل ــرة القبطي واألدي
بــوادى النطــرون مقاطعتــه لفعاليــات المعــرض 
للعــام الرابــع علــى التوالى بســبب اســتمرار منع 
ــاركة  ــن المش ــكين م ــى المس ــب مت ــب الراه كت
فــى المعــرض رغــم الســماح بعرضهــا فــى 
ــام۲۰۱۳. ــى ع ــاب القبط ــرض األول للكت المع
ــس  ــام كنائ ــقف ع ــل، أس ــا رافائي ــل األنب وأرس
المقــدس  المجمــع  ســكرتير  القاهــرة،  وســط 
للكنيســة األرثوذكســية، رســالة نصيــة إلى جميع 
مطارنــة وأســاقفة الكنيســة، كشــف خاللهــا عــن 

تفاصيــل االحتفاليــة المتوقــع أن يحضرهــا جميع 
رجــال الكنيســة، حيــث ســيتم يــوم ۱۱ نوفمبــر 
ــس  ــى إقامــة صــالة عشــية رســامة وتجلي الحال
۷ أســاقفة جــدد فــى إطــار خطــة البابــا لترتيــب 
البيــت الكنســى، وذلــك داخــل كاتدرائيــة الســيدة 
ــة  ــم إقام ــى أن يت ــون، عل ــم بالزيت ــذراء مري الع
طقــس الرســامة والتجليــس صبــاح ۱۲ نوفمبــر، 
ــاركين  ــار للمش ــدة إفط ــة مائ ــك إقام ــب ذل ويعق

فــى القــداس.
ــه  ــاقفة، بأن ــل، األس ــا رافائي ــر األنب ــا أخط  كم
ــدس،  ــد ســيمنار مؤتمــر للمجمــع المق ســيتم عق
ــا  ــر األنب ــوى بدي ــر الباب ــز لوجــوس بالمق بمرك
ســتبدأ  والــذى  النطــرون،  بــوادى  بيشــوى 
فعالياتــه يــوم ۱٤ نوفمبــر وتســتمر لمــدة ٤ 
أيــام، حيــث ســتختتم فعالياتــه يــوم ۱۷ نوفمبــر، 
ويعقــب الجلســة الختاميــة لــه االحتفــال بتنصيب 
ــا  ــرأس الباب ــرر أن يت ــن المق ــر. وم ــا بالدي الباب
ــر وهــو ذكــرى تجليســه قداســاً  ــوم ۱۸ نوفمب ي
بالديــر كعادتــه الســنوية بمشــاركة األســاقفة 
ورهبــان ديــر األنبــا بيشــوى بــوادى النطــرون. 
ــداً الســبت،  ــا تواضــروس، غ ــل الباب ــا يحتف كم
بعيــد ميــالده الخامــس والســتين، بديــر مارمينــا 

ــكندرية ــى اإلس ــوط ف ــج مري بكين

كشــفت مصــادر كنســية، أن البابــا تواضــروس 
ــرازة  ــرك الك ــكندرية، بطري ــا اإلس ــي، باب الثان
المرقســية، سيرســم قريبــا ٤ أســاقفة جــدد، 
أبرزهــم فــي ديــر المحــرق، وميالنــو وأكــد 
المصــدر لـــفيتو، أن البابــا تواضــروس يعتــزم 
أســقفا  المحرقــي،  بيجــول  القمــص  رســامة 
ورئيســا لديــر المحــرق فــي أســيوط، خلفــا 
ــا  ــم الباب ــا سيرس ــاويرس كم ــا س ــل األنب للراح
القمــص أنطونيــو، أســقفا عامــا لوســط أوروبــا، 
والقمــص، جوفانــى أســقفا لميالنــو، خلفــا لألنبــا 

كيرلــس، والقمــص ســيرافيم الســريانى، أســقفا 
ــكا  عــام ألمري

الكنيســة تشــيع جثمان رئيس دير حــارة زويلة والنوبارية

الكنيســة تبدأ مهرجانا ضخًما للرتويج ملســار العائلة املقدســة

البابا تواضروس يســتقبل مستشــار الديوان امللكي الســعودي  

الكنيســة بــدأت حتفاالت جتليس البابا تواضــروس.. والبابا حيتفل بعيــد ميالده ىف مارميناباألمساء..  البابا تواضروس يرســم ٤ أســاقفة جدد

هيا نسبح 
ص۳

ثقافة غذائية
ص ۱٤

أخبار من هنا وهناك
ص ۸ -۹-۱٦

العدد القادم ۱۰ ديسمبر ۲۰۱۷
أخر موعد إلرسال المقاالت  

 ٤ ديسمبر ۲۰۱۷.

۳ هاتور ۱۷۳٤ ش 
۱۲ نوفمبر  ۲۰۱۷ م 
إصدار أول : العدد ۲۲٦
إصدار ثاني : العدد ۱۲۸

شــيعت الكنيســة القبطيــة تمــاف مريــم رئيــس دير 
العــذراء مريــم بحــارة زويلــة والنوباريــة، جثمانها 
بإقامــة صــالة الجنــاز ب بكنيســة الســيدة العــذراء 
ــر الســيدة العــذراء  ــس يوســف النجــار- دي والقدي
ــن  ــدد م ــور ع ــط حض ــرة، وس ــة البحي بالنوباري
األســاقفة والمطارنــة منهــم األنبــا متــاؤس رئيــس 
ديــر الســريان، واألنبــا يســطس رئيــس ديــر األنبــا 
ــة  ــقف القوصي ــاس أس ــا توم ــوس، واألنب انطوني
وميــر، واألنبا ثيؤدســيوس أســقف الجيــزة، واألنبا 

اكلمنــدص األســقف العــام ..وزخــم مــن الراهبــات 
ــا  ــات، وكان محبيه ــر الراهب ــة دي ــي رئيس ومحب
القــوا نظــرة الــوداع باألمــس، وحضــر جثمانهــا 
صلــوات تســبحة نصــف الليــل والقــداس األلهــي 
ــر  ــن ..وجدي ــن العلمانيي ــدد م ــاركة ع ــط مش وس
بالذكــر أن تعــود مواليدهــا ۲٦ يونيــو عــام۱۹۳۳ 
بمدينــة الخرطــوم بالســودان، ودخلــت الســلك 
الرهبانــي فــي ۸ مــارس ٦٦، فــي ۳ مايــو ۱۹٦۹ 

توالــت رئاســة الديــر، وتنيحــت ۱٥ اكتوبــر

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
على كرسي لجلوس قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثانى  الخامسبمناسبة العيد 

بآسمى الى أب اآلباء وراعى الرعاة ، ولعيد ميالده المبارك، نتقدم  مارمرقس الرسول
أن يحفظه الرب بكل صحة وسالم لسنين عديدة وأزمنة سالمية بو ،التهانى وأطيب آيات

وبتجديد دائما  ،مواجهة أى عواصف وتحديات تواجه كنيستنا المجيدةفى مديدة وأمينة 
 فى مسيرته لنهضة كنيستنا الوطنية األرثوذكسية العريقة هبالوقوف خلفقداسته ل العهد
رسالتكم والتى تهتدى بأرشاد من الروح القدس  فى يعضد خطواتكم ياسيدنا فالرب  

ولربنا المجد الدائم الى األبد أمين ،كما نطلب صلواتكم  
)  )بقلم وريشة: جون كرياقوس                                                                                                           

                                                                                                                                   
                                                                                                                                   

                                                           
 

 

بابــا  الثانــي،  تواضــروس  البابــا  اســتقبل   
اإلســكندرية، بطريــرك الكــرازة المرقســية، منــذ 
ــك عبــدهللا بــن  ــن العــام لمركــز المل قليــل، األمي
عبدالعزيــز العالمــى للحــوار بيــن أتبــاع األديــان 
والثقافــات، ومستشــار الديوان الملكى الســعودي، 
وذلــك بالمقــر البابــاوي بالعباســية وتأتــي زيــارة 
مستشــار الديــوان الملكــي الســعودي إلــى القاهرة 
للقــاء القيــادة الدينيــة القبطية، ومناقشــة دور القادة 
والمؤسســات الدينيــة فــى ترســيخ ثقافــة الحــوار، 

ــر أن  ــر بالذك ــر الجدي ــم اآلخ ــا فه ــم قضاي ودع
ــاء  ــي لق ــارك ف ــعودي ش ــوان الس ــار الدي مستش

مســاء أمــس 
بالهيئة 
اإلنجيلية 
حول 
محاور 
الحــوار بيــن 

األديــان 
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 ) ويمكن طل  إيصال بالقيمة المرسلة     (           

:" 35أية العظة من:  مزمور 
اعظمك يارب النك احتضنتني ولم 
تشمت بي اعدائي "  مزمور 

 لتدشين البيت لداؤد  
 

 النقاط الرئيسية في العظة : 
ما هي االسباب التي تجعل الرب يحتضننننا   .1

 وال يجعل اعدائنا يشمتوا فينا ؟
 ما هي مظاهر هذا االحتضان ؟  .2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
بنعمة الرب سوف ندرس هنذا النمنو نو  من  
خالل دراسة حياة داؤد النبي من  هنذا النياوينة 

 فقط .
 

في  ان هللا يحتضن االنسان الذي قلبه نقي فلقد قال الرب لصموئيل
:" وكان لم جاءوا انه رأي الياب , فقال :" 8-1: 41صموئيل  4

ان امام الرب مسيحه "  فقال الرب لصموئيييل :" ال تينيظير اليي 
منظره وطول قامته الني قد رفضته  النه ليس كما ينظر االنسان   
 الن االنسان ينظر الي العينين , واما الرب فانه ينظر الي القل  " 

 
ان هللا يحتضن االنسان الذي يصلي له بياليميزامييير وييكيون رجيل 

 4. فلقد قال احد الغلمان لشاول في   -اقصد حرب روحية   –حرب 
:" هوذا قد رأيت ابنا ليسي البيتلحمي ييحيسين 48:  41صموئيل 

الضرب , وهو جبار بأس ورجل حرب , وفصيييو ورجيل جيميييل 
 والرب معه " 

 
ان هللا يحتضن االنسان الذي يتكل عليه في الحرب   فلنقرأ ما قاله 

:" 13-10: 43صموئيل  4في  داؤد عند محاربته لجليات الجبار
فقال داؤد للفلسطيني :" انت تأتي الي بسيييف ورميو وبيتيرس , 
وانا اتي اليك بياسيم رب اليجينيود اليه صيفيوف اسيرائيييل اليذيين 
عيرتهم   هذا اليوم يحبسك الرب في يدي     فتعلم كل االرض انه 

 يوجد اله السرائيل "
 

الرب يحتضن الذي يهرب من الشر ويترك للرب ان ال يشيميت بيه 
اعدائه والرب يجعل اعداء الصديق يخافون منه النه يعيميل بيقيوة 

:" وكان عند مجيي يهيم حييين 44-1:  48صموئيل  4. فلنقرأ هللا  
رجع داؤد من قتل اللفلسطيني , ان النساء خرجت من جميع ميدن 
اسرائيل بالغناء والرقص ليليقياء شياول اليميليك بيدفيوف وبيفير  
وبمثلثات   فاجابت النساء الالعبات وقلن :" ضرب شاول اليوفيه 
وداؤد ربواته "  فاحتمي شاول جدا وساء هذا الكالم في عينييه , 

وقال :" اعطين داؤد ربوات واما انا فاعطينني االلوف , وبعد فقد 
تبقي له المميليكية "  فيكيان شياول ييعيايين داؤد مين ذليك اليييوم 
فصاعدا   وكان في الغد ان الرو  الردئ من قبل هللا اقتحم شياول 
وجن في وسط البيت   وكان داؤد يضرب بيده كما في يوم فييوم , 
وكان الرمو بيد شاول   فاسرع شياول اليرميو وقيال :" اضيرب 
داؤد حتي الي الحائط "  فتحول داؤد مين امياميه ميرتييين  وكيان 

 شاول يخاف داود الن الرب كان معه " 
 

الرب يحتضن الذي يحبه ويحفظ حياته من الميوت وييحيول الشير 
:" وميييكيال 49-45صموئيل  4. نقرأ  الي خير بالنسبة لقديسيه

ابنة شاول احبت داؤد , فاخبروا شاول, فحسن االمر في عينيييه   
وقال شاول :" اعطيه اياها فتكون له شركا وتكون يد الفلسطينين 
عليه"  وقال شاول لداؤد ثانييية :" تصياهيرنيي اليييوم "  وامير 
شاول عبيده :" تكلموا مع داؤد سرا قائلين : هيوذا قيد سير بيك 
الملك , وجميع عبيده قد احبوك   فاالن صاهر اليميليك "  فيتيكيليم 
عبيد شاول في اذني داؤد بهذا اليكيالم   فيقيال داؤد :" هيل هيو 
مستخف في اعينكم مصاهرة الملك وانا رجل مسكين وحقيير ""  
فاخبر شاول عبيده قائلين :" بمثل هذا الكالم تكلم داؤد "  فيقيال 
شاول :" هكذا تقولون لداؤد : ليست مسرة الملك بياليميهير , بيل 
بمائة غلفة من الفلسينيين لالنتيقيام مين اليميليك "  وكيان شياول 
يتفكر ان يوقع داؤد بيد الفلسطينيين   فاخيبير عيبيييده داؤد بيهيذا 
الكالم , فحسن الكالم في عيني داؤد ان يصاهر الملك   ولم تكيميل 
االيام حتي قام داؤد وذه  هو ورجاله وقتل مين اليفيليسيطييينييييين 
م تي رجل , واتي بغلفهم فاكملوهيا ليليميليك ليميصياهيرة اليميليك   
فاعطاه شاول ميكال ابنته امراة   فرأي شاول وعلم ان اليرب ميع 
داؤد   وميكال ابنة شاول كانت تحبه   وعياد شياول ييخياف داؤد 

 بعد, وصار شاول عدوا لداؤد كل االيام " 
 

الرب يحتضن ابناءه القديسين وال يشمت بهم اعدائهم بان ييجيعيل 
طرف ثالث يثنوا اعدائهم عن الشر الذي يريدون ان يفعلوه بابناء 

: " وكلم شياول ييونياثيان ابينيه 3-4:  49صموئيل  4. فلنقرأ هللا 
وجميع عبيده ان يقتلوا داؤد   واما يوناثان بن شاول فسر بيداؤد 
جدا   فاخبر يوناثان داؤد قائال:" شاول ابي ملتمس قتلك , واالن 
فاحتفظ علي نفسك الي الصبا  , واقم في خفييية واخيتيبيا   وانيا 
اخرج واقف بجان  ابي في الحقيل اليذي انيت فيييه , واكيليم ابيي 
عنك , واري ماذا يصير واخبرك "  وتكلم يوناثان عن داؤد حسنا 
مع شاول ابيه وقال له :" ال يخطا الملك الي عبده داؤد , النه لم 
يخطا اليك , والن اعماله حسنة لك جدا    فانه وضع نفسه بيييده 
وقتل الفلسطيني فصنع الرب خالصا عظيما لجميع اسرائيل   انيت 
رأيت وفرحت   فلماذا تخطا الي دم برئ بقتل داؤد بال سب  ""  
فسمع شاول لصوت يوناثان , وحلف شاول :" حي هيو اليرب ال 
يقتل"  فدعا يوناثان داؤد واخبره يوناثان بجيمع هذا الكالم   ثيم 

جاء يوناثيان بيداؤد 
الييي شيياول فييكييان 
امياميه كيأميس ومييا 

 قبله " 
 

اليييرب ييييحيييتيييضييين 
ابناءه القيديسييين و 
ال يشيييميييت بيييهيييم 
اعدائهم بان ييجيعيل 
اقيييرب االقيييربييييييين 
ليييليييذيييين ييييرييييدون 
بابناء هللا الشر هيو 
 الييذييين ييينييقييذوهييم 

صيميوئيييل  4فلنقرا 
49  :8-43 " :

وعيييادت اليييحييييرب 
تحدث , فخرج داؤد 
وحييييييييييييييييييييييييييييييارب 

الفلسطينيين وضربهم ضربة عظيمة فهربوا مين امياميه   وكيان 
الرو  الردئ من قبل الرب عيليي شياول وهيو جياليس فيي بيييتيه 
ورمحه بيده , وكان داؤد يضرب باليد   فالتمس شاول ان ييطيعين 
داؤد بالرمو حتي الي الحائط , ففر من امام شاول فضرب اليرميو 
الي الحائط فهرب داؤد ونجا تلك الليلة   فارسل شاول رسيال اليي 
بيت داؤد ليراقبوه ويقتلوه في الصيبيا    فياخيبيرت داؤد ميييكيال 
امرأته قائلة :" ان كنت ال تنجو بنفسك هذه الليلة فانك تقتل غيدا 
"  فانزلت ميكال داؤد من الكوة , فذهي  هياربيا ونيجيا   فياخيذت 
ميكال الترافيم ووضعته في الفراش , ووضعت لبدة المعزي تحيت 
رأسه وغطته بثوب   وارسل شاول رسال الخذ داؤد , فيقياليت :" 
هو مريض "  ثم ارسل شاول الرسل ليروا داؤد قائال :" اصعدوا 
به الي علي الفراش لكي اقتله "  فجاء الرسل واذا فيي اليفيراش 
الترافيم ولبدة المعزي تحت رأسه   فقال شاول لمييكيال :" ليمياذا 
خدعتني , فاطلقت عدوي حتي نجا ""  فقال ميكال لشوال :" هيو 

 قال لي : اطلقيني , لماذا اقتلك" " 
 

 األنبا دانييل
  بنعمة الرب  أسقف كرسي سيدني وتوابعها

† 

 هيا نسبح ... هيللويا
 

المسيحية حياتها التسبيييو ألنيهيا اليليغية 
السيميائيييية الييتيى بييهيا نييتيحيدث ميع هللا  

 نشكره  نمجده  نعظمه 
سبحى يا نفس الرب  اسبو اليرب فيى "  

حييييييياتيييى وارتيييل الليييهيييى ميييا دميييت 
 4  4:411"مزموجودا  

  0:405" ميزكل نسمة فلتسبو اليرب" 
طوبى للشع  العارفين الهتياف ييا رب " 

باسمك يبيتيهيجيون   بنور وجهك يسلكون
 40:89"مز اليوم كله وبعدلك يرتفعون

 41  
 

تعلمنا اليتيسيبيييو مين تسبيو السمائيين: 
السمائيين فنرى اليميالئيكية وقيت ميييالد 
السيييييد الييمييسيييييو لييه الييمييجييد يسييبييحييون 

المجد هلل فى االعالى وعيليى االرض "    
 41  43:4"لوالسالم وبالناس المسرة

وكذلك االربيعية اليكيائينيات اليحييية غييير 
المتجسدين واالربعة وعشيرون قسيييسيا 
فى السماء يسبحون ليال  ونهارا  للجاليس 

قيدوس قيدوس قيدوس على العرش "   
الرب االله القادر عيليى كيل شيا    أنيت 
مسييتييحييق ايييهييا الييرب ان تييأخييذ الييمييجييد 

  44  8:1  "رؤوالكرامة والقدرة 
 

حينما عيبير الينيبيى  تسبيو االباء الرسل:
موسى بالشع  اليبيحير االحيمير سيبيحيوا 

وهينيياك  40خير -اليرب وكيل الييجيميوع 
تسييابيييييو داود اليينييبييى والييثييالثيية فييتييييية 
القديسين واالباء الرسل مثل اليقيديسييين 

يسيبيحيان بولس وسيال فيى السيجين "   
هللا والييييييييييمييييييييييسييييييييييجييييييييييونييييييييييون 

  40:41"أعيسمعونهما

 
فيو  كيل هيذا نيجيد السيييد تسليم الهى: 

الرب يأخذ تالميذه بعد الفصو وتيأسيييس 
سبحوا وخرجوا الى جيبيل سر الشركة "

  35:41"متالزيتون
 

مكلميين بيعيضيكيم " كيف يكون التسبيو" 
بعضا بمزامير وتسابيو واغابى روحييية 
مييتييرنييمييييين ومييرتييلييييين فييى قييلييوبييكييم 

"لتسيكين فيييكيم كيليمية  49:0"افللرب
وانتيم بيكيل  بغنيالسيد المسيو له المجد 

حكمة معلمون ومنذرون بعضكيم بيعيضيا  
"  41:3بمزامير وتسابيو روحية   "كو

فلنقدم به فى كل حين هلل ذبيحة التسبيييو 
أى ثيييييمييييير شيييييفييييياه ميييييعيييييتيييييرفييييية 

  40:43"ع بأسمه
 

أى يكون اليتيسيبيييو  صيالة مين اليقيلي  
وبمشاعر المحيبية واالنسيكياب اميام هللا 
ويج  ان يشمل على التوبة واالعيتيراف 
واعييالن االيييمييان والييعييقيييييدة شييهييادة هلل 
وبييرو  الييوقييار والييخييشييوع الييالئييقييييين 
بحضرة هللا  وهيذا نيراه فيى اليتيسيابيييو 

بشيفياعية واليدة الكنسية مثل العيليييقية "
 " ومثل التماجيد وكذلك الترانيم   االله

 
علينا ان نبتعد عن الترانييم اليتيي تيخيليو 
من الشهادة هلل كإعالن الهوته وميييالده 
وصلبيه وقييياميتيه  أو تيرانيييم ال تيذكير 
القديسين وقدوتهم  أو تيرانيييم ال تيوقير 
هللا اذ تنادى على اسم الرب ميجيردا  "ييا 
يسييوع" او غيييييرهييا الييتييي تسييتييخييدم 
موسيقى عالمية ال تتفق مع اليروحيانييية 
 أو انفعاالت ال تليق باهلل وال ببيت هللا 

        
نريد ان نتعلم كيييف نسيبيو هللا بياليرو  

 والحق 

 
 
 
 

 القمص تادرس سمعان 
 وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابعها
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 رسائل بسيطة
 

 رأس الحكمة
 

يققلققلك ابققلققدقق"ر ابققحققلققخا ة  ا ابقق ققلققحقق   قق قق" قق  
(، ونلف ا "م هذه اآلي   دعجبين ١:٦١ابررة )سى 

بل و حي"ن"  د يرين  ليف ي "ف االبن اب"ه؟ وكقيقف 
 خ"ف ابرر ابقذ  احقبقمقب  ق قبق  ابقخيق  و  ام بقب 
ابرحح  ة َ َ بَّ ً  َبَِخيَّ ً  َْحبَْبدُِك، ِ ْن  َْجقِل لِبقَك  َ َْ قُ  

ْحَح َة )ا    (١٦:١بَِك ابرَّ
يللك  يض"  علحم" يلحمق" ) سق"بق  يقلحقمق" ابقرسقلك 

( الَ َخْلَف  ِب اْبَحقَ قبَّقِ ، بَقِل اْبقَحقَ قبَّق ُ ٦١١  ٤األوبى 
 تَْطَرُح اْبَ ْلَف إِبَقى َخق"ِ  أل ألَ َّ اْبقَ قْلَف بَق ُ 

اْبَل"ِ لَ ُ
ْل  ِب اْبَحَ بَِّ . " َ ْن َخ"َف  َلَْم يَدََلحَّ  َعذَاٌر. َو َ َّ

 
 ب اب ليل  ا  اب لف نلع" ٦ خلف ابحبدخئقيقن  قب 
ابطريق ابقروحقب وخقلف ابقذيقن سقلقلقلا  قب هقذا 
ابطريق بسمين وعق"وقلا  قيق  بقلقل ا ق"نق .  ق قلف 
ابحبدخئ هل اب لف  ن ابعللب  و ن ابج يم  يسقلقك 
 ب ابفضيل  وط"ع  ابلصي   ن اجل إ ض"ء ابقرر 
بلب يمجل  ن ابعللب  األبخي . وابق قلف اآلخقر هقل 
خلف لبك االنس"  األ يقن ابقذ  سقلقك  قب ابق قيق"  
ابروحي  وبعشرت  بلص"ي" ابلدق"ر وابالق   و حق  
هللا  ن كل قلب   هرر  م  اب لف  ن ابعللب  وبلم  
اسدُبخك ب لف اخر وهل ابق قلف  قن ابسقلقلط  قب 
اب طي  واببعخ عن ابرر وعحل ابقمقعقحق ،  قلقخ تقلقذل 
ب"ب ي"   ب عشر  ابرر و صبح كل هح  ا  ال يقفقلقخ 
هذه اب ي"   ب"بحسيح  صبح يعقيقا ابقحقلقلقل  عقلقى 
األ ض،  "بحسيح ب  كل ابحجخ هل  قر وا ابقمقفق  

 وعريسه" و ن لاق اب ي"   ي  ي "ف اببُعخ عم .
 

 وهم" يطرح ابلخي   و وثيؤا سؤاك واج"بد ٦ 
 كيف يسدطيع األنس"  ا  يُرضى ابرر؟ 

بط"عد  بللصي  خل "  ن ابعقلقلبق  األبقخيق   قيقلقل  
 ك"بعبخ

بط"عد  بللصي  بيم"ك ابجع"ب  ويربح اب يق"  األبقخيق  
  يلل  ك"ألجير

بط"عد  بللصي    ب   ب ابقحقلقك ابقحقسقيقح  قيقلقل  
 ك"البن

وبعل ُ عظحم" يعيا  ب  رحل  ةاألجيرة ونللك انق  
ال عي   ب     رحل   ن هذه ابحقراحقل  قجقحقيقعقمق" 
نبخئ ب"ب لف  ن ابعللب  وخل م" هذا يجعلم" نسقلقك 
 ب ابفضيل  واالعح"ك اب سم  وبحث"برتم" نرتلب  قن 
خلف ابعللب  ابى وهل  نلاك اب ي"  األبخي   قمقعقحقل 
ك"ألجراء  اجيين قبض االجر   وحقريالقيقن عقلقى 
ا  ندحم عحلم" بأ "ن . وب"بجهق"   قب اعقحق"ك ابالقلم 
وابال   وقراء  ابلد  ابقحقلقخسق  تسقدقمقيقر  نقفقسقمق" 
واعين قللبم" وتز ا   عر دم" ب"برر و يض"  ق قبقدقمق" 
ب   مد لك  ن  جراء ابى  بم"ء ويالير خل م" خلف 
 لقخا، خقلف عقلقى  قلقخا  هقذه االبقل   قن اجقل 
خط"ي"ن" واسده"ندم" بح ب  ابرر. ا   ن ع"وقلا هقذه 
اببمل  واخدبروه"  حبقلا ابقرر  ق قبق  ال يسقدقطقيقع 
ابع"بم ا  يخ كه"  لخ تركلا ابلل  قن اجقل ابقلاحقخ، 
سلملا  ب اببرا   وابقجقبق"ك ووقلقلق األ ض  قن 
اجل عظم   بدهم  ب ابحلك ابحقسقيقح  قدق قلبقلا  قن 
اجقراء ابقى  بقمق"ء ال يقلقخ ققلا اعقحقق"ك وال  ققروض 
ك"بعبيخ بل  بم"ء يلخ ل   نفسهم وحي"تهم كلقهق" هقخيق  
ولبي   ح  ألبقيقهقم ابقذ   قب ابسقحق"وا  وكق"نق  
عط"ي"هم هب اصقلا قهقم وبقدقلبقيقدقهقم ونسقلقهقم بقل 

 ووه" تهم ب"بخم  يض".
 

ا  ابرحل   ن اب لف ابى اب   هقب ا قدقع  ق"  قب 
ابلجل ، هب  حل   ن ا ض ابعقبقل يق  ابقحقر  ابقى 
ا ض ابحيراث،  ن نير اب طي  ابثقلقيقل ابقى يقخ هللا 
اب "ني ،  ن ا ض ابظلح  ابى نل  ابحسيح ابقحقبقهق  
وهذه هب اب قلقحق  ا  يسقرن االنسق"   قب طقريقق 
خ ص  ويبخ  بح "   ابرر.  لمقدقذكقر  ائقحق" سق"عق  
 حيلم"  ن هذا ابع"بم ووقل م" ا "م ابخي"  ابع" ك وال 
نسدهين بهذه ابل ظ"  ابرهيب  وبقمقبقخ   حقلقدقمق"  قن 

 اب لف ابى اب   بمعح  ابسيخ ابرر. 
 

 ب  ابحجخ  ب كميسد  ا ين.
 

 
 ابل  سيرا يم سيخا وا

الشمامسة الكاملين ،وشمامسة و لجنجنجة و شج جم و نجمجيج  القمص دميان األنطونى افا موسى ، 

خدام كنيسة الشهيد ال ظيم  مارنرنس و االمير تادرس بليفجربجوي يجهجنجبجون ابجيجهجم الج جبجيجم و 
 خادمهم االمين االم 

 الورع القس انتونى مرجان

 9112/ 11/ 92ب يد سيامته الثالث  
 والرم قادر ان يديم كهنوته و يقويه على خدمته لسنين كثيرة و ازمنة هادبة مديدة  

بصلوات صا م القداسة البابا الم ظم االنبا تاضروس الثانى و شريكه فى الجخجدمجة الجرسجولجيجة 
 صا م النيافة ابينا االسقف المكرم االنبا دانييي 

 
Very Rev. Fr.  Dimian El-Antoni Ava Moussa, full Deacons, Deacons, 
committee, servants, and all congregations of St. George and Prince 
Tadros church at Liverpool would like to congratulate their beloved and 
honest servant father 

Rev Fr. Anthony Morgan 
 For his third anniversary of his Priesthood 0rdination on 29/11/2017 

may Our Lord keep his priesthood for many years to 

come and strength him in his ser-

vices. Through the prayers of 

H.H. Pope Tawadros II and his 

Partner in the Apostolic ministry 

our beloved father H.G. Bishop 

Daniel             

 St George & Prince Theodorus Coptic Orthodox Church 
Diocese of Sydney & Affiliated Regions 
  
A. 41 Kennedy St. Liverpool, 2170 NSW | P.O Box 603 Moorebank NSW 1875 
E. franthony.morgan@gmail.com 
M. 0402 882 778 



 ش  4331 هاتور  3 اخبار االقـباط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكينسنجتون

 
ال يأخذ أحد هذه الوظيفةة  "

بنفسه، بل المةدوةو مة    
 كما هارون أيضاً"  

 (1: 5)وب 
 

إحتفل أباء وشعب الكنيسةسي مس   
أكستس بسع بسعسيسد  1األحد الم افق 
 ألبينا ال رع : 73العسامي ال 

 ألقمص مرقس خله توفيق
راعي الكنيةي المحب ب. وبسذس   

المناسبسي مستس سد  أبس قسا الس سمس  

رافائيل اسكندر وأب قسا الس سمس  

ماثي  عطيي وأب قا ال س كيعلس 

فعج وشمامةي وخدا  الكنيةي وجميع أفعاد الشعب ل داسته بأخل  التذساقسي 

ال لبيي راجين من هللا ال دوس أن مدمم كذن ته ألزمني سالميي مدمد  بصلس ا  

وشعمكه في الخدمي السعسس لسيسه األنبا تاوضروس الثاني قداسي البابا المعظم 

  األنبا دانييل.أبينا األس ف المكع  

 
 كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكينسنجتون

أما الشيوخ المّدبرون حسناً فليحسبوا أهال لكرامٍة مضاوفٍة وال سيما الذي  يتعبون "
 ( 13: 5تي 1)" في الكلمة والتعليم

“Let the elders who rule well be counted worthy of double 
honor, especially those who labor in the word and doctrine”  ( 1 
Tim  5:17) 

 

 تعقيي األب الفاضل  2113أكت بع  22تم صباح األحد الم افق 
 ألقمص / ماثيو وطية ميخائيل

راعي الكنيةي المحب ب. وبذ   المناسبي مت د  أباء الكنيةي ال م  معقس خله وال مس  
رافائيل اسكندر وال س كيعلس فعج وأعضاء لجني الكنيةي والشمامةي والخدا  وجسمسيسع 
أفعاد الشعب ل دسه بأ    خل  التذاقي ال لبيي راجسيسن مسن رب السمسجسد أن مسبسار  فسي 

 األنةبةا دانةيةيةلخدمته المثمعة ومزمد  من الحكمي  كما مت جذ ن بالشكع ألبيسنسا السمسكسع  
أس ف إمبارشيي سيدقي وت ابعذا لمنحه ه   العتبي المباركي راجين مسن هللا الس سدوس أن 

األنةبةا تةواضةروس مدمم كذن ته ألزمني سالميي مدمدة بصل ا  قسداسسي السبسابسا السمسعسظسم 
 الثاني .

  

Very Rev. Fr Marcos Khella, Very Rev. Fr Rafael Is-
kander, Rev. Father Kyrillos Farag, the church commit-
tee members, the deacons, the servants and all the con-
gregation of the church congratulate our beloved father:  

Very Reverend Fr Matthew Attia Mikhael 
on his promotion to the blessed rank of Hegomen. We 

ask our Lord to preserve him and bless his fruitful ser-

vice. We would like to thank His Grace Bishop Daniel 

of Sydney and its affiliated regions for his blessing of 

this promotion and ask our Lord Jesus Christ to preserve 

his priesthood for many years to come through the pray-

ers of His Holiness Pope Tawadros II . 

 

+ سي ا  المععض الةن ي ط ال أما  النذضي .. خاصي 
 ق فمبع(.  12و  11م مي الةبت واألحد )

 
   أقشطه  0:11 –ص   11:71ق فمبع  11+ الةبت 

 والعاب متن عه لألطفال .
 

 كل وام والحميع بخير وسالم

 
Saint George Coptic Orthodox Church 

1-3A Bowral Street Kensington 
برنامج نهضة ويد استشهاد القديس مارجرجس 

وتكريس كنيسة مار جرجس الروماني اإلسكندري 
 بمدينة اللّد بفلسطي 

 م7143نوفمبر 
 (. 67: 6" )م  الكالم الذي أكلمكم به .. هو روح وحياة* " 
 (12: 0)عب " كلمة   .. حية ..وفعّالة وأمضى م  كل سيف ذي حدي * " 
 (.415: 441" )مز " سراج لرجلي كالمك .. ونور لسبيلي*  
هك ا جاء  كلما  ال حي اإللذي .. عن وصاما هللا وكالمه .. عن الكتاب الم سدس الس ي هس      

أقفاس هللا .. ال ي به قحيا .. وقتحع  .. وقعيش.   مسبسار  هس  اإلقةسان .. الس ي مس سعأ السكستساب 
 (.26: 11)ل   كيف تقرأ..  لكنالم دس .. 

ق عأ بعوح الفذم .. والتأمل .. والسدراسسي .. قس سعأ بسمقستسظسا  .. ومس اطسبسي .. وقسطسلسب حسكسمسي     
ً لة.ر  ..   وإفعازا  .. لنعيش كال  هللا      بعمق .. في حياتنا وسل كنا .. وهك ا قسكس ن .. ِمةلةحةا

 (. 10و 17: 5مت ) ونوراً للعالم
قذضي مارجعجس ه ا العا  .. دراسي لسعسسالسي مسعسلسمسنسا الس سدمسس بس لسس السعسس ل إلس  أهسل    

قتعلم عن أورشلسيسم السحساضسعة وأورشسلسيسم   –غالطيي .. فيذا قتععف عل     مفذ   الحعمي .. !! 
وغسيسع كلسك مسن  -قتدرب كيف قةلك بالعوح وال قكمل    شسذس ة السجسةسد ..!!    –العليا .. !! 

 م ض عا  تذمنا جميعا  ه   األما .
حبيبي .. تعال  في إشتياق للمزمد من كلما  هللا .. وأقفاسه .. وإشتياق لمائسدة السعب السمس سدمسي    

 (. 56: 6م  )  .فيه .. وهو فيك    لتثبت لك كل م   .. 

التمجيد –العظه  –العشية   

مساءً   1:11 – 3:11  

 القداس االلهي
 صباحاً 

 اليوم
  

 (1دراسي وتأمل األصحاح األول )غل 
 أب قا صم ئيل ودمع

0:11 – 12:11 

 أب قا ج قاثان إسحق

 ش 1370هات ر  1الجمعي 
   2113ق فمبع  11 

 (2دراسي وتأمل األصحاخ الثاقي )غل 
 أب قا مع  ب مجدي

0:11 – 11:71 

 أب قا أوغةطين س قدا

 ش 1370هات ر  2الةبت 
   2113ق فمبع  11 

 (7دراسي وتأمل األصحاح الثالث )غل 
 أب قا مينا دمة  رس

 قداس باكع 0:71 – 6:11

 قداس اقجليزي 11:71 – 0:11

 قداس ععبي 11:71:  0:71

 أباء الكنيةي

 ش 1370هات ر  7األحد 
   2113ق فمبع  12       

 (0دراسي وتأمل األصحاح العابع )غل 
 أب قا أقجيل س جعجس

0:11 – 11:71 

 أب قا م س  عياد

 ش 1370هات ر  0اإلثنين 
   2113ق فمبع  17        

 (5دراسي وتأمل األصحاح الخامس )غل 
 أب قا تادرس سمعان

5:11 – 3:11 

 أب قا س لاير حنا

 ش 1370هات ر  5االثالثاء 
   2113ق فمبع  10         

تذكار تجليس مثلث الرحمات البابا 
 شنوده الثالث

 (6دراسة وتأمل األصحاح السادس )غل 
 أبونا أثناسيوس إبرهيم

0:11 – 12:11 
 أب قا عبد المةيح جعجس

 ش 1370هات ر  6االربعاء 
   2113ق فمبع  15         

 وشية ويد مارجرجس
 تكريس كنيسة مارجرجس الروماني

 فلسطي  –في اللد 
 وإستشهاد مارجرجس اإلسكندري

  

 قداس أول 3:11 -  5:11
 أب قا ميخائيل ميخائيل

 قداس ثاقي 12:11 – 0:11
 أب قا بيش ي بطعس أب قا ب ال بالم ن

 ش 1370هات ر 3الخميس 
   2113ق فمبع  16         
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 صفحات مع المصريين
 الصحفيه وداد مينا الياس

 

ن الرقص....و العباده  التنورة بي 
 
 البقبفبايب   الصبويب   الجانب   تعكس  التنوره  رقصه  تعد  لم

 يب   االحبتبالباال   مباباهب   اهم  اْليَْومَ   يه  .يفط االسالم 
 أو  موالبد  أو  عامه  مناسبا   أو  زياف اي اح سواء مص 
  .دينيه ليال  احياء

 يب   و  البالبنباد   أرقب   ي   حت   و الطبفية المستويا  اختلالت مهما و
 ببالبوانبهبا  البالب    هبهه  نشباهبد  العائبمبة البواخ  ي  و النيليه المطاعم
 مبانب   وال  مص  خارج تصدرها القفاية وزاره اصبحت بل الباه ة،

 مبعب ويب   كبا   مبا  هبو  هبها  و  معبهبا  شعبيه  يلكلورية ي قه أضايه من
 ...دائما

الررررررررر  ررررررررر  
الرررلررر ررر ررر ررر    
الررريررر ررر     
أشررهرر ق  رر  رر  

  ضا 
 رقبببببب   امببببببا

 الببه   الببتببنببوره
 تصدي ه  اصبح

 و  شببببببائببببببعببببببا
 و  مبببالبببب وضبببا

 أوائل  منه  ظه 
 لبلد  المؤمن  ال ئيس  نالسه  يفدم  السادا   ال ئيس  بدا  عندما القمانينا 

 البجبمباعبا   لبكبل  األخضب   الضبوء  أعط   الوقت  نالس  ي   و . مسلم
 البنبور  يب   و  االرض  يبو   لتعبمبل  الحياة  قبله  أعطاها  بل  االسالمية

  .االرض تحت تعمل س يه خاليا كانت ا  بعد
 و  البالبنباد   يب   وجوده  يت اج   الش ق   ال ق  بدا الالت ة تلك منه و

 ا   هبو  و  بسبيبط  لسببب .... غبيب هبا  و  العامه  الحالال   و  أللهو  أماكن
 يبالبضبلبن  البمبتبشبدديبن  قبببل  مبن  لبلبتبهبديبد  تع ضن  ال اقصا   جمي 

 و  رومببانببيببا  جببمببيببال   مببن  كبببببيبب ه  إعببداد  اسببتببيبب اد  بببدا  و  االبببتببعبباد
 البلبد   ال ق   عل  يتدربن الش قية الكتلة من أغلبهن .يوغوسالييا

 البتب   البمبصب يبه  ال اقصبه دم بخاله ليس لكن و جميال  يعال ُهن و
  .األصيل المص   النغم م  قالبا و قلبا تتجاوب
 ببيبن  أيضبا  عبدائبيبه  عالقبه و الدراويش و الصوييه بين عالقه هناك

 الدراويبش  و الصوييه يتجم  كا  مص  ي  و (السلاليه و )الصوييه
 يبتب ببعبو   حبيب   الدينيبه  الساحا   ي   و  الموالد  ايّام ذك  حلفا  ي 

 كببيب ه  عمامه  و  واسعه  خض اء  بمالبس  دائ يه  حلفا   ي  االرض
 بكبلبمبا   الصاله  و  اللهج  ي   يتدرجو   ثم هللا ذك  بالهك ، يبدأو  و

 خلالبا    أو  شماال    و  يمينا    يتمايلو  و ح  هللا  .ح  هللا .هللا .هللا منتامه
 و  البلبحبم  و  األرز  مبن  المكو   الطعام  من  الهبا   لهم  تفدم  و  اماما    و

  .الخبز
 انبهبم  عبلب   اليبهبم  ينا   كا   يارو   الملك  و  يؤاد  الملك  حكم يت ه و

 لببالبب    األوامبب   تصببدر  كببانببت  لببهلببك  و  الشببعببوزه  و  البببببد   يببفببدمببو 
 ي   الهجانة و .الدراويش و الهك  حلفا  لتال يق المص يه الهجانة

 ببالبكب اببيبج  يمسكو   و  الجمال  ي كبو   الفو  السودان  الشباب من
  .المص يه الحدود ح اسه األساس  عملهم و الطويله

 مبنبهبم  كبقبيب   و  البغبيبط  اببو  يب قبه  الصبويبيبه  الال    ههه  أشه   من  و
 غبيب   كبلبمبا   و  غب يبببه  بطفوس  المفت نه الزار حالال  ي  يعملو 
 البغبيبط  اببو  دراويبش  يب    و  ببالسبحب   الشبيبانبيبن  إلخب اج  مالهومه
 مبن  روحبانب   جو  ي  صوييه ليال  يفدمو  و رمضا  ليال  يحيو 
 البمبصبطبببه  مب كبز  خبالل  مبن  البالب    هبهه  قبدمبت  و  الدينب   اإلنشاد
 الالب قبه  ههه  ا   بل عامه، ميادين و ثفاييه م اكز ي  محليه ع وضا  
  .١١٢٢ عام الشعبيه للموسيف  بكين مه جا  ي  مص  مقلت

 و  البدراويبش-  رمضبانبيبة  لبيبلبه  يب   البغبيبط  ابو  دراويش : )المصدر
 (اإلنشاد

 تا يخ     التن  ق
 مبوالنبا  الب   نسبببه  البمبولبويبه  علبيبهبم  يطلق  و  ت ك   يارس   األصل
 يب   تبويب   و  ٢١١١  عبام  أيغبانسبتبا   ي   ولد -  ال وم   الدين  جالل
 حسبسبن  ببهباء  ببن  مبحبمبد  ببن  محبمبد  اسمه  كا   و  ٢١١١ عام ت كيا
 يبببحب   الت حبال  كقي   كا   و  ال وم   الدين  جالل  بالع بيه  و البله 
 مبن  البكبقبيب   يكبتب   و  اإلنسانيه  و  الجمال و هللا عن يلساليه أمور ي 

 ال وم   سلطا   ابنه  أسس  و ت كيا ي  ما  .االله  الصوي  الشع 
 و  ببالب قب   ببه  يحبتبالبلبو   ع سا    موته  يوم  كا   و  المولويه  ألط يفه
 مبب   الببحببزيببن  الببنببا   عببلبب   البب قبب   و  االدعببيببة  و  الصبباله  و  الببهكبب 
 )سبمب   عبلبيبهبا  يطبلبق  و  دائ يه  قالزا   و  ح كا   ي   الدف  ن قا 
 قبونبيبه  ببلبده  يب   هبها  يومبنبا  حت   مازالت  و ( الهك  )بيو  او (خانه
 السبواح  مبن  اآلالف  عبام  كبل  تستفبببل  ييها  توي   الت   و  ت كيا  ش  
 البه   الصبويب   الب قب   تبفبدم  و  المولبويبه  ألط يفه  نفوس  لهم  تفام

  .التنوره رق  باسم بعد ييما ع ف
 

 التن  ق   العبادق 
 شبيب   لبكبل  كبا   عبنبدمبا  تب كبيبا  منبطبفبه  ي   التنورة  رقصه  انتش  
 و  المبحبتباجبيبن  و  الالف اء  الستفبال  مكا   لها كا  الصوييه و ن يفه

 اسبم  عبلبيبهبا  يبطبلبق  كبا   و  البهكب   حبلبفبا   ي   يجتمعو   الدراويش
 كبا   حبيب   ال وم   الدين  جالل الشاع  تكيه أشه ها كا  و ()تكيه
 األلبوا   مختبلبالبه  بمالبس  ي دا    0١  يفل عن  ال  بما  الهك  حلفا  يفيم
 بلالظ  تبدأ  الت  الدائ يه ح كاتهم ي  خاصه ن يفه لهم و األشكال و

 الالانمبيبه  الدولة  بدايه م  و موسيفية باال  مصطحبه ()هللا الجالله
 و  المص يه  ال وح  يضيف المص   الالنا  بدا و. مص  ال  انتفلت
 و  البّ    و  لبلبدف  أضبايبه  البمبزمبار  و  الب بباببه  مقبل  الشعبيه  االاَل 
  .الواسعه الدائ يه  المالبس

 إسبالمبيبه  ديبنبيبه  بب مبوز  مب تبببط  التبنبوره  رق   و
 و  االرض  و  البكبو   عبابمبه  عبلب   تبعبتبمبد  صويبيبه
  .السماء و المو  و الشمس
 شبكبل  يب   اإليبفبا   آال   عبلب   ال اقب   يدور  يحين
  .السبمباء  و  االرض  الب   يب مبز  يهبو  مستم    دائ  

 و  أعبلب   ال  اليمن  زراعه ال اق   ي ي  عندما و
 و  االرض  ال   ي مز  يهو  أسالل  ال   اليس    زراعه
 كببهنببه  نبالببسبه   حبول  الببمبسببتبمبب   الببدورا   و . السبمبباء
 و . لبلبسبمباء  لبلبصبعبود  ااْلرض  ضغبون  من يتخالف
 يبهبو  وسطه  حول  الواسعه  الجونله  ربان  يالك  عندما

  ال  يشي 
 ...  الجالله كلمه باستم ار ال اق  ي دد و  .الحياه ربان
  .االسالميه للعباده الصوي  المعن  تحمل النها ... هللا هللا
 تباببعبه  كبانبت  و  ٢٨١١  عبام  مصب   يب   تنبوره  ي قه  اول  تهسست و

 يب   عب وضبهبا  مبن  الكقي   تفيم و القفاية قصور و القفاية لوزاره
   .الغور  قبه مس ح
 ح كا   ي  ( )الهك   العباده  أنوا   من  نو   الصوي   ال ق   هها
 تبفبام  كبانبت  قبديبمبا  و  سب عبتبهبا  تبزداد ثم هادئه تبدأ اهتزازا  و

 يبتبابب   البهكب   دائب ه  و  االمبام  يبتبوسبطبهبا  دائ ه  ي   الهك   حلفا 
 يبهداد  ثبم  شبمباال  و  يمينبا    باالهتزاز  تبدأ  و  ح كاته ييها الجالسو 
 هللا  ح   هللا  مستم   ت ديد  م   االمام  و  الخلف  من  يتكو  الحماس

  .ح 
 تبحبت  نبويبلبه  بشعور  الدراويش  او ( )المولويه  جماعه  أسسها  و

 البفبالبز  و  ال ق  عل  يعتمدو  و واسعه مالبس و كبي ه عمامه
 و  االببتبهباال   تبكب ار  مب   البدف  و  بالب    الصاخبه  الموسيف   و

 و . خصبيبصبا  أنشئت  مساجد  ي  تفام كانت و .اإلنشاد و االدعية
 مبقبل  البديبنبيبه  المبنباسبببا   و  االحتالاال   كايه  ي   الدراويش  يشارك
 شبهب   نبوال  و  والبمبعب اج  اإلسب اء  لبيبلبه  و  البنبببو   المبولبد  ذك  

 لبهبا  مبنبهبا  مبنباسبببه  لكل  و . االولياء  ذك    و  الموالد  يِ   و  رمضا 
 األلبوا   عبلب   ي كزو   مالبسهم  ي   و . الخاصة  أناشيدها  و  أدعيتها

 ي مبز ال أس وغطاء - للفب  ي مز األسود و للكالن ي مز األبيض -
  .الفب  لشاهد

 كبلبمبه  و ( )البمبولبويبه  و  ببالسبمبا   أيضبا  الصويبيبه  هؤالء  يع ف  و
 او  مبكبا   البخبانبه  و  خبانبه  سبمب   أى   sema khana  تعنب   السما 
 البمبولبويبه  الصبويبيبه  البمبوسبيبفب   و  البغب ض  لهبها  تخص   زاويه

 يب   يشبيب   وهبو ( إلبهب   ilahi  )بالت كيه  تسم   للتنوره  المصاحبه
  .رسوله و هللا أوصاف عن الت ك  الصوي  الشع 

 الب قب   و  الموسيبفب   العقمانيين  و  السالچفه  من  السالنين  شج   و
 و  قيفبببا   الدين عالء السلطا  منهم الكقي ين لهم انتس  و الصوي 
 ذكب   و  كبببيب ا  اهبتبمبامبا  اعطاهم اله  القال  سلم العقمان  السلطا 
 كانوا  األت اك  الموسيفيين  الملحنين  أيضل  و  اعام  ا   أيضا  التاري 

 البتب   البمبوسبيبفب   ببدائب   قبدمبوا  الهيبن  الصوييه  المولويه  هؤالء  من
 البتب   ألع بيبه  المنطفه  لكل  بالتال   و  الت كيه  للموسيف   ث اء أعطت
  .حكمها تحت كانت

 العال   بين الس لي    ال   ي 
 حبيب   البفبدم  منه  و  الصوييين و السلاليين بين ...الشديد بالعداء تتميز

 مبن  يفبدمبوه  لما  العفائد   االنح اف  الصوييه  عل   ينك و   السلاليين
 مبنبه  مصب   ي   الصوييه انتشار و .عنه ينتج ما و التمايل و ال ق 
 البعب وسبه  و  المولد  حالوه  ي   بصماتهم  تُ كوا  حي  الالانم  ألحكم

 قبويبه  عبالقبه  لبهبم  الصبويبيبه  و . الب قب   و  البمبفبابب   و  الحصبا   و
  .الالانميين ثم المماليك بالسياسهمنه

 هببها  يبباببهبب   و  الببمببصبب    الشببعبب   وجببدا   مببن  قبب يبببببه  الصببويببيببه  و
 انبتبشب    و  البديبنبيبه  البمبوالبد  و  االحبتبالباال   احبيبائبهبم  ي   بوضوح
 أببن  أمبقبال  المالبكب يبن  و المتصوية يد عل  مص  ي  أيضا ايكارهم
 الصوييه  تجاوز   بهلك  و . الفارض  ابن  و -  ر  السهو و - الع ب 
 يك يبه  و  اجتماعيه  وظائف  ال   وصلت  بل  الزاويا  ي   العباده  مجال

  .نهجها يتبعو  م يدو  كقي و  اتبا  لها و اقتصاديه و
 

 الي اد 
  .المص   الشعب  الاللكلور  الت ك  التصوف من التنوره رق  -
 الدراويش رق  و المولويه -
  هللا بيو  ي  الصوييه رق  -
  رمضانية ليله ي  الغيط ابو دراويش -
 

 مه جان االس ند ية 
 ح م ك ي بات ا 

سبببتبمببب  و  ١١يحتالل العالم كل عام باليوم العالم  للسبيباحبه يب  
مص  كانت دائما  مشاركه ليس يفط ي  اْليَْوَم العالم  للسياحه بل و 
عل  مد  ايّام السنه من خالل مه جا  و ليال  لاليواج السبيباحبيبه 
يتخللها ال ق  الاللكلور  المص   اله  يفدم البتب اا البمبصب   
بشابا  و شبا  ي  خاله و رشاقه و جمال مب  مبخبتبلبف البمبالببس 
الخاصة سواء رق  البدويه السيناويه الجميلة مب  رقبائبق البههب  
حول ال أس و الوسط.  و رقب  البببنبببونبيبه لبلبشببباب ورقب  

 التحطي  لل جال األقوياء. 
و اشته  الكقي  من ي   راقصه تجوب العالم مقل ي قه رضا تفبدم 

 ين راق  و ليس رق  شعوذه أنلفنا عليه ت اا.!
و ال ق  عند الفدماء المص يين كا  احتالال و عباده و عل  مبد  
التاري  و يع ف واد  النيل بهرضه الخصبة و ميل أهله لبلبتبجبمب  

 ي  المناسبا  و األعياد حي  يغنو  و ي قصو . 
و مص  ... الت  كا  يحك  عنها الزما  ... ي  ليال  الصبالباء ببلبد 
جميل يالوح ي  أجوائها عط  الياسمين و يمأل الح  قلوب مساكنها 

أشه  االحتالال بشم النسيم ي  البحبدائبق و   -و يعم السالم جوانبها 
عل  صالحه النيل تتهادى الم اك  ليال بشمبوعبهبا صبوره لشبعب  
اصيل مسالم. غابت ههه األوقا  ببل تبكباد صبورتبهبا تبببهبت عبن 
مص نا الجميلة وسط يوض  ااٍلرهاب و احداا النكد المتك ر كبل 

يوم...  و االزما  المتعبددة .. البمبتبعبددة ...و لبكبن ... قبلبيبال ... 
قليال.... ليعود االبتسام... و يعود بعض الال ح لمصب نبا سبواء يب  
يوز رياض  او مه جا  ين  ....او حالل غبنبائب  ... او مبهب جبا  
االسكندرية و حلم كليوبات ا. صاح  يك ه حلم كليوباتب ا الصبديبق 
الدكتور اش ف صب   و اله  زار است اليا منه أعوام قبلبيبلبه يب  
احتالاليه مائه عام عل  الح ب العالمين األول  و الت كيز عل  دور 
مص  ييها وتضحيه مص  ييها بهبنائها ي  الخطون االماميه لحبالب  
الخناد  و نبفبل البمبؤ  و البجب حب .... اشب ف صببب  ... أعباد 
االبتسام للوجه المص  ... أعاد الوجه الحضار  لمص نا ... أعاد 
مؤكدا... ا  مص  ه  التاري  المحت م اله  ال يهبزه ارهباب... و 
ال تشوه عفائده و مبادئه يبتباو  و مبهباتب ا  . نبابم االحبتبالبالبيبه 
بالتنسيق م  اليكس دايڤ م كز الغطس و هيئه تنشيط السبيباحبه و 
وزاره السياحه ي  محاياه االسكندرية و مبكبتبببه االسبكبنبدريبة و 

سبتمب  تبزامبنبا  ١١جامعه االسكندرية. و ذلك ليكو  االحتالال يوم 
م  اْليَْوَم العالم  للسياحه. و ههه المجموعه عملت معا ... يدا واحده 
اخ جها للنور المخ ج السينمائ  خالد يوسف ي  ع ض مبتبكبامبل 
التناسق... ههه ه  مص ...و هؤالء ابنائها األمناء علب  البونبن و 

 التاري  و المواجهه و مهما كانت التحديا ... 
امتأل  شوار  االسكندرية بصوره كليوبات ا و شعار االحتالاليه و 
تم بناء مجسما  للمعابد المماثلة للمعابد الفديبمبة البتب  شبيبد  يب  
عص  كليوبات ا لتجسد اسطوره الملكه الجميلة الت  حكمبت مصب  

 عام قبل الميالد.  ١١ال   ١٢عش ين عاما من 
الملكه كليوبات ا الجميلة الساح ة اببنبه ببطبلبيبمبوس البقبانب  عشب ، 
تفاسمت الملك م  شفيفها اله  يضل االنال اد بالحكم و ن دها... و 
ه  الهكيه الجميلة. مص  ي  ذلك الوقت كانت المصدر الب ئبيبسب  
للفمح للشع  ال ومان  كله... و عندما اقبل قيص  رومبا... كبانبت 
الح ب األهليه ي  مص  كانت كليوبات ا تحاول العودة ال  الحبكبم. 
و تعمد  الاهور امام الفيص  ملالوية ي  سجاد. حملها مساعدوهبا 
و حين ي دوها امام الفيص  ظه   أمامه الجميلة كليوبات ا. أس ته 
بجمالها و عفلها و ذكائها و لكن تتابعت الهزائم بعد االنبتبصبارا . 
و قدم لها احد خدامها ثعبا  الكوب ا المص يه وسيله النتحارها بعبد 
سماعها بهزيمه زوجها و هكها انتهت حياه اجمل ملكا  مصب  ... 
الملكه كليوبات ا.  حياتها كانت مليئة باإلثارة و المعارك السبيباسبيبة 

و  -دريبد   -شكسبيب   -و العاناله و كت  عنها مالزمتين الكتاب 
 ٢٨١١أمي  الشع اء احد شوق  حت  عبد الوهاب غنب  لبهبا عبام 

)كليوبات ا اَ  حلم من لياليبكب  البحبسبا  نباف ببالبمبوج و تبغبنب  
 الشانئا ( 

 االحتلالي 
 الببعبب ض  االحببتببالببالببيببه  شببمببلببت
 قببلببعببه  مببن  بببدا  الببه   الببخببا 
 كليوبات ا  الملكه  بخ وج  قايتبا 
 وسبط  البمبههب   البجبمبيبل  بزيبهبا

 مب كب   عبلب   جبالسبه  حاشبيبتبهبا
 البمبوسبيبفب   بصبحبببه  و  الشمبس

 نبباد   البب   لببتببصببل  الببالبب عببونببيببة
 الضيوف استفبلها حي    اليخت
 مبببببببحبببببببايبببببببظ  و  وزراء  مبببببببن

 و  سببلببطبا   مببحببمبد  االسبكببنببدريبة
 دلبيبال  االسكبنبدريبة  مالتاح  تسلمه
  األجيال تواصل عل 
 وسببط  مسببيبب تببهببا  تسببتببهنببف  ثببم

 لتصبل  االسكندرية  أهال   جمو 
 عبن  تنبزل  و  الغو   م كز  ال 

 لتستفبل  حاشيتها بصحبه ع شها
 و  الشب قب   البمبيبنباء  يب   قصب هبا  الب   يبتبجبه  مجاديف  باربعه  قاربا  

 مبخبتبلبف  و  االحبتبالبالبيبه  ضبيبوف  عليهبا  اليخو   من  الكقي   بصحبه
 الصبحبف  و  األنببباء  وكباال   و  البمبحبلبيبة  و  الدوليبه  االعالم  وسائل
 اهم  و . غي ها  و  س   ب  ب ال و چيوج اييك ناشونال منها العالميه

 البدولبيبه  منابمبا   م   الخا   الفطا   تكاتف  االحتالاليه  ههه  ميز  ما
 االحببتببالببال  شببمببل  حببيبب   مبب ه  ألول  الشبب نببه  و  الببجببيببش  قببطببا   مبب 

  بح يه أك وبا  و جويه ع وضا  
 البوعب   البمبصب    لبلبشببباب  اعباد   البمبنباسبببه  هبهه  ا   المؤكد  من

 و . الوننب   لالنتماء  تعميق  و  حضارتها  و  مص   عامه  و  بالتاري 
 القان   اْليَْومَ   ي  مؤتم ا كا  حي  كبي  دور االسكندرية لمكتبه كا 

 مبكبتبببه  مبديب   تبحبدا  و . المهتبمبيبن  و  السال اء  و الوزراء بحضور
 عبن  صببب    اشب ف  الدكتبور  و  الالف   مصطال   دكتور  االسكندرية

 عبلب   الت كيز  م   عليها  العقور تم الت  االكتشايا  و الغارقة االثار
 سبيباحبه  . البحب   ع وس  باإلسكندرية  السياحه  تنشيط  هو  و  الهدف
 سبالبن  حبطبام  و  غبارقبه  كبامبلبه  مدينبه  توجد  حي   المياه  ي   الغو 
 و  الال عونية  الغارقة  لآلثار  باالضاية الميالد قبل ال اب  للف   تعود

 و ( البغبارقبة  )كليوبات ا  مدينه  بينها  تضم  و  . ال ومانية  و  اإلغ يفية
 الميناء مياه ي  قابعه اث يه قطعه الف عش  احد  ٢٢١١١ تحتو 
 تب قبد  و  قيب   اب   ي  ( )هي اكليو   مدينه  ي   القانية  و  الفديم الش ق 

 البفب    يب   البعبالبم  يب   بح    أسطول  اهم  نابليو   م اك   قاعه  ي 
  .الميالد  ٢١ال

 ببطبلبه  هب   و  منصبور  ناتال   الطالبه  الحسناء  كليوبات ا  بدور  قامت
 .االم يبكبيبة  بالجامعه  نالبه  و  دوليه  مسابفا  ي  شاركت و سباحه
 تضبمبن  كببيب   شعب   مه جا  ي  الليل منتصف حت  االحتالال امتد

 يبتباه  و  شباببا    خبمبسبو   من  ألكق   راقصه  ي عونيه  موسيف   ع ض
  .األوب ال  للغناء ع وض م  الال عون  بالز 
 تبنباولبتبه  البه   السبيباحب   للبعبمبل  جميله  أضايه  المميز  االحتالال  هها

 لبه  سبيبكبو   البمبؤكبد  مبن  و  مبجبالتبهبا و صحالها ي  األنباء وكاال 
 مبديبنبه  ثبم  لبمبصب نبا  السبيباحبه  لبتبنبشبيبط  الدعايه  ب امج  عل   صد 
  .١١٢١ سبتمب  ١١ ي  بع سها احتالل الت  ... االسكندرية الجمال
  .الفادم العدد ي  اللفاء وال 
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 بقلم وريشة: جون كرياقوس

 
مهك   -كلنا تألمنا بأغتيال األرهاب األسود للقمص سمعان شحاته  

وكما نعرف ان القديس يوليهوس  -كنيسة القديس يوليوس األقفهصي
عرف بجمع وكتابة سير القديسين الشهداء وكأن ههاا الهقهديهس شهاء 
أن يضم سيرة الشهيد سمعان شحات  لسهيهر الهقهديسهيهن والها  كهان 

ونعرف تماما كيف أن األرههاب  -وأنها لحقا حكمة هللا! —يجمعهم
وتوابع  قد كلف مصر مئات من الشهههداء األبهريهاء واأل مهات به  
وعدم نهضة البكد من كبوتها سريعا ب  وأيضا انتشهار  ىهك كه هيهر 
من بكد العالم، وكل  بسبب الفكر األسكمك المتهرهرف، حهيه  كه  
الشواهد والنتائج والتهاريهي يهوكهدون أنه  نهرح مهن تهحه  عهبهاءة 
األنوان الهمهسهلهمهيهن والهتهك تهفهرعه  مهنه  مه هتهلهف الهتهشهكهيهكت 
والتنظيمات وال كيا األرهابهيهة وتهحه  تسهمهيهات مهتهنهوعهة وكهان 
الهدف كل  واحد وهو تربيق سياسة األنوان األرههابهيهة ىهك سهفه  
الدماء. وأندهش عندما أسمع البعض يقولون"أن األرهاب ال وطهن 
وال دين ل " !؟ ىكهيهف ومهوسهسه  ىهك مصهرههو حسهن الهبهنها عهام 

، كما أنصار  نرجوا من مصر )ىكانوا أشب  بالميكروب أو 8291
وبههه ه الهسهنهاقهبهأ لقهد  لولهى الفيروس الا  أنتشر ىك العالم(!.. 

السقاالت التى كتبها "قداقأ البابا شنودة" عندما كان فهى الهلهاله  
قبل لن يترهبن وكان اقسه فى ذلك الوقت نظير جيد وكان قد كتب 
لولى مقالته فى اللدد األول والثانى لسجلــأ مدارس األحــــد لهلها  

وقد كتب السقالأ التاليأ تهلهلهيهقها     )والتى لصدرها قداقته( 4591
على حرق األخوان السسلسين لألقباط وهه  لحهيهـهـهـهاا فهى حهادثهأ 

وتعليق أجســـادهم ىك ال راطيـــف   4591يناير  1السويس في 
الحديديــهـهة الهمهدبهبهة الهتهك يهعهلهق عهلهيههها الهجه اريهن الهحهيهوانهات 

المابوحة،وطاف المسلمون بج   األقهبهاط ىهك شهوارر وطهرقهات   
مدينة السويس وىك النهاية ألقوهم ىك الكنيسة وأشعلهوا الهنهار ىهيههها 
وذنبهم الوحيد أنهم مسيحيين)ولنتيجة ىتنة اشعالوهها كهابها ورىهتهراء 

لهاا أرجوا من الهقهراء  -ضدهم !( وبأن المسيحك كاىر ىك عقيدتهم 
ألنها كانت تحسل ملانى قويأ قراءة ك  كلمة ىي مقالة "نظير جيد" 

 –وبرؤيأ بليدة السدى حهول خهطهورة لتهجهاه األخهوان األرههابهى 
بل وبخطهورة األخهوان عهلهى  -وبه ا كأنه كان يدق ناقوس الخطر

مستقبل ولمن البالد بل وك لك يلبر عن موقف الكنيسأ الهقهبهطهيهأ 
و لهكهن ، واألقباط فى مصر ..ويا ليته  ادركوا كل ما قاله قداقهتهه  

وبلد  -فقد ادرك جسال عبد الناصر4591يوليو  13بلد قيا  ثورة 
خههطهورة األخهوان )وقهد قهسههت بهتههومهيهه  ههه ا فههى مههقههال  -حهيههن

قابق(..ولليك  مقالأ قداقأ البابا شنودة ) نظير جهيهد( بهدون لى 
تحريف لو تلديل وحيث  يصف السحرر "نهظهيهر جهيهد" م هاعهره 
ولقت لاره لبدايأ السجل الدموى األقود لألخوان السسلسهيهن فهى 

  ..مصر
 
 
 
 
 

  )قداقأ البابا شنودة الثالث(                        بقل  نظير جيد 
    4591اللدد األول والثانى لسجلــأ مدارس األحــــد للا  

  
إقتسلنا فى لل  بالغ إلى حادث السويس ، هديأ الليد ) الهكهريهسهأ(  

وقد قدمها لنا مواطنونا السسلسون ال ين ينادون بوحدة عهنهصهرى 
األمأ !! وعناق الهالل والصليب.. وتتلخص القصهأ )وقهد رواهها 
لخوة لنا من السويس ( فى حــــهـهـهـهـهـهـهـهرق بهلهن الهسهسهيهحهيهيهن 
والطواف به  محترقين فى الطهرقهات ثه  إلهقهاىههه  فهى الهكهنهيهسهأ 

 !!   ..وإشلال النار فيها
 
 ؟                                                                      لين كانت الحكومأ ؟ 

شئ يسكن لن يحدث فى بلن البالد السهتهبهربهرة لو فهى الهلهصهور 
الوثنيأ والرق والوح يأ، لما لن يحدث فى القرن الل هريهن وفهى 
السويس فى بلد فيها محافظ ونيابأ وبوليس وإدارة لهألمهن الهلها  

فأمر يدعو للده أ واللجب إنها ليسهت قهريهأ نهاىهيهأ بهلهيهدة عهن   
إشراف رجال اإلدارة وإنسا هى محافظأ .. فأين السحافظ حين وقع 
  هه ا اإلعهتهداا الهوح هى؟ ومها الهدور اله ى قها  بهه رجهالـهـهـهـهه 

  )الساهرون( على األمن وحسايأ ال لب؟!!
إننا نطالب الحكومأ .. لو كهانهت جهادة فهلهال  فهى األمهر لهو كهانهت 

ماليين من رعاياها ..  3حريصأ على إحترا  شلور ما ال يقل عن 
نطالبها بسحاكسأ السحافظ وملرفأ مدى قيهامهأ بهواجهبهأ ك هخهص 

مسئول وإن توقع عليه وعلى غيره من رجال اإلدارة اللقوبأ التى  
 يفرمها القانون  

                                             
 خجلأ وزير الداخليــــأ

باألمس القريب حرقت كنيسأ الزقازيق وحرقت الكهتهب الهسهقهدقهأ 
ليضا  فإرتجت مصر للحادث وإرتجت ملها البالد الستحضرة الهتهى 
تقدر الحريأ الدينيأ وكرامأ الهكهنهاىهس والهكهتهب اإللهههيهأ والهيهو  

يضاف إلى حرق الكنيسأ إعتداا لب ع وهو حرق اآلدمييـهـهـهـهن ..   
  !! ولما  ه ا التدرج نقف متساىلين .. وماذا بلـــد؟              

من  ليا  طللت علينا الجراىد وهى تقول : لن وزير الداخليأ توجهه 
إلى قداقأ البابا البطريرك وقلسهه كهتهابها  ن هر فهى الهخهارج عهن 
اإلمهطهههادات الهتهى يهالقهيههها الههسهسهيهحهيهون فهى مصهر وتسهاىههل 

الكثيرون : ترى ماذا قيكون رد الحكومأ على السستفهههسهيهن فهى   
الخارج !! ولكن قبل لن يجهز وزير الخارجيأ الرد اله ى تهرقهلهه 
وزارة الخارجيأ الهسهصهريهأ .. وصهل رد ) الهفهـهـهـهـهداىهيهيهن( مهن 

السويس !! ترى هل وافق تصرفه  ما كان يجول بخهيهال الهوزيهر   
 من ردود؟                                

إننا نسأل لو نتساىل للل اللال  قد عرف اآلن لن السسيهحهيهيهن فهى 

مصر ال يسنلون مهن بهنهاا الهسهسهاكهن فهحهسهب بهل 
تحرق كناىسه  السوجودة ليضا  , وال يلهرقهل نهظها  

والتنقالت والهتهرقهيهات   ملي ته  من حيث التليينات 
والهبهلهثهات , وإنهسها لكهثهر مهن ذلهك يهحهرقهون فهى 

ال ههههههههههههوار  لحههههههههههههيههههههههههههـههههههههههههـههههههههههههـههههههههههههاا                                                      
   

 جنيـــأ 9555عنــــــاق ! و 
لقد ذهب رىيس الوزراا إلى قداقأ البابا البطريرك 
وعانقأ كسا قرر مهجهلهس الهوزراا تهلهويضها  قهدره 

جنيه لترمي  الكنيسأ ولكن رفضها ال هلهب  9555
مهجهامهالت   القبطى بأجسلأ ، ونحن نقول نهقهول لن 

الحكومأ ال تنسينا الحقيقهأ الهسهرة وههى اإلعهتهداا 
على لقدس مقدقاتنا ولكى نلطى فكرة وامحأ عن 
السومو  نفترض اللكس ولو حدث لن جساعأ من 

الهسهسهتهحهيهل .. حهرقهوا   السسيحيين .. علهى فهرض 
مسجدا  ، وجساعأ من السسلسين .. ههل كهان األمهر 
يسر بخير وهدوا؟ هل كان يحله عناق الهبهطهريهرك 
وشيخ الزهر لو إعت ار يصدر من السجلهس الهسهلهى 

 ..!                                                          القبطيأ؟ ال لظن ه ا ومن جسيع الهيئات 
إنها ليست مسألأ شخصهيهأ بهيهن الهوزارة والهبهابها 
البطريرك وإنسا ههى ههدر لهسه هاعهر مهاليهيهن مهن 
األقباط وإقااة إلى السسيحيين فى اللال  لجسع وال 

عبارات   تحل ه ه الس اكل بلناق .. لو إعت ار .. لو 
مجاملأ .. لو وعهود .. وإنهسها تهحهتهاج إلهى عهسهل 
إيجابى قريع ي لر به مسهيهحهيهو مصهر لنههه  فهى 
وطنه  حقا  وي لرون ملها لن هناك حهكهومهأ ولن 
هناك م اركأ وجدانيأ له  فهى شهلهورهه  لمها الـهـ 

جنيأ فهى لحهق مهن لن نهتهحهدث عهنههها ،  9555
ولحقر منها لن يستكثرها الوزير القبطى ، على مها 

                               يههههقههههال طهههههالههههبهههها  تهههههخههههفههههيههههضهههههههههها إلههههى للههههفههههيهههههن..!!                                                                                            
  

 لقــــوال كثيرة  
لقد قرلنا لن رىيس الوزراا ووزراؤه ورىهيهس الهديهوان الهسهلهكهى 
وكبار رجاله وغالبيأ الزعساا السياقيين وشيخ الهجهامهع األزههر 
ومفتى الديار السصريأ وكثيرا  من رجهال الهديهن الهسهسهلهسهيهن كهل 

هؤالا وغيره  ذهبوا إلى قداقأ البابا البطريرك مظهرين شلهورا    
  طيبا  مستنكرين الحادث ، وه ا حسن وواجب ولمر ن كره  عليهه
وقرلنا ليضا  فى الجراىد إقتهنهكهار لهلهحهادث مهن بهلهن الهههيهئهات 
السلروفأ كالسحاميين ال رعيين واللجنأ التنفي يأ لكليهأ الهطهب ، 
ونحن ن كر كل هؤالا من صسي  قلوبنا كسا ن كر حضرات الكتاب 

السحترمين ال ين شاركونا فى شلورنا كاألقهتهاذ مهحهسهد الهتهابهلهى   
  مثال ..                                                                        
كل ه ا جسيل ولكنها لقوال واألمر يحتاج .. كسا قلنا .. إلهى عهسهل 
إيجابى قريع ألن لعصاب ال لب تحتاج إلى تهدىأ وتهدىهأ عهلهى 

بهاشها   لقاس قلي  لقد ذكرت جريدة األهرا  لن عبد الفتها  حسهن 
وزير ال ئون اإلجتساعيأ ذهب إلهى السهويهس ، ورلى قهبهل لداا 
فريضأ الجسلأ لن يزور الكنيسأ القبطهيهأ وجهسهلهيهتههها الهخهيهريهأ 
ومدرقتها ، ولعرب لسن إجتسلهوا بهسهلهالهيهه عهن قهخهطهه عهلهى 

الحادث ال ى وقع فى األيا  األخيرة ولعاد التأكيهد بهأن الهحهكهومهأ   
تأخ  بكل حز  وشدة لى عابث بهاألمهن وكهل مهن يهحهاول اإلخهالل 

فه ه للفـــهاظ ..  بالنظا  لو يفكر فى تلويق البالد عن متابلأ كفاحه
جسيلأ ولكننا ل  يلتد علينا باأللفاظ حتى نلالج باأللفاظ وإنسا نريهد 
لن نرى عسليا  الحــز  ، وال ـــهدة الهله يهن إتهخه تهههسها الهحهكهومهأ 

حجارة الكنيسهأ   لسلالجأ السوقف على لن يكون ذلك بسرعأ ، ألن 
ما زالت مهدمأ  ودماا شههداىهنها األعهزاا مها زالهت تصهر  مهن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           األرض                                                                                                                        
 
   مهزلأ الوزيــــر القبطى 

ونود به ه السناقبأ لن نقول للهحهكهومهأ فهى صهراحهأ لن عهبهارة 
) الوزير القبطى( ما هى إال مجرد إق  ولن هؤالا الوزراا األقباط 
ال يسثلون ال لب القبطى فى شئ بهل لن مهنههه  مهن يهتهجهاههل لو 

يضطهد األقباط لحيانا  لو يفرط فى حقوق كنيسته ليظهر للسسلسين  
مـــا ..                         لنه غير متلصب ، وهك ا يحتفظ بكرقيه

ال ى فللأ الوزير القبطى ؟ لى شلور نبيل لظهرة نحهو الهكهنهيهسهأ 
؟وما ال ى فلله الدكتور / نجيب باشها إقهكهنهدر عهنهدمها إحهتهرقهت 

لهحهسهاب   كنيسأ الزقازيق؟ لقد زارنا نجيب باشا وقت اك فقال لنا : 
من تلسلون؟ لقد لصطل  السدير مهع الهسهطهران وإنهتهههى األمهر .. 
ولنت  تهدمون وحدة اللنصرين .. !! ث  عاد وتلطف لخيرا  بلد لن 
تبين قالمأ إتجاهنا وصحأ موقفنا. وإبهراههيه  فهرج بهاشها جهاههد 
كثيرا  ليقنع غبطأ البطريرك بسقابلأ رىيس الوزراا قاىال  له : مهن 
  الواجب لن نفسد على اإلنجليز دقاىسه  فى تقوين ه ا اإلتحاد 

نفس عبارة الوزيرين تكاد تكون واحدة ، ولكنها ليضا  تدل علهى   .
السقدس بيهن عهنهصهرى   .  قوا إقتغالل للبارة وحدة اللنصريـــن

 األمأ..!
                                                                                 

 وحـــدة اللنصرين
اللجــب لن األقباط وحده  ال ين يطلب منه  السحافظأ على وحهدة 

  !!!!  اللنصرين
تحرق الكتب السقدقأ ويحرق السسيحييون لحيـهـهـهـهاا وال يسهسهى 
ه ا إعتداا على وحدة الهلهنهصهريهن ولهكهن عهنهدمها يهقهف األقهبهاط 

محتجين يقال له  : وحدة اللنصرين .. وحدة اللهنهصهريهن ... !!! 
من تلسلون ؟ والجــــواب : لننا نلسل لحسهاب الهسهسهيه    ولحساب 

  .  والكنيسأ والدين
يجب لن نفه  وحدة اللنصرين فهسا  قليسا  األمر ليس مجرد تسثيل 
وإدعاا نتبادله مع مواطنينا السسلسيهن ، وإنهسها يهجهب لن يهكهون 
وحدة قلبيأ خالصأ ومحبأ متبادلأ وتهلهاونها  صهادقها  مهع مهراعهاة 

السساواة التامأ فى كل شئ ومن ناحيتنا كسسيحيين حافظنها عهلهى   
ه ه السحبــأ مهحهافهظهأ لعهتهرف بههها الهتهاريهخ ، وإعهتهرف بههها 
السواطنون جسيلا  ، وقجلتها محامر مهجهلهس الهوزراا ، وبهقهى 

اللنصر اآلخر لن يظهر محبته محافظأ على وحدة اللنصرين  على 
ألننا ال نستطيع لن نسكت إطالقا  عندما تحرق كنيسأ لنا لو كهتهاب 
مقدس وال نستطيع لن نسكت عندما يحرق السسيحى حيـهـهـهـهـهـها ال 

ل نب إال لنه مسيحى ، ولؤكد لن مواطنينا السسهلهسهيهن يهوافهقهونهنها   
  .  على إحتجاجنا

بل للله  يصفون إحتجانا بالوداعهأ والهههدوا بهيهنهسها لهو قهكهتهنها 
لوصفنا السسلسون لنفسه  بأننا جبناا ملاف اإليسان ، وله  يهكهن 
السسيحيون جبناا لو ملاف اإليسان فى ليه لهحهظهأ مهن لهحهظهات 

تاريخه  الطويل من  لن قكن السسلسون مله  وقبل لن يسهكهونهوا  
 ! .  مله  بأجيال

 
   ..  ولنت ليهــــــــــا ال لب القبطى

ليس الحــــرق بجديد علينا .. بل لن تاريخك فى اإلمطهههاد حهافهل 
بأمثال ه ه الحوادث وبسا هو لب ع ولقسى , والسسيحيأ فى مصر 
قارت فى الطريق الضيق من  إقهته هههاد كهاروزهها مهار مهرقهس 

الرقول عبر األجيــال الطويلأ قهاقهت : الهحهـهـهرق ، والصهلهب ،   
والرج  ، والجــلد ، واللصر ، واإللقاا إلى الوحوش الضهاريهأ .. 

  .  وشتى لنوا  التل يب السختلفأ
فصبــــرا  جسيــــال  .. وطوبى لك  إذا إمطهدوك  ، لقد كان آبهاؤكه  
يفرحون عندما يست هدون ، ولكهن هه ا ال يهسهنهلهكه  إطهالقها  مهن 

  .  السطالبأ بحقوقك 
لن بولس الرقول مرب وقجن وجلد ورج  حتهى ظهن لنهه مهات 
ولحتسل كل اإلمطهادات فى فر  ، ولكن ذلك له  يهسهنهلهه مهن لن 

رجهال    يقول لقاىد الساىأ فى إقتهنهكهار :"ليهجهوز لهكه  لن تهجهلهدوا 
وهك ا خاف قاىهد الهسهاىهأ , وخهاف   "  رومانيا  غير مقضى عليه ؟

  .  الوالى وعرض لمر الرقول على القيصر
ولكن فى إحتجاجك  كونوا عقالا وكونوا مسيحيين طالبوا بحقوك  
بكل الطرق ال رعيأ التى يكفلها القانون وقهبهل كهل شهئ إرفهلهوا 
قلوبك  إلى الرب ونحن واثقون لنهه ال وزيهر وال رىهيهس وال لى 

حزب مهسا عظ  خطره يستطيع لن يحتسل صالة ترفلونهها بهقهلهب   
  . ! نقى إلى الرب ، بل لننا نخ ى على كل هؤالا من صلواتك 

نود لن نقول لرىيس الوزراا : إن لقل ما يطلب من حكومهأ تهقهدر 
مسئوليتها هو القبن على الجانى بلد إرتكاب جريسته وتهقهديهسهه 

مها   إلى السحاكسأ السريلأ حتى ينال اللقوبأ الرادعأ وه ا بهلهن 
نطلبه اآلن ، لما الحكومأ القويأ فهى التى تحسى ال هلهب وتهسهنهع 

  .  الجريسأ قبل وقوعها
 

  : قول للتأمل
فقد لرتد الحق الهى الهوراا والهلهدل يهقهف بهلهيهدا وصهار الصهدق 

 (41:95ملدوما ..) لش
 !! لنه  كانوا يزرعون الري  فحصدوا الزوبلأ
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 ض من: جون كرياقوسعر
 
أماكن من مسار العائلة  8منسق اللجنة: تجهيز .

 المقدسة 
صرح نادر جرجس منسن نج ةنإنسنء رحنةنا  رحن نء 

أماكن   8اةعائ ء اةمقدسء، انه حتى اآلن يتم تإهةز 
نقطء وسنةنتنم  52م  م ار اةعائ ء اةتى تصل رةى 

 مراحل. 3اةعمل ع ةها ع ى 
وأضنناج جننرجننس يننى تصننرينن ننا   نناصننء 

ننقنا ،  2ةـ"اةدستور" أن اةمرح ء األوةى ستبدأ بـ 
وهي )دير األنبنا بونو ، ودينر اة نرينان، ودينر 
اةباراموس بواد  اةسطرون، ومغارة ابني سنرجنه 
واةكسة ء اةمع قء بمصر اةقندينمنء، ودينر اةنعن را  
باةمعاد (، وتقوم جهود اةدوةنء ةنرينن من  كن نا ة 
ه ه اةسنقنا  وتنلهنةن نهنا بناةونكنل اةن ئنج وأوضن  

منواعنن أ نر ،  3جرجس أنه جار  اةعمل ع ى 
ست  ج بهم )جبل اةطةر ينى اةنمنسنةنا وبنه كنسنةن نء 
اةم كء ه نا واةدة اةم ك ع طسطة ، ودير اةم رق 
بإبل ع قام بلسةو (، وهي آ ر من نطنء ةنرحن نء 
مإي  اةعائ ء اةمقندسنء رةنى أرص مصنر، ودينر 

 اة ةدة اةع را  بإبل بدرنكء بلسةو .
 

مناظرة النيابة لجثة الكاهن سمعان توفي نتيييجية 
 كسر فى الجمجمة ونزيف داخلي
كو ت مسنارنرة ننةنابنء  نرق 
اةننقنناهننرة اةننكنن ننةننء، بنن  ننراج 
اةننننمنننن ننننتننننوننننار ربننننراهننننةننننم 
صاة ،اةم امي اةنعنام األو ، 
ةإثء اةكاه  سمعان  ن ناتنء، 
اةمقتو  ع نى يند عنا نل ينى 
اةمرج، ع  أن ويناتنه جنا   
ننتننةننإننء رصننابننتننه بنكنن ننر يننى 

اةإمإمء ونزيف دا  ي وكانت اةسةنابنء، اننتنقن نت  
ا بنتنونرين   ةمعايسء موعن اة ادث، وأصندر  أمنر 
جثء اةمإسي ع ةه  ةبةان األسباب اة نقنةنقنةنء ورا  
اةوياة، وسرعء رجرا  ت رياتاةمنبناحنل اةنإنسنائنةنء 
واستع مت اةسةابء ع  اة اةء اةص ةنء ةن نمنصناب  
تمهنةندا ة نمناو أعنواةنه بونلن اةنواعنعنء ين كنر أن 
األجهزة األمسةء باةقاهرة، أةقت اةقبض ع ى عناتنل 
اةكاه  سمعان   اتء، م  عريء ببا بم ايظء بنسني 
سويف، وُمِصةب كناهن  آ نر من  اةنقناهنرة، ينى 
مسطقء اةمرج وكانت  ر ء اةسإدة باةقاهرة، ت قت 
ب غ ا ي ةد بمقتل كاه  كنسنةن نء ورصنابنءآ نر ينى 
اةمرج، وانتق ت األجهزة األمسةء ع نى اةن نور رةنى 
مكان اةواععء وأمر اة وا   اةد عنبند اةنعنا  مندينر 
األم ، بتوكةل ينرينج بن نل  ةنكنونف من ب نا  
اةواععء، ب  راج اةن نوا  من نمند منسنصنور مندينر 
اةمباحنل، وكونف من ب نا  اةنواعنعنء، وتن نديند 
وضبط مرتكبةها وتبةن  أن ورا  اةنواعنعنء  ناب نا، 
رصد اةمإسي ع ةه أثسا  سةره باة ةنارة، وأجنبنره 
عنن ننى اةننوعننوج واةننسننزو  مننسننهننا واعننتنند  عنن ننةننه 
باة ا ور، وتمكست األجهزة األمسةء من  ضنبنطنه 
ونُِق َت اةإثء واةمصاب رةى م تو ى اةةوم اةنواحند 
َر  باةمرج، ووضعهما ت ت تصرج اةسنةنابنء وُحنر ِ
اةم ضر اةن مم بناةنواعنعنء، وأُ نِطنَر  اةنسنةنابنء  
ةمبا رة اةت قةج، يك َّف اةم توار ربراهةم صاةن ، 
اةننمنن ننامنني اةننعننام األو ، رئننةننس نننةننابننء حننوادث 
 رعاةقاهرة اةك ةء، ب رعء رجرا  اةت ريا  حنو  

 اةواععء
 

ميعيليوميار كيارصيييية و يادمية هيين  ياتي  كياهيين 
الفشن.. اهتنيق اففيكيار اليميتيكيرفية وكيان دائي  

 االشتباك مع المسيحيين
كوف اةكاتب اةص  ي عز تويةنج، أن اررهنابني 

اة   عام بقتل كاه  كسة ء اةن نون ، يندعنى أحنمند 

سعةد، وي ك  بمسطنقنء منةسن نء اةنزكناة بنمندينسنء 

اة  م اةتي تمت يةها اةواععء مس  ع ةنل. وأضناج، 

أن اةقاتل تبسى األيكار اررهابةء اةنمنتنطنرينء ضند 

اةم ة ةة  مسن  منا ينرعنب من  عنام، وكنان دائنم 

اة باب واال تباك معهم، وتمت  كوته ةد  األم  

نا أن اةنإنانني تنتنبنن اةنكناهن   عدة منرا  منوضن  

وتربص ةه وبادره باةطنعن  يني اةنرأس واةنبنطن  

واةصدر بطعسا  عات ء، ة ظ عن نى رثنرهنا أنن ناسنه 

  األ ةرة يي اة ا ....

بيـان هاج  من افنبا بنيامين ويُحذر اف باط مين 
 هذا الشئ

 صص األنبا بسةامة  مطران اةمنسنوينةنء ةن عنبنا  
األرثوذكس، مقناةنه األحندث ينى اةنعندد اةنإنديندة 
ةمإ ء اةكرامة اةسا قنء بناسنم كناتندرائنةنء األعنبنا  

 األرثوذكس اةكبر  باةعباسةء ع  "اردانء" 
وا تمل اةمقا  ع ى ت  يرا   ديدة رةنى األعنبنا  

م  اةوعوو يى  طةء اردانء واصن  نا ريناهنا بنلننهنا 
أكننثننر اةنن ننروب اةننتنني تننإنند مننكننان ننا يننى ارن ننان 

ب  ب اةقس بوةنس  -وانتور  بصورة كبةرة جد ا
حن ننةننم اةننمننتنن ندث اةننرسنمنني ةنن نكننسننةن ننء اةننقنبننطننةننء 

 األرثوذك ةء
 

 «الدولة مسئولة هن حمايتنا»افنبا مر س: 
عا  األنبا مرعس، أسقف  برا اةخنةنمنء وتنوابنعنهنا 
ورئةس اة إسء ارع مةء بناةنمنإنمنن اةنمنقندس  رن 
اةدوةء م ئوةء عن  حنمناينء منوا نسنةنهنا وأضناج 
مرعس، يى تصنرين   ناـ ةـناةندسنتنور  أتنمنسني 
رجرا ا   اصء وصارمء بإرائم اررهاب، وأن 

و اةب األننبنا   ت و  رةى م اكمء ع كريء سريعء
مرعس ب نرعنء منعناعنبنء عناتنل اةنقنمنص سنمنعنان 
  اتء، كاه  كسة ء يوةةوس األع صني بناةن نون ، 
عائ    ال بد م  ررهار نتائج اةت قةقا  يى أحنداث 
اةبطرسةء وكسة ء  سطنا وارسنكنسندرينء، واتنخناذ 
عننقننوبننا  سننريننعننء وحنناسننمننء ةننعنندم تننكننرار هنن ه 
األحداث، ون   نقو  مخةف هو اةوعوو يى يند  
هللا اة ي، ةةس يقط يوم اةديسونء وةكن  هنسنا عن نى 

 األرص
  

شاهد هيان هلى وا عة ميقيتي  اليكياهين: اليقياتي  
 وضع هالمة الصليب هلى جبينه بعد أن  تله

عا  اةقس بةم  مةخائةل  اهد عةنان عن نى واعنعنء 

مقتل اةكاه  سمنعنان  ن ناتنء، رن عناتنل اةنكناهن  

سمعان   اتء وضن ع مء اةص ةب ع ى جنبنةنسنه 

بعد أن عت ه وأضاج يي مدا  ء هاتن نةنء منن ر نا 

نبةل ببرنامج ك م تاني ع ى يضائةء دريم، أننه ال 

   يا  سابقء بة  اةقاتل واةكاه  سمعان

 

البابا تواضروس يدشن كنائس جديدة في مدينتي 
 فرانكفور وبرلين

يوارك اةبابا تنواضنروس اةنثنانني يني احنتن ناال  
اةكسة ء ارنإة ةء بلةماننةنا، بنمنسناسنبنء احنتن ناالتنهنا 

عام ع ى ارص ح ارنإةن ني، عن نى  255بمرور 
يد مارت  ةنوثنر...وكونف مصندر كنسن ني ح نب 
اةدستور عن  أن مينارة اةنبنابنا تنواضنروس رةنى 

من   نهنر أكنتنوبنر  52أةمانةا، ست تمر حتى يوم 
اةإار ، وسةتم     ميارته اةرعويء واةع جنةنء 
اةعديد م  اة قا ا ، أهمها ةقائه من رؤسا  كسائنس 
اةورق األوسط، واة   سةكون م      اجتنمناو 
كننسننائننس اةوننرق األوسننط، ةننمننسنناعوننء أوضنناو 

وأوضن  ... اةم ة ةة  باةمسطقء يي اة ترة اةنراهنسنه
اةمصدر أن اةبابا سةد   كسائس جديدة يي مديستي 
يرانك و  وبرةة ، وسةعقد ةقا   من كنهنسنء ورعناة 
اةكسة ء اةقبطةء بلةمانةا، ةنمنسناعونء أمنور اةنخندمنء 
ا رةنى أن  اةروحةء وأوضاو أعبا  أةمناننةنا، مونةنر 
رح ء اةبابا ال تقتصر ع ى كونها ميارة رعويء بل 
يتخ  ها بعض اة  وصا  اةطبةء ة  مئسان عن نى 

 حاةته اةص ةء.
 
أي ها   يصدق هذا هكذا رد البابا هلى حضور   

 احتفالية مارتن لوصر
أ  عناعنل يصندق هن ا، هنل تصندق أن ين هنب "

عداسء اةبابا ألةمانةنا ةن نضنور  ني  منثنل هن ا"، 
هنكن ا كنان رد عنداسنء اةنبنابننا تنواضننروس عن ننى 

حنركنء  وميسسيساةمهسدس نادر صب ي، م ئو  
 باب كري تةان ة عنبنا  األرثنوذكنس، بونلن منا 
تردد حو  ميارة اةبابا ألةمانةا ة ضور احتن ناال  

عنام عن نى نونلة  255اةكسة ء األةمانةنء بنمنرور 
اةكسة ء اةبروت تانتةء وب  بما أ ار  اةنتن نرينر، 
أرسل اةمهسدس نادر صب ي ت اؤال  ة بابا ي ت  نر 
يةه ع  حقةقء ه ه األعاويل، وجا  رد اةبابنا عن نى 

ه  تظن أن  داسة بيابيا اليكينيييسية اةس و اةتاةي  "
القبكية افرصوذكسية، يذهب من مصر إلى ألمانيا 
لحضور شيء مث  هذا؟ أي ها ي  يصيدق هيذا؟، 
أكاذيب يصد ها أناس مسيتيعيدون ليذلي  كيميا أن 
الكنيسة القبكية افرصوذكسية  يد أ يدرر بيييان 

 تنفي فيه هذه الشائعار الفيسبوكية
 
الكنيسة تيواجيه أخيكير  يزو  ...«البدع الحديثة 

 فكري
يت ت ةإسء اريمان واةتع ةم واةتونرينن بناةنمنإنمنن 

، واةن   حنمنل 72اةمقدس، بمنةتنمنر اةنعنقنةندة اةـن
عسوان بدو حديثء معاصرة، اةن ندينل عن  اةنبندو 

اةكسة نء تنواجنه من  وعنت آل نر بندو، ..ياة ديثء
تخرج ع  أ خناـ، ينعنةنونون يني منعنز  عن  
اة ةاة اةكس ةء، أو ما ت نمنى بـنزال  ة نان، من  
بعض اةمقربة ، وتست ض اةكنسنةن نء ةنمنواجنهنتنهنا، 
 ويا م  أن تنتن نرب اةنتنعناةنةنم اةنمنغن نو نء رةنى 
اةوعب، مما يهدد االستقرار اةنروحني واةنكنسن ني 

وترصد يي اةتقرير اةنتناةني أ نطنر  .. واالجتماعي
ي نوو   -  ث ث بندو  بندعنء اةن هنو  اةونخنصني

 اة هو  اة ةبراةي - يكره اةتدي 

  
الكنيييسية" بياليمير   "شهيد النيابة:  ات  الكاهن

 ليس مختال ويكفر المسيحيين
كو ت ت قةقا  نةابء حنوادث  نرق 

اةقاهرة اةك ةء، من اةمتهم بقتل كاهن  

اكتوبنر، 75كسة ء يي مسطقء اةمرج 

أن اةمتهم اعترج بارتكابه اةواعنعنء، 

وعا  رنه يك ر اةم ة ةة  وينر  أن 

وأضاج اةمتهنم   عت هم واجب  رعي

أمام اةسةابء أنه ال يعناننى من  أ  منرص نن ن نى، 

وكان يي كامل وعةه أثسا  عنتنل اةنمنإنسنى عن نةنه، 

موةرا رةى أنه عبل يوم اةن نادث  نطنط ةنقنتنل أ  

كاه  يراه أمام اةكسة ء، ومن  أجنل ذةنك ا نتنر  

، وننز  ووعنف يني «اة ا نور»اة  ح األبةض 

اةوارو باةقرب م  اةكسة ء، وما أن ةم  اةنمنإنسنى 

 .ع ةه حتى سارو رةةه، وباغته بطنعنسنا  منتن نرعنء

وأ ار اةمتهم رةى أننه ال ينعنرج اةنمنإنسنى عن نةنه 

معريء  خصةء، رال أنه رأ   خصا ينرتند  م  

وكان اةسائب اةنعنام أمنر أمنس  .. اةكهسء، يقرر عت ه

بدايء اةنواعنعنء  . ب حاةء اةمتهم رةى م كمء اةإسايا 

كانت عسدما ت قت األجهزة األمسةء ب غا م اده عةام 

"أحمد سعةد اة سبا ي" )عنا نل( ومنقنةنم بندائنرة 

ع م  ر ء اة  م أو  واة ابج اتهامه يي اةقضةء 

ةنتنعندينه  5572جس  اةنمنرج ة نسنء  53525رعم 

ع ى واةده بناةضنرب ورحنداث رصنابنتنه ور نعنا  

اةسةران بمسزةه، بناالعنتندا  عن نى اةنقنس سنمنعنان 

  اتء رمق هللا، مقةنم بنمنركنز اةن نون  يني بنسني 

سننويننف، ب نن ح أبننةننض كننان بنن ننومتننه واةنن   

تصادج مروره بمسطقء مةس ء اةزكاة بدائرة ع م 

 ....  ر ء اةمرج باةقاهرة، مما أد  رةى مقت ه

 

هكذا رد البابا تواضيروس هيليي االرهياذ اليذي 
  ضرذ مصر مسخرا

عا  اةبابا تواضروس اةثانى، رن مصنر بنهنا ننةنل  

واحد و عب واحد، وكل ما يقوم به َم  يةجإنون 

اةعنسنف واررهناب دا نل مصنر تن نديند ا، هندينه 

اةتلثةر ع ى ت ك اةوحدة اةو سةء، وة نسنف هنسناك 

ضن نناينا منن  اةننإنانننبننةن  اةنمنن ننةن ننى وارسنن مننى 

ي قطون ض ةء اررهاب وأضاج اةنبنابنا،  ن   

ميارته رةى اة  ارة اةمصريء بلةمانةا، رن اةإانبةن  

يمث ن  عب مصر سوا  م  اةور ء أو اةنإنةن  

أو اةكسة ء أو يى اةوارو أو اةمةس ء اةقنضنائنةنء، 

ا ألننمنا  بنعنةنسنهنا، وةنكن   وه ا اةعسف ةةس موجه 

اةهدج األ ةر هو اةوحدة اةو سةء، ةك  مَ  يدرس 

مصر ويعنرج تنارينخنهنا منسن  أينام منةنسنا منوحند 

اةقطري ، يع م جةد ا أن ه ا اةوعب ةم ينسنقن نم وال 

يسدمج من أ  غريب، يك مء مصر منعنسناهنا )حند( 

أ  أنننهننا حنند ال يننمننكنن  تننخننطننةننه وأ ننار اةننبننابننا 

تواضروس رةى أن كل األعمنا  اررهنابنةنء اةنتنى 

استهديت وحدة اةو   ةم وة  ت قج أهنداينهنا ينى 

أن مصنر من ن نورنء، واةنبن د »مصر، منتنابنع نا  

مقدسء واةعائ ء اةمقدسء جا   رةى مصنر ورن نت 

ا من  سنةنسنا   عرابء ث ثء أعوام وسته  هور، بند  

واةوجه اةب ر  ومسنا نج اةنقناهنرة، امنتنداد ا رةنى 

نا من ن نورنء  اةصعةدوأسةو ، يمصر ستنظنل دوم 

  ومباركء

 

أ باط بأمريكا للسيسي: نريد مواطنة كاميلية وميا 
 يتعرض له اف باط مسشر خكير

أصدر أعبا  بلمنرينكنا بنةناننا  بنعند ارتن ناو وتنةنرة 
اةهنإنمنا  اررهنابنةنه عن نى األعنبنا  يني اةن نتنرة 
األ ةره يي مصر وم  أجل اةكاه  واةوهةد اةن   
ذب  ع ى منرأ  وم نمنن من  اةنسناس يني وضن  
اةسهار يي ع ب اةقاهره ثم يقا  عن نى اةنمنإنرم رننه 
مإسون وم  أجل اةت إنةنر واةنقنتنل عن نى اةنهنوينء 
اةديسةء باةكسائس اةمصريء وم  أجل اةتهإنةنر من  
اةعري  أيضا ع ى اةهويء اةديسةء وم  أجنل أبنوننا 
بوةس اةرياني اة   مناما  من نبنوسنا  ومن  أجنل 
سةدة اةكرم اةتي تعر  وحقها ضاو بنةن  اةنقنبنائنل 
وم  أجل عدم وجود ةومير أو من ناينظ م نةن ني 
وم  أجل عتل اةإسود األعنبنا  دا نل منعن نكنرا  
اةإة  وال نع م كةف ومتى تتم م اكمه اةقت ه من  
أجل كل ماسبج كةف ن تطةن أن نوارك يي بنسنا  
مصر اةم تقبل وماتط به اةندوةنء اةنمنصنرينء من  
األعبا  يعإز ارن ان ع  احتماةه ألنه ي وق  اعء 

وأضاج اةنبنةنان اةن   ين نمنل   اةبور يي االحتما 
توعةنن كن   من    نرج عونم هللاا وينةاد عنةنادا 
وسامي م اربا وكرم بوةنسا وآ نرين   ننبنعنل 

رساةء ةكل م ئو  يي مصر نريد موا سء كنامن نء 
غةر مسقوصء ألن اةتل ةنر يني اةنعنداةنء ننوو من  
أنواو اةظ م وم  اآلن وحتى تتم االستإابء ةن نمنادة 
األوةى م  اةدستور اةمصر  ن   منعنكنم ننرعنب 
ونرصد كل ماي دث يي مصر دا  ةا  حتنى تن نبنى 
جمةن اة قوق ة مصرية  جمةعا   حةسنئن  ن نتنطنةنن 

 أن نقو  هةا بسا نبسي مصر معا .
 

أوائ  ديسمبر.. وفد من الفاتيكان يزور مسارار  
 العائلة المقدسة

Opera Romana Pellegrinagg أكد ي نةنى و
را نند، وميننر اة ننةنناحننء، أن وينند ا منن  مننةسنن ننء 
اةم ئوةء ع  م ف اة ةاحء باة اتةكان، سةلتى رةنى 
مصر أوائل دي مبنر اةنقنادم ينى رحن نء تنثنقنةن نةنء 
ة تعرج ع ى األماك  اةتى سةوم ها م نار رحن نء 
اةعائ ء اةمقدسء، ةتضمة  مصر ينى بنرننامنج حنج 

جنا  ذةنك  ن   مينارتنه  5578اة اتنةنكنان ةنعنام
ة كسة نء اةنمنعن نقنء ومنغنارة أبني سنرجنء بنمنصنر 
اةقديمء، وكسة ء اةع را  باةمعاد ، ة وعوج عن نى 
جاهزيء ه ه األماك  ومتط بناتنهنا ينى منا ينتنعن نج 
برين ك ا تها، حةل رنها ستكنون ضنمن  األمناكن  
اةخم ء األوةنى اةنتنى ينتنم تنإنهنةنزهنا السنتنقنبنا  
اة إاج اةقادمة  ضم  رح ء اةعائ ء اةمقدسء وعند 
اةتقى اةومير عةادا  ورؤسا  اةكسائس، وأكند ةنهنم 
حرـ اةومارة ع ى االنتها  م  تإهةز اةنخنمن نء 
أماك  اةتى ستوم ها اةمنرحن نء األوةنى من  م نار 

 أسابةن. 6رةى  4رح ء اةعائ ء اةمقدسء يى غضون 
 

افنبا دانيي  يدهوا المسئولييين تيكيبيييق اليعيدالية 
 السريعة هلى  ات  القمص سمعان  

نور  ص ة ء اةو  ،  برا ع  اةنبنةنان اةن      

أصدره األنبا دانةةل، أسقف سةدني وتوابنعنهنا يني 

أستراةةا، واة   أع     ةه ع  تخصةص عنداس 

نويمبر اةمقبل ة ص ة ع ى روح اةقنمنص  56يوم 

سمعان   اتء كاه  كسة ء اة و  يي بسي سويف، 

بكل كسائس اريبار ةء، مطاةبا بتقدينم اةنإنسناة رةنى 

اةعداةء اة ريعء.   وأوض  األنبا دانةةل يي بنةناننه 

أنه يتضرو هلل أن ي  ظ مصر م  كنل  نر، وأن 

تكون اةدوةء عادرة ع ى تغةةر ه ا اة كر اةمتطرج 

اةمزروو يي عقو  بعض اةساس، واتخاذ  طوا  

  جادة تإاه ه ه األحداث

 

الرئيس افلماني يستقب  البابا تواضروس وهدًدا 
 من  ادة الكنائس الشر ية 

اسننتننقننبننل اةننرئننةننس 
األةننمنناننني يننرانننك 
ي تر  نتناينسنمناينر، 
اةننبننابننا تننواضننروس 
اةثانني، وعندد ا من  
بننطنناركننء وأسنناعنن ننء 

اةكسائس األرثوذك ةء اةورعةء.    بن ن نبنمنا أ نار 
بةان اةكسة ء، يلتي ةقا  اةبابا واةنرئنةنس األةنمنانني 
ضم  برنامج اةزيارة اة اةةء اةتي يقوم بها عداسته 
ألةمانةا واةتي يوارك   ةنهنا يني ةنقنا  بنطناركنء 
اةورق اة   يعقد بدعوة من  اةنكنسنةن نء األةنمناننةنء 
ت ت عسنوان "اةنمن نةن نةنء يني اةونرق األوسنط  

 اةت ديا  واةم تقبل".   
 

رويترز : برلمان والية فييكيتيورييا ييجيييز اليقيتي  
 الرحي   

وايج برةمان واليء يةكتوريا ثنانني أكنبنر والينا  

أستراةةا ح ب وكاةء رويترم ةإلنبا  ع ى تونرينن 

يإةز ة مرضى اةن ين  ال ينرجنى  ن ناؤهنم  ن نب 

م اعدة  بةء رنها  حةاتهم وهو اةتورين اةمتوعنن 

أن ت  و ح وه باعي اةواليا  يي اةب د. وبموجنب 

اةقانون ي ج أل   خص م  سكان يةكتوريا يزيند 

عامنا ينعناننى من  منرص عضنا   78عمره ع  

ويتوعن األ با  أال ت تمر حةاته أكثر من  عنام أن 

يط ب جرعء عات ء م  أ  دوا .   و رعت اةعديد 

م  اةدو  اةقتل اةرحةم وم  بةسهنا كنسندا وهنوةنسندا 

وسننوي ننرا وبننعننض اةننواليننا  األمننريننكننةننء.ةننكنن  

اة كومء االت اديء يي استراةةنا تنعنارص تونرينن 

اةقتل اةرحةم رغم أن ارع ةم اةوماةني ةن نبن د كنان 

أو  م  يقدم ع ى ه ه اةخطوة يى اةعاةم ينى عنام 

7522. 

 

آالف  01رئيس الوزراء: االنتيهياء مين تينيفيييذ 
 8108مشروع في 

أكد اةمهسدس  ريف رسنمناعنةنل، رئنةنس منإن نس 
اةومرا ،أن اة كومء حريصء ع ى االننتنهنا  من  
نا أننه تنم وضنن  تس ة  جمةن اةموروعا ، موضن  



 ش  4331 هاتور  3 اخبار االقـباط

 9 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 آالف مشروع 01خطة تتضمن تنفيذ 
وأضاف "إسماعيل"، في تصريحات تليفزيونيويوة، 
لفضائية "أكسوتورن يويونأ" ،أيوا توه ناليوتو وا  مون 

% من تلك نلمشروعات، وجار تنفيذ باقي تلك 55
نلمشروعات،مشيًرن إلى أيا من نلمخطط ناليوتو وا  
من ا تدريجيا خالل نلواواا نلوموووفول ولوفو  رئويو  

 051نلوونأرن  إلووى أيووا تووه راوود مووا يوواووا ل 
، ته حل مشواكول عود  6102مشروعا، في ينلين 

مشوروع جوار  333منو وه، ونلوفواقوي فوي حودو  
 نلتاامل ما ه في نلمرحلة نلحالية

 

السيسي يحيي ذكرى معركة العععيع عيعو بعحع عور 
 الحاكم العام ألستراليا

شارك نلرئي  عفدنلفتاح نلسيسي، نلينا نلسوفو ،  
عواًموا عولرومواوركوة  ٥5في إحيوا  ككورم مورور 

نلالمين، بحضنر بيتر كنسجروف نلحواكوه نلواواا 
 ولوة،  0١ألسترنليا، وعد  مون وأرن ومومو ولوي 

وحضنر رئي  مجل  نلنننب، ورئويو  موجولو  
نلونأرن ، ووأيوور نلوودفوواع، وعوود  موون نلوونأرن   
وألوى نلرئيو  كولوموة تضومونو  نلشوار  إلوى أ  
ككرم آالف نلضحايا نلذين لونن حتف ه في ماركوة 
نلالمين تدفانا لتجديد نلاو ود عولوى نلوحوفوا  عولوى 
نلسالا، وبذل موزيود مون نلوجو ود لرسوا  نلسوالا 
خصناا في منطوة نلشرق نألوسط نلوتوي توننجوا 

 أأمات خطير  ت د  كيا  نلدولة نلنطنية كنتا    
 

إععع ع عععو  ععااح الععوا ععاا االرهععابععى العع ى 
 استشهد فيه مو رجال الشرطه ال صريه

نلرهابويوة، نلويونا  «حسه»أعلن  ما تسمى حركة 
نلسف ، فى بيا  منسنب ل ا، مسؤوليت ا عنحوا   

 02نلننحات نلرهابي ونلذم أسفر عن نستشو وا  
 ش يد وإاابة عد  من رجال نلشرطة

وفى بيا  لنأنر  نلدنخلية ارح مسووونل موركوز 
نلعالا نألمني، إيا فى إطوار نلوجو ون  نلوموفوذولوة 
لتتفع نلاناار نلرهابية وتحديد أماكن نختوفوائو وا، 
فود ور ت مالنمات لوطاع نألمون نلونطونوى توفويود 
باتخاك باض هذه نلانااور نلرهوابويوة لولومونوطوووة 

بوطوريول نلوننحوات بواومول  035نلمتاخمة للكيلون 
نلصحرن  مكايًا لختفائ ا ومسا  أمو ، توه إعودن  

 مأمنرية لمدنهمة تلك نلاناار 
كوموا أوضول نلوفويوا ، أيوا حوال نقووتورنب نلووووننت 

ونستشاوار تولوك نلواونوااور بو وا قوامو  بو طوالق 

نألعير  نلونواريوة توجواهو وا حويوق قوامو  نلوووننت 

بمفا لت ا إطالق نلنيرن ، ما أسفور عون نسوتوشو وا  

وإاابة عد  من رجال نلشورطوة، ومصورع عود  

من هذه نلاناار وتونا نلوووننت حوالويًوا بوتوموشويوط 

نلمناطل نلمتاخمة لمحل نلننقاة    كما ونشوار أ  

نلوواوونووااوور نلرهووابوويووة قوود نسووتووخوودموو  قووذنئوو  

ااروخية وعفننت ياسفة في هجنم ا على قننت 

نلشرطة مما أسفر عن نرتفاع أعدن  نلشو ودن  فوي 

قننت نألمن، بالضافة أ  نلواونوااور نلرهوابويوة 

لدي ا  رنية بالمنطوة نلصحرنوية، حيق فشل )ينا 

( قائد نلحملوة بواالتصوال نلسوريوع مون 61نلجماة 

أجوول طوولووم نلوودعووه بسووفووم ر ن   نالتصووال فووي 

نلمناطل نلجفلية، حيق تأخرت نلمدن نت نألمونويوة 

 ونلطائرنت في نلنانل لمكا  نلحا   

 

البابا تواضروس يصيي مو أجع  مصعري يعا ر  
 قوي أبطال الوطو

قووال نلووفووابووا تووننضوورو  نلوو ووايووي،عووفوور اووفووحووتووا 
نلشخصية علي منقع "في  بنك"،، نلينا نلسف ، 
يارب يا من بارك  بال ي مصر عفر نلزمن نآل  
يطلم يمينك نلونية وكرنعك نلرفياة لوكوي توحوفو  
ياس ا وشاف ا، وأوال ها وبنات ا، وتوني جونون هوا 
وأبطال جيش ا وشرطت ا وأضواف  توذكور يوارب 
ش دن يا نلفننسل و ما هه نلزكية ألجلو وا وتشوفوي 
نلمجروحين ونلمتافين ونلمتألومويون ونلوموصوابويون، 
وتاطي إيمايا قنيا، ورجا  ثابوتوا وعوزموا شوديودن، 
ونستجم أيات نلولنب والننت نلايون ، ونسوموع 
ارنخنا أل  يحنك أعينونوا جومويواوا وخوتوه نلوفوابوا 
االتا قائال  نحف  يارب مصر من كل شر، وكل 

 نعتدن 
 

الععكععنععيععسععة الععقععبععطععيععةاألرثععوذكسععيععة عععو  ععااح 
الوا ااي "مت عامعنعوع معد العدولعة لع عواجعهعة 

 اإلرها "
أ ني  نلكنيسة نلوفطية نألرثنككسية وعلى رأسو وا 

نلفابا تننضرو  نل ايى، نل جونا نلرهوابوي نلوذي 

طال نلينا عد ًن مون رجوال نلشورطوة نلوموصوريوة 

بطريل نلننحات نلفحرية ويا  نلكنيسوة نلشو ودن  

قائلة  "يناى شو ودن  نلونطون نألبورنر مون رجوال 

مصر نلفننسل، ويصلي إلى هللا لوكوي يو وم أسور 

نلش دن  نلصفر ونلتازية ويمنل نلمصابويون يواوموة 

نلشفا ، مؤكد  تضامن ا مع جميع مؤسسات نلدولة 

وأضوافو   "أيونوا سونو ول     في مننج ة نلرهاب

 وًما مسايدين كل نلج ن  ونلتضحيات نلتي تفذل وا 

قننت نلجيش نلمصري نلصامد ونلشرطة نلفواسولوة 

في حرب ه نلاا لة ضد نلرهاب وقنم نلشر نلوتوى 

تسووتوو وودف مووووودرنت نلوونطوون، رعووى هللا مصوور 

  وحف  ا من كل سن 

 

السععيععسععي يعععععيععو تععلعععععيعع  الععتعععععاوع الععتعع ععاري 
 واالستث اري مد أستراليا

رحم نلرئي  عفدنلفتاح نلسيسي، بوالوحواكوه نلواواا 

نألسترنلي، مواوربًوا عون توووديوره لووويواموا بوزيوار  

نلنصم نلتذكاري للجندي نلمج نل، وقفر نلرئي  

نلرنحل أينر نلسا نت، افاح نلينا نألحود، فضواًل 

عن أيارتا للون  نألسترنلية نلمشاركة ضمن نلون  

متاد   نلجنسيات في سينا ، مؤكدًن أهومويوة نلودور 

نلذي تونا با هذه نلون   جا  كلك خالل لوائا بويوتور 

كنسجروف، نلحاكه نلااا لكونمونونلوق أسوتورنلويوا، 

وكلك بحضنرسامول شوكوري وأيور نلوخوارجويوة، 

بالضافة إلى نلسفير نألسترنلي في نلواهر   وأكود 

"نلسيسي"، أهمية نلامل على تفايل أطر نلتواواو  

نلوائمة بين نلفلدين في مختل  نلمجواالت، السويوموا 

على نلصايدين نلوتوجواري ونالسوتو ومواري  وأشوا  

بالاالقات نلمتميز  نلتي تجمع بين نلوفولوديون، وكوذن 

بالجالية نلمصرية نلنشطة فيأسترنليا، ونلتي تومو ول 

يمنكًجا ياجًحا للجاليات نلمصرية نلتي نستطواعو  

 أ  تندمج وتس ه بفاّالية في نلمجتمع نألسترنلي

 

 طاركة الشرق في ضيافة رئيس أساقلة أل انياب
نستوفل رئي  أساقفة نلكنيسة نلكاثنليكية نأللموايويوة 
نلينا بطاركة نلكنائ  نألرثنككسية نلشرقية، على 
هامش نلزيار  نلتي يجري ا نلوفوطواركوة بوفورلويون   

يذكر أ  بطاركوة 
نلشرق يوزورو  
بوورلوويوون حووالوويًووا 
بووووودعووووون  مووووون 
نلكنيسة نأللمايويوة 
نلوووووولوووووونثووووووريووووووة 

للمشاركة في نلمؤتومور  نلوذي تونو وموا نلوكونويوسوة 
نأللمايية لفطاركة نلشرق تح  عننن  "نلمسيحويوة 
في نلشرق نألوسط، نلتحديات ونلمستوفل ويوجوري 
نلفابا تننضرو  نل ايي بابا نلسكندرية بوطوريورك 
نلكرنأ  نلمرقسية، عولوى هواموش نلوزيوار  بواوض 

 نلفحناات نلطفية على   ره 
 

  ماذا عو ت ويف الهرم األكبر؟
كشف  مصا ر باآلثار عن انر حدي ة للتجونيو  
نلذي أعلن نكتشافا فريل نلامل بمشروع "سوكوا  

نلصنر كوموا قوالو  ونبيرنميدأ"  نخل هرا خنفن 
نلمصا ر ته إرسال ا من نليابا ، حيق من نلمووورر 
أ  تشوو وود نأليوواا نلوووووا مووة فصوونال جووديوود  فووي 

نلمونضونع، بواود موا أحود  
  جوودال ونسوواووا فووي مصوور

وأعلن   أنهي حنن  رئي  
نلوولووجوونووة نلوواوولووموويووة لوودرنسووة 
مشروع مسل نألهرنمات أيوا 
لي  كشفا جوديودن، حويوق إ  
نلووو ووورا موووموووتووولووو  بوووموووووووات 
  نلتوجواويو  بشوكول طوفويواوي

وأعووولووونوووو  وأنر  نآلثووووار 
نستنكارها تسرع فريل نلمشروع في نلعال  قفول 
نلرجنع إلي ا ونلتنسيل ما ا، وواف  علي لسا  
  مصطفي وأيري نألمين نلااا للمجلو  نألعولوي 

 لآلثار بأ  نلمنضنع يحتاج لمزيد من نلدرنسة  
البابا تواضروس يُطيع  خعطعة ُمعكعبعري لعتعطعويعر 

 التعييم الكنسي
بدأت نلكنيسة نلوفوطويوة نألرثونككسويوة، فواوالويوات  

نلمستنم نل ايي مون بوريواموج نلوفوابوا توننضورو  

نلو ووايوي، بووابوا نلسوكوونوودريوة وبوطووريوورك نلووكوورنأ  

نلمرقسية، لتطنير نلتاليه نلكنسي "ترن  كنيسوتونوا 

مواولوه  0111روح وحيا "، ونلمواوروف بواسوه "

 0111وتست دف نلخطن  نألولوى تودريوم  كنسي

من قيا نت نلخدمة بجميع مسونلياتو وه نلوتواولويومويوة 

"ك نة، أمنا  وأمينات خدموة، خودنا وخوا موات"، 

من جميع إيفارشويوات نلوكورنأ  نلومورقسويوة  نخول 

مصر، على حزمة جديود  مون مو وارنت نلوتواولويوه 

نلكنسي، وته تووسويومو وه إلوى خومو  موجومونعوات 

موتودرب،  611تدريفية تتكن  كل مجمونعوة مون 

يستغرق تدريم كل مجمنعة ثالثة أياا ويتموحونر 

نلتدريم فى نلمستنم نل ايي حنل م ار  نلوفوحوق، 

ك حدم نأل ونت نألساسية نلتي يحتاج إلي ا كل من 

يتصدم لم مة نلتاليه فى نلكنيوسوة ويوحواضور فوى 

تدريفات نلمستونم نلو وايوي مون نلوموشوروع نأليوفوا 

بيشني مطرن   مويواط وكوفور نلشويور ونلوفورنري 

ونأليفا منسى نألسو  نلااا للشفاب ونأليفا  نيويوال 

أسو  نلماوا ي ونأليوفوا رنفوائويول نألسووو  نلواواا 

لكنائ  وسط نلواهر  وسكرتير نلمجوموع نلومووود  

نلى جايم نلشما  نلوموكور  نلودكوتونر جونأيو  

فلت  أستاك عله نآلبا  نلكليوريوكويوة  بويونوموا يووون  

ورش نلوواووموول توودريووفوويًووا يووخووفووة موون نلووموودربوويوون 

ورشة عمل  00نلمتخصصين بننقع محاضرتين و

مواولوه  0111يذكر أ  مشوروع "و فى كل مؤتمر

كنسي" ونلذي وضع قدنسة نلفابا توننضورو  آيوة 

( " يهِّ ْ  أَيَّاَمنَا َكاْلوَدِّ ( شااًرن 60 5سفر نلمرنثي "َجدِّّ

لا، ياتني بتطنير نلتاليه نلكنسي لودم نلومواولومويون 

نلكنسيين، وتدريف ه على نستخدنا مصا ر نلتاولويوه 

نلكنسي )نلوكوتواب نلومووود ، نلولويوتونرجويوا، أقوننل 

وكتابات نآلبا ، تارير نلكنيسة ونل نية نلووفوطويوة ( 

بشكل يتيل ألبنا  نلوكونويوسوة نلونو ول مون نلوراويود 

نلزنخر نلذي تمتلكا هذه  نلمصا ر ونلوذي يصولول 

كا  و فى كل نألأمنة ونألمكنة كغذن  تاليمي فاال

نلمستنم نألول للمشروع نلتاليموي ونلوذي جورت 

 - 6102فاالياتا على مدنر عاا كامل )سوفوتوموفور 

( قد أهته بالتدريم عولوى مو وار  610٥أغسط  

"نعرف" بينما يست دف نلمستنم نل الق ونألخويور 

ونلمورر بدؤه نلااا نلموفل، نلوتودرب عولوى مو وار  

 "نبتكر

 

الععكععنععيععسععة األرثععوذكسععيععة فععي الععقععدس تععكععشععف  
 مست داا "اير السيطاع"

أادرت نلكنيسة نلوفطية نألرثنككسية بواألرنضوي 
نلمودسة بيايا بشوأ   يور نلسولوطوا  
 نلوفطي نألرثنككسي بمدينة نلوود 
وقالو  نلوكونويوسوة فوي بويوايو وا، إ  
نلسلطا  عفد نلملك بون مورون  قود 
وهوم نلوديوور لووفقوفوواط فووي نلووووور  

نلسابع نلميال ي، وأيا ته تأكويود مولوكويوة نلوكونويوسوة 
نلوفطية نألرثنككسيوة لولوديور فوي عو ود نلسولوطوا  
االح نلدين نألينبي بالور  نل ايي عشر وأضواف 

سوفوتوموفور نلومواضوي  66بيا  نلكنيسة، أيا بتارير 
سوط حجور اوغويور مون سووو  كونويوسوة نلوموالك 
ميخائيل إحدم كنيستي  ير نلسلطا ، ما أ م إلوى 
غلل نلكنيسة بننسطة قسه نلمفايي نلخطر  بوفولوديوة 
نلود  لحين ناليت ا  من نلاالحات وأشوار إلوي 
أ  نلمشاورنت نلوموفودئويوة ونلومواوايونوات نلوخوااوة 
بماالجة نلضررتم   و  إخطار نلكنيسة نلوفطويوة 

وأستطر  " أ  نلوكونويوسوة نلوووفوطويوة    مالكة نلاوار
عفرت لدم نل نرنت ونلسولوطوات نلومواونويوة عون 
نستيائ ا ل ذن نلتجاهل فوي نلوموشواورنت، وطولوفو  
خطيًا نلوياا بالاالحات نلضرورية على يفوووتو وا 
نلوخوااوة وهون موا قونبول بوالورفوض، وَعورضوو  
نلحكنمة نلوياا بالاالحات كج ة محايد ، فوكوا  

وأوضول نلوفويوا ،    للكنيسة باض نلشروط للوفونل
أيا في مسا  نلخمي  نلمواضوي حواول نلومو ونود  
وواوويوون موون نلووحووكوونمووة إ خووال نلووموواوودنت لووفوود   نلوومي
نلتصليحات  و  إخطار نلكنيسة نلوفطية، فوأسورع 
رهفا  وشمامسة وخدنا نلدير وعلى رأس ه نأليوفوا 
أيطنيين  مطرن  نلكرسي نألورشليمي، ووقوفونن 
نحتجاًجا بطريوة سلمية أمواا بواب  يور نلسولوطوا  
وكلك لرفض  خونل أي مواودنت  و  نلوتونوسويول 

وتوابوع    نلمسوفول حوفًوا وا عولوى حووونق نلوكونويوسوة
"نلسفار  نلمصرية تدخل  في نألمر، ما أ م إلوى 
تأجيل نلامل لحين نلتنسويول نلوموسوفول كوتوابويًوا موع 
نلكنيسة، مشيرن أ  نلخارجية نلمصرية تو  بووون  
مسايد ً للكنيسة نلوفطية فوي موطوالوفوتو وا نلشورعويوة 
بحو ا في نستاا   أثر قفطي مصري، باعتوفوار أ  
 ير نلسلطا  قضية ت ه مصر ولويوسو  نلوكونويوسوة 

   فوط
 

العبعابعا تعواضعروس يععيعقعي كععيع عة بععاجعتع عاعععاا  
 "ال سيحية في الشرق األوسط" بأل انيا

ألوى نلفابا تننضرو  نل ايي كلمة نلكنيسة نلوفطيوة 

نكتونبور فوي نجوتومواعوات  60نألرثنككسية نلسف  
بطاركة كنائ  نلشرق نألوسط بوألوموايويوا، ونلوذي 
تستضيفا نلكنيسوة نأللوموايويوة، ويوحومول عونونن    

"نلوومووسوويووحوويووة فووي نلشوورق نألوسووط   نلووتووحووديووات 
ونلمستوفل ويأتي لوا  بطاركة نلكونوائو  نلشورقويوة 
بغية توديه انر  حية للتحوديوات نلوتوي توننجو و وا 
نلمسيحية في منطوة نلشرق نألوسط وعووم إلوووا  
نلفابا تننضرو  كلمتوا، ألوووى موار أغونواطويون  
أفوورنا كووريووه بووطووريوورك نلووكوونوويووسووة نلسووريووايوويووة 
نألرثنككسية كلمة كنيستا، تاله كلمة نلكاثنليكن  
كاريكين نل ايي بطريرك نلكنيوسوة نألرمويونويوة، ثوه 
نلكنيسة نل ونوديوة نألرثونككسويوة ويشومول بوريواموج 
قدنسة نلفابا تننضرو  بألماييا تدشين بواوض مون 
نلكنائ  نلوفطية هناك إلوى جوايوم إجورن  بواوض 

 نلفحناات نلطم
 

الكنيسة عو الحاله الصحية ليعبعابعا تعواضعروس  
 بعد ر ية ع جية في أل انيا

كشوو  نلوومووتووحوود  بوواسووه نلووكوونوويووسووة نلوووووفووطوويووة  

نألرثوونككسوويووة، نلووووو  بوونلوو  حوولوويووه، أ  نلووفووابووا 

تننضرو  نل ايي ، عا  إلى نلووواهور  قوا موة مون 

ألماييا، من أجل قضوا  فوتور  رنحوة بواود نلواوالج 

نلدونئي وأضاف في تصوريول ليوفويوتون، أ  نلوفوابوا 

تننضرو  أجرم باض نلفحناات نلطفويوة فوي 

ألماييا، وهن ما يتطلم فتر  رنحوة، وعولويوا قورر 

نلان   للواهر  وكا  نلفابا تننضرو ، عا  نألحود 

إلى نلواهر  قا ًما من برليون بواود نيوتو وا  أيوارتوا 

أللماييا، شارك خالل ا فوي نجوتومواعوات بوطواركوة 

كنائ  نلشرق نألوسط ونلذي نستضافتا نلوكونويوسوة 

نأللمايية توحو  عونونن   نلوموسويوحويوة فوي نلشورق 

نألوسط  نلتحديات ونلمستوفل كما تضمن بوريواموج 

نلفابا بألماييا تدشين باض من نلوكونوائو  نلوووفوطويوة 

هناك إلى جايم إجرن  باض نلفحناات نلوطوفويوة 

جدير بالشار  أ  نلفابا توننضورو  نلو وايوي لوه و

يخضع للجرنحة نلمرتوفة باد تنجي وات نألطوفوا ، 

ونكتفى بالحوون ونلواوالج نلودونئوي بواود يصويوحوة 

 نألطفا 

 

 ه ا ما قاله البابا تواضروس عو شهداء مصر
نست ل نلفابا تننضرو  نل ايي، ع تا نألسفنعية، 

نكتنبر، من بي  نلكورموة فوي كويونوج  65نألرباا  
مرينط، بالحديق عن ش دن  مصور خوالل نأليواا 
نلماضية    وقال نلفابا  في هذه نأليواا يوتوذكور كول 
ش دن  مصر بالخير، نلوووموم سومواوا  شوحواتوة، 
وش دن  نلشرطة في نلننحات، ونلوننت نلموسولوحوة 
في سينا     وتابع نلفابا  "يؤمن أ  كل أسر  ش يد 
اار مونو وا بوطول، وبواألبوطوال توحويوا نلشواونب، 

ويذكرهه جمياا بالخيور مسولومويون ومسويوحويويون"    
وأكوود عوولووى نلووربوواط نلوووووني نلووذي يووربووط جووموويووع 
نلمصريين، حيق أي ه شام ونحود، مونضوحوا أ  
مصر تجتاأ أياا فويو وا مواوركوتويون، نألولوى ضود 

 نلرهاب، ونألخرم ضد نلتنمية  
 

السيسى.. الحصو األخير لح اية ال سيحييو فعى 
 مصر

قال  احيفة "فنلتير" نلفريسية إّ  نلمسيحيين فى 
مصر يرو  فوى شوخوم نلورئويو  عوفود نلوفوتواح 
نلسيسى حامياً وحصناً ضد نلجماعوات نلرهوابويوة 
كما أشار نلكاتم ونلمؤرخ "سوتويوفوا  كونكوا" فوى 
موالا إلى أيّا بوالضوافوة إلوى كلوك فو ّ  نلسويوسوى 
ضامناً لنحد  نلمصريويون، وأيّوا فوى حوربوا ضود 
نلتن يمات نلسالمية يومو ّول نلودرع نألخويور نلوذم 
يحتمى خلفا مسويوحويوي نلشورق وقوفولو وه نألقوفواط 
لتضميد نلجرنح نلتى خلّفت ا نل جوموات نلرهوابويوة 
ضدهه كما أوضل نلكاتم فى موالا "نلسيسى أخر 
حصن لمسيحيى مصر" 

نلوتونو ويوموات نلرهوابويوة أّ  
أافح  عودونً مشوتورك 

نلمصرم ونألقفواط بواود للن اا 
عد  كنائ  فوى أعووواب حوورق 

عزل نلرئي  نلخننيى محمد مرسى، الفوتوة إلوى 
أّ  نلسيسى يساى للحفا  على ركائز نلدولة نلوتوى 
ورث ا منذ ع د عفد نلناار، ونلتى تشّكل نلواومون  
نلرئيسى ضد نلوجومواعوات نلرهوابويوة نلوتوى تونوفوذّ 

 هجمات ضد قننت نألمن من حين ألخر
 

تعرف عيى راوا ال سئوليو ال ل عه بشأع غي  
 مبانى يصيى فيها االقباط إلرضاء ال تشدايو 1

كتم   يوا ر شوكورم كوايو  ر و  نلوموسووونلويون 

مفجاا وونحد  لتفرير غلل نرباة مفايى كونوسويوة 

فى قرية نلحاجر مركز ساقلتوا بسونهواج وقوريوة 

نلوشيرم وقرية نلكرا مركز نبنقورقواو وقوريوة 

نلشير عال  مركز نلمنيا ، با  نلسفم للغلل اليو وه 

يخافنن على سالمة نلمسيحيين مون نلوموتوشود يون     

هكذن كا  ر  نلويا نت نلرسمية فى نلجلسات نلوتوى 
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 سلوكيات كنسية
 أبونا بولس فؤاد

 رفع بخور عشية
 

وهو القسم الثالث من صالة العشية وفيه  ُفهحهاهه الهوهيهفه  وُفه فه  
البخور بعد صالة الشهفه  و وصفىهأهش ةواهيهة اله اُهدُهن وصفه ص ه  

اماجيد( الخهاصهة بهالهعهذراق والهقهدُسهيهن  هم الذوكىولوجيات )ال
 صفىههأههش ةواههيههة ا اههجههيهه   ههم ا اههجههيهه  فههالههبهه كههة  ههم الههخههاهها  
وجدُ  بالمالحظة ةن صالة العشية كأُّوها صهفهون جهارم الهمهذبهه  
وحاش حينما ُدج  الشمامسة ألداق دورة البخور ةمها  الهفهاههن و 
عأيوم ةن ُقحوا جارم المذبه بعدها حيث ةن صالة العشية صهعهاهبه  
اوع من ا ساعداد لأقداس ا لوش فش اليو  الاالش وال صوجد ذبيحة 

 عأش المذبه 
هنهاهظهم  ولفش صحظش صالة العشية بجمي  ةُساموا بهالهحه هور الهمف
والفثيف و البد من ةن صاوف  بعض األسباب الاهش صهجهعه  الهنهاس 

 راغبين فش الح ور لما ُحقق  لوم من فائدة روحية واحسية:
 ( ُفون موعدها فش ماناول غالبية الحاض ُن والمشاركين 1)
 األداق الماقن من الشمامسة والىالة الوادئة بدون إساعجال م   (2)

 وضوح الم د ات 
( إساخهدا  وسهائه  ا ُ هاح الهالنمهة مهن اهااهات لهأهعه   3) 

وص جمة لنىوص األلحان ةو صهدرُسهوها لهأهنهاس واه ح مهعهااهيهوها 
وصونُ  المطهبهوعهات عهأهش الشهعهش حهاهش ُشهاه   الهجهمهيه  فهش 

 الىأوات 
الانبي  عأش الشمامسة والم صأيهن بهعهد  ا اهحه اد بهاأللهحهان ةو (4)

الميف فون وض ورة إا ا  الشعش فش الم دات واأللحهان و فهقهد 
ةصبه هذا الواجس من ةُوى األسباب الاش صنح ِّ  الناس من ح هور 

 الخدمات الفنسية 
إهاما  اآلباق الفونة بالانبي  عأيوا فش القداسهات وا جهاهمهاعهات (5)

 ومهههههن جهههههالل ا فهههههاهههههقهههههاد والهههههخهههههدمهههههة الههههه عهههههوُهههههة 
( ُمفن ص صيش عظة ةو درس كااب ةو صهحهدُهد مهواعهيهد لهقهبهول 6)

هه  الههنههاس عههأههش الههحهه ههور   ا عههاهه افههات بههعههدههها حههاههش ُههاههشههج 
( صنظيم مسابقات مانوعة سواق عن صأوات العشيهة اهحهسهوها ةو 7) 

ِّهش الشهعهش عهأهش  عن درس الفااب ةو ةى اوع من المسابقهات ُهحهح 
 ا هاما  بالح ور 

( صنسيق مواعيد األكالي  والخطوبات والجنهانات وةى جهدمهات 8) 
 ةجهههههه ى بههههههحههههههيههههههث صههههههفههههههون بههههههعههههههد مههههههواعههههههيههههههد 
العشية وال صفون صالة العشية موضوعاً هامشياً ُمفن إلهاها أل ألى 

 سبش 
( الا كيش عأش صأوات العشيات الخاصة بأعياد الفنيسة وةعيهاد 9) 

القدُسين وصقدُم صأوات طقسية واضحة من جوة األلهحهان واألداق 
و وُاحب ذا لو صفون هنا  دعوات لهقهامهات مشهوهود لهوها بهالهعهظهات 
ً و وصهاهسهأ هم األجهيهال  النافعة حاش صعمِّ الحائدة وُنوض الناس روحيها
الىاعدة طقس  الفنيسة وةعيادها بط ُقة صأقائية حاش ال ُ ي  هذا 

 الا اث ال ائ  دون ةن ادرى 
ِّ  هذأل الخهدمهة 11)  ( صسوي  المواصالت لأناس فش الفنائس الاش صقد 

عوا عأش الح ور والمواظبة   حاش ُاشج 
( ا باعاد عن ال وصينية فش األداق والاشا  الاجدُد فهش ةسهأهوب 11)

ب المأ  إلش النحوس و جداماً ومخدومين   الخدمة حاش ال ُاس  
فش كافة الخدمات و حهيهث   –بوج  جاص   –( إا ا  الشباب 12) 

 ةاوم الجي  الذى سيحم  ال اُة مساقبالً  
 

صالة العشية صالة رائعة ولوا صأ يه هها اله وحهش الهمهبهااه  عهأهش 
النحس و واألهاما  بوا ُجع  منوا جشق ةساسش من ح ور الهقهداس 
فش اليو  الاالش   وعأش ك  فه د مهن ةفه اد الشهعهش ةن ُ ه  فهش 

 اعابارأل ةن ُح   هذأل الىالة م ة ةسبوعياً بقدر المساطاع 
 

ن والتقدمات  القرابي 
هش ما ُقدم  ةبناق الفنيسة من عالمات المحبة لفنيساوم فش افه  
ةاياق ةو مواد صهحهاهاجهوها الهفهنهيهسهة مهن اهمه  وبهخهور وسهاهور 

 وةباركة     إلخ  
وصوجد ةواية )صهالة( جهاصهة بهوهلالق الهنهاس صسهمهش  ةواهيهة 
الق ابين  صىأيوا الفنيسة جو اً فش صالة بهاكه  فهش ةُها  اآلحهاد 
اً فهش صهالة بهاكه  فهش بهقهيهة األُهها   ه    واألعهيهاد السهيهدُهة و وس 
وال اك ةن هذأل المشاع  الطيبة لو صهوفه ت عهنهد غهالهبهيهة ةبهنهاق 
الفنيسة و لىارت الفنائس فش غهيه  إحهاهيهام لشه اق اهشق مهن 

حاَ   ةصالً(   الخارم و )وهو المف
ِّمهون بهوها الهاهقهدمهات   غي  ةن البعض ال ُدركون الفيحية الاش ُقهد 
ف بما صجد فش ةحد الفنائس ةكث  من جمهسهيهن طهقهم فه   مهذبهه 
ً لهاهخهشُهن  ا  لباب الويف   وةحياااً ال صجد الفنائس مهفهااها ومائة س 
الشم  الوارد إليوا و ةو ُفح   الناس ةاواع من البخور ةو الدُيهق 
هههق والهههمهههطهههأهههوب صهههقهههدُهههمههه  عهههأهههش الهههمهههذبهههه   مهههمههها ال ُههها هههح 
لذلك ُفون من الالئق ةن ُاواص  مهن ُه غهش فهش صهقهدُهم اهشق 
لأفنيسة م  ةحد اآلباق ةوالً و لمع فة ما هو مطأوب لأفنيسهة حهقهاً 
 وما هو ماوف و حاش صفون الاقدمة اافعة ومحيدة لخدمة الهفهنهيهسهة 
فقد ُحف  ةحد األاخاص فش صقدُم ف   مذبه بينما صفون الفنيهسهة 
فش حوجة إلش ُطعة من السجاد ةو م وحة كهوه بهائهيهة     إلهخ   
ً ذو فهائهدة حهيهث ُهاهم صهوجهيه   فيفون الاواص  م  الفاهن مسهبهقها

 العطاُا والاقدمات لأوجوة الىحيحة 
ساعمأة  ِّم  الناس ُاأخ ص فش األاياق المف واوع آج  من العطاُا ُقد 

 والاش لم ُعد لوا فائدة ألصحابوا  وهش اوعان:
ِّ  إحايام لألسه ة  النوع األول : صاله لإلساخدا  ولفن  لم ُعد ُمث 
ةو لأشخص مث  دوالب لهأهمهالبهس ةو مهنه هدة ةو ةى اهوع مهن 
األ اث و وهو فش حالة جيدة  ) انىه بأن صقو  كه  ةسه ة بهعهمه  
جْ د لمحاوُات المنشل سنوُاً  والششق الهذى لهم ُهاهم اسهاهخهدامه  

اوائياً جالل العا  المنى   ُشي  إلهش ةن ههذا الشهْش لهم ُهعفهْد له  
 لشو  ( 

النوع الثااش: وهو ةاياق ال فائدة منوا وال صىأه ألى اشق و في ى 
ِّموها لأفنيسة   اصحابوا ان ُقد 

الفنيسة ُاةحبائش ليست مقأش لأقمامة وما صقدم  لأفنيسة فأات صقدم  
ِّ  ألصدُائك وةُ بائهك األاهيهاق  لأسيد المسيه اخىياً  فإن كنَت صفقد 
الجيدة والنافعة )البعض ُق ون الساعات فش األسواق لأبحث عهن 
ِّ  لهأهمهسهيهه ُهمهامهة  هدُة مناسبة لشخص عشُش( و فو  ُأيق ةن اقهد 

 المنانلو وهو ةعش صدُق وةحش رفيق ؟ !
هالهة ةو  ةصعش م ةن ُأصش اليو  الذى ُساوعش البعض فف ة صهقهدُهم غس 
 الجة جدُدة لأفنيسة لاجويش ع وسة ةو مساعدة ةس ة ال صسهاهطهيه  

 الش اق 

 العشور
العشور وصي ة إلوية ةعأنوا ال ب فش العود القدُم لأشعش اليوودى 
ب إلش هللا:  فش بداُات صوذُش الشعش روحياً وصعأيم  كيحية الاق ُّ

َن اْلَحْق   َسنَهةً »)  مف م  ي َُْخ ف َك ال ذ  يً ا صفعَشِّ  ف كف   َمْحىفول  َنْرع  صَْعش 
( وُد ةَم  هللا باخىيص ما ُ د من العهشهور 22:    14ب َسنٍَة )صث 

ليفون لسبط الوى ) سبط الفونوت( فوم لم ُفهواهوا ُهعهمهأهون ةى 
بِّ  َرف هيهعَهةً  عم  آج  ,  إ ن  عفشفوَر بَن ي إ ْسَ ائ يَ  ال ا ي َُْ فَعفواََوا ل أ  
ْم: ف ي َوَسط  بَن ي إ ْسَ ائ هيهَ   يبًا  ل ذل َك ُفْأتف لَوف ُِّ يَن اَى  َُْد ةَْعَطْيافَوا ل ال و 

يبًا  (24:  18)عدد  .«الَ َُنَالفوَن اَى 
ِّ  الناموس ال لينقف   : )مت  ( و 17:    5والسيد المسيه ةصش ليفم 

( و 39  -  38:    5فونا  بعض الوصاُا ُا  باعدُ  محووموا )مت 
( و ولهمها 12:    21ووصاُا ةج ى لم ُمس وا بأى صعدُه  : )جه  

جاقت المسيحية و كاات العشور من ضهمهن الهوصهاُها الهاهش ُها  
السيد المسيه بإج اق بعض الاعدُ  فيوا و فبعد ةن كاات الوصهيهة 

هَن اْلهَحهْقه   »    مف م  ي َُهْخه ف َك ال ذ  يً ا صفعَشِّ  ف كف   َمْحىفول  َنْرع  صَْعش 
هْن »:(   ةصبحت و 22:    14َسنَةً ب َسنٍَة )صث  ب  إ لهَوهَك م  شُّ ال   صفح 

َ  )مت  ْن كف ِّ  ف ْف   َكو َوم  ْن كف ِّ  اَْحس  ( و وال 37:   22كف ِّ  َُْأب َكو َوم 
شِّ و ُعطش بدون حساب   اك ةن الذى ُفح 

والعشور هش اىيش ال ب فش ما ُفسبف  الم ق وليَست عطي هة ةو 
صقدمة ُاح    بوا ا اسان عأش هللا  لذلك صقب  المسيحيهة الهعهشهور 

مهمها ُهمهفهن ةن  -الذى ال ُمفن النشول ةُ ِّ مهنه   -كالحد األداش 
 ُقدم  ا اسان هلل 

ولما كاات العشور هش اىيش ال ب فش مها ُهفهاهسهبه  ا اسهان و 
ف فيوا بمع فا  الخاصة و وعأي  ةن  فأيس من حق ةحد ةن ُاى  
عوا  ُساشي  م ادأل ال وحش )ةب إعا اف ( فش هذا األم  و ةو ُود 

 فش جشااة العطاُا والنذور بالفنيسة 
وبم ور الشمن و ةصبه لحظ   العشور  هو الاعبي  الهذى ُفهطهأَهق 
عأش ما ُجش ةن ُقاطع  الم ق من دجأ  لاقدُم  لأ ب و بينما ههو 

ُفون عادة ةكثه  مهن الهعهشهور و كهمها   –من النظ ة المسيحية   –
 سن ى الحقاً 

ولفش صفون العشور صحيحة ومقبولة ُنباش ةن صاواف  فيوا بعض 
 ال وابط الاالية:

( صقدُموا بح ح وليس عن صذمُّ  ةو إك األ    المعطي المسه ور 1) 
 (7:  9كو 2ُحب  هللا  )

( صقدُموا عن ا ُ اد الىافش وليس عن رةس المال  فىاحش 2) 
الم صش الشو ى ُقاط  ماال ُق  عن العفْش  من راصب  الشهوه ى و 
ش ماال ُق  عن عفش  مفسب  من صجارص  و وصاحش  والااج  ُحس 
ه ِّ ُهقهد  مها ال ُهقه  عهن الهعفهشه  بهعهد إسهاهقهطهاع كه   العم  الحف

 المى وفات )الماعأقة بالنشاط ةو العم (     وهفذا 
( عد  صأج  صقدُموا حهاهش ال صهاه اكهم وُىهبهه مهن الىهعهش 3) 

 إحاسابوا ةو دْفعَوا 
( ال ُمان  الم ق عن صقدُموا صحت ةى ظ ف كان و ال مه   4) 

وال مى وفات صعأيم ةو مى وفات سح       فوش إجابهار لهمهدى 
  قة ا اسان فش عم  هللا ومحبا  

ف فيوا حسش المشام الخاص و كأْن ُى فوا 5)  ( الُجون الاى ُّ
الشخص عأش بعض األُ باق المحااجين ةو فق اق معي نهيهن   وإذا 

مِّ م اعاة ماُأش: و   دعش األم  فيفون من المف
ْأم األب الفاهن وإراادأل   -ة  ف بع   : ةن ُام الاى ُّ
: ةا  فش حالة ُيا  من ساعدااأل بهإعهادة مها ةجهذ ) ولهو بهعهد  -ب 

 سنين طوُأة( ُام إُداع هذأل المبالغ فش صندوق الفنيسة 
ف في  اىف المبأغ المفخى ص لأعشور  -م   ال ُاجاون ما ااى  
( ةُ اً العشور ليست ُاص ة عأش المبالغ الهنهقهدُهة ) الهدجه ( 6) 

الذى ُاقاضاأل ةو ُفسب  الشخص و لفنوا صماَدِّ لاشمه  كه  عهطهاُها 
ً إذا  هللا لإلاسان  فال ب ل  عفش  ساعات اليو  والاش ُفون رائهعها
إساخدمناها فش الحدُث م  هللا   وا اسهان ُهقهد  عفشه  مهواههبه  

 وإمفااياص  وهفذا 
( ةجي اً و فإن العشور هش إحدى الهوصهاُها الهمه صهبهطهة بهوعهد 7) 

يَ  اْلعفشفور  إ لَش اْلَخْشاَة  ل يَففوَن ف ي بَهْيها هي َطهعَها  و  إلوش :  َهاصفوا َجم 
و إ ْن كفهْنهتف الَ ةَْفهاَههف لَهففهْم كفهَوى  هنفهود  بفوا ي ب وذَاو َُاَل َربُّ اْلجف َوَج ِّ 

و َوةَف يضف َعأَْيففْم بََ َكةً َحا ش الَ صفوَسَ   )مال   (11:  3الس َماَوات 
 فش الم ة القادمة ااحد ث عن   البفور 

 

ام
َّ
د
ُ
 تابع منظومة الخدمة ....إعداد الخ

من ةهمِّ وةجط  ما ُمفن القيا  ب  فش ةى مجال مهن الهمهجهاالت و 
 هو إعداد الفوادر الهبهشه ُهة الهاهش سهوف صهقهو  بهأداق األعهمهال 
وإن كاات المش وعات العالمية لن صخس  سهوى بهعهض األمهوال 
فش حالة وجود ةجطاق فش الانحيذ و فإن الخسارة فش مجال الخدمة 

سيفون فهش الهنهحهوس   –فش حالة وجود ُىور فقط وليس جطأ  –
الاش مات المسيه من ةجأوا و والهاهش ُهد ُىهعفهش إسهاه دادهها و 
عدِّ جيداً( سبباً فش عث ة ُد ص افق المخدو   وُفون الخاد  )غي  المف

 مدى الحياة 
ِّه ةهمية إعداد الخاد  الجيهد إعهداداً  ُىدت بوذأل السطور ةن ةوض 
صحيحاً حاش ا من جدمة رائعة وااجحة صسام  إلش مدى األُا   

د ا  صحيحاً وفع االً و  ولفش ُفون إعداد الخف
 ُنباش م اعاة ما ُأش:

 
( ةن ُفون من ُقو  با عداد ههو اهحهسه  1)

ههن مههن مههعههأههومههاصهه   ِّ سههوىِّ الههنههحههس مههاههمههف 
واجاباراص و ع ُق فش إرصباط  بالفنيسهة و 

 ةور وذكسش المعاقد جمأة وصحىيالً 
إجايار األفه اد الهذُهن صهحهت ا عهداد  (2)

ب  ُفون بط ُقة راُية ال صسمه باهسه ُّ
عناص  غي  اافعة ةوحه مهان كهوادر 

صالحهة و وال ُهخه ه  لهألههواق الشهخهىهيهة ةو الهعهواطهف 
 ا اسااية 

الا كيش عأش صقدُم موضوعات وب امج صناسش روح الهعهىه   (3)
 وليست من النوع الذى عحا عأي  الشمن 

ا هاما  با عداد النحسش وال وحش لأخاد  ةكهثه  مهن ا عهداد  (4)
 األكادُمش وحشو المعأومات فش الذهن 

صدرُش الخاد  عأش ةسأوب المشاركة والهحهوار فهش الهخهدمهة  (5)
ال  وسط المخدومين  م   حاش ال ُفون مف

د ا   (6) بأن كه   -ُب  المخدومين  -ُناعة المسئولين عن إعداد الخف
األاشههطههة والههخههدمههات فههش الههفههنههيههسههة صىههش فههش جههااههة سهه  

 ا فخارسايا ةوالً وةجي اً 
ه اً   (7) ا ح الاحدُهات الهاهش صهواجه  ا ُهمهان الهمهسهيهحهش مهلج 

باساحاضة و واساجالب الماخىىين فش بعض الهعهأهو  مهثه  
 ا دمان وا لحاد والعولمة و وعد  ا كاحاق بقيادات بعينوا 

إصاحة الح صة لأمشا كين فش فىول إعهداد الهخهدا   ظهوهار  (8)
ُدراصوم ومدى اساحادصوم مما درسوأل وذلك عن ط ُق الخدمهة 

 العمأية وا جابارات الميدااية 
صويئة احسية المشا كين لقبول ةى جدمة ص اها القيادة الفنهسهيهة  (9)

والانانل عن ر ُاوم الخاصة حهاهش ال صهنهشهأ روح ا اهحه اد 
 بالخدمة ةو الفب ُاق فش احسية من سيخد  مساقبالً 

ض ورة إكمال المنوج وصاطيا  بالفام  بطه ُهقهة صهحهيهحهة   (11)
حاش لو ةضط  األم  إلش نُادة مدة الدراسة و وا باهعهاد عهن 
صخحيض المق ر واطش بهعهض الهمهوضهوعهات ةو الهحهىهول 
بحجة ضيق الوُت  فنحن لسنا فش مدارس ةكادُمية ةو معهاههد 

 دراسية 
الا كيش عأش صقدُم المحبة لأجمي  وصقدُم الخدمات والمساعدة   (11)

ألى ةحد باضِّ النظ  عن  الجهنهس ةو الهأهون ةو الهعهقهيهدة ةو 
 الطائحة 

 اإلجتماعات الدورية
ر النجاح ألى كيان ةو ملسسة بدون وجود اوع من  ال ُمفن صىوُّ
 الهههمهههاهههابهههعهههة لهههنهههشهههاط ههههذا الهههفهههيهههان ةو الهههمهههلسهههسهههة 
وا جاماعات الدورُة ةحد ةهم عوام  الماابعة الناجحة  فحش ههذأل 
ساَجد ة والهطهارئهةو  ا جاماعات ُام مناُشة الق اُا األساسية والمف
واجايار الفوادر النافعة وصقييم الخطط السابقة واعهاهمهاد الىهالهه 

 منوا واسابعاد ما  بت عد  فائدص      وهفذا 
وعأش مساوى الفنيسة والخدمة و حيث صاعد د األاشطة فش الهوُهت 
الحالشو ُىي  من ال  ورى لأااُة وجود هذأل ا جاماعات لهمها 
لوا من فائدة واح  عظيمين  فاجاماعات الشمامسة مثالً ُناج عنوها 
صوحيد األداق وظوور الهمهواههش ووُهاهم فهيهوها مه اجهعهة الهطهقهس 
وا حف  و واجاماعات الًخد ا  ُماأشق فيوا الخاد  بفأمات روحهيهة 
وإراادات كاابية واجابارات األُدميهن و وُ هْس عهأهش ههذا بهقهيهة 
األاشطة الاش ُنباش ةن ُفون ألع ائوا لقاق دورى صفون  همهارأل 

 ما سبق ذك أل وةكث  
ولكى يكون اللقاء الدورى فاعالً ومؤث ِّراً ويأتى بالثمار المطلوبة  

 ، يالحظ فيه توفُّر ما يلى، على سبيل المثال وليس الحصر:
( ةن ُفون ك  من موعد ا باداق وا ااواق  اباْين بال صاييه  ةو 1) 

 صأجي  
 ( صفون بنودأل واضحة ومحددة سأحاً لحائدة ةع ائ  2)
( ُبدة بفأمة روحية من الفااب المقدس و وال ماا  مهن بهعهض 3) 

 الاأمُّالت ال وحية 
 ( الاحدُّث عن ا ُجابيات ةوالً لاشجي  الحاض ُن 4)
حا ضهة 5)  ( ع   ا حاياجات وا ااياُات م  صقدُم الحأول المف

 بقدر ا مفان 
( ا باعاد عن   اْخَىنة المواُف  والهاهحهدُّث عهن الهمهسهائه  6) 

 بىحة عامة 
( إااقاد بعض السأوكيات الهخهاطهئهة لهبهعهض األع هاق ُهفهون 7) 

 بط ُقة صمي  إلش الاأميه اكث  من الاى ُه 
 ( السعش الدائم  عداد الفوادر المساقبأية 8)
ه ِّ اله ب 9)  ( ا هاما  بف  رةى موما كاات ُهامهة صهاحهبه  و فس 

 (14:25لخائحي      )مشمور 
( إفاقاد المااي ِّبين عهن ا جهاهمهاع ودراسهة ةسهبهاب الهاهيهاب 11) 

 والعم  عأش إُجاد حأول لوا 
ر الهخهدمهة 11)  ( صو يق محاض  الأقاقات لهمهعه فهة صهارُهخ صهطهوُّ

 وم احأوا 
( الاأكُّد من سالمة وصول األففار الجدُدة ةو القه ارات إلهش 12)

 جمي  المخدومين )حسش اوع الخدمة وا جاماع( 
( إلاشا  ك  ع و بأى إجاماع ب  ورة صنحيذ ما صم ا صهحهاق 13) 

 عأي  طالما حان عأش موافقة ةغأبية ا لحاض ُن 
 ( إجااا  الأقاق بالىالة فش ك  األحوال 14)

هش  ةمهيهن الهخهدمهة  و ُهمهثهأهوها فهش  وُفون لف  جدمة مسئول ُسم 
ً عههأههش ةُهه ِّ صههقههدُهه    إجههاههمههاع األمههنههاق الههذى ُههنههعههقههد مهه ة اههوهه ُهها
وبلقاء أمناء الخدم  فى الكنيس  مع الكاهن )الكهن ( يمكن بسهةولة  
تحديد اإلحتياجات المطلوب  وإزال  التعارض بينهةا ، كةمةا يةمةكةن 
ض  تنسيق المواعيد واللقاءات والمناسبات األخرى فال يكون تةعةار 

 أو إضطراب فى سير الخدم .
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  معلومات طبيه غذائيه 
 

 الموضوع الرابع عشر
 

 Osteoporosisهشاشة العظام 
 

كلمة هشاشةة عةيةاة  لش ليشةد قةتة ة   ة عةة 
وصالبته وقصةحةع ضة لةة يةلةذة ة  وهة ل 
قاطحق ضل  لييظام ضا مةا عةتة ة  صةالبةتة ةا 

 وعذ ش ض لة يلذ   ب   ية 
ميااها صلة باييظام لما كلمةة  Osteoكلمة 

porosis  .ميااها ليتخلخل وف  لش ليصالبة 
 

و  ة وصالبة لييظةام عةتةمةيةل فة  ليةذةمة ةة 
ليذح  ة من ليذاي   م و ةلة ةل مةن ليةمةيةا ش 
لآلخةة ف فةة  ليةةيةةظةةام وليةةةاةةاش . كةةمةة ةةة 
ليذاي   م ف  ج م لالن اش ليذامل ليام   ة  

مةاة ةا    ٪٩٩ك ل  ج لم وح لي   ٥.١عصل 
 فةةةةةةةةةةةةةةةة  ليةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةظةةةةةةةةةةةةةةةةام.

وم ت ف كم ة ليذاي   م ف  لييةظةام عةمةيةل 
كحاك لال خار ماه  كم ة ليةذةاي ة ة م ليةتة  
عخزش وما ه  كم ة ليذاي  ة م ليةمة ة ة بةة 
ف  لييظام. وف  لقام ليطت ية وحةتة  ضةمة  

ةاة قذ ش ليصايع يذم ة ليذاي   م ليت   ٥١
عخزش ف  لييظام لكي  من ليم   ب مةاة ةا 

   Dوكل ذيك قيتم  ضل  وجة   فة ةتةامة ةن 
 لي ف ق اض  ضل  كم ة ع ة ب ليذاي   م. 

 
 األعراض

من ليمؤةف لش هشاشة لييةظةام ال عةيةطة  
لف ضالمة م ح ة وال قشي  لالن اش باف آيم 
لال لذل ح ث ش خ لو ك   ف  لييظام ويذن 
ضةةاةة  ءجةة لف ليةةذةةشةةف ليةةطةةحةة  وليةةتةة ةة  
ليميمل  قتضةع بةاش ليشةخة   ة  ءصة ةب 
بةة ةةشةةاشةةة ليةةيةةظةةام ويةة ل ق ةةمةة    ليةةلةة  
ليصةةامةة وو. ومةةن ليضةة لر ليةةمةةتةة خةة ة 

ي شاشة لييظام وليت ث   لي لح  ضل  ضةظةام 
ة ليةةظةة ةة  هةة  عةة ةة   ةةةلةة ةةلةةة لةةةةةلةة ةة

ليةةظةة ةة ........ لو عةة ةة   ليصةة ر ليةة  
لالمام ....... و ة  قةؤ ف كة يةك لية   صة  

 ج م لالن اش ليمصاب باي شاشة
  

 المسببات
  Dنةةةةةة ةةةةةة  فةةةةةة ةةةةةةتةةةةةةامةةةةةة ةةةةةةن -٥

وهةة  ليةةيةةامةةل ليكةةحةة  وليةةمةة ةةم يةةتةةخةةزقةةن 
ليذاي   م ف  لييظام وءف ن   فة ةه قةمةاة  

 ع ة ب ليذاي   م ف  لييظام
 بي  لن طاع لي ورة ليش  قة -٢

وي ل فاش هشاشة لييظام ف  ه ل لييم  لكية  
ف  لي   لت من لي جال الن طاع لية ة مة ش 

 ليا ائ .
 كح  لي ن  -٣

هشاشة لييظام    عظ   ف  لي جال وليا اف 
 ميا ضا  ليذح 

 ض م لي  كة وليذ ل وليخم ل -٤
 ض م ليتي ر يلشمس -١
ليمش وبات ليةاةاةقةة ليةمة ةذة ة  كةية ة  -٦

ليمش وبات ليااةقة ليم ةذة ة مةيةل ليةذة ال 
ب ن لض ا ع اض  ضل  ة ب ليذةاي ة ة م مةن 
لييظام وميال ضمل  ي يك لذل ءخ ت بة ةضةة 
وولي  ف  ك ب مش وب غاةف م ةذة  
يم ة ق م ن لو لكي  قالحظ لش  ش ة ليح ضة 

 عت لل لف ف  لش كاي   م لي ش ة
 ةقا ة ليملع ف  ليم ك الت -٧
ليمش وبات ليذ  ي ة بة نة لضة ةا ع ةاضة   -١

 ضل  ف  لش ليذاي   م ف  لييظام
مش وبات ليذاف  ن  م اوئ لإلكيار فة   -٩

ش ب ليشاف  ولي   ة ق اضة  ضةلة  ةة ةب 
 ليذاي   م ف  لييظام

ليا ذ ع ن متميال فة  كةية ل ليةتة خة ةن  -٥١
ولةتيمال ليش شة يه ع ث   لار ضل  ف  لش 

 ليذاي   م ف  لييظام
ة ف ليتا قه  يه لة رقةن لوال يةية م  -٥٥

عخزقن فائض ف  ليذاي ة ة م وثةانة ةا فة ة لش 

كم ه كحة ة ل مةن 
مةةةةةةةةةةةخةةةةةةةةةةةزوش 
ليةةةةةذةةةةةاي ةةةةة ةةةةة م 
 بةةةةةةايةةةةةةيةةةةةةظةةةةةةام

الوووووووووقووووووووايووووووووه 
  والعالج 

 
ليةةاةةاحةة ةةة  -لوال

ليةةاةة لئةة ةةه  ليةةتةة  
ع ةةةاضةةة  ضةةةلةةة  
عةةةةةةةةخةةةةةةةةزقةةةةةةةةن 
ليةةةةةذةةةةةاي ةةةةة ةةةةة م 

 باييظام
 ف  ليةح عو ٣-٢ليح ض   -٥
 لي   قن وليت نه ولي ايم ش -٢
 لنةةةة لع ليةةةةتةةةةحةةةةن ليةةةةمةةةةخةةةةتةةةةلةةةةتةةةةه -٣
 لي ل ب ومشت اعه ٤
 ليمش وم -١
ليذ مب وليخض ولت ليطاةجة لي لكاه  - ٦

 ليل ش
 ةقةة  كةةحةة  ليةة ةة ت وةقةة  لي ةةمةةك - ٧
 لإلكةةيةةار مةةن ليةةتةة لكةةه ليةةطةةاةجةةة  - ١
 ليشةةةةاخ ليخضةةةة  بةةةة وش ةةةةةذةةةة  -٩
 

 ليي لمل ليت زق ي ج ا -ثان آ
 
 لي قاله وضل  لي ةل مة لومةه ليةمةشة  -٥
 ليتي ر يةلةشةمةس يةمة ل  ةلة ةلةه قة مة ةا -٢
ليذشف ليةطةحة  وليةتة ة   ليةمةيةمةلة   -٣

وض م ليةتةية ر  Dيمي فه م ت خ ڤ تام ن 
 ي شاشة لييظام

 
 د. فؤاد ج بطرس 

 ماجستير تغذيه ونمو األطفال

 
 

 لي لف  لالخ   -
 
 
 
 

لكتب ضن م ل ع ق حب ي  ويذي  قن حزش وغضب ش ق قةن 
بل و لق ف ما قتيلق ب  قة ليتذ  وليتيح   ضةن لية ءف . فةمةاة  
فت ل ي    ب ص  ل وف  ءكي  من م ةال نشة  ضةلة  صةتة ةات 

 .متلة ليماارل ب لةطة لالخ لي كت ر / مت ف ش اعه
/   ٤/    ٥٦بةتةارقة   -م ايه بيا لش " لرفي ل ءق قذم ضن ليذا  ه 

٥٦.  
 -م ايه بيا لش " نظ ل مت ن ة ح ل  ان ش بااف وع م م ليذاائس 

  .٥٦/  ٩/  ٥٦بتارق  
رهةاب مةن لية لخةل   -وءخ  لً م ايه بيا لش " ضا ما قة عة ةاةا لالب

  .٥٧/  ٩/  ٥٧بتارق  
وليت  ق اجم ف  ا  . مت ف ش اعه كةل مةن قةخةايةتةه لية ءف ءو 
قيارر وج ات نظ ل ف  بيض لي ضاقا ليت  عة ةمةاةا جةمة ةيةاً 
ك  حاط ولالختالف ح ي ا ولر ، ولش عي   لالّرلف ي س جة قةمةة 
لو كت  وإي ا ، ف   قتيل من نت ه ليم لف  ليوحة  لية حة ة  ، 
وليصةةا ا لالمةة ةةن ضةةن جةةمةة ةة  شةةطةة ش ليةةذةةاةة ةة ةةة ليةة ةةحةةطةة ةةة 
ليرث ذوك  ة ورضاع ا ، وءنه ه  وح ل لي ف قةمةلةك لية ة ة ة ةة 
كل ا ، وليخح   ف  كل ليم ر ة اة ا و ان ن ا وإ لرقةا ... كةل 
ه ل ف  ءةل ب غ   الئق ال قم  بصله لي  ل ب لية ة لر، مة  
ليت     من ش ش ليمختلت ن ميه وإع ام م ب فظ  ليتة ةم وءشة هةا 
بشاضه وصل  لي  وصت م باالرهاب  ن ميل ةم مةيةل مةن فةتة  
كاائ اا ف  طاطا ولإلةذا رقة، وليحط ةة ةه   رلجة  ليةمة ةايةه 

و وبذلمات ه  ل ة ب لية  لي ةب ولية ة ف  ٥٧/٩/٥٧بتارق  
ما ا لي  ليم ل ض ه وعحا ل لي ءف ولحت لم لي ءف لالخ  رغم 
لش علك ليفذار ليمتيارلة ميه    عذ ش باافل مخلصه ونةابةيةه 
من ءبااف مخلص ن يلذا  ه ما م من هةم ءكةا قةمة ة ش قة ةمةلة ش 
 رجات ضلم ه ضل ا ورجال  ةانة ش م ةتةشةارقةن وخةحة لف فة  
متال عخصص م ، وءش هؤالف إنما قيح وش ضن رءق م من ءجل 
إصالح ةلح ات وعتا ف ءخطاف    عش ل ةمية وص رة ليذا  ة 
ً لالخ  .  لي حط ة لو    عتلب ليض ر ضل  ليذا  ةه ، مةتةاةاةة ةا
مت ف لش عياي م إنت لاا ليم    وكا  تاا ليي ق ه مةحةاة ةه ضةلة  
ءةا  مت ن من ليص ا وليشتاضه ف    ل لي ق " ال عخف بل 

ً عة ة رنةا  ٩     ٥١عذلم وال ع ذ  ،الن  ءنا ميك " ءع  ، ءقضةا
عياي م لإلنت ل ليم    من لي قاف وم اباة لي ج ل ولنه " قاحا  

ولقضاً   ل ليذتةاب  .٢٩     ١لش قطاع هللا ءكي  من لياا  " ءع 
ليم    ف  م    لخ  " محة فف ليةمة نةب ، ومة نةب ليةحة فف 

 ٥١   ٥٧ءم  ." كالهما مذ هة لي ب
عذم م ليفة لل وءةةلة ب ليةتة هة ةب وليةتةخة قةف وليةتةخة قةن ، 
ةةب فةة  صةةايةةع بةةاةةاف  وليةةةلةة ب لإلرهةةابةة  ليةةتةةذةة ف ال قنصء
ليمتتميات لي  ل لي  قه ، ءقضاً ي س ءةل ب م     كا   ، 
كما وءناا كلاا بش  وكلاا مي لة ش يةلةخةطة  ، وهة  نةتة ةه  . 
مت ف ش اعه لي ف كتب ف  لحة ف مة ةاالعةه لي ةابة ةة بةيةاة لش 

و  ائال   ٢١٥٦/    ٤/  ٥٧بتارق   - لرفي ل لق قذم ضن ليذا  ه 
" لش لُةل ب لييايم غ   لُةل ب لي    ليم  ع ، فةايةيةايةم قة ةمةه 
عذ قن رءف ضام ولة  قتحاال من قتطلية ش لية  ةضةامةه ةلئةتةه 
قت ل ش رءق م وءفذارهم ضل  ءكح  ض   من عابي ة ةم رلفةية ةن 
ص ع م ف ا ص ت لي ق وليي ل عماما كما فيل رؤةاف ليذ اه 
ةاضة صلب لي  ة  ليةمة ة ةع " . لذ لش هةاةا  رؤةةاف كة ةاةه 

قة ة ل  ٥٧/    ٩/    ٥٧ءخطاؤل . وفِ  م ايه لي ابق لي ك  بتارق  
" لبتل   لالمه لي    قه ف  لي    لي خ كاش ف ه لي    ليةمة ة ةع 
يه ليمت  ضل  لالرر لبتل   بصا ف وءن لع من ليةحةشة  مةن 
ف ق   ن وكتحه وش  خ وه  و وة  ن ف ل ل   ا ع م وآرلئ م 
لُغ ل  ضل  ليشيب بايحاطل وليت ه ب " . وهل ن  اا " ليتم   ةن

 ٥٢وف  ول مياً .ي س من قيمل صالحاً ي س وال ولح  ". رو 
. إذش لي  لر وعحا ل لالّرلف وماا شة وجة ةات ليةاةظة  هة   ٢  

ط قق لإلصالح ولياتاح ولالذ هةار ، وية ةس لية قةذةتةاعة رقةه 
 !!. ولالةتماع وبإص لر ي ءف ولح  ه  ليط قق ي يك

ءقضاً ق  ل لالخ  . / مت ف ش اعه ف  م ايةه لي ةابةق بةيةاة لش 
رهاب مةن لية لخةل و ضةن لية قةن قةيةارلة ش   ضا ما ق ع اا لالب
ءفذارل " ءصحع ي قاا إرهاب  ش مةن لية لخةل ، نةيةم مةن  لخةل 
ليذا ة ةه " ، وقة ةاربة ش بة ة  هللا " ، " ءعة قة وش حة  ة ةا 
وع م  ها ب ق كم ليمل ثه " ، وكل ا ماه  إال م اوالت إلثةحةات 

 لي لت لو من باب لي جاهه لإلجتماض ة " . 
ولرف لذل لرفض كل ه ل لإلع امات ليةحةاطةلةه ليةاة ة  مةاةصةتةه 
وليتطاول ضل  من قيارل ش فذ ل ، وإنا  لذً ءذك ل بما كةتةحةه 

" وبةذةل ليحة لل ال  ٢١٥٦/    ٩/   ٥١ءقضاً ف  م ايته بتارق  
ب  لالشا ل وإحت لم كل لالّرلف ولالختالف ف  وجة ةات ليةاةظة  
من ءجل ليحا اش ، فذل ا ءم ر طح ي ة وظاه ل ص  ةه وخةطة ل 

 ." إقتاب ه ضل  ط قق لي قم   لط ه
ً كة خ  ه ل ه  كالمه فلماذل ال قيمل به ه  نت ه ، ولنحة ةه ءقضةا
ف  ليم  ع لي  لش " ل  م ض و مةمةذةن لش قة مة  لالن ةاش هة  

 ً   .عذح   لي لت " وه ل ه  كلماعه ه  ءقضا
 

  مهندس / مجدي ميخائيل

 كاع رلئ ة لي ــ  ة لييــ رلف 
 وليش    مارم اا لييتاقح  

 ب ذ ــل  ـ ءةــت لي ا
 

ق ــةة  كاع رلئ ةةة لي ــةة  ة لييـةة رلف وليةةش    مارم اةةا لييتةةاقح   ضةة عذم ي ةةض ر ليا ةةضات لي وح ةةة ليةةت  ع  م ةةا 

ـ  ٢٥، وض   عذ قس ليذا  ة   ف  ليتةت ة مةن   القديس العظيم مارمينا العجايبىبمااةحة ض   لةتش ا  شت ي ا 
والقداسة البابا المعظوم األنبوا تاوضوروس و بصل لت حض ة صاحب لياحطة  ٢١٥٧ ق مح    ٥ـ  ٣١، ومن  ٢٤

ءةة ف ةة  ن  وع لبي ةا ،  األنبوا دانييول، وع ة  رضاقةة شة قذه فة  ليخ مةة لي ةة ي ة ن افةة لي ةح  ليتل ةل  الثانى
 و ح ب ليح نامج ليتاي   دراسة سفر مالخى النبى  وم ل ض ا  

 نهضة عيد تكريس الكنيسة واستشهاد القديسين قزمان ودميان
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 القداسات الصباحية اليوم والتاريخ
م العشية ،  5042ـ  3011

 والزفة ، والعظة ، والتمجيد
 المتكلم

 ٢١٥٧/  ٥٥/  ٢٥لييالثاف  
 ٥٧٣٤هاع ر  ٥٢

 تذكار المالك ميخائيل

 Eص    ع /  ٧.١١ـ  ١.١١
 عص   ٥١.٣١ـ  ١.٣١

 دراسة سفر مالخى النبى
 اإلصحاح األول

 ءب نا فلتاؤ  مت خ

/  ٥٥/  ٢٢ليربياف 
٢١٥٧ 

 ٥٧٣٤هاع ر  ٥٣
 تذكار المالك جبرائيل

 ص  ع ٥١.٣١ـ  ١.٣١
 ثم إجتماع ة  لت وءنشطة

 Eم  ا ثاش ع /  ٦.١١ـ  ٤.٣١
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جمهورية مصر 
 اإلسالمية....ألسلفية....؟!

 عميد )م( مهندس/تادرس عزيز بدوى
 

/ 3/  12هذا المقال قرأته في جريدة )ألممميمرل الميمبم(ر بم ماريم  
للكاتبة اليحفية سمحمر جمرةمارةر وهمب عمث أرمدا  قمريمة  1122

)ألمهيدات(ر ال ابرة للرديساتر ممحمافمامة ا،قيمرروهمب بمرمنمبا  
 )أ،قباط في ف  الجلسات الررفية( 
رممم مم  أل يممبم 11/3/1122" بممدأ اممهممار الممجمممممرممة الممممما ممير

عادلرألش اء يرااد الييفرمباقع ال باص  اإلج ممماعمي مشم مبلمة 
ب خبر ربل مشمارمنمات طما مفميمة  بربدة"مبارك"إلى منزلهرثم تسرة
بقرية)ألمهيدات( ال ابمرمة لملمرمديسمات بما،قيمر سميمنماريمب مشمابمه 
لقية"كاميليا شحاتة"تكرر في تلك القرية أل يار السملمفمي يمحم مم 
بمراوله ال بية محاوالتنا اليا سة إلرميماء"ألمدولمة المممداميمة"الم مي 
الوجبد لها إال في خيالنا احث رزب"ألرومااسية السياسية"ومرنما 
ا،قباط  "عايزأميرة    إسالميةرإسالمية"هكذا كا  يمهم مف شمبماب 
المقممريممةروهمم يممحماصممرو  ممنمما ل ا،قمبمماط )خمممم  ممنمما ل وسمم  
المسلميث(رو"أميرة"فم ماة قماصمريمزعمم أرمد شمبماب المقمريمة أامه 
تزوجها برد أ  أسلمتردو  أل مس ندات رسمية علمى المزواأ أو 
اإلسالم! بمرارة شديدة بدأت المباقع القب ية ت ناول الباقرةروسم  
تجاه  المباقع اإلخباريةرمما صدةر لألقباط فكرة ت أكد مع ك  رالمة 
ما عماجمزة عمث رمممايم مهممرأو أامهما  ف نة طا فية وهي أ  الدولمة إمة

 تقدمهم قربااا للجماعات ال كفيرية 
ألحديث عث رقبق المباطنة هنارأشبه بإلقاء قييدة في ممأتممرأامت 
تكلم مباطمنما يمرميم "تمحمت الم مهمديمد"رويم منمقم  ممث ممأسماة إلمى 
فجيرةرويقرأ سيناريب ا،ردا  قب  أ  تحد  مث تمكمرارهما الممممم  
ق منا ل ا،قباطر ي لق ال ا  المسميةم  لملمدممب   السخيف أ،مث ي بة
ل فريق الم جمهمريمثريمرمقمد"جملمسمة عمرفميمة"رتمممارس فميمهما كم  
الض بط عملمى ا،قمبماط بماعم مبمارهمم"المحملمقمة ا، مرمف" أ،قمبماط 
يخضرب  كالرادةرفي م تهمجميمر أسمرة المفم ماة أو أل أسمرة أخمرى 
تس هدفها ك ا ب ال  رفردو  أل محاسبة أو محاكمة لممث أشمرم  
الف نة تراهث الدولة دا ما على"ثقافة ال سامح"في المسيحيةرعلى 
صبر ا،قباط وتمسكهم ب راب البطث مهما كا  ال مثروت رك مملمف 
ا،قباط فمي أدراأ"ا،ممث"ررم مى يمنمفمجمر فمي وجمبهمنما ويمنمزف 
وييرخرب فجير كنيسةرأو اغ يال قسي رأو تهجير جمماعمير)كممما 

إبادة عرقية لم  رد  في الرري (روهبما تخج  الدولة مث تسمي ه
يممجممد الممقممممم  صممرابممامممب  الشممايممب أممميممث ديممر الممقممديسمميممث 
بال بررإال"في  ببك" يخاطب المسئبليث مث خاللهرفك ب رسالمة 
مبجهة إلى محافظ ا،قير الدك مبر ممحمممد بمدر "رضمرتمك تمبمذل 
جهبد خارقة مث أج  تنشي  السيارةرتقيم الحمفمالت والمكمرامفماالت 
وترقد المؤتمرات وأيضا الليالي المالحرك  هذا جيدرولكنه اليم منمي 
عث اشر الردل وإرساس الناس با،مما رلمبتمفمجمرت أ ممة دممبيمة 
طا فية في قرية المهيدات بمحافا كركيف سيكب  ممردودهما عملمى 
السيارة في محافاة ا،قير؟! قم واسم ميمقمظ وواجمه همذة ا، ممة

 )بشجاعة( ر فالسيارة التح م  اكسة أخرى" 
ألقم  ينبه المحافظ لخ برة ما يحد  على السيارة ال ي تش همي 

مممديممر أمممث  المدولممة بممكمماممملممهمما عممبدتممهمما وفممي الممبقممت اممفممسممه كمما 
ب شكي  لجنة مث خمسة أفمراد  ا،قيراس جاب لدعبات الم شدديث

منهم لرؤية"أميرة"رو،ول مرة يرفض ا،قباط الخضب  لبملم مجمة 
السلفييثرويرلنباهما ممدويمة "ممث يمرد المقماامب  يمذهمب لملمنميمابمة 
الممرممامممةرولممكممث لممث يممفممرن الممممم ممشممددو  قممااممباممهممم عمملممى 
ا،قباط؟!" ألمشمكملمة أ  الممم مشمدديمث يمفمر مب  قماامبامهمم عملمى 
الدولة"بجاللة قدرها"رف بمارك وجمبدهمم فمي المحميماة السميماسميمة 
بأرزاب دينية رغم أاف الدس برروابابهم يشاركب  في الم مشمريمع 
رغم أاف النخبة السياسية والم قفيثروميليشياتهم المسلحة ت بلى 
فرن خيام الرعب والنفي مث خري ة البطث على النساء وا،قباط 
رغم أاف الشرب؟! إاها دولة سلفية الهبىرم ريبة بالف رةرتر بر 
ا،قباط"أقلية"رورماي هم"منحة أمنية"رورقبقهم"أرن م منما   
عليها"رمييرها منابر في دعبى مف برة إلى ا،بد رقبق يسه  
ال فاون عليها والض   على"المالك"ليقب  بقااب  "يبقى المحمال 
على ما هب عليه"روعلى الممم مضمرر الملمجمبء لمجمممرميمات رمقمبق 
اإلاسا ؟! التؤمث الدولة بأ  المؤسسة الدينية سق مت فمي شمبماك 
الفكر البهابيروالتدرك أ  رمربمهما عملمى اإلرهماب تمبمدأ"بمالمفمكمر 
مم بما،فمكمارالم مكمفميمريمة وأامهما  وال قافة"روال تشرر أ  المناخ مسمة
خةرريث تنفجر س سق  "الدولة المدايمة"الم مي  تح ضث عما م مفخة
ادافع عنهاروساع ها س رفع الرؤوس على مشاامق الم مكمفميمرركممما 

 يناير  12رد  مث قب رلرجال ا،مث بال با ل مع ثبرة 
للمرة ا،لفرملف ا،قباط لي  ملفا أمنيارألقضية تح اأ إلى إرساء 
مبادئ الردل بالدس بر والقااب روت ييمر الم مقمافمة السما مدة بمنمشمر 
ال سامح وقببل اآلخرروإخراس ا،صبات والف اوى الم  رفة ال مي 
ن عليمهمم فمإ  لمم تيم  رسمالم مي إلمى  تشبة عقيدة ا،قباط وتحرة
القيادة السياسية المسئبلة عث"أقباط مير"رفيكفي أامهما وصملمت 

هللا الحنب رولث ي رك هذا الربث والاملمم يم مبلركممما قمال  إلى قلب
 القم "صرابامب " إا هى المقال "

 سنة وفي ال ااية ثاابل 22ملحبظة "أميرة" عمرها 
 

وترقيبا على اف  الحاد  ك بت فاطمة ااعبت فمي ممقمال بمرمنمبا  
تقمبل  "ممايمحمد   1122/  3/ 12)قبلة على وجه البل جي(ريبم 

اآل  في ا،قير هب صبرة ااصرة ل ياب دولة القماامب روالمممداميمة 
عث ميرر    رأيث أات يادولة القااب ؟!رلماذا سيفك راد ومشمهمر 
في وجه ذول ا،قالمررريم فمي غمممدة أممام ذول السمنمل والمبملم  

 والسيبف؟! "
 

أمممما رابممم مممة شمممبممماب ممممحمممافمممامممة ا،قيمممرروالممم مممي تضمممم 
)إسنارأرمنترال بدرالبيا يةرا،قيررالقراةرالزينية(ر فقد أصدرت 

/ 3/  12منشبراراشر صبرته إبراهيم عمرفي المفميم  بمبك يمبم 
جاء فيه "يارجال الرمديسمات قمبملمي وبمحمرل هملمممبا إلمى  1122

إخبااكم في المهيدات أخ كم أميرة دواها الرقاب أروا هللا اليبم ممث 
أافسكم خيرا التخذلبا أخ كم المسلمة وتم مركمبهما )لملمكمالب( فمهمي 
تس مد القبة منكم برد هللا )فكالب النيارى(لمث يمررمممبهما إبمرم مبا 
رسالة أما  واطمئنا  لك  ممث يمريمد اعم منماق اإلسمالم )رماصمروا 
المكا (والتبرربة إال والبنت مركم وكبابا أذكياء وال تم مقمبا بمأرمد 
وخيبصا رجال الداخلية ،اهم هم مث سملمممبا وفماء قسم منم ميمث 
وكاميليا شحاتة للكنيسة قمبم  ذلمك يما إخمبتمي إ  جمنمحمبا لملمسملمم
)النيارى( وسلمبكم أخ كم فاجنحبا لهروإ  خاابكم فقد)خاابا هللا 
ورسبله(مث قب  ول ذهب)البردة البطنية( و)الف نة ال ا فية( إلمى 
عرن البحر" ماذا فرلت الدولة إ اء همذا الم محمريمض والم مهمديمد 
والسب والقذف وترريض البردة البطنية لملمخم مرروالمممحمر مب  

 مرروفب  أشخاصارومكااا؟رلم تفر  شيئا ولم تحاسب أردا؟! 
 

لقد أثارت هذة الحمباد  رم مى المممسملممميمثرفمكما  تمرملميمق ممحمممد 
 " ألمسيحيمب  فمي 1122/  3/  12في الفي  ببكريبم ‘الدسبقي

مير واقرهم شديد البؤسرفهم يهجرو  مث بالدهممروتمحمرق دور 
عبادتهمرويحاصر بيبتهم همل ي البباهم ب سليم إبمنم مهمم بمدعمبى 
أاها أصبحت مسلمةرأل ذل هذا؟رتخيلبا أ  بشمرا يمحماصمر بميم مك 

 ويأخذ ابن ك ويقبل لك إاسى لم ترد إبن ك؟!" 
 

(مث الدس بر "ألمحميماة اآلممنمة رمق 25ك  هذا يحد  رغم المادة)
لك  إاسا روتل زم الدولة ب بفير ا،مث وال مأاينة لمباطنيهارولك  
مقيم علمى أر مهما" فمأيمث همي المحميماة اآلممنمةروأيمث همب الم مزام 

( "يحامر الم مهمجميمر المقمسمرل الم مرمسمفمي 33الدولة؟! أما المادة)
للمباطنيث بجميع صبرة وأشكالهرومخالفة ذلمك جمريمممة التسمقم  
بال قادم؟!" أع قد أ  الدولة مح اجة إلعادة قراءة دسم مبرهمارهمذا 
إذا كاات أصدرته لكي ي م ت بيقهرولكي تيمبمح دولمة يسمبد فميمهما 

 القااب ؟! 
 

ويمبممدو أ  مممهممممة ا،مممث هممي ممنممع ا،قممبمماط ممث اليممالة ولمميمم  
رميمث  1113/  2/  25رماي همرفقد رد  في قرية الرديسات فمي 

هبجم ا،قباط أثناء ار فالهم بريد ال  اس بأرد المنا ل اارا لمرمدم 
بيث ق ي  وجريح بينهم طف  فمي  21وجبد كنيسة لهمروسق  منهم 

السابرة مث عمرة ررد  ذلك تحت سمع وبير رجال ا،مث المذيمث 
كمااممبا بممالممممكمما رأل تمحممت رمممممايم ممهمممروقممال مممديممر ا،ممث مممحمممممد 
ابر "رشبد ا،مث ليست لحماية الكنيسة أوا،قمبماط ولمكمث لمممنمع 

 وفمي 1113/  2/  12ا،قباط مث اليالة؟!"رجريدة ا،همالمي فمي 
طالبت م رااية المنيا أجهزة الدولة بإعادة اليالة  1122/ 8/ 23

في كنا   قرية كدوا رقا لة " تممنمع أجمهمزة ا،ممث ا،قمبماط ممث 
ممارسة الشرا ربقرية كدوا  بمالمممنميما بمدعمبى اعم مران بمرمض 
المر ر يث في القريةروأاه مث الباجب أ  تراعي مشماعمرهممرفمي 
رمميممث القمميمممممة لمممممشمماعممر ا،قممبمماطروالممذيممث اليمم مملممبممب  سممبى أ  
ييلباروكأ  القرار قد صار للمر ر يثرولي  لدولة عايمة مم م  

ممكمااما مم ملمقما بمأممر أجمهمزة  22ميرذات السيادة والقااب رلدينا 
ا،مممثروكممذلممك رممبالممي سممبممرمميممث قممريممة واممجممع بممدو  أممماكممث 
لليالة؟!"  وفي بيا  أصدرة ا،ابماكميمرلم  أسمقمف المممنميما وأبمب 

جريدة)الميرل اليبم(ر عث غملمق  1122/  21/ 15قرقاصريبم 
أربع كنا   خالل شهر أك ببررقال "رد  خالل أسمبمبعميمث ممالمم 
يحد  في سنبات"رواخ  مت م رااية المنيا بيااها بالقبل "أبسم  
رق مث رقبقنا هب اليالة وهب مايكفله الدس برروهمذا المحمق لمث 
اكف عث الم البة به ر ى ي حققرويخشى أاه وبمرمد قماامب  بمنماء 
الكنا  روالبعبد المس مرة بالمساواة وعمدم الم ممميميمزرأ  يمكمب  
القبل ا،خير للم شدديث بفرن إرادتهم على أجهمزة المدولمةروهمب 
ماارفضه جملة وتفييالروهب ما يؤكد رفضه الر ي  عبد المفم ماح 
السيسي في ك  مناسبة؟!" ورغم أ  قااب  تنايم بمنماء المكمنما م  
يمنع إغالق كنيسة تم إاشا ها بدو  ترخي رطالما تقبم بم مبفميمق 
أو مماعممهمما إال أ  ا،مممث قممام بممإغممالق كممنمميممسممة تممنمم مماممر تممبفمميممق 

؟! والجدير بمالمذكمر 1122/ 22/ 1أو اعهارجريدة)وطني(ر يبم 
أ  قااب  بناء الكنا   اليادر مث أك ر مث عامرلم تيدر ال محم مه 

(ممث 31ال نفيذية ر ى اآل ؟! مرة أخرى ك  هذا يمحمد  والمممادة)
الدس بر تقبل " ررية اإلع قاد م لقةروررية ممممارسمة الشمرما مر 
الدينية وإقامة دور الربادة ،صحاب الديااات السماويةررق ينامممه 
القااب " وأتساءل ه  يحد  هذا في ميرروماهمي قميمممة وفما مدة 

 الدس برإذا كا  ربرا على ورق؟! 
ييدر عفب ر اسي باإلفراأ عث برض المسجباميمث وتضمم قما مممة 
اإلفراأ إسم الدك بر عبد هللا بركاترعميد كلية الدعمبة اإلسمالمميمة 
ا،سبق بجامرة ا، هرروالذل كا   مث الخ باء الذيث ألقبا خ با 
رماسية مؤيدة للر ي  المرزول محمد ممرسمي ممث عملمى ممنميمة 

رفمي قضميمة1121/  3/  21رابرة الردويةروألقي القبض عليه في 
روتم الحكم عليه غيابميما بماإلعمدام 1123)ق ع طريق قليبب( عام 

وبرد إلقاء القبض عليمه وإعمادة ممحماكممم مه تمم  1122/ 2/ 2في 
تخفيف الحكم إلى السجث المؤبد ي م اإلفراأ عث هذا والي م اإلفراأ 
عث الشاب جرج  بارومي جرج  الذل لفقت له تهمة اإلعم مداء 

في مدينة فرشمبط  1115على الف اة يسرا محمد عبد البهابرعام 
عاماروقد ثبت طبيا  22بمحافاة قناروتم الحكم عليه بالسجث لمدة 

 أاه عاجز جنسيا؟!!!! 
إسمها اادية مبسىروظيف ها  وكيلة ال ربية والم مرملميمم بمممحمافمامة 

 "إطالق إسمم شمهميمد قمبم مي 1122/  21/  18سبهاأرتقبل يبم 
أس شهد دفاعا عث أممث ميمروالممميمريميمث فمي رماد  المفمرافمرة 
اإلرهابيرالييـحرويمكث إطالق إسمه على مدرسة قب ية؟!" همذة 
المربية والمرلمة لمم تمقمرأ المممادة ا،ولمى ممث المدسم مبرالمخماصمة 
بالمباطنةرفكيف تربي وترلم ال الب؟!ر وه  راسبها أرد علمى مما 
قال ه؟! خالد عبد الرزيز فهمي عضب البرلما  عث رزب الميرييث 
ا،ررار يقبل "إ  رماد  ممقم م  المقم  سمممرما  شمحماتمة عمادل 

جدا؟!" ألنا ب البرلمااي أرمد رساسيثرصارب القناة المفمضما ميمة 
الميرية)ألراصمممة( يسم مضميمف المممحماممي امبميمه المبرم  المذل 
يقبل "إغ ياب الف اة المرتدية بن لب  جين  مق ةعرواجب وطني 
؟!!!!"رفه  سيقبم ب أسي )ألجمرية البطنية الميرية الغ يماب 
الف يات"روتكب  فر  ل)جمريمة ا،ممر بمالمممرمروف والمنمهمي عمث 
المنكر( بالمملمكمة السمرمبديمةروالم مي قماممت بمحملمهما أخميمرا؟! ممث 
سيحاسب هؤالء رأ،ول عملمى عمدم ممراعماة شمرمبر الممميمريميمث 
واآلخرا  على ال حريض على اإلغ ميمابرواإلامحم ماط بمممسم مبى 

 ماهبواجب وطني؟! 
ك ب الدك بر خالد من ير تحت عنبا  )تنديد باإلرهاب أم تجديمد؟(

 "احث اندد باإلرهابر لمكمث طمبل مما طمارق 1122/  2/ 12يبم 
الزمرر ي  رزب رسميروياسمر بمرهماممي بميمخم مب عملمى ممنمبمر 
رسميرومحمد رسا  بيرم  بمراماممل رمضماامي عملمى تملميمفمزيمب  
رسميروطبل ما عبدهللا رشدل بيبر ه ا، هررسمي في المناظرات 
الرسميروطبل ما طالب ال ب المسيحي ما ياخدش وظيمفمة اميمابمة 
اسا رسميروطبل ما محافظ المنيا مس حي  يبقى مسيحي رسمممير 
مي رسممميروطمبل مما بمنمفمسةمر  وطبل ما بنقبل هذا المسيحي ألمذمة
الضاليث على إاهم النيارى رسممميروطمبل مما بمنمبمنمي جماممرمات 
ومدارس ماتقبل  مسيحييث رسميروطبل ما الم مفم  المممسميمحمي 
بيدرس ايبص إسالميمة رسمممي فمي المممنمهمل المرسممميروطمبل 
مابي لع برة الفي  في رية الديث رسميروطبل ما قيمة عمقمبمة 
بث اافع اللي كلها دم وق ع رقاب مقمررة رسممميروطمبل مما فمرق 
الكبرة ما فيهاش مسيحي رسميروطبل ماالمسملمسمالت بم محم مفمي 
بدخبل مسيحية في اإلسالم رسميروطبل ما أطفال المسيحي الملمي 
أسلم بيدخلبا مجبريث اإلسالم ،اه الديث ا،فض  رسمميريمبمقمى دة 

 تجديد لإلرهاب م  تنديد؟!" 
مالييث مسلمرمهاجريث مث أصمبل ممخم ملمفمةر 1في بري اايا يبجد 

)ثالثة آالف ( 3111%رولهم 3مليب  إاجليزلرأل بنسبة 33بيث 
 21مسملمم بميمنممما فمي ميمريمبجمد  2333مسجدرأل مسجد لك  

مليب  مباطمثرأل بمنمسمبمة  211مليب رعلى أق  تقديررقب ي بيث 
كنيسةرعلى أقيى تقديرررسب بيما   1311%ر ولهم 21ربالي 

ر 1121مركز ا،هرام للدراسات السياسية واإلس راتيجية في عام 
قممبم مي لممكم  كممنميمسممة؟!! ولمنمد رممث أكمبمر المرمباصممم  1318أل 

مالييث مباطثروتم اا خاب صادق خا  وهب  8ا،وروبيةرويق نها 
مسلم مث أص  باكس ااي عمدة لهارواليبجد في مير محافظ وارد 
قب ي؟! ك ب مجدل خلي  تحت عنبا  )ميمرفمت سميمفميمث وصمادق 
خا ( "مقارامة ممؤلمممة ولمكمنمهما تمب مح المفمرق بميمث الم محمضمر 
وال خلف ميرفت سيفيث مدرسة مسيحية مج هدة تمت ترقي ها لكي 
تكب  مديرة مدرسة بني مزارال اابية الفنيمةرتماماهمرت الم مالمبمات 
ومرهث برض الممدرسميمث  مد تمرميميمنمهماروقمد اسم مجمابمت المدولمة 
الميريةرالمس ردة دا ما لإلسم مجمابمة لم ملمبمات الممم م مرفميمث  مد 
ا،قباطروتم تجميد تريينها كمديرة مدرسة مجرد مديرة مدرسة فنية 
لم تدافع الدولة عث رقها في ال رييث صادق خا  محامي بري ماامي 
مسلم مث أص  باكس ااي مج هد بدورةرتم اا خمابمه ممؤخمرا عمممدة 
لباردة مث أهم مد  الرالم وهي لمنمد رتمذكمروا جميمدا أ  خما  تمم 
)اا خابه(رأل أ  مرام الميبتيث له كاابا مث اإلاجليز المسيحييث 
أصحاب البشرة البيضاء في الحالة ا،ولمى ممجمرد تمرميميمث ممديمرة 
مدرسةروفي الحالة ال ااية اا خاب لر اسة مدينة هامة رالة ميرفت 
ترك  بب بح ال قافة اإلسالمية الرنيرية ال ي تمكمفةمر وتضم مهمد 
غير المسلمرفي رالة خا  تربير بب بح عث الدولة الرلمااية ال ي 
يحكمها سيادة القااب  والفرص الم ساوية للجميع" وفي محافامة 
قنا رفضبا قببل اللباء عماد ميخا ي  محافاا لقنا بمرمد أ  عميمنم مه 

 الدولة  وتم إعفا ه مث منيبه قب  أ  ي سلم مهامه؟! 
ما الرم  إذ رإلى م ى سنس مر في هذة الفب ى ال ير خمالقمةرإلمى 
م ى اس مر في رالة خبف وقلق وتبترورعب ممايمكث أ  يمحمد  
مشميمث  ل البشر إلى أشالءأو الجئيث أو أذالء مهمة في أل لحاةر يحبة
في وطنهمرغير آمنيث على را رهمروالم مئنيث عملمى مسم مقمبم  

ألمف ميمرل  821أوالدهم؟! قال اإلعالمي عمرو أديب أ  هنماك 
تقدةمبا للهجرة إلى أمريكاركيف تحبلنا مث مباطنيث أصحاب وطمث 
إلى مشرو  مهاجريث أسماؤاا على قبا م اا اار الرري رلنبدأ ممث 
قنا أكم مر مممما  جديد غرباء وس  غرباءربال تاري  والما يرما يفرة
يممجمممممرممنمما؟! إذاكمما  "الممهممدف هممب ميممر"ركممممما قممال الممر مميمم  
السيسيرعلينا أ  اباجه الباقع بشمجماعمةركمي امبمنمي ميمر الم مي 
اريدهاروطنا رمرا لمكم  أبمنما مه وبمكم  أبمنما مه ميمر لميمسمت دولمة 
مدايةرفهي دولة يسي ر عليها تيار ديني م م مرف يسمرمى لمفمرن 
عقيدته على اآلخرومحب هبي ه أو القضاء عليهروهي ليست دولمة 
قااب رفهي دولة جلسات اليلح الررفميمة الم مي تيمب فمي صمالمح 
معرويمنم مبمق  ق والتجممة الم  رفيثروترمق الجراح والتداويهار وتفرة
عليها قبل المفكر اإلسالمي خالد محمد خالد "إا لقنا علمى صمديمد 
واادملنا على عفباة"روهي الترلي مبادئ المباطنةرفح ى اآل  لمم 
تيدر قااباا ل فري  مبدأ المباطنةر وهمبولمد مميم مارولميمسمت دولمة 
تكافؤ الفرص لردم وجبد قااب  يمنع ال مييز بيث المباطنيث عملمى 
أل أساسرولث ييدرر،  الشريرة اإلسالمية التساول بيث المسلم 
وغير المسلمروالبيث الرج  والمرأةروأخشمى أ  أقمبل أ  المدولمة 
ر ى اآل  لم تنجح في ال يدل لمراول هدم البردة البطنية سمباء 

 في ال رليمرأو اإلعالمرأو مث على منابر المساجد 
تم تقديم بالغ إلى النا ب الرام مث لجنة شئمب   1122/ 3/ 25في 

أرزاب دينية بقرار مث المحكمة اإلدارية الرليا 3ا،رزاب بشأ  ر  
لل حقيق بردم دس برية إاشما مهماروتم مهمممهما بماإلرهمابروا،رمزاب 
همممي ألمممنمممبررالمممبمممنممماء والممم مممنممممممميمممةر المممبسممم راإلسممم مممقممماللرغمممد 
ال برةرالبطث ترى ماذا تم في هذا البالغ؟! أول خ بات الح  همي 
في  الديث عث السياسةرولي  عث اإلاسما روالمنمامر فمي تمرمديم  
المممممادة الممم مماامميممة مممث المممدسمم ممبر ألممحممم  يممحمم ممماأ إلممى إرادة 
مت المفمررمة جمممب   سياسيةروجرأةرورسم قب  فبات ا،وا ؟! عممة
الميريميمث لم محمريمرالمنمقميمب ممحمممد عمالء المحمايم  ممث قمبمضمة 

 اإلرهابييثرفم ى ي م تحرير مير؟! 
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عفوا سيدتى .. أتفق معك فى القليل 
 وأختلف فى الكثير

 بقلم : د. مجدى شحاته
 

لم تعجبنى تلك الروح االنهزامية وذلك االحباط الشديدد الد خ خديدم 
على المقال المنشور فدى الدعددل الدمدا دى مدك جدريددتدكدم الد درا  
) المنارة ( وال خ حمل عنوان ) يا قائد الدوطدك ( بدقدلدم الدزمديدلدة 
الكاتبة ولال الياس والتى أكك لدهدا كدل االحدتدرات والدتدقدديدر  جدا  
المقال لعوة الى اليأس واالحباط وهى التى عولتنا لائما أن تكتد  
عك آمال وطموحات ونجاحات الوطك ال الى مصر  وعك مقالها   

 أتفق معها فى القليل وأختلف فى الكثير . 
 

ومك منطلق حرية الرأخ والتعبير  وثقتى الكدامدلدة فدى ادعدة افدق 
الزميلة الفا لة   كان مك الضرورخ التعليق والتحليل  لبعض مدا 
جا  فى المقال   مؤكدا أن ح  مصرواخالصنا المطلق له ا الوطك 
  مك ورا  القصد . تملكتنى الصدمة مك الدبددايدة حديده أادتدهدلد  
المقال باشارات وتلميحات عك أمور كثيرة مدك بديدندهدا ف   حدفدل 
المثلييك ال نائى بالتجمع الدادامدا بدالدقداهدرة لدمدزيدد مدك الدبدال  
والنكد .. زيالة االاعار .. االرهاب .. الفسال .. أكدوات الدقدمدامدة .. 
طفح المجارخ.. نستورل القمح حتى لو كان مسرطدندا أو عدفدندا .. 
االاعار ولخول المدارس مهزلة ال حد لها .. االندتداا الدمدحدلدى ال 
نجده واذا وجد يكون لون المستوخ والجولة محدولة    ثم تادلدل 
المقال عبارات تدعو الى اليأس واالحباط مك بديدندهدا عدلدى ادبديدل 
المثال ف   ماذا يحدث لمصرنا ؟ .. الحقيقة تصدمنى كل صباح وأنا 
أتصفح أخبار الوطك .. فى أخ عصر تعيشى يامصر ؟ أكدال أشدعدر 
انه فعال حل  اللعنة على مصر .. نشاهد كل يوت مزيد مك الفو ى 
والتسي  االخالقى واالنسانى والعقائدخ .   وعك شباب مصر جا  
فى المقال ف   المتسكعون على الدقدهداوخ والدندواصدى مدع لخدان 
الشيشة والسعال العالى.. وان نسبة مك الشباب والرجال يدندامدون 

 النهار ويصحوا الليل !!   
 

المقال اختزل قيمة شباب مصر فى ه ه العبارة الماجلة . ولم أقرأ 
فى المقال اطر واحد او عبارة واحدة عك مئات الشدهددا  االبدرار 
وآالف الجرحى مك خيرة شباب مصر الشجعان مك رجدال الدقدوات 
المسلحة والشرطة ال يك تسفك لماؤهم الطاهرة ال كية على تدراب 
الوطك لحماية الحدول والشع  وممتلكات الدولة مك االرهابيديدك   
ولم اقرأ تدعدلديدق واحدد عدلدى شدبداب ورجدال الدجديد  والشدرطدة 
المرابطيك فى الصحارخ وعلى كافة الحدول   عيون ااهرة يقدةدة 
ياو ون أبشع حرب تشهدها البالل من  فدجدر الدتداريدب   شدبداب 
اختار طواعية ان يتلقى رصاص االرهاب نيابة عك الشع  . أننا ال 
نريد أن نصدق حتى االن أن مصر تواجدهده حدربدا مصديدريدة  دد 
ارهاب لولى   حرب مك أجل الوجول   حرب بكل ما تحمله الكلدمدة 
مك معان   بل فى حقيقة االمر مصر تاوض حدربدا أكدثدر  دراوة 
وشرااة مك الحروب العسكرية التقليدية . االرهابيون فى اديدندا  
والواحات ليسوا هواه أو مجرل مجموعة مك المشدابدبديدك لدكدندهدم 

 كيانات وتنةيمات مدعومة اقليميا ولوليا . 
 

أتفق عما جا  فى المقال بان هناك شديدئدا مدك الدتدسديد  االخدالقدى 
واالنسانى والعقائدخ وكثير مك الفتاوخ المثيرة لدلدجددل   وكدلدهدا 
امور تحتاا الى المعالجة والمدراجدعدة . ولدكدك البدد ان نددرك ان 
الحرب التى تاو ها مصر حرب  د أرهاب عالمى لديدا مدحدلدى 
اواقليمى   واالالحة فى ه ه الحرب تجمع ما بيك أالحة عسكرية 
حديثة واالحة فكرية قديمة تدعمها كيانات ومنةدمدات عدالدمديدة   
وأكرر لائما ان االرهاب يبدأ فدكدرا . لد لدك الدحدرب  دد االرهداب 
تحتاا مزيد مك الدجدهدد والدوقد  والصدبدر والدمدثدابدرة ) الدندفدا 
الطويل (  ب رض ت يير مفاهيم وثقافة شع    وت ييدر ندمدي حديداة 
أجيال تم برمجتها على فكرماالف . ه ا الت يير المنشول لك يحدث 
بيك ليلة و حاها   او بحكم محكمة او بدقدرار جدمدهدورخ بدل فدى 
حاجة الى جهول كافة مؤاسات الدولة مع اعالة تدأهديدل وهديدكدلدة 
منةومة التعليم بكل مراحله مك الحضانة الى الجامعة وتنقية كافدة 
المناهج الدرااية مك كل ما يحه على عدت قبول االخر  مع تجديدد 
الاطاب الدينى وبه الوعى لمفهوت المواطنة الدكدامدلدة والدفداعدلدة 
واالنتما  الاالص للوطك . يواك  ذلك خلق كيدان اعدالمدى واعدى 
وطنى نا ج   والتالى عك اعالت التسطيح  وت يي  العقل واثدارة 
ما نحك ليا فى حاجة اليه   والدتدادلدى عدك اادتدضدافدة أصدحداب 
الفتاوخ والقضايا التى تدعو الى الفرقة والدمدثديدرة لدلدجددل الد ديدر 
مجدخ . فهناك شريحة كبيرة مدك الدمدجدتدمدع يدرفدض كدل مدا هدم 
) جديد ( ويفضل ) القديم ( ال خ اختبروه وجربوه  نحك فى حاجدة 
لسنوات مك الوق  ربما تمتد أجديدال لدتد ديديدر الدمدوروث الدثدقدافدى 
المسيطر على كثير مك العقول . جا  فى المقال الم كور ف   مصر 
البلد الزراعى اصبح  تستورل القمح مك الدادارا بدعدد ان كداند  
تصدرة   . وبقليل مك البحه والتحليل يمكك لنا ان ندرك السب  . 

% مدك 3فمساحة االرا ى الزراعيدة فدى مصدر تدقددر بدحدوالدى 
% فقي مدك 5المساحة الكلية للبالل   ويعي  الشع  المصرخ فى 

مساحة البالل !! مع زيالة رهيبة فى عدل السكان . ففى مصر يدتدم 
 012واللة اربعة أطفال فى الددقديدقدة الدواحددة !! ) اخ بسدرعدة 
 4.0مولول فى الساعة !! ( فعدل السكان فى مصر يزلال بحدوالدى 

مليون نسمة فى السنة !!! يقابل ذلك زيالة محدولة مدك االرا دى 
الزراعية ربم مشاريع اادتدصدالح االرا دى  فدندجدد ان مدتدوادي  
نصي  الفرل مك االرا ى الزراعية فى تناقص شديد بمرور الوق  

 4592فددان لدلدفدرل وفدى عدات  2.05كداند   4552  ففى عات 
فدان للفرل  2.41فدان للفرل حتى وصل  الى   2.03تناقص  الى 

وهى أقل نسبة فى العالم !! لد لدك مصدر تسدتدورل  4552فى عات 
القمح من  انوات طويلة . أما باصوص ما جا  فدى الدمدقدال بدان 

مصر   تستورل القمح حتى لو كدان مسدرطدندا او عدفدندا   فدهد ا 
تشنيع وتهويل أكثر مك الحقيقة   ربما وصدلد  احددخ الشدحدندات 
ال ير مطابقة للمواصفات العالمية وتم اعالتها او رفضها   وليدا 
مك االنصاف ان نتناول خطأ بير مقصول ونقر بأنه أصبح حقديدقدة 
عامة نرللها .  عك المرأة الدمدصدريدة جدا  فدى الدمدقدال ف   مدع 
اعتزازخ وتقديرخ للمرأة المصرية التى تارا كل صباح للعمل فى 
المنازل خدمة القالريك .. بسب  بسيي .. نسبة عالية مدك الشدبداب 

 والرجال ينات النهار ويصحوا الليل   .  
 

أقول  .. العمل راالة وواج  وشرف   ولكك مدا حدز فدى ندفدسدى 
الكالت بصفة العموت بأن ) المرأة المدصدريدة ( تدادرا لدلدعدمدل فدى 
المنازل !! والواقع ان المرأة المصرية  من   فجدر الدتداريدب كداند  
)ملكة ( تحكم مصر .. مهد الحضارات   والمرأة المصرية اليدوت   
منها الوزيرة وااتاذة جامعية وعضوة برلمان وطبديدبدة وقدا ديدة 
ومدراة  ومحامية ومهنداة  وصحفية  وعالمة  وخبيرة وكاتدبدة 

 واليبة  و..و.. فهى نصف المجتمع . 
ك لك ال أتفق عما جا  فى المقال عك المدرأة بصدفدة الدعدمدوت ف    
المرأة تهان فى باللخ بيك الجهدل والدادتدان واالبدتدصداب وزواا 
القاصرات    . ثم  أشار المقال الى   حفل المثلييدك الد دندائدى فدى 
التجمع الااما بالقاهرة  وكأن مصر بحداجدة لدمدزيدد مدك الدبدال  

 والنكد .. يقال حضره عشرون ألفا رافعيك علم ) المثلييك (    . 
 

وحقيقة االمر ان ه ا الحفل نةمته لولة شقيقة ولم ينةمة الشبداب 
المصرخ   واالمر خضع لتحقيقات أمنية وقانونية مشدلة وحاامة  
فمصر مهد الحضارة واالليان  لم ولك تكون مرتعا لمدثدل هدؤال  . 
اما عك عدل مك حضر الحفل كما ذكر فى المقال بعشرون الفدا مدك 
الشباب !! المو وع زيالة حبتيك !! فهل فى مصر قاعة احتفاالت 
تسع ه ا العدل ؟؟  صدمة اخرخ هزت كيانى حينما جا  فى المدقدال 
عنوان يقول   هل بض  هللا على شع  مصر ؟   وأجاب  الكاتبة 
على اؤالها  فقال    أكال أشعر انه فعال حل  اللعنة عدلدى مصدر 

   . السؤال صع  واالجابة أصع  .. 
وهنا  أقول  بكل الثقة واليقيك ان هللا يح  شع  مصر   ولم تدحدل 
اللعنة على مصرو شعبها  بل يباركها ويحميها ويحراها   ولننةر 
الى لول شقيقة  محيطة بنا .. اوريا .. ليبيا .. اليمك .. الدعدراق .. 
وكان  مصر الهدف االول فى المنطقة للاراب والدتددمديدر  لدكدندهدا 
عناية هللا وبركته  وهو القالر ان يعيد السالت والدهددو  لدكدل لول 
المنطقة   ويرعى مصر ويباركها حس  وعده الصالق االميك ف   

 مبارك شعبى مصر   . 
وفى جزئية اخرخ فى المقال تملكتنى الدهشة  بل والعج  حديدندمدا 
تسا ل  االخ  الكاتبة ف   فدى أخ عصدر تدعديدشدى يدامصدر ؟   
وااتطرلت تقول ف   أيك محل الفاكهة ال خ كان يتفنك فى عرض 
الفاكهة فى صناليق أشكال وألوان  ؟ .. أيك االاواق المصدريدة .. 
اوق التوفيقية واي البلد او ميدان الجامع فى مصر الجديدة .. ؟ 
  .  واالجابة اهلة جدا .. مصر تدعديد  عصدر السدوبدر مداركد  
مثلها مثل كافة الدول المتحضرة واختفا  اوق الدتدوفديدقديدة لديدا 
بكارثة !! وللعلم أثنا  زيارتى االخيرة لألاكندرية مدينتى الجميلدة 
  كن  كل يوت أمر على محل الفاكهة فى شدارع مدحدرت بدك وكدان  
الفكهانى يتفنك فى عرض الفاكهة فى صناليق أشدكدال وألدوان !! 

 زخ زمان ما رأيك ؟؟ .   
نوه المقال عك زيالة االاعار وأكوات القمامة وطدفدح الدمدجدارخ   
وكلها مشاكل والبيات نتيجة تراكمات لعقول طدويدلدة مدع الدزيدالة 
السكانية ال ير مسبوقة . وهنا أتسا ل .. السدؤال الدتدقدلديددخ ف اذا 
تطلعنا الى كوب ممتلئ لمنتصفه .. لماذا ننةر الى النصف الدفدار  
وال ننةر الى الدندصدف الدمدمدتدلدئ ؟؟ ألديدا هدنداك ايدجدابديدات ؟؟ 
وايجابيات أكثر مك عةيمة ؟؟  الشك أن هنداك اندجدازات تدحدقدقد  
وتتحقق على أرض الواقع و بسرعة م هلة  لم تشهد مصر مثلدهدا 
فى أخ عصر مك العصور .. طفرة بير مسبوقة  كان  تحتداا الدى 
عشرات السنيك لتحقيقها   ال ينكرها اال جاحد او كارهه لدلدوطدك . 
لم تلجأ الدولة الى المسكنات والحلول الوقتية   لقد تم فتح مدلدفدات 
شائكة كان  تاشاها الحكومات السابقة   ولم يدجدرو  اخ مسدؤل 

 مك االقتراب منها . 
على ابيل المثال ف مو وع رفدع الددعدم بد درض و دع اديداادة 
طويلة االجل للتحسيك االقتصالخ وفقا للمعدالت العالمية   معالجة 
انقطاع التيار الكهربى فى كافة انحا  البالل بدعدد ان كداند  الدبدالل 
تعانى انوات طويلة مك الةالت وانقطاع التيار لمدل تصدل احديداندا 
عشرون ااعة فى اليوت . منةومة ربيف الادبدز . اقدتدحدات مدلدف 
العشوائيات التدى تشدوه وجده مصدر  وكداند  الدبددايدة بدندا  حدى 

( فى بديدي الدعدند   4االامرات بالقاهرة ومشروع ) بشاير الاير 
باالاكندرية . البد  فى بنا  المفاعل النووخ فدى الضدبدعدة والد خ 

ندفدق تدحد   4322كان مجمدا لسنوات طويلة . تدمير أكدثدر مدك 
االرض فى اينا  كان  تستادت لتهري  االالحة واالرهابييك وكل 
المدمدندوعدات لدداخدل الدبدالل   وتدهدريد  خديدرات مصدر لدلدادارا 
والحكومات السابقة ترخ وتسمع وال تفعل شيئدا . كدان هد ا عدلدى 
ابيل المثال للملفات الشائكة ناهيك عك باقى المشروعات القومية 
العمالقة والتى تحتاا صفحات للكالت عنها مك بينهدا ف الدمدشدروع 
القومى للطرق والكبارخ . مشروع قناة السويا الجديدة . تطويدر 
مينا  شرق التفريعة . البد  فى بنا  المدن الجديدة فى خي الدقدندال 
) االاماعيلية الجديدة وبور اعيد والسويا( وفى الوجه الدقدبدلدى  
بنى اويف و المنيا واايوط واوهاا . افتتداح الدمدرحدلدة االولدى 
للعاصمة االلارية التى اتد ديدر وجده مصدر ومصددر لدالدادتدثدمدار 
الدولى . تطوير هضبة الجالله فى خليج السويا . مدينة العلمديدك 
السياحية . مشروع االاكان لبنا  مليون وحدة اكنديدة . مشدروع 
ااتصالح مليون ونصف مليون فدان  تددشديدك أكدبدر مشدروعدات 
لألنتاا السمكى فى الشرق . مشروعات انتداا الد داز الدطدبديدعدى . 

محطة  43ال هبى . اعتمال البد  فى بنا   ااتكمال مشروع المثله
كهربائية بالطاقة الشمسية قرب أاوان لتكون أكبر محطدة نندتداا 

الطاقة الشدمدسديدة فدى الدعدالدم . 
وكان  البداية مع عولة  الهدو  
واالمدددك واالمددددان لددددلددددشددددارع 
الدمدصددرخ بددعدد ان كدان الدندداس 
يادشدون الدمدشدى فدى الشدوارع 
وشكلوا اللجان الشعبية لحدمدايدة 
االرواح والممتلكات مدك أعدمدال 

  0244يدندايدر  05البلطجة بعد 
ولكننا ارعان ما ننسى وندنددفدع 
ورا  تبديد وتدجدريدف الدوعدى!!  
ثم تاتى النقلدة الدكدبدرخ والد ديدر 
مسبوقة فى بنا  وتطوير قواتدندا 
الددمددسددلددحددة لدديددصددبددح الددجدديدد  
الدمددصددرخ  ددمدك اكددبددر وأقددوخ 
عشرة جيوش فى العالم   لديدا 
انجازا .. بل اعجدازا .    وعدك 

االرهاب جا  فى المقال االتى ف   واالرهاب يمد لسدانده ويدتدمدطدع 
بثقة انه موجول فى كل مكان   . عبارة فيها جحول تفتقدد لدلدرؤيدة 
الواقعية الصحيحة . فمصر تحارب حربا عالمية  د ارهاب لولدى 
  نيابة عك كل العالم   حرب بكل ما تحمله الكلمة مك معان  مصدر 
ال تحرب  مجرل مجموعة مك أطفال الشوارع المشاببيك يحمدلدون 
المطاوخ او السكاكيك .. مصر .. تحدارب حدربدا طدويدلدة مدكدتدمدلدة 
االركان   حربا جهنمية تديرها أجهزة ولول تتطلع لتمزيقندا وكدتدم 
أنفاانا  ويسقي  لنا شهدا  ابطال مك رجال الدجديد  والشدرطدة   
وتحقق قواتنا نجاحات قوية جدا فى جبهات متعدلة    لدقدد لمدرت 

ايارة لفع رباعى خالل شهدوركداند  فدى طدريدقدهدا  4022قواتنا 
لدخول البالل !!  حتى ندرك خطورة االرهاب ال خ تدواجدهده مصدر 

حيه تدم ابدرات  4549والمنطقة والعالم   البد مك العولة الى عات 
بيكو ( بيك فرنسا وبريطانيا والتى تدهددف الدى  -اتفاقية  ) اايكا

اعالة تقسيم لول الشرق االواي وتقدسديدم االرث الدعدثدمداندى بدعدد 
هزيمة المانيا واالمبراطورية العثمانية فى الحرب العالمية االولى . 

بةهور مشروع  ) برنارل لويدا (   4592ثم تجدلت الفكرة عات 
فى عهد الرئيا االمريكى االابق جديدمدى كدارتدر لدرادم خدريدطدة 
جديدة للشرق االواي . ومك أهداف المشروع   تقسيم مصدر الدى 
لولة ااالمية وعاصمتها القاهرة   ولولة مسيحديدة وعداصدمدتدهدا 
االاكندرية ولولة نوبية تمتد مدك ااديدوط حدتدى شدمدال السدولان 
وعاصمتها ااوان أما اينا  مع شرق الدلتا تمنح لفلسطيك تدحد  
السيالة االارائيلية   وقد  أقرت وزير الاارجية االمريكية السابقة  

 05كونداليزا رايا  ه ا  الماطي    ) وبالفعل تم بيع اينا  بدعدد 
يناير وقبض الثمك ( . وبدأت ااتكمال الماطي  الشيطانى باشعدال 
المنطقة العربية بما أطلقوا عليه  ) الدربديدع الدعدربدى ( وأطدلدقد  
كونداليزا رايا على ذلك الماطي ) الثورة الاالقة ( او ) الفو ى 
الاالقة ( والتى شهدتها  كال مك تونا واليمك وادوريدا  ولديدبديدا 
ومصر والعراق ومحاوالت فى البحريك والكوي  والسعولية . وقد 
اعترف  وزيرة الاارجية االمريكية السابقة هيالرخ كلينتدون بدكدل 
التفاصيل فى كتابيك االول بعنوان ) خيارات صعبة ( واالخير ال خ 

( حديده أو دحد   392صدر من  أاابيع بعنوان ) كدلدمدة السدر 
 05كلينتون فى الكتابيك عك اتفاق امريكا مع حكومة االخوان بعد 

يدولديدو  5يناير باعالن اينا  لولة ااالمية مستقدلدة ابدتددا  مدك 
و م حالي  وشالتيك الى السولان وفتح الحدول الدلديدبديدة  0243

لولة لددعدم  440مع مصر مك ناحية السلوت   وقد زارت كلينتون 
ااعة فقدي  30ه ا الماطي مع تأييد امريكى اوروبى كامل . وقبل 

لتدمر كل شديدئ وتدفدشدل   0243يونيو  32البير !!! قام  ثوره 
 –الماطي الشيطانى  ال خ كان ياطي له من  مائة عات ) اايدكدا 

بيكو ( مرورا باتفاق ) برنارل لويا ( ثم    ) كوندا ليدزا رايدا ( 
يونيو وحتى ه ه الساعة تتصاعدد عدمدلديدات  32ومن  نجاح ثورة 

االرهاب الدولى  د مصر و د  لول العالم المؤيدة لمصر .. ولكك 
مصر بجيشها وشرطتها وشعبها مستعدة  له ا التصعيد   فالحدرب 
طويلة وليس  اهلدة خداصدة بدعدد اندكدسدار االرهداب فدى ادوريدا 
والعراق وعولة االالف مك االرهابييك الى باللهدم ولدجدو  االالف 
الى ليبيا وذلك لكبر مساحة البالل وقلة عدل السكان وبيداب االمدك 
بدرجة كبيرة وقربها للهدف ) مصر ( ولكك جيشنا وشعدبدندا يدقدف 
لهم بالمرصال والبد ان نعى جيدا   ان االرهاب ال يمكك أن يسدقدي 
لولة ما   اال اذا كان  جبهتها الداخلية مفككة ومنقسمة و دعديدفدة  
وه ا ما يحاول ان يصل اليه االرهابيون مك خالل الفتك الدطدائدفديدة 
والشائعات والفتاوخ المثير للجدل وترويج  الدمداددرات والدفدسدال 

 االخالقى وكل ما هو يدمر المجتمع مك الداخل . 
 

ان المصرييك فى لحةة الاطر يتحولون الى ااول كاادرة تدندهد  
أعدائهم وتحمى العريك بكل شراادة . بدالدربدم مدك كدل الصدعداب 
وقسوة االحداث   لك أتالى عك تفاؤلى وثقتى المطلقدة والدكدامدلدة 

 باهلل وقائد الوطك وشع  مصر العريق 
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 ( ... ٢ثقـافــة غـــذائيـــة )
 

  الـتغـذية فى حالة الـمــرض
 

 أ.د / منـــير حنـــا أســكنــدر
 

من المـملموللم   عـزيـزى القـارئ ... عـزيـزتــى القـارئـة ...  
أن يلقلتلرن اللعلالج اللطلبلى بلإتلبلاع نظلام غلمااىمى ممعملمـملمن  لمى 

ألسلس اللتلمغملمايلمة  لمى بلمعملم  و لـلـا يللللى علرض .  اللتلغللاية 
 -:اللحلاالت الـللرضلـلة 

 تـغــذيـة مـرضـى الـقـلـب : 
تمنملماو  بـاإلقــالل مـن يلنلصلح اللـلرضلى بلهلبل ط اللقلللب  

اللمـملم اىلم  و اللـلل اد اللدهلنـلةو الـلل اد الزالللـلةوملللح اللطلعلام 
المـململم اد اللمـململم ملمريلمه . واإلكـثـثـثار مـثن اللـلشللروبات الـنبه و

اللمـملمـمنملمة  لمتملمحمدد اللمقملمـملمـملمة . ويجب تـحـاشـثـثى واللنلشلل يله 
لللـحلا ظلة عملمى وزن الم مـم  اللحلراريلة للطعلام بلاللقلدر الالزم 

تصمغمـمر مم ملم  اللم  مبملمة . ويـفـضـث  الـتـشى مع الـن والط   
وزيلادة عللدد الل  بلات اللـل مـلمة علململمى أن تلم ململم ن اللم  مبملمة 

 .بلقللدر اإلمل لان  خلفلـلفلةاألخلـلرة 
 تـغــذيـة مـرضــى الـذبـحـة الـصــدريـة : 
أهل  ملا يلنلصلح بله ملرضللى اللمابلمحملمة اللمصململمدريلمة ممن  

علمن واالمثنثعثا  إتلخلام اللـلعللدة بلاللطلعملمام هــو عـدم اللتلغللايلة 
تلمنململماو  اللمـململم اد واإلقـثـثالل مـثن اللـلشللروبلات الل لحل للمـملمة 

تل لنلب اإل لهلاد بل  يلخللد إللى الللراملة بلقللدر ويـلــزم الللدهنـلة 
 .اإلنلفلعلاالت اللنلفلـلـلة واللعلصلبـلة ويـنـجـعـب اإلمل لان 

 تـغــذيـة مـرضــى ضـغـط الــدم : 
علن تلنلماو  اإلمـنـعا  يل لب عللللى مللرضلى ضلغلط الللدم  

اللمشململما  واللـلشللروبلات ال حل لـلمة والللدهل ن ومللللح اللطلعلام 
ملممن تلممنمملمماو  األغلمملممايلممة اللممغمملممنممـمملممة مـثثا اإلكـثثـثثـثثار اللممقمملممهمملمملمم ة و

وتـثحثـثاشثـثى المهملمدو  ويثجثب تلثنثزام باللفلـتلامـنلات واللفلملم اهلمه 
 .زيلادة وزن الل لـلل  واإلنلفلعلا  

 تـغــذيـة مـرضــى الـحـمـيــات : 
ملن أهل  اللدوا للع للشلفململما  ملمرضملمى   الـنـغــذيـة الـجـيــدة 

 لـل لب أن يلحلتملم   طلمعململمام اللمـملمرضملمى عململمى  . اللحلـلـلات 
اللمـملمـملم  واللمبملمـملم  و اللفلاهلهلمةواللـل اد اللدهلنلـلة والللحلل م 
بل لـلـلات صغـلرة ملمع زيلمادة علملمدد   تــقــدم الـوجـبـاتعلللى أن 

بماإلهلماملمار ملمن تلمنملماو  اللمـململم اىلمم  ويـثعثـثصثثـث    . اللم  لمبململمات
اإلقلتلصللار علللى تلنلاو  اللـلل اىلم  . وال يجـوز واللفلـلتللامـنلات 

بلحل لة ضلعلف االملمعململما  هلمـملما هلمان اإلعلمتملمقملماد  لمى قلمديلم  
 .اللزمللان 

 تـغــذيــة مـرضــى الـكـلــى : 
ملن ملململمح  بـاإلقـاللتلغلايلة ملرضللى الل لللى يـراعــى فـى  

اللمـملمشململمروبلمات واللشلـلم ملم التلمه واللـلل اد اللدهنلـلة واللطلعللام 
تلنلاو  اللـلل اد اللنلشلل يلة و لمتملماملمـملمن ملن واإلكـــار اللـلنلبلهلة 

أملما .  تلـلاملاعلن تنلاو  الـشلروبلات الل لحل لمـملمة )أ( واإلمنـعـا  
اللـلل اد اللزالللـلمة واللمـملما   لمتملمقملم  أو تلمزيلمد ملمـملمب ملماللمة 

وقلد علمر لمف  لماىلمدة اللمبملمطملمـملمة  لمى زيلمادة إدرار .  اللـلريل 
 .اللبلل   ونلقلص هلـلـللة اللبلل للـلنلا اللـللاملة

 تـغــذيـة مـرضــى الـصــدر : 
ملهلمـملمة  لمدا  لمى ملماللمة ملمرضملمى الـنـغــــذيـة الـجـيــدة  

. اللصللدر إذ أنلهلا تلـلاعلد الل لـل  علللى ملقلماوملمة  اللمـملمرض 
هلمـملمـملمات  ملرضلملمى اللمـململم أن يلتلضللـلن غلاا  لـهــذا يـجـب 

. وا لـللة ملن اللـلل اد اللبلروتلـلنلـلة والنلشلل يلة والمـململمعملمدنلمـملمة 
ملمن . واإلكـثـثـثـثار بل لـلـلات هلبملمـملمرة  اللفلـلتلاملـلنلاتوتـعـطــى 

 .شللرب اللللبلن  ى هلاه اللحاللة مفلـد تـاما 
 تـغــذيــة مـرضــى األنـيـمـيـا الـخـبـيـــة : 
ململمن بـثاإلكـثـثـثـثار مللرضلى األنلـلـلـلا اللخلبلـلالمة  يـعــصـ  
وتلحلتلل   الل  لبلات علللى هلـلـلات وا لـللة وأن  الل للبلد تلنلاو  

ملن اللخلضللروات اللـلطلبل خلة واللطلاز لة والللللبن واللبلمـملم  
. اللـللدعل  بلاللفلـلتلاملـلمنملمات أو اللخلبلز الل للامل  وخلبلز اللقلـلح 

تـثعثـثا ـثى ويلم ملمب  اللمفملماهلمهملمةملمن تلمنملماو  اإلكــــار ويل للب 
أو ملا يلعلملمر  أملمـملمانلما ( B12 (  ن  ملـللتلحلضلرات  لـلتلاملـل

 . COBLAMINSبلالل لل بلالملـن  
 

مماذا تمعمر  عـزيـزى الـقـارئ ... عـزيـزتـى الـقثـثارئـثة ...  
أعمراض ومما همى   ؟وما هى وظاىفه الحـ ية   ؟12B عن  ـتامـن  

ما هى اإلمتمـما مات ؟ ما هى مصادر هاا الفـتامـن الغااىـة  ؟نقصه 
وما هى عالقة هذا الفينامين بمرض األنيميا الخبيـثة  ؟الـ مـة منه 

 -:وهاا ه  ما سنتناو  الحلديث عنه  ــلا يلى  ؟
  Minot & Murphyهتشف العلـا  ماين ت وممـمر مى  ا 
 Pernicious مقمر المدم المخمبمـمث معثالثجثة انه يـ ن  6291سنة 

anaemia    ثم  بمدأ هماسم  .    الثعث باستعـا  ال بدCastle   سمنمة
عمامما   92ت ارب على هاا الفـتاممـمن وأهمـمـمتمه اسمتمـمرت  6292

 Extrinsicالعام  الخارجثى واقترح أنه البد لعالج الـرض من 
factor ( vitamin B12 )   والثثعثثامثث  الثثدا ثثلثثى   ممـممـمما بممعممد

Intrinsic factor   عبارة عن بروتـن مخاطمى يصمنمع  مى وهل
 ى ش   بللم رات ممـمرا    6291سنة . وتم عزل الفينامين الـعدة 

بالعام  الـضاد لفقر الدم وسمى لنـ  الب تريا  وتبـن انه ضرور   
أو عمامم  هماسم    Ant pernicious anaemia factorالخبـث  

Castle factor   أو عام  البروتـن الحـ انىAnimal protein 
factor  ت  إقتراح الترهـب ال ـــاىى للملمـملمـملمانلم   6211و ى سنة

  . Cyanocobalaminهل بلالملـن 
 

  -الحيوية :  B12وظائف فينامين  
للتلحلل يل  اللفلل للـملم  إللمى ملمـملم     لى الل لـلل ضرورى  - 4

اللا  يلؤد  الل ظاىف االساسـة لهاا المفمـمتماممـمن  لمى  اللفل للـلنلـل 
 . الل لـللل  

لـا له من أهمـمـمة إلنلتلاج هلرات الللدم اللحلـللرا  هـام جـــدا   -  2
 عالة  لمى إنلمتملماج األملمـملماض اللمنململم ويمة المالزملململمة إلنمتململماج 

 .اللبللروتلـلنلات اللنل ويلة 
همـما   لى نلشلاط االنلـململم ملمة اللمعملمصملمبملمـملمةلـه دور فـعـال   - 3

يلـلاعدخلاليا الل لهلاز اللعلصلبى على ادا  ممهمـمتمهما عما  امـمن 
 .ملا  

 مى المعمـملمـمات  ى نقل  مم مـململم علمة المـماملمـملم  لـه أهـمـيـة   - 1
ال ــاوية الحـ ية الـختلفة وخاصة العـلـات الحـ ية التى لها عالقة 
بإنتاج البروتـنات واإلنزيـات واألمـاض الن ويمة والمتمى ال غمنمى 
علنلها للحـللاة أ  خلللـلة  هـا يـاعد انـ ة ال ـ  علمى االسمتمفمادة 

 .من هاه الـلل اد 
 ى ت  ين المـمـمامايم نمـمن ممن الـملمـملمتمـمن الفينامين ضرورى   - 5

  ممى االسممتممفممادة مممن الممـممتممويممن و ممى إنممتممقمما  ممم ممـمم عممة الممـممـمماممايمملمم
و ى إنتاج البـ رين والمبمـمريمديمن وهم   BAPAالبارامـن بنزوي   

 .يق م بوغلب هاه ال ظاىف هقلريلن إنلزيل  
 

 -: B12االحنيـاجـات الـيـومـيـة من فينامين 
 لمى اللم مهململماز  B12تلصلنلع همـمـملمات همبمـملمرة ملمن  مـمتماممـمن 

تصنمعملمه  الـمـجـنـرة  فالحيـوانات. اللهلضلـلى ل اـر من الحـ انات 
أمثا فثى .   لى الل لرش واللقل لل ن وال تمحمتماج المـمه  مى غمااىمهما 

 تصنع هــات  ـدة منه  مى االنـســان والحيوانات البسيطة المعدة 
البمد ولاا .  االمعا  ول ن ال يعر  ال اـر عن نـبة  امتصاصه  ـها 

 . لى الغللاا  االنسان وهذه الحيوانات من ان يتزود به 
 

وال ديمر ( ميكروجرام / اليـوم  3.3  - 3.3وتقدر االحنياجات بـ ) 
أن هاه ال ــة يـ ن الحص   علـها من استمهمالب بمـمضمتمـمن بالاهر 

يتناو   ى غااىه الـ مى الـتل ازن االنسان وه بـن من الحلـب وان 
 .مـل لرو للرام  02 - 61من الفـتامـن نـبة تتراوح مللن 

 
 -الـغــذائيــة : B12مـصــادر فـيـنأمـيـن 

 الحلـلم انلمى  لى االطلعلـلةذوات اللـنشلو B12ي  د  ـتامـن  
إال أنمه .  هـا انها التحتاج الـه .  التصلنلعله  النباتاتوذل  الن فقـط 

هـا انه ي  د ب ــات قلـلة  دا  مى .  ي  د  ى هاـر من أن اع العفن 
بع  االنـ ة النباتـة والتى تحص  علـه على ما يبدو من تصنـمعمه 

 .الــ روبى  ى التربة التى يعـش  ـها النبات 
همـما الكلثى ه  أغنى الـصادر الغااىـة الحـ انـة وتلـه والكبد  

همالمهمرنمل والمـماهمريم  األسمثا  ي  د ب ــات أق   ى بع  أن اع 
 الجبعة والبيض والحليب واللحوم الحمراء .أيضلا 
  
عـزيـزى الـقارئ ... عـزيـزتـى الـثقثـثارئـثـثة ... ومثا ا عثن  

 عالقة الحديد بمرض االنيميا ؟
من الـعرو  وهـا سبق  ذهره أن الحديد يدخ   مى تمرهمـمب  

. الممهممـممـمم  مملمم بممـممن والممـممـمم  مملمم بممـممن الممـمم  مم د  ممى الممعممضممالت 
والهــ  ل بـن ضرور  لنق  االهـ ـن من الرىتمـمن المى المخماليما 
مـث تت  عـلـات ىاالهـدة  هـا انمه ضمرور  لمنمقم  ثمانمى اهـمـمد 

ويعـم  .  ال رب ن الناتل من الخاليا الى الرىتـن لـتخلص ال ـ  منه 
الــ  ل بـن على تخزين االهـ ـن  ى العضالت لالستفادة منه  مى 

ملرض بال ـ  . ويسبب نقص الحديد عـلـات التوهـد وقف الحا ة 
و ـها ي  ن عدد همرات المدم المحمـمرا  األنـــلا أ  اللل ن اللبلاهلف 

منخفضا ويق  محت   ه  هرة مـرا  من الهــ  لم بمـمن  متمصمبمح 
باهتة الل ن وبالتالى تق  مقدرة الدم على نق  االهـ ـن مـا يمعمرقم  
وظاىف ال ـ  الـختلفة وتـمبمب لم ن الم مـم  المبماهمف والضمعمف 

 .وسرعة التعب وإنقباض النفس والصداع والنه ان 
الغنى عنه لإلنـان وي  مد  مى ويعنبر الحديد ععصر غذائى  

اللمحم م يوجد فى   وأ ض  أن اع الحديدالعديد من الـصادر  الغااىـة 
هاللح م الحـرا   والد اج والــ  وال ـبر  مـث يت  إمتصاصمه 
ب فاىة عالـة وي  د الحديد أيضا  ى الـصمادر  المنمبماتمـمة لم من يمتم  

همى المخمضمروات والمـمصمادر المنمبماتمـمة .  إمتصاصهمبم مفما ة أقم  
الخضرا  الغـقة هالـمبمانمة والمبمروهملمى والمبمـم  و مـمـمع أنم اع 
الـ ـرات و ــع أن اع البق لـات والف اهمه المـم مفمفمة همالمـمشمـمش 
والتـن والعنب والبطاطا وقشر البطاطا تعتبر من الـصمادر المغمنمـمة 

 بالحديد أيضا 
يمنمصمح المبمرو مـمـم ر ولكى ننجعب اإلصابة بعقص الثحثديثد  
 مـمـمع ومثعثهثا   إمتصاص الحديد تقل  بت نب األغلاية التىاس ندر 

أن اع الشا  والقه ة هـا ي ب ت نب شلرب الشا  والقه ة قمبم  أو 
همـما ان .  أثنا  أو بعد تناو  الطعام على االق  بـاعة أو سماعمتمـمن 

وهلى اللمتمى يم  مد بمهما  من إملتصاص اللحلديدتـزيــد  هناب اغاية
للالل  ينصح عململمـملما  اللمتملمغململمايلمة بمتمنملماو  .  C & D  ـتامـنى 

ملع تنلاو  اللطلعلام وملنمهملما أغلململمب  Cاألغللايلة الغنـة بفـتامـن  
 .اللفل اهله واللخضلروات 

 
  -تـغـــذيـة مـرضــى الــســكـر :  
بالحلمقمن بلماإلنلمـملم للمـمن يلقلتلرن علالج ملرضللى اللـلل لر  

تحدد  مـملمه هلمـملمـملمة نـظام غـذائـى  ـاص بـكـ  مـريـض بلتلحلديد 
مـثا تمنملماو  اللمـملم اد اللمـململم مريلمة ويـنـجـعـثب   . ونلل ع اللطعلام 

ملن تلنلاو  اللـلل اد اللغلنلـلة بماللمـملمعملمادن خلمصملم صملما اإلكــــار 
ممنمتم ملمات اللمحملمبملم ب ومـثعثـثهثـثا   اللفللـللفل ر واللمبملم تلماسملمـملم م

. ومـثن اللمـململم ز واللبلرتلقملما  واللعلنلب واللـللـل  واللغللااىلـلة 
بلاللفلرهلتلل ز اللما  يلمحملم لمه ملقلن اللـلريل  أملـلانلا  الـمـفـيــد

 لمرهلمتملم ز  -1-الل لـل  اللى  لرهلتل هلـلنـلز ثل  اللى  ل سلمفملمات 
وبلممماللممم  تمممنممملمممشمممط دورة همممرب ى اللمممتمممـمممامممـممملممم  اللمممغممملمممااىلمممى 

 .  للل لربل هلـلدرات (
 

عـثثثثثثزيـثثثثثثـثثثثثثزى   
الـثثثقثثثـثثثارئ ... عـثثثزيـثثثزتـثثثى 

ملماذا تلمعململمر  الـقـارئـة ... 
ترتـفـا  نـسـبة الـسـثكثر علن 

وملماذا تلمعململمر  ؟    فـى الدم
تنـثثخثثـثثفثثـثثاض نسثثـثثبثثة علممن 

 الـثثثسثثثـثثثكثثثـثثثر فـثثثى الـثثثدم ؟
ولممممإل لممممابلممممة علممممن هلمممماه 
االسململمةمململمة دعلممنملما نلمململمقملممى 
اللضلل   وبإختصلار علململمى 

ى أو ملما يمعململمر   ـط سـير الـكــربـوهـيـدرات فـثى الـثجثـثسثـثـثم 
 .اللتلـاـل  اللغللااىلى للل للرب هلـلدرات ( 

   
بلم اسململمطملمة إنلمزيلملم   لى اللفللل  يـبــدأ هـضــم الـكــربـوهـيـدرات 

اللـلل لمريلمات وتـمنـص  Salivary amylaseأملـلللـلز اللللعلاب  
سململم ملمر اللم ململململم هلملم ز اللمى . يـنـحـثـثول اللنلاتل لة الللى الللدم 

. ويـثسثـثنثـثعثمثـث   لى الل لبللد والعلضلمالت يـخـزن  لللـل ل  لـلن 
هلـلصلدر إلنتلاج اللطلاقلة بلتلحلللله إللى  للل هل ز الـجـليـكوجـين 

ملما يلم ملمفملمى اللمـملمخململمزون ملمن . وعـادة يلتلوهلـلد  لى الل لـل  
. سململماعلمة  91 - 99للـللدة الل لللـل لل  لـن إملتـلا ات الل لـلل  

 -ويـالحــظ أن: 
عمن المالزم يـمبمب ممرض  ترتفا  نسثبثة السثكثر فثى الثدم  

Hyperglycemia  
عمن المالزم يـمبمب ممرض وتنخفاض نسبة السكر فى الثدم  

Hypoglycemia 
 لمى اللم ملمـململم   وأ  خللل   لى تنلظـل  تلحلل الت ال لرب هـدرات

ال يلنلتململ و لى هلاه اللحلاللة  Diabetesيـســبب مـرض الـســكر 
 بـث  ويـثعثنثـث ثلانلى اهلمـملمـملمد اللم ملمربلم ن وملما  علن األهلـللدة 

هلممـمملمما يلممالملممـ أن تلممـمماممـمملمم  .  هلممـمملممتمملمملمم نلممات هلمماالسمملممـمملممتمملمم ن 
ملع تـاـل  اللدهل ن واللبروتمـمنملمات  مقملمد ينـدا   الل للرب هـدرات 

 .يتحل   املدهـلا اللى االخللر 
 

أن مـسـنـوى الـجـلوكـوز بـالـثدم هـثو مـثن ومـن الـمـعـلـوم  
ملليـجـراما لك  مائة سعنيمينرمكعب وتسمثى هـثذه  423الـى  03

 423هـذه الـثعثسثبثـثة عـثن  وت ا زادتالـعسبـة بـالـحـد الـكـلــوى 
. وهـثذا اليـثحثـثدى فـثى الـثبثـثـثول ملليجراما  ظهـر الـسـثكثر فـثى 

ترتثفثا  سثكثر االحــوال الـعـاديـة وتسمى الزيادة فوق هذه العسبة 
 الدم . 
مثلثلثيثجثـثرامثا  03نـسـبـة الـسـكر فـى الــدم عـن وت ا قـلـت  

أدى  لـك الـى أعـراض شـديـدة قـد تـؤدى الـى الـوفـاة . وتسـثمثى 
سعثنثيثمثيثنثر  433ملليجراما لك   03قلة نسبة السكر فى الدم عن 

 بإنخفاض سكر الدم .مكعب 
 

وعنلد تنلاو  الل لرب هـدرات يرتفع ترهـمز الـم مر  مى المدم  
ويص  الى نهايته بعد نصف ساعة ث  يمعم د ثمانمـمة المى المـمـمتم   

وهلمنمملماب علممدة .  سمملماعلمة أو سملماعلممتملمـملممن المطمبمـممعمى  مى خمال  
هلرمل نلات تلنلمظملم  ملمـمتملم   اللمـملم ملمر  لمى اللمدم ويلمعملمتمبملمر 

 ـفثـثض يلعلـل  على  لاألو  أهلـلهلـا االنـســولـين واالدريـعـالين 
 رفـعـه . يعـ  عللى واللالانلى ملـلت   الل للل هل ز  لى اللدم 

 
وال .  وتل ل ن الل لربل هـدرات نصمف المى ثملمث المغماا  المـم ممى 

المتمى تم  مد  مى المغماا  وهمى  الـ ريات االماديمة المامالثمةتحتاج 
. ال ل ه ز والفرهت ز وال ل ت ز ى مشتق من الالهت ز ( الى هض  

وهمى الـم مروز ىسم مر المقمصمب( أما الـ ريات الانماىمـمة المامال  
والـالت ز ىس ر الشعـر( والالهت ز ىس ر اللبن(  تتحل  ماىـا أو  ى 

. ويثنثعثا ثى وسط مامضى أو باإلنزيـات إلمى سم مريمات امماديمة 
لشدة مالوته وتوثـره الـهـل على األنـ ة الـبمطمنمة السكروز بكـرة 
 تعاطى الـ اد الـ مريمة قمبم  المطمعمام يشمبمع  . لذلكللقناة الهضــة 

وو  د الـ روز ب ارة  ى االممعما  .  الشهـة ويقل  الشع ر بال  ع 
الغلـظة قد ي  ن له تاثـر ملـن غمـمر أن المزيمادة المـمفمرطمة تـمبمب 

 .اإلسها  
والدهـترين وهمـما قمابملمـمن   ن د النشاالـ ريات اللعلديلدة ومن بـن  

 هـا غـر قابلـن للهمضم  أما السـليولوز والهيمى سليولوز لللهلض  
غمـمر أنمه يمنمصمح بمإضما مة ولاا  هى عديـة القــة الغااىـة تمقمريمبما 

وذل   ى بمعم  مماالت اإلمـماب الــل ل زللطعام  ى ص رة ردة 
 . الـزمن 
إذا و دت هـمـمة أن الق ل ن يؤد  وظـفته بدر ة أمـن يعتقد كذلك 

 مـمـمع انم اع . ويثالحثظ أن مناسبة من الفضالت ما  الــلم لم ز 
ال رب هـدرات يلزم تح لها  ى النهاية الى  ل ه ز قب  أن يـتطمـمع 

متى أن الـ ر االمماد   مرهمتم ز يمتمحم   المى .  ال ـ  استعـالها 
.  لـ   ـن ث  الى  ل ه ز قب  أن ينتق   ى الدم المى االنـملم ملمة  

 ى عـلـة ت ــر الم ملمـم م  مـمن المى وينحكم أنسيولين البعكرياس 
 ل ه ز وتتح   بع  الزيادة من ال رب هـدرات الى دهن يمخمزن 

 . ى ال ـ  
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 41 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” 

 

 بيعوا مالكم واعطوا صدقة. اعملوا لكم اكياسآ ال تفنى وكنزآ ال ينفد فى "
 السموات..." )لو33:4٣(

 

 بنعمه ربنا، قام نيافه االحبار االجالء
 االنبا ايليا واألنبا صرابامون

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

 بمدينه جوبا.
 وقد شرف الحفل وجود المشير

 تعبان دينق قال
 النائب األول  لرئيس الجمهورية 

 
وعليه، فنحن نرجوا من جميع ابناء الشعب القبقبقبقى بقاظ يقوالقبقوا عقلقى 
مسانده منظمتكم هذة لكى ما نساعد كنيستنا فى عمليه بناء هذة المستشقفقى. 

 والرب قادر اظ يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوضآ عن الفانيات.
 -ورقم حساب البنك كاالتى:

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

 
 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو

 
ونحن اذ نتضرع الى الرب باسم سيدنا و مخلصنا يسوع المسيح و بشفاعة امنا العذراء والدة االله و تضرعات جمقيقع مقتقمقات القمقالئقكقه 

 وملبات جميع البديسين وصلواتكم انتم ايضأ، أظ يكلل هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه البدوس.
 (1:٤"امل اذنك الى المسكين واحبه برفق ووداعه" )سير

 
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) 

  
عـزيــزى الـقـارئ ... عـزيـزتـى الـقـــارةــة ... هــل 
تـعـلم ان اللـبن والـمــكـــســـــرات والــقـــرفــــة هــى 

اذا كنت مصابقا  أغـذيـة تجنبـك اإلصـابــة بالـســكر .
بالسكر وغير مقهقتقم بضقبقئ غقذائقك القيقومقى فقأنقت 

لقذلقك نشقرت أحقد .  بالتاكيد تعرض حياتك لقلقخقبقر 
بعض النصائح التقذائقيقة القمقهقمقة أألبحاث أألمريكية 

الـلـــبـن ومنـهـا : التى تجنب اإلصابة بمرض السكر 
حيث تشير الدراسات إلى أظ شرب اللبن يوميا يتقذ  

والمتنيسقوم  دالجسم بعناصر مثل الكالسيوم وفيتامين 
بالجقسقم ضبط األنسولين وكل هذه العناصر تسهم فى 

بقنقسقبقة من إحتمالية اإلصابة بقمقرض السقكقر  وتقلل
من العناصر التذائقيقة  المكسراتكذلك تعتبر .  % 04

المهمة الحتوائها عقلقى القتيقوت وعقنقاصقر غقذائقيقة 
مقا بضرورة  أكل متعددة وتوصى الدراسات العالمية 

يعادل ملء الكف يوميا مقن القلقوا والقبقنقدو والقفقول 
السودانى والتى تسهم فى خفض احتقمقاالت اإلصقابقة 

فقهقى  . أما بالنسبة لـلـــقـــرفــة  % 04بنسبة  بالسكر 
تسهم فى خفض أ  ارتقفقاعقات مقفقاجقمقة فقى مقعقدل 

أما اخر العناصر القتقى يقبقتقرحقهقا األمقبق قاء .  السكر 
حقيقث تشقيقر ألــقـــهـــو  لتجنب مرض السكر فقهقى 
منزوعة أكواب من البهوة  0الدراسات إلى أظ شرب 

بقالسقكقر يبلل من إحتمقاالت اإلصقابقة يوميا الكافيين 
البهوة لها مضار صقحقيقة أخقر   إال أن %  04بنسبة 

لذلك يوصى العلماء بعدم االعتماد الكامل على شقرب 
 .البهوة لتجنب اإلصابة بالسكر 

 
 تـغــذيـة مـرضـى الـقــرحـة الـمعــديـة :

عن تناول اإلمتنـاع يجـب فـى هـذه الحـالة  
األغذية الدسمة والحريفة والتوابل والمشروبات 
الكحولية أو المنبهة والمواد الشديدة الحموضة 

كميات من تناول اللبن وتؤخذ  اإلكثار مع 
من الخضروات المسلوقة والبيض معتدلة

 المسلوق 
والمنتجات اللبنية كالقشدة واألرز باللبن 
والمهلبية وعصير الفاكهة وعصير الطماطم 

 .والتـدخـيـن  االنفعاالت النفسيةويلزم تحاشى 
 تـغــذيـة مـرضـى الـحـسـاسيـة :  
ترجـع الـحساسيـة إلى نـوع معين من  

. الطعام ويختلف األفراد فى مدى التأثر بها 
وينحصر عالج الحساسية فى إمتناع الشخص 
المصاب بها عن تناول الطعام الذى يسبب له 
الحساسية مع إستعمال المستحضرات الطبية 

 .الخاصة بالعالج والتى تضاد فعل الهستاميـن 
عزيزى القارئ ... عزيزتى القارئة ...  

الى اللقاء فى العدد القادم انشاء هللا وموضوع 
 .جديد من سلسلة ثقافة غذائيــــة

 
 -كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو : 

( خادم بكنيسة ألقديسة دميانة وألقديس -)
 سيدنى . -أثناسيوس ألرسولى ببانشبول 

( رئيس قسم علوم أألغذية أألسبق بجامعة -)
 Former Head ofإلمنيا بصعيد مصر 

Food Sci. Dept . Minia University - 
Egypt .  

( رئيس جمعية كيمياء ألزيوت أالفريقية -)
 Former President of  أألسبق 

African Oil Chemists Society 
( AFOCS )   

( عضو جمعية كيمياء ألزيوت أألمريكية -)

 Former member ofأألسبق 

American Oil Chemist ( AOCS )    

         

 

 
 اجمل التهاني للعروسين

 . صموئيل وماريا غالي بالزفاف السعيد
 

 . تهنئة من ماما كارلوين غالي ألوالدها صموئيل وماريا
جدو رفعت وتيتة أيفون يرفعون صلواتهم لصوئيل وماريا ان يمأل 

 .هللا حياتهم بالسعادة والهناء
 . تهنئة من بابا وجيه وماما ميري للعروسين

  تهنئة من أميل وكارولين مقار والعائلة
 تهنئة من وجدي مايكل والعائلة
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عقدت بين الكنيسة والقيادات التنفيذية سواء لقاء مع 

محافظ سوهاج بشأن  رأةيأة الأحأا أة او لأقأاء مأع 

ريادات المنيا وكا  محور الحديث يدور مأن مأرأةر 

كاالتى :    دول نأا  ارأةار نأحأن نألأا  عأ أى 

سأأةمأأة الأأمأأسأأيأأحأأيأأيأأن ا   أأةو  الأأرأأ أأد  أأ أأرأأة 

المتطةفين افكارهأ  وششأة اشأنأا عأاوليأن الأنأا  

يت ايشوا االمن يستجيب العتةاضات الم أتأةضأيأن 

من ا ل فتنة !!!! ي  ق االمن با  الكنيسة فأ  رأار  

به مسجد ويةد االررا  با  المس مين يستطي أو  ا  

يرنوا مسجدا ف  اي مأكأا  الأمأكأا  رأيأة مأة أ  

ل صةة  يب ردموا   ب واشنا نشأو   وفأ  كأ  

مةة يحسأ  االمأة عأ أى شسأاب االرأرأا  ولصأالأ  

المتطةفين وفى النهاية يأكأو  رد الأفأ أ  ضأ أيأ  

ومليب بشن  الت ام  مع الحدث مث  عأد  الأقأرأ  

ع ى الجناه فى رةية القشيةى التاب ة لنزلة اسأمأنأ  

مةكز ابورةراص ررأ  انأهأ  تأجأمأهأةوا واشأةرأوا 

بوابة الكأنأيأسأة وتأكأسأيأة سأيأارة ورأذ  الأمأنأالل 

بالحجارة ومن بين هؤالء ارلاص مط وبين ل  دالة 

فى رضايا ملت فة ومط ق سةاشه  والردي  الأجأاهأز 

دائما هو وضع شةاسة ع ى المكا  ور قه ع مأا ا  

المرنى ي    به االمن ويضع شةاسة ع أيأه لأتأنمأيأنأه 

منذ فتةة والمرنى بالقشيةى به شضانه للدمة ا فال 

 القةية وت م  منذ بداية ال ا  الدراسى الحالى

 

الكنيسة القبطية األرثوذكسسويوة رومو ر خو   سو وة 
 جديدة خ  اإل جيل

 دى    نشةت  حيفة الو ن،  رةا عن تحذيأة   

لجنة ال قيدة التاب ة ألسقفية الشراب بالكنيسة القرطية 

األرثوذكسية، من نسلة شديثة من الكتاب الأمأقأد  

)اإلنجي (.   وأكدت ال جنة أ  هأذه الأنأسألأة رأيأة 

دريقة، ول  تتلذ األساليب ال  مية ف  التحقق من درة 

النصوص، ما تةتب عأ أيأه رأيأا  تأ أم الأتأة أمأات 

بحذ  ب   النصوص المهمأة، ووضأع مأقأدمأات 

ملالفة، مطالرة أبناء الكنيسة تحّةى الأدرأة الشأديأدة 

فيما رد يتسةب من نسخ رية متوافقة مع النصأوص 

األ  ية ل كتاب المقد .   كان  لجأنأة الأ أقأيأدة رأد 

أع ن  عن إنتاج س س ة من الرةامج الأتأ أيأفأزيأونأيأة 

ل دد من الكهنة تح  إرةا  األنرا موسأى، أسأقأ  

الشراب بالكنيسة، وبث ت أم الأرأةامأج عأ أى مأوارأع 

التوا   اال تماع ، شيث شم   الس س ة عأنأوا : 

" مسة عقيدة" لتقدي  الت  ي  القرأطأ  األرثأوذكسأ  

 الس ي 

 

اب  طذلذن جاخع للمسلمي  خ  رصمويوم خوسونود  
 قبطي

واشدًا من التح  الم مارية اإلسةمية الأفأةيأدة فأ  

مصة وي د أرد  ثالث المسا د بها، إنه  امع أشأمأد 

بن  ولو ، المو ود بميدا   ولأو  بأحأ  السأيأدة 

وتأ  االنأتأهأاء  678لينب، الذي بدأ بنائه ف  ال ا  

، ولأ  تأتأ أيأة مأةمأحأه بأ أد واللال 678منه ف  

محتفًظا بشك ه األ    تأنسأا الأمأسأجأد فأ  عأهأد 

أشمد بن  ولو ، الذي نق  مصة من واليأة تأابأ أة 

ل لةفة ال راسية إلى دولة مستق ة، ولجن إلى القرط  

س يد بن كاتأب الأفأةرأانأى، أشأد أمأهأة مأهأنأدسأى 

 ال مارة بمصة ف  ذلم الور 

  

بعد اغالق ثالث سنائس في خمافظوة الومونويوا بويوان 
 اري خ  اال با خكاريذ  واسئلة  ارية لم  يوقو  

 وراء ه ه القرارات المستفزة للمسيميي 
أ در نيافة األنرا مكاريو  أسأقأ  الأمأنأيأا، بأيأانأا 
 ارخ ضد ما يت ةض له أررا  المنيا، من ألمأات 
وإعتداءات ور ق لكنائسه  نتيجة شقه  فى الصأةة 
ورال األنرا مكاريو  فى بيأانأه: الأتأزمأنأا الصأمأ  
لمدة أسروعين ب د إرةق إشدى الكنائأا، أمأًة فأ  
أ  يقو  المسئولو  بدوره  الذي ائأتأمأنأتأهأ  الأدولأة 
ع يه، ولكن إلاء هذا الصم  تطّور األمة لألأسأوأ، 
شيث أُلِحقَ  بالكنيسة األولى التأ  أُرأِ أقَأ  كأنأيأسأة 
ثانية ث  ثالثة ث  رةو  ف  الةابأ أة، وكأن  الصأةة 
 ةيمة يجب أ  يُ ارَأب عأ أيأهأا األرأرأا ، ُمأؤثِأةيأن 
انأأتأأقأأال أفأأةاد الشأأ أأب إلأأى رأأةى مأأجأأاورة ألداء 
الش ائة، فه  ُمحةَّ  ع يه  الةاشة؟ لقد شدث  أةل 
أسروعين ما ل  يحدث ف  سنوات، تُأ أ َأق الأكأنأائأا 
ويت  االعتداء ع ى أفةاد الش ب وإتة  ممت كأاتأهأ  
وال راد ، وعادة ما تستلد  المساومة والأتأوالنأات 

، ودائأًمأا مأا يأدفأع ” الت ايش الس مأ “ تح  ُمسّمى 
األررا  ثمن هذا الت ايش وليا الأمأ أتأديأن، وتأنتأ  
ردود أف ال المسئولين ُمليِّرة لآلمال، وعندما يشأّب 
أي  ة  أو يحدث أعتداء، فالردي  األول هو ر أق 
الكنيسة والض ط عأ أى األرأرأا  فأقأط دو  عأقأاب 

 ل م تدين.. و ةت األشداث ع ى النحو التال :
مأةكأز   –كنيسة ال ذراء فأ  رأةيأة الشأيأخ عأةء -

 5102المنيا: هأا أ  الأمأتأشأدّدو  الأكأنأيأسأة سأنأة 
وأر ق ، ول  يتلذ المأسأئأولأيأن أيأة  أطأوة إلعأادة 

 0أكتوبة 02فتحها، وف  يو  
مأةكأز -كنيسة األنأرأا مأوسأى بأقأةيأة الأقأشأيأةي  -

رأرأطأ ، ومأنأذ  821أبورةراص: يسكنها أكثة مأن 
رهور بدأت فيها الحضانة والقداسات، ويأو  األشأد 

 5أكتوبة(، 55الماض  )
كنيسة أبو سيفين بقةية الكة : ل  يشتِم أشد مأن  - 3

إ أوتأنأأا الأمأأسأ أمأأيأن مأأن و أود الأكأنأأيأسأة، ولأكأأن 
فًا مأن هأجأو  وذلأم  المسئولين بادروا بإرةرها تلوُّ

 أكتوبة 55منذ األشد الماض  
كنيسة مار  ة ا ب زبة لكةيا: يصأ أ  فأيأهأا -4 

األررا  من مدة وعأددهأ  كأرأيأة، ولأكأن يأو  أمأا 
أكتوبة شأاول الأرأ أ  الأهأجأو  عأ أى  57الجم ة 

المكا  وتصدّى له  األهال ، وأُ ير  سيدة ررطية، 
وف  المساء راموا بالت دي ع أى مأمأتأ أكأات بأ أ  

 األررا  .
إ  أبسط شق من شقورنا هو الصةة وهو ما يأكأفأ أه 

الدستور وهذا الحق لن نك  عن المطالرة بأه شأتأى 

يتحقق، ويُلشأى أنأه وبأ أد رأانأو  بأنأاء الأكأنأائأا 

والتنكيد ع ى شقوق األررا  كموا نأيأن مصأةيأيأن، 

وتو يهات السأيأد الأةئأيأا، والأوعأود الأمأسأتأمأةة 

بالمساواة وعد  التمييأز، أ  يأكأو  الأقأول األ أيأة 

ل متشدّدين بفةض إرادته  ع ى أ هزة الدولة، وهأو 

ما نةفضه  م ة وتفصيًة، وهأو مأا يأؤكأد رفضأه 

  السيد الةئيا ف  ك  مناسرة

 

وروموريور الونوقويو   «ثالثاء الوأو ر»رفاصيل عملية  
 «المايس»

عم ية نا حة بك  المقاييا نفذتها األ هزة األمأنأيأة 
بولارة الدا  ية اليو  الثةثاء، بالتنسيق مع الأقأوات 
المس حة وسةح الجو، أسفةت عن رت  عأدد كأرأيأة 
من ال نا ة اإلرهابية وتأو أ  بأتأحأةيأة الأنأقأيأب 
محمد الحايا الذي ا تفى عقب ارتركات "الجأمأ أة 
الدامية ورال مصدر أمن  رفيع المستوى، إنأه مأنأذ 
 راح اليو  التال  لحادث الواشات اإلرهابأ  الأذي 

رة يا والدلي ، تقو  القأوات  08استشهد ع ى إثةه 
الجوية بتمشيط منطقة ال م يات ع ى مدار السأاعأة، 
مما   ب مأهأمأة اإلرهأابأيأيأن فأ  الأهأةوب إلأى 
األراضأ  الأ أيأرأيأة عأرأة الأدروب الصأحأةاويأأة... 
المصدر أضا  أ  رطا  األمن الو ن  ر د ع ى 

ساعة؛ تحةكات ت م ال نا ة، وأمأاكأن  54مدار الـ
ا ترائها، مشيأةا إلأى أنأه تأ  االسأتأ أانأة بأاألرأمأار 
الصناعية وأ هزة اتصال شديأثأة لأتأتأرأ أهأ  وأرأار 
المصدر، أ  منمورية من ر ال ال م يات اللأا أة 
والرحث الجنائ  بالتسنيق بين مديةيت  أمن الأجأيأزة 
والفيو  مدعومة ب طاء  وي من مقأاتأةت الأقأوات 
الجوية، انط ق   راح اليو  را دة بؤرة ر دتأهأا 
األرمار الصناعية، وأكدت الم  ومات ا أتأرأاء تأ أم 
ال نأا أة فأيأهأا ولأفأ  الأمأصأدر إلأى أ  الأقأوات 
المشاركة ف  المنمورية نجح  ف  تحةية الأنأقأيأب 
محمد الحايا، مؤكدًا إ ابته بأطأ أق نأاري بأالأقأد  
"اإل ابة دي رديمة من يو  الحادث"، موضحأا نأه 
ت  نق  النقيب محمد الحايا إلى المستشفأى الأجأوي 
التلصص  بمنطقة التجمع اللاما؛ لت قأ  الأ أةج 
ولف  أ  عدد ال نا ة اإلرهابية التأ  تأ  الأقأضأاء 

مسأ أًحأا،  51ع يها،  ةل عم ية اليو  تأتأجأاول الـأ
الفتا بن  أعمال تمشيط موسأ أة تأقأو  بأهأا الأقأوات 
بحثًاعن أية عنا ة أ ةى، ملتتًما شديثه أ  مكأا  
ال ثور ع ى "الحايا" ليا بر رد عن مورأع شأادث 

يأومأاوووفأقأا لأرأيأا   00الذي ورع منذ  032الكي و 
المتحدث ال سكةي فقأد هأا أمأ  الأقأوات الأجأويأة 
منطقة ا تراء ال نا ة اإلرهابأيأة الأتأ  اسأتأهأدفأ  
رأأوات الشأأة أأة عأأ أأى  أأةيأأق الأأواشأأات، بأأإشأأدى 

عأةبأات  3المنا ق الجر ية رةب الفيو ، ودمأةت 
دفع رباع  محم ة بأكأمأيأات كأرأيأةة مأن األسأ أحأة 
والذ ائة والمواد رديأدة االنأفأجأار، ورضأ  عأ أى 

 عدد كرية من ال نا ة اإلرهابية   " 
  

 إيبارشيات جديدة فى عيد جلذسه 3البابا يُضي  
أكدت مصأادر كأنأسأيأة ُمأطأ أ أة اسأتأحأداث الأرأابأا 
تواضةو  الأثأانأ ، بأابأااإلسأكأنأدريأة وبأطأةيأة  
الكةالة المةرسية، عدة إيرأاررأيأات  أديأدة، يُأ أ أن 
عأنأهأا تأأزامأنًأا مأأع اشأتأفأأاالت الأكأنأأيأسأة الأأقأرأطأيأأة 
األرثوذكسية بذكةى تولى الرابا السدة الرطأةيأةكأيأة 

من نوفمرة الجاري وأوضح  المصادر فى  06فى 
تصةيحات  ا ة لـ"الدستور" أنه من الأمأقأةر أ  
يت  تسييا إيرارريتين  ديدتين بالواليأات الأُمأتأحأدة 

 األمةيكية، وثالثة بفةنسا 
 

 أسق  حلذان يطي  رفات األ با رويس
 يب األنرا بسنت  أسق  ش وا  والم صةة، رفأات 
القديا األنرا رويا بالمزار اللاص به بالكاتدرائية 

المةرسية بال راسيأة، وسأط ألأحأا  الأفأةح و أ أى 
أسق  ش وا  والم صةة، عشية عيد القديأا األنأرأا 
رويا بالمزار اللاص به بالكاتأدرائأيأة، بأحأضأور 
كهنة الكاتدرائية ولفي  من ر ب الكنيأسأة وشضأة 
االشتفال بتطيب رفات القأديأا، لأفأيأ  مأن أشأرأاء 
األنرا رويا، وسط ألحا  لأ  تأنأقأطأع  أوال فأتأةة 

 تطييب الةفات.
  

الكنيسة األرثذكسسية:  ُقد  القوديسويو  و ورفو  
 السالذي »

أع ن  الكنيسة األرثأوذكسأيأة فأى مصأة، رفضأهأا 
التا  لةشتفال ب يد الهالويأن، الأمأنأتأشأة بأالأواليأات 
الُمتحدة األمةيكية، وب أ  الأدول األوروبأيأة رأال 
القا مكاريو  فهي  ر ينأ ، راعأ  كأنأيأسأة األنأرأا 
أنطونيو  لألررا  األرثوذكا بمنطقة مأديأنأة بأدر 
بالقاهةة، إ  الكنائا األرثوذكسية القرطية وال المية 
ال ت تة  ب يد الهالوين، مؤكدًا أ  ت م االشأتأفأاالت 
بها روح رةيأرأة عأن روح الأمأ أتأقأدات الألأا أة 
بالكنيسة وأوض  الأقأا "فأيأهأ " فأى تصأةيأحأات 
 ا ة لـ"الدستور"، أ  الأكأنأيأسأة تأقأد  رأفأاعأة 
القديسين وتحتف  بك  واشد منه  فى ذكةاه، وكذلأم 
من  ةل ذكة اسمه فى مأةاسأ  و أقأو  الأقأدا  
اإلله  يحددها مجمع القديسين، ونظ  المدائ  الأتأ  
تسةد سيةه  الذاتية، إال أ  ذلم ال يدعو لأةشأتأفأال 

القا   به  من  ةل األساليب الت  يتر ها ال ية وأكد
"فيه " أ  الهالوين يل  فئات أ ةى بأالأمأجأتأمأع 
ال أةبأ ، وال يألأ  الأمأسأيأحأيأيأن، مأوضأًحأا أ  
االشتفال ملص  ل شراب الذين ي رأدو  الشأيأطأا  
بالدول األوروبية ولذلم فإنه من الص أب أ  تأقأرأ  

  الكنيسة ت م الممارسات
 

 ياحة القس خينا رخزي ساه  سنيسة خوار خورقوس 
 سليذباررا 

تني  ب د  ةا  مع المةض، الكأاهأن الشأاب األب 
القا مينا رمزي، رارب كاهن كنيسة مأار مأةرأا 
 6بمصة الجديدة، ب د  دمة كهنوتية رصيأةة لأمأدة 

يأنأايأة  03سنوات ولد األب القا مينا رمأزي فأ  
، وهو نجأ  5118يونيو  7، وسي  كاهنًا ف  0877

المتني  القا مينا رارب كاهن كنيسة الشأهأيأد مأار 
مينا باألل  مسكن بالقاهةة، ويجةي شالأيًأا تأةتأيأب 

 موعد   وات تجنيزه 
  

قبل خا رماسمذا اى خجرم اعتدى على المسميي  و 
 الكنائس الزم رماسمذا النا  دى

شاكموا الشيوخ ال   ع موه ا  المسيحييأن كأفأةه و 
يستاه وا الدب  والقت  شأاكأمأوا االسأاتأذه االفأاضأ  
ال   كتروا مناهج الت  ي    مصة وع موا ا يال ا  
المسيح  بي رد تةته و لرعأوا   رأ أوبأهأ  الأكأةه 
وال  .. شاكموا ال ائةت المحتةمه ال   نره  ع أ  
عيالها متت ام ش مع مسيحيين و متاك ش من اكأ أهأ  
و متصاشرش شأد فأيأهأ ... شأاكأمأوا االعأة  الأ أ  
و   ل نا   وره ر أط عأن الأمأسأيأحأ  و كأن  
االررا  كائنات فضائيه رةيره   اف الهأا وكأةمأهأا 
وتصةفاتها.. شاكموا الحكا  ال أ  سأابأوا الأتأطأة  
والت صب يكرة ويزيد   الر د ب رضاه  و ارأاره 
منه  و فض وا ي  فوا   الأوشأش لأحأد مأا كأرأة و 
 طةه لاد.. شاكموا كأ   أةيأده كأتأرأ  وبأتأكأتأب 
وهتكتب ا  الم تدي ع   المسيحيين   كأ  مأكأا  
ولما  " مجنو .. شاكموا ك  واشد لسه رايأ  !!  
ا  الأمأسأيأحأيأيأن " نصأاري " وا  " الأنأصأاري 

 كفار!!! "
 

أستاك راريخ: جماعة اإلخذان أرادت فرض الجزية 
 على األقباط 

رال عا   الدسور ، أستأاذ الأتأاريأخ، إ  الأةئأيأا 

الم زول محمد مةس  ت ام  مع مصة كأجأزء مأن 

األمة اإلسةمية، وليا و ن مصأةي، و أزء مأن 

األمة ال ةبية وأضا  "الدسأورأ "،  أةل شأواره 

درأيأقأة"  81مع اإلعةم  محمد الرال ف  بةنامأج "

المذا  عرة فضائية "الأمأحأور"، أنأه رأا  بضأةب 

الوشدة الو نية، مشيًةا إلى أ   ماعة اإل وا  فأ  

 ت م الفتةة كانوا يةيدو  من األررا  دفع الجزية

 

خاريان عازر لـ وفد أخريكي ال رذجد أيوة خوعواخولوة 
 رمييزية ضد األقباط في خصر

استفسةت لعيمة الم ارضة فأ  مأجأ أا الأنأواب  
األمةيك ، نانس  بي وس ، عن وضأع األرأرأا  فأ  
مصأأأة، وذلأأأم  أأأةل ليأأأارة وفأأأد أمأأأةيأأأكأأأ  
لمصةوشسب "بوابة األهةا "، فأقأد ردت الأنأائأرأة 
ماريا  عالر، بو فها نائرة من األررا ، ورال  إنه 
ال تو د أية م ام ة تمييزية ضد األررا  ف  مصأة، 
وأ  الك  مس   ومسأيأحأ  يأ أيأشأو  تأحأ  مأظأ أة 
الأأو أأن، كأأمأأوا أأنأأيأأن مأأتأأسأأاويأأيأأن فأأ  الأأحأأقأأوق 

 والحةيات، دو  أي تفةرة ف  أي مجال
 

 قالدة اإلبداع لذزير الشباب خ  الكرازة المرقسية
رأد  األنأرأا مأوسأى رأةدة اإلبأدا  لأوليأة الشأرأأاب 
والةياضة المهند   الد عردال زيز لأ أمأةة األولأى 
فى تاريخ أسقفية الشرأاب تأقأديأةا لأدوره وشأة أه 

 ع ى دع  وشضور مهة ا  الكةالة المةرسية
أل  من الشأرأاب فأى 211م يو  و 5بمشاركة نحو 

مهة ا  الكةالة المةرسية تنافسوا فأى الأ أديأد مأن 
المجاالت دا   اإليرارريات  اء ذلأم  أةل شأفأ  
إعة  نتيجأة أسأمأاء الأفأائأزيأن بأالأمأةاكأز األولأى 
بالمهة ا  ل أ أا  الأحأالأى بأمأقأة أسأقأفأيأة الشأرأاب 
بحضور السفيةة نري ة مكة  وليةة الهجةة ورئأو  
المصةيين باللارج، واألنرا موسى أسأقأ  الشأرأاب 

 واألنرا رافائي  
 

دوري  أسعد.. أول خصرية رفذز بمنص  عمدة فى 
 راريخ سندا

فالت المصةية دورين أس د، بمنصب عمدة مدينة  
بةوسار بمقا  ة كيريم، لتصرأ  بأذلأم أول عأمأدة 
مصةية فى تاريخ كندا مأنأذ اكأتأشأافأهأا فأى الأقأة  

 .اللاما عشة الميةدى
وسرق لـ"دورين"، الموا أنأة الأكأنأديأة مأن أ أول 

بمنصب عضو مأجأ أا  5118مصةية، الفول عا  

المدينة دورين"،  ةيجة ك ية الةياضة الأتأطأرأيأقأيأة 

وع و  الحاسب اآللى بمونتةيأال وتأ أد واشأدة مأن 

 ..النارطات فى مجالى السياسة وشقوق اإلنسا 

 

خبير أخني يكش  خ طط اإلرهوابويويو  لوموسواجوموة 
 رحلة العائلة المقدسة

 الب ال واء فؤاد عة  اللرية االستةاتيج ، روات  
األمن والدولأة الأمأصأةيأة بأتأنمأيأن مسأار الأ أائأ أة 
المقدسة ف  مصة بشك   أيأد ألنأه سأيأكأو  هأدفأا 
لإلرهاب  ةل الفتةة المقر ة، نظأًةا أل  الأمأةيأيأن 
من السياح سيزورو  ويتمت أو  بأالأةشأ أة، ر أال 
الأقأأوات الأمأأسأأ أأحأة والشأأة أأة الأأمأأصأأةيأة بضأأرأأط 
ال نا ة اإلرهابية شية  ةل ال م أيأات اإلرهأابأيأة 

 ألنه  ي دو  كنزا م  وماتيا كريةا
on e...  وارد ونارد عة  ،  ةل شواره برأةنأامأج

ونأوه عأة  أ   .   .. ك  يو  الأمأذا  عأرأة فضأائأيأة
الطةيقة الت  ت  بها استأهأدا  مأنمأوريأة الأواشأات 

   وارد تق يدية، مؤكدا أ  عنصة الليانة
  

ع  الرئيس  «واشنط  بذست»ه ا خا قالتة صميفة 
 السيسي والمسيميي  فى خصر

أكدت  حيفة "وارنطن بوس " األمةيكية، أ  م ظ   
الصح  اإلسةائي ية، اهتم  ب قاء الةئيا عردالفتاح 

السيس ، بالةابطة اإلنجي ية األمةيكية، وي د هذا ال قاء 
 األول من نوعه 

وأوضح  الصحيفة، أ  هذا اال تما  ي ترة امتدادا 

ل تحول فى السياسة األمةيكية تح  إدارة الةئيا دونالد 

تةامب تجاه مصة وأرارت إلى أ  الةئيا السيس  ي د 

أكثة لعي  مصةي مت ا   مع األر ية المسيحية، 

ويحاول القضاء ع ى أي بوادر ل فتنة الطائفية وأوضح  

من القادة اإلنج يين  05أ  اال تما  شضةه نحو 

األمةيكيين فى رصة الةئاسة المصةي ولفت  إلى أ  

وسائ  اإلعة  اإلسةائي ية، منح  هذا ال قاء اهتما  بالغ، 

وتصدر  فحاتها األولى وتاب  : "أ  السيس  ي ترة 

أكثة رئيا مصةي ودية مع المسيحيين، فكا  أول 

، كما أنه 5102رئيا يحضة ردا  عيد الميةد عا  

أول رئيا ينمة شكومته بالمساعدة فى ش  ألمات 

المسيحيين، والت  تمث   فى إعادة تو ينه  مةة أ ةى 

ب د أ  فةوا من سيناء  وًفا من تنظي  داعش، كما أنه 

ت هد بحماية الكنائا وفةض  وق أمن  مكث  ع ى 

ب   الكنائا وأضاف : "أنه ب د أ  دمة اإلرهابيو  

الكنائا، أمة السيس  بإعادة بناؤها مةة أ ةى، وت هد 

ب د  تكةار األمة، فهو رئيا يدع  األر يات الدينية 

وأكدت: "أ  تةامب دائًما ما يشيد بنداء السيس ، ويؤكد 

أنه يقو  ب م  رائع فى أوضا    رة ل  اية، فى إرارة 

 منه ع ى شةب مصة ضد اإلرهاب  

أول رعليق خ  أسر شسداء خ بمة ليبيا ع  قرب 
 وصذل الجأاخي 

أكد القا يوس  عياد، رقيق الشهيد أبانوب عياد، أشد  
آ ةو   08رهداء مذبحة ليريا إ  والده عياد إبةاهي  و

من أهال  ك  رهيد ذهروا السر  إلى مقة مستشفى المنيا 
الرصمة الوراثية،  «DNA» ال ا ، إل ةاء تحالي 

لمطابقتها مع  ثامين أبنائه  الشهداء الذين ت  ال ثور 
ع يه  يو  الساد  من أكتوبة الماض  ف  مقرةة 

 ماعية بمدينة سةت ال يرية، وذلم بناء ع ى تك ي  من 
اللار ية »ولارة اللار ية ورال القا يوس ، إ  

أ رةتنا أ  التح ي  سيت  إ ةاؤه ع ى يومين، 
وسيتو هو  ردا لمستشفى المنيا ال ا  أيًضا، الستكمال 
اإل ةاءات، وأنه  ةل األسرو  الجاري ستنظة نتائج 

 التحالي  
ولف  مكين ذك ، والد الشهيد ميةد مكين، إلى أ  أسة 

رهداء ليريا ت قوا اتصاالت من مص حة الطب الشةع ، 

تطالره  بالتو ه لمستشفى المنيا إل ةاء تحالي   الرصمة 

الوراثية، لمطابقتها مع  ثامين أبنائه  الشهداء الذين ت  

أكتوبة الماض  ف  مقرةة  ماعية  8ال ثور ع يه  ف  
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بمدينة سرت الليبية كما أكد عدد من أسر الشهداء 

أنهم تلقوا اتصاالت ألخذ عينات تحليل البصمة 

الوراثية لفرد من كل أسرة شهيد، سواء األب أو 

األم أو الشقيق، وإرسال هذه العينات عن طريق 

معامل المنيا إلى القاهرة لمصلحة الطب الشرعي، 

للبدء في عملية مطابقة البصمة الوراثية لتحديد 

هوية الشهداء ومعرفة أسمائهم، فيما أعرب أفراد 

أسر الشهداء عن سعادتهم البالغة لهذه الخطوة 

وسادت حالة من االرتياح لقرب وصول الجثامين 

عقب االنتهاء من أخذ العينات ومطابقتها، انتظاًرا 

للخطوة األخيرة المرتقبة وهي وضع جثامين 

الشهداء بكنيستهم بقرية العور مركز سمالوط 

بالمنيا، حيث تم إعداد مزار لجميع الشهداء بالطابق 

  ..األول، أسفل الكنيسة الكبرى

 بالكاتدرائية 5افتتاح معرض الكتاب الـ 
افتتح صاحبا النيافة األنبا موسى أسقف الشباب 

واألنبا رافائيل األسقف العام لكنائس وسط القاهرة 

وسكرتير المجمع المقدس مساء أمس الجمعة، 

المعرض السنوي الخامس للكتاب القبطي 

األرثوذكسي والذي تنظمه أسقفية الشباب بمناسبة 

عيد جلوس قداسة البابا تواضروس الثاني هذا ومن 

المقرر أن يستمر المعرض حتى الحادي والعشرين 

من نوفمبر المقبل يشارك في المعرض الذي يقام 

بقاعة البابا أثناسيوس بالكاتدرائية المرقسية 

بالعباسية، العديد من دور النشر باألديرة 

واإليبارشيات في مصر والمهجر إلى جانب 

  .إصدارات أسقفية الشباب

 

علشان "
تبنيها" 

تصدر 
استمارات 
للمصريين 
فى الخارج 

 عبر موقعها اإللكترونى
أصدرت حملة "علشان تبنيها"، لدعم الرئيس عبد 

الفتاح السيسي فى الترشح لفترة رئاسية ثانية، 

استمارات إلكترونية عبر موقعها اإللكترونى، 

لتسهيل توقيع وجمع استمارات من المصريين فى 

الخارج ونشرت الحملة عبر صفحتها التفاصيل 

الخاصة بخطوات التسجيل: "لكل المصريين 

بالخارج 

للتصويت للحملة 

من خارج مصر 

ودعم الرئيس 

السيسي قم بفتح 

الموقع الخاص 

//:https " بالحملة، وهو

www.tibneehaa.org/?page_id=1793 

وتحميل االستمارة، وقم بطبع االستمارة وكتابة "

بياناتك، وادخل على المصريين بالخارج، ووقم 

بتصوير االستمارة، ووادخال بريدك اإللكترونى، 

   (SEND) وإرسال االستمارة بالضغط على

نوفمبر.. "الوحدة الكنسية" على مائدة حوار 
 41المجمع المقدس

تعقد الكنيسة القبطية األرثوذكسية برئاسة البابا  

تواضروس الثاني، سيمينار المجمع المقدس 

بحضور المطارنة واألساقفة بمصر والمهجر، في 

 41دير األنبا بيشوي بوادي النطرون خالل الفترة 

القمص سرجيوس و نوفمبر الجاري 41وحتى 

سرجيوس الوكيل البطريركى أوضح فى 

تصريحات لـ"البوابة القبطية" أن السيامات 

الجديدة، يعقبها انعقاد السينمار الخاص بالمجمع 

المقدس، ومن المقرر مناقشة عدد من األبحاث 

المقدمة من قبل األساقفة والتى تتعلق بشأن عدد من 

األمور الكنسية وأشار مصدر كنسي إلى أن 

األبحاث تتعلق بالوحدة الكنسية، وإيجابياتها 

وسلبياتها خالل الوقت الراهن، وسيتم مناقشتها 

خالل جلسات العمل التى تسبق الجلسة العامة 

 للسينمار والتى يترأسها البابا تواضروس الثانى

ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس قبيل انعقاد 

جلسات المجمع المقدس، بتجليس وسيامة عدد من 

األساقفة الجدد، على أن تكون عشية السيامات بدير 

األنبا بيشوي مساء السبت الحادى عشر من نوفمبر 

  .الجارى، وقداس السيامات صباح األحد

مستشار الديوان السعودي: نسعى لضمان حقوق 
 المسيحيين بالمملكة

قال الدكتور فيصل بن عبد الرحمن مستشار 
الديوان السعودي، إن السعودية فى الوقت الراهن 

تسعى للتغيير فى كافة مجاالت الحياة وأشار 
 "فيصل" فى كلمته بمؤتمر الهيئة القبطية 

اإلنجيلية "القادة والمؤسسات الدينية فى ترسيخ 

ثقافة الحوار"، إلى أن التغيير فى السعودية داخليا 

وليس مستمد من الخارج، وأكد أن السعودية فى 

الوقت الحالي لدعم الحوار المجتمعي بين األديان 

وأوضح أن جميع الهيئات الحكومية  المختلفة

بالسعودية تعمل بالوقت الحالي على دعم حقوق 

المسيحيين المقيمين لدينا، مشيرا إلى أن الحوار 

المجتمعي بالسعودية سوف يتضمن حوار مع 

القيادات الدينية بالمسيحية، وذلك فى إطار السعي 

لضمان حقوقهم بالمجتمع السعودي وتابع قائال: 

"ليس هناك خالفات بين أصحاب الديانات 

السماوية المسيحية واإلسالمية ولكنها اختالفات 

بسيطة الكثير يحولها لخالف وذلك جهلنا بمعرفة 

  .الديانات األخرى

 

خطوة مهمة على :«األهرام»الشباب المشارك لـ 
 مطريق إرساء قيم الحوار والتعاون من أجل السال
أشاد عدد من الشباب المصرى والعربى المشارك 

فى منتدى شباب العالم المنعقد فى مدينة شرم الشيخ 

بفكرة المنتدي، وأكدوا أنه يمثل خطوة مهمة على 

طريق إرساء قيم الحوار والتعاون من أجل السالم 

والتنمية لجميع شعوب العالم، وأنه سوف يكون له 

دور كبير فى رسم صورة مصر الحقيقة أمام دول 

قبيل بدء  «األهرام»العالم وقالوا فى تصريحات لـ 

جلسات العمل، إن المنتدى يأتى تتويجا لمؤتمرات 

الشباب المنعقدة على مدار أكثر من عام وافرزت 

هذه التجربة الناجحة وجود مؤتمر دولى يتناول 

قضايا الشباب، وان شعار المنتدى بمثابة رسالة من 

أجل السالم ويهدف لتقريب وجهات النظر بين جيل 

من الشباب حول العالم، وتعزيز القدرة على أن 

يتجنب الجيل الحالى من الشباب الصراعات الدامية 

التى شهدتها االجيال السابقة ويشهدها العالم اآلن 

وان يتطلعوا لمستقبل مختلف عن مجريات ما 

يحدث فى المشهد الحالي وأثنوا على فكرة المنتدى 

باعتبار أن الحوار هو أسمى السبل فى مواجهة 

التحديات وأنه وسيلة يستطيع من خاللها الشباب ان 

يجدوا حلوال مبتكرة لمواجهة التحديات فى القضايا 

الرئيسية التى تواجه العالم من مكافحة اإلرهاب، 

إلى تجديد الخطاب الدينى والهجرة غير الشرعية، 

مرورا بملف الالجئين والنزاعات المسلحة 

 الموجودة بعدد من الدول 

 

شيخ األزهر والبابا “األمير فيصل يوجه دعوة لـ 
ً ” تواضروس  لحضور مؤتمراً دوليا

وجه األمين العام لمركز الملك عبد هللا بن عبد 
العزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان والثقافات، 

دعوة إلى شيخ األزهر أحمد الطيب وراعي 
الكنيسة األرثوذكسية في مصر قداسة البابا 

تواضروس الثاني، لحضور مؤتمرا دوليا فى فيينا 
، تحت عنوان 8142شهر فبراير القادم لعام 

متحدون لمناهضة العنف باسم الدين تعزيز التنوع 
والمواطنة المشتركه من خالل الحوار ، مشيرا إلى 
أنه سلم الدعوة إلى فضيلة شيخ األزهر الشيخ أحمد 
الطيب وفضيلة مفتي مصر وبابا الكنيسة المرقسية 

 .البابا تواضروس للمشاركة في المؤتمر
وأوضح بن معمر في لقاء صحفي عقده بالقاهرة أن 

جدول أعمال المؤتمر سيراجع ما تم تنفيذه في 
المؤتمر السابق بفيينا الذي عقد قبل ثالث سنوات 

،مبينا أن المؤتمر القادم يهدف إلى مراجعة 
ودراسة األعمال المنجزة والبرامج الحاليّه للمركز 

ورسم الخطط المستقبلية وبناء شراكات نوعية 
لمواجهة التحديات الُمحتملة على المدى المنظور 

شخصية من  851والبعيد، وذلك بمشاركة حوالي 
المؤسسات والشخصيات والمنظمات الدولية وقال 

إن المركز يستهدف الغالبية الصامتة من المعتدلين، 
كما أن الغالبية في العالم تمثل الوسطية واالعتدال 

ويجب أن نعزز دورها في التعايش واحترام التنوع 
ومواجهة التطّرف واإلرهاب، مشيراً إلى أهمية 

مساندة الجهود األمنيه ودعمها والتركيز على قيم 
 ..التعايش مع بَعُضنَا البعض

وأضاف ابن معمر: قائال إننا نجحنا في إقامة عدة 

برامج في مناطق يسود فيها التطّرف والعنف في 

نيجيريا وإفريقيا الوسطى وميانمار وتم تدريب 
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وهم شباب من مؤسسات دينية من أجل التواصل 

مع اآلخرين لتشجيعهم على التعايش السلمي 

واحترام التنوع ومكافحة التطّرف والكراهية ، الفتاً 

إلى أن المنصات المستديمة تستفيد من التطورات 

التقنية لتعميق المشتركات اإلنسانيه بين أتباع 

األديان والثقافات في العالم وخصوصاً في المنطقة 

العربية بين المسلمين والمسيحيين الذي تعايشوا مع 

بعضهم البعض في كل العصور الماضية ،وأهمية 

تضافر الجهود واتحادها لمناهضة العنف 

والتطرف باسم الدين... وأوضح أن المركز يقوم 

بجهود مكثفة في المنطقه العربيه من أجل تعزيز 

التعايش والتنوع وبناء السالم والوصول الى تفاهم 

متبادل لترسيخ األمن واالستقرار، داعياً األفراد 

والقيادات والمؤسسات الدينية إلى تعزيز التعايش 

السلمي وبناء التماسك االجتماعي، ومنبهاً إلى 

الحاجة الملحة لتأسيس خطاب ديني وسطي 

 ومعتدل يرسخ التعايش وينبذ التطّرف الديني. 

صدق او التصدق السعودية تجيز افتتاح أول 
 كنيسة في بالد الحرمين

في أبريل/” براندن“كشف قس أمريكي يسمي 

نيسان الماضي أنه قدم اوراق تأسيس أول كنيسة 

في السعودية رسميا، وانه تم قبولهاوأضاف في 

لقاء مع قناة أمريكية أنها توجد في الرياض ويصلي 

بها المئات وتسمي بـ كنيسة االمل، مشيرا إلى انه 

عام وتقاعد  44عمل في سالح الجو االمريكي لمدة 

بسبب زيادة الوزن، ثم ذهب للعمل في السعودية 

كمستشار عسكري وأوضح أنه ذهب هو وزوجته 

، والتقيا هناك بأحد االشخاص ”ميستي مككول“

وانه كان يقيم مجموعات ” فيكتور“يسمي دكتور 

شخص للصالة ويسمي  45الي  41صغيرة من 

، وانه عقب ذلك تحولت الى ”الزمالة البيتية“ذلك 

 81كنيسة وأشار الى ان السعودي بها اكثر من 

مليون مغترب ومن بينهم هؤالء  1مليون بينهم 

يتواجد أكثر من مليون ونصف مسيحي وان 

وتتواجد في ” االمل“الكنيسة الجديدة سميت باسم 

احد التجمعات التي يقيم بها االشخاص الذين أتوا 

من الخارج وخصوصا من الغرب للصالة فيها يوم 

الجمعة النها االجازة الرسمية المعتمدة في البالد 

وفي خطوة غير مسبوقة، وجهت السعودية دعوة 

لرئيس الكنيسة اللبنانية البطريرك الكاثوليكي 

الروماني، بشارة الراعي، لزيارة المملكة ولقاء 

الملك سلمان بن عبدالعزيز، باعتباره أحد 

 الشخصيات المسيحية البارزة في الشرق األوسط 

مطرانية القدس: مصر تساند الكنيسة في مطالبها 
 بإعادة دير السلطان

أكدت مطرانية األقباط األرثوذكس في القدس أن   

السفارة المصرية في القدس تدخلت لرفض دخول 

أي معدات لتصليح سقف كنيسة المالك ميخائيل 

وهي إحدى الكنيستين بدير السلطان إال بعد التنسيق 

معنا، وأكدت المطرانية على دور وزارة الخارجية 

المصرية المساند بقوة للكنيسة في استعاده األثر 

 المصري لدير السلطان 

البابا تواضروس يكشف سبب زيارته إلى ألمانيا   
الكنيسة األلمانية باإلصالح الذي قام به مارتن   

لوثر.   وأشار البابا في عظته األسبوعية، من بيت 

الكرمة في كينج مريوط، إلى أن الكنيسة األلمانية، 

هي كنيسة إنجيلية، وأرادت أن تقدم خدمة لكنائس 

الشرق عن طريق استضافتهم، للحديث عن 

مشاكلهم.   وتابع: "من السخافة أن يتصور البعض 

أن بطاركة الشرق يتركوا أماكنهم لالحتفال 

باإلصالح الذي قام به مارتن لوثر مارتن لوثر، 

مالناش عالقة بيه هذه خدمة تقدمها الكنيسة 

األلمانية"، مضيفا: "كان الزم وجودي، وكنيستنا 

أكبر كنيسة في الشرق األوسط، إن لم تسند أخواتها 

هتسند مين".   وأوضح أنه يعاني من آالم شديدة 

في الظهر، وتسبب لي الكثير من اإلزعاج، 

ونصحني األطباء بإجراء فحوصات في ألمانيا، 

موضحا أنه عقب إجراء الفحوصات نصحه 

األطباء بالراحة، ونظرا لعدم قدرته على ذلك، قرر 

تأجيل بقية الزيارة لوقت أخر، مضيفًا: "أنا في 

راحة "مع أني مش متعود على الراحة"، وإن لم 

يخف األلم سنلجأ إلجراءات جراحية" وتابع 

 ساخًرا: "الواحد يقعد من غير شغل حاجة غريبة 

 

«اآلثار»و «الكنيسة»أزمة بين  بسبب تكاليف  
 ترميم مواقع العائلة المقدسة

كشف الدكتور غريب أبو سنبل، رئيس اإلدارة   

المركزية للترميم بوزارة اآلثار، عن أنهم توجهوا 

إلى كنيسة السيدة العذراء لبدء أعمال الترميم، لكن 

الكنيسة ال تريد توفير تكاليف خامات الترميم، 

مشيًرا إلى أن قيام الوزارة بتدبير الخامات هو أمر 

من قانون حماية اآلثار.  01ممنوع وفقًا للمادة 

وزارة اآلثار كانت قد أعلنت في بيان رسمي منذ 

أيام عن ترميم كنيسة "السيدة العذراء" المنحوتة 

داخل الجبل، والتي تعد أحد المواقع األثرية التي 

زارتها العائلة المقدسة أثناء رحلتها في البالد. 

وتفقد وفد من وزارتي السياحة واآلثار وعدد من 

المسؤولين، كنيسة "السيدة العذراء" بجبل الطير 

بمحافظة المنيا للوقوف على الوضع الحالي لها، 

ودراسة سبل تطوير الموقع وتأهيله للزيارة 

مسؤول إدارة الترميم باآلثار أوضح في تصريحات 

 01خاصة لـالتحرير، أن دور العبادات طبقًا للمادة 

تجبرنا أن نقوم بالترميم على نفقة الجهة المختصة 

بدور العبادة، إال في بعض الحاالت عندما يكون 

هناك ضرورة ملحة، حيث يتم أخذ موافقات 

السلطة المختصة وأشار إلى أن الكنيسة أخبرتنا 

أنها تحاول تدبير االعتمادات المالية، ونحن لم نبدأ 

مرحلة الترميم الدقيق، والكنيسة تتحدث عن أنه 

ليس لديهم اعتمادات مالية حتى اآلن، متابعًا: 

أشهر  1أعمال ترميم الكنيسة لن تستغرق أكثر من 

من العمل في الترميم الدقيق وتأهيل الكنيسة 

لالحتفالية الكبيرة "طريق العائلة المقدسة ولفت إلى 

أن كنيسة العذراء تعد من المواقع المهمة، حيث 

إنها مدرجة على قائمة التراث العالمي، ومن 

المتوقع أن يكون هناك تدفق سياحي فيما يخص 

اآلثار الواقعة في طريق العائلة المقدسة، وعندما 

 يتم توفير االعتمادات سنبدأ فوًرا في العمل. 

 

عمرو أديب يحذر من إثارة قضايا المسيحيين 
 تزامنا مع زيارة نائب الرئيس األمريكي  

حذر اإلعالمي عمرو أديب، من إثارة قضايا 

األقليات خالل األيام الماضية، خاصة فيما يتعلق 

بالمسيحيين. وأشار "أديب" في برنامجه "كل 

يوم"، المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، 

االثنين، إلى أن هذه القضايا سيتم إثارتها خالل 

الفترة المقبلة تزامنًا مع زيارة نائب الرئيس 

األمريكي "مايك بنس"، إلى مصر. ولفت إلى أن 

نائب الرئيس األمريكي سيتحدث بصفة رئيسية 

خالل الزيارة في هذه القضية بالتحديد. وعن مشكلة 

غلق الكنائس بالمنيا، فقد أشار "أديب" إلى أنه إذا 

كانت المحافظة أغلقت بعض الكنائس لعدم وجود 

ترخيص، فيجب أال تترك من هاجموا هذه األماكن، 

وال يجب تركهم، والبد من طبيق القانون على 

الجميع حتى النهاية. وأكد أنه حتى لو كانت هذه 

الكنائس مخالفة فال يحق ألي شخص في الدولة 

تطبيق القانون ما عدا السلطة، موضحا أن الدول 

التي سقطت، سقطت بسبب وجود أكثر من قوة 

 وميليشيات في الدولة 

بهذه الكلمات:" ماقاله البابا تاوضروس عن 
 من رثاء وتعزية" «مريم»تماف 

بعث البابا تواضروس الثاني، برسالة تعزية 

لراهبات دير السيدة العذراء مريم بحارة زويلة، 

لرحيل رئيسة الدير تماف "مريم وأشار البابا 

تواضروس، خالل رسالة التعزية، قائاًل: "خالص 

التعزية ألمهات هذا الدير المبارك، وهذه األم 

الفاضلة تماف مريم كانت مثااًل طيبًا فى الوداعة 

والمحبة والروح الرهبانية األصيلة التي عاشتها 

بكل تقوى ووقار وتابع البابا: "عمرت األم الفاضلة 

مريم ديرها رهبانيًّا ومعماريًّا، وصار لهذا الدير 

رائحة عطرة بين سائر أديرتنا القبطية واختتم البابا 

رسالته قائاًل: "خالص التعزية ألسرتها وكل 

محبيها ونسأل صلواتها من أجلنا ليكمل الرب 

 طريق غربتنا بسالم 

 

مدير المتحف القبطى: هناك عناصر اخوانية  -
وسلفية بوزارة األثار تعرقل األستعداد ألولى 

 رحالت الحج المسيحى بمصر
أثرى : الفتاوى الشاذة بتحريم الحج المسيحى خطر 

أثرى :  -والبد القضاء عليه بنشر الوعى الدينى 
العشوائيات والمحليات والبيئة المحيطة لألثر 

ركائز أن لم نهتم بها أصبحت مخاطر تهدد 
 رحالت الحج

ريحان: هناك أماكن غير مستعدة تماما آلستقبال  -

الحجاج وأخطار األهمال تداهم فشل الرحلةيعد 

اعتماد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، لمسار رحلة 
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