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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

  كاهن كنيســة مارمينا يكشــف تفاصيل 
حبلوان اإلرهاىب  احلادث 

القبطيــة  للكنيســة  المقــدس  المجمــع  قــرر   
األرثوذكســية، اعتبــار يــوم ۱٥ فبرايــر مــن 
ــي العصــر  ــة ف ــهداء الكنيس ــًدا لش ــام عي كل ع
 ۲۱ مقتــل  اليــوم  ذلــك  ويوافــق  الحديــث، 
مصريًــا علــى يــد تنظيــم داعــش فــي ليبيــا 
ــدس  ــع المق ــار المجم ــى أن اختي ــار إل ــام يش ع
لهــذا، اليــوم، جــاء تخليــًدا لألقبــاط الذيــن قتلــوا 
علــى يــد تنظيــم داعــش فــي ليبيــا منــذ عاميــن، 
إلــى  يرجــع  فبرايــر   ۱٥ شــهداء  وتخليــد 
ــدى  ــيحية ل ــي المس ــهادة ف ــر عناصــر الش تواف
ا۲۰۱٥لضحايــا، وهــى التعذيــب، االختيــار، 
ثــم القتــل لعــدم تــرك العقيــدة، وهــذا اليــوم -۱٥ 

فبرايــر- ليــس فقــط لشــهداء الكنيســة المصريــة 
فــي ليبيــا، ولكنــه يشــمل أيًضــا الشــهداء الذيــن 
قتلــوا فــي الفتــرة الماضيــة واتخــذ المجمــع 
المقــدس، قــراره برئاســة البابــا تواضــروس 
الثانــي بابــا اإلســكندرية، بطريــرك الكــرازة 
المرقســية، فــي االجتماعــات التــي عقــدت فــي 

الكاتدرائيــة المرقســية بالعباســية.
بلــغ عــدد الشــهداء الذيــن راحــوا نتيجــة أحــداث 
ــالل  ــاط خ ــس واألقب ــتهدفت الكنائ ــة اس إرهابي
ترصدهــم  شــهيًدا،   ۸٤ نحــو   ،۲۰۱۷ عــام 
ــة الشــهيد  ــر كاتدرائي الشروق-شــهيًدا فــي تفجي

ــا، -.  ــي طنط ــس ف مارجرج

 ۳۰ مارجرجــس وشــهداء طنطــا األبــرار، 
ــاالت أحــد الســعف- ـ  ــي احتف ــل ۲۰۱۷ ف أبري
۸ شــهداء فــي تفجيــر الكاتدرائيــة المرقســية 
تفجيــر  مــن  ســاعات  عقــب  باإلســكندرية، 
ــي،  ــروس الثان ــا تواض ــا كان الباب ــا، فيم طنط
يــرأس قداًســا هنــاك-  ۹ شــهداء مســيحيين 
شــمال  محافظــة  فــي  العريــش  مدينــة  مــن 
ســيناء جــرى اســتهدافهم مــن مســلحين، مــا 
بيــن فبرايــر ومايــو ۲۰۱۷، وُهجــر إثــر ذلــك 
ــى اإلســماعيلية  ــش إل ــات األســر مــن العري مئ
وبورســعيد وبعضهــم إلــى القاهــرة- ۲۸ شــهيًدا 
ــم  ــي طريقه ــوا ف ــا كان ــو ۲۰۱۷، بينم ــي ماي ف

ــي  ــا ف ــرف بالمني ــل المعت ــا صموئي ــر األنب لدي
ــي. ــع رباع ــات دف ــلح بعرب ــوم مس هج

 القمــص ســمعان شــحاتة، كاهن كنيســة الشــهيد 
ــية  ــن إبارش ــك، م ــس ب ــة جرج ــوس بعزب يولي
بيــا والفشــن، أثنــاء وجــوده فــي مدينــة الســالم 
بالقاهــرة، بآلــة حــادة ســاطور مــن إرهابــي 
ــي-۹  ــه للمفت ــت أوراق ــا، ُحول ــره ۱۹ عاًم عم
ــى  ــي عل ــوم اإلرهاب ــادث الهج ــي ح ــهداء ف ش
ومحــل  بحلــوان،  مارمينــا  الشــهيد  كنيســة 

ــوان    ــس بحل ــة أطل ــة بمنطق ــزة كهربائي أجه

بــدأت  صــالة قــداس رأس الســنة الميالديــة، 
وذلــك  باإلســكندرية،  المرقســية  بالكاتدرائيــة 
إلعــالن العــام الجديــد حيــث تــرأس قــداس رأس 
الســنة قداســة البابــا المعظــم األنبــا تواضــروس 
الثانــي بابــا اإلســكندرية وبطريــرك الكــرازة 
المرقســية وشــاركة الصــالة نيافــة الحبــر الجليل 
األنبــا بافلــي أســقف قطــاع المنتــزة وأســقف 
الشــباب باإلســكندرية، والقمــص رويــس مرقس 
وكيــل عــام بطريركيــة األقبــاط األرثوذكــس 
ــاء  ــل ســكرتير مجلــس اآلب ــرام أمي والقمــص أب
اآلبــاء  مــن  ولفيــف  باإلســكندرية،  الكهنــة 
الكاهنــة بالكاتدرائيــة المرقســية واآلبــاء الكاهنــة 
باإلســكندرية وكان فــي اســتقبل قداســة البابــا 
منــذ وصولــه، إلــى المقــر البابــوي بالكاتدرائيــة 
اللــواء مصطفــي النمــر مســاعد وزيــر الداخليــة 

ــد  ــواء شــريف عب ــكندرية والل ــن اإلس ــر أم مدي
الحميــد والعميــد أحمــد حبيــب.. وقــد شــهد محيط 
ــم  ــث ت ــة، حي ــة مكثف ــة تشــديدات أمني الكاتدرائي
إغــالق جميــع الطــرق المؤديــة إلــى الكاتدرائيــة 
ــرد  ــم يســمح بدخــول أي ف ــيارات، ول ــام الس أم
ــن  ــخصية، م ــه الش ــن هويت ــق م ــد التحق إال بع
ــوات األمــن  ــم القومــي ووضعــت ق خــالل الرق
ــة للمــرور مــن خاللهــا  ــات اليكتروني عــدة بواب

ــة  ــى الكاتدرائي للدخــول إل

مارمينــا  كنيســة  كاهــن  ديفيــد،  القــس  أكــد 
ــذى  ــى ال ــوم اإلرهاب ــوان، إن الهج ــة حل بمنطق
اســتهدف الكنيســة صبــاح الجمعة۲۹، اســتهدف 
األمــن المتواجــد علــى األبــواب وحــاول اقتحــام 

الكنيســة.
ــا  ــن مســلحين أطلق ــد، اثني ــس ديفي وأضــاف الق
ــن  ــن بتأمي ــن المكلفي ــراد األم ــى أف ــران عل الني
ــل أن يســتهدفا المحــال المجــاورة  الكنيســة، قب
للكنيســة، والتــي تعــود لُمــالٍك مســيحيين أيًضــا، 
ولكــن األهالــى ورجــال الشــرطة تصــدوا لهــم 
القبــض علــى أحدهــم، فيمــا هــرب  وألقــوا 

ــر». اآلخ
الهجــوم  منفــذ  إن  أمنــي:  مصــدر  قــال    
بمنطقــة  مارمينــا  كنيســة  علــي  اإلرهابــي 

ــزة  ــل أجه ــى مح ــام أوال بالهجومعل ــوان، ق حل
ــس  ــة أطل ــه شــقيقين بمنطق ــة راح ضحيت منزلي
األمنيةوتنفيــذ  األجهــزة  لتشــتيت  بحلــوان 
الهجــوم علــى كنيســة مارمينــا دون اإليقــاع بهــم 
ــوم  ــور الهج ــاف: «ف ــن وأض ــوات األم ــن ق م
علــى محــل األدوات المنزليــة ذهبــت علــى 
ــوان للتصــدي  ــن قســم حل ــة م ــوة أمني ــور ق الف
لمنفــذي الهجــوم، وأثنــاء ذلــك هاجــم اإلرهابــى 
محــل العجايبــي المتواجــد أمــام كنيســة مارمينــا 
وقتــل العامــل المتواجــد بــه ظنًــا إن المحــل 
تابــع للكنيســة نظــرا لتشــابه يافطــة المحــل 
مــع يافطــة الكنيســة ثــم حــاول اقتحــام الكنيســة 
ــا  ــر عليه ــع عث ــة الصن ــل محلي ــا بقناب لتفجيره

بحوزتــه بعــد تصفيتــه.

ــيلي الكنيســة القبطيــة تدين االعرتاف بالقدس عاصمة إلســرائيل  البابا يرتأس صالة جنازة ثروت باس

ــهداء العصر احلديث ٢٠١٨... أول عيد لش فرباير 

البابــا تواضروس يبدأ العام اجلديــد بالصالة من داخل 
ــية باإلسكندرية الكاتدرائية املرقس

ضمــن رحلة كرازية بتايالنــد .. عماد ١٧ تايالديًّا يف 
س يسما لكر ا

بيــان مــن مجلــس أســاقفة الكنائــس 
الشــرقية 
ص ٤

تسبحه المالئكة.
ص ٥

االنبــا  لنيافــة  الرَعويــة  الرســالة 
دانييــل 
ص ۳

العدد القادم ٤ فبراير ۲۰۱۸
أخر موعد إلرسال المقاالت  

 ۲۹ يناير ۲۰۱۸.

۲۹ كيهك ۱۷۳٤ ش 
۷ يناير  ۲۰۱۸ م 

إصدار أول : العدد ۲۲۸
إصدار ثاني : العدد ۱۳۰

  نظمت إيبارشــية نيويورك ونبراســكا ”أول رحلة 
إرســالية مــن أمريــكا الشــمالية إلــى تايالنــد“ بقيادة 
القــس أنــدرو عــوض وبمشــاركة مجموعــة مــن 
ــن  ــم شــباب م شــباب اإليبارشــية، وانضــم إليه
الواليــات المتحــدة وكنــدا وإنجلترا بلــغ عددهم ۳۰ 
حيــث قضــوا أجــازة عيــد الميــالد في ملجأ الســيدة 
ــي  ــري“ ف ــانغال ب ــة ”س ــي مدين ــم ف ــذراء مري الع
تايالنــد، حيــث حرصــوا علــى توزيــع الهدايا على 
األيتــام لنشــر فرحــة وأجــواء عيــد الميــالد وفــي 
صبــاح أول أمــس األحــد تــم عمــاد ۱۷ ُمتنّصــر 

تايالنــدي بيــد صاحبــي النيافــة األنبــا دانيييــل 
ــورك  ــقف نيوي ــد أس ــا ديفي ــيدني واألنب ــقف س أس
ونبراســكا وبمشــاركة القــس يوحنــا بســطاوروس 

والقــس أنــدرو عــوض والقــس موريــس.

تــرأس البابــا تواضــروس الثانــي، بابــا   
اإلســكندرية، بطريــرك الكــرازة المرقســية، وعدد 
كبيــر من أســاقفة الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية، 
ــروت  ــور ث ــل الدكت ــى الراح ــازة عل صــالة الجن
باســيلي، وكيــل المجلــس الملــي الســابق. بحســبما 
أشــارت الصحــف، تتــم مراســم الصــالة بكنيســة 
الســيدة العــذراء والبابــا أثناســيوس الرســولي 

نصــر.  بمدينــة 
فيمــا أقيــم ســرداق 
لتلقــي  كبيــر 
العــزاء واســتقبال 
المشــاركين. وكان 

ــد وصــل  ــيلي، ق ــروت باس ــل د. ث ــان الراح جثم
الجمعــة مــن واليــة شــيكاغو بالواليــات المتحــدة.

ــى  ــية وعل ــة األرثوذكس ــة القبطي ــت الكنيس أعرب
رأســها قداســة البابــا تواضــروس الثانــي عن قلقها 
البالــغ ممــا أوردتــه الدوائــر اإلعالميــة الدوليــة من 
ــة  ــدى اإلدارة األمريكي ــاء عــن وجــود اتجــاه ل أنب
لالعتراف بالقدس عاصمة إلســرائيل.   وأضافت 
فــي بيــان رســمي لهــا، إن هــذا األمــر يتعــارض 
مــع كافــة المواثيــق الدوليــة بشــأن القــدس، محذرة 
مــن أن هــذا االتجــاه ســيؤدى إلــى نشــوء مخاطــر 
كبيــرة تؤثــر ســلبًا علــى اســتقرار منطقــة الشــرق 

األوســط بــل والعالــم ككل. ودعــت الكنيســة إلــى 
ضــرورة الحفــاظ علــى الوضــع القانونــي للقــدس 
والقــرارات  الدوليــة  المرجعيــات  إطــار  فــي 
األمميــة فــي هــذا الشــأن.    مؤكــدة وقوفهــا فــي 
صــف الجهــود الراميــة إلــى دفــع عجلــة الســالم، 
وتدعــو إلــى الســير فــي طريــق التفــاوض كســبيل 
أمثــل إلقــرار الوضــع العــادل الــذي يتوافــق مــع 
الحــق التاريخــي لمدينــة القــدس وبلــوغ حــل عادل 

وســالم شــامل 

نصــر.  بمدينــة 
فيمــا أقيــم ســرداق 
لتلقــي  كبيــر 
العــزاء واســتقبال 
المشــاركين. وكان 

جریدة المنارة تھنئ إذاعة صوت الجالیة ( صوت مصر)

على موجةمن البث اإلذاعى على مروره ٢٥ عاما

وفى جھودھم من التواصل المستمر 

فتمنیتنا لھم بدوام النجاح المستمر 

 والتوفیق فى خدمة الجالیة المصریة بوجھ خاص والعربیة بوجھ عام.

FM 98.5

(فى كل یوم أحد الساعة٦ مساء)

وطنا الغالىوالتى تمرعلى ...كل المناسبات   وفى 



   81٠٢ يناير 7   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

2 



 ش  4371 كيهك  92 اخبار االقـباط

 7  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

إيبارشــية سيدني وتوابعها لألقباط 
 األرثوذكس
 

بمناسبة عيد الميالد  الرعويةإلرسالة 
 يسوع المسيح ميالد رب المجد  -المجيد 

 9142يناير 
 

باسم األب واالبن والروح القدس إله 
  واحد أمين

 
 

أبنائى األحباء كهنة و شعب ايبارشية المدينة المحبة  
 للمسيح سيدنى و كل توابعها، البركة و السالم و النعمة فلتكن مع جميعكم.

نتهلل اليوم بمناسبة من أسعد المناسبات في الكنيسة القبطية األرثوذكسية،  
. وفي مستهل رسالتنا أتقدم اليكم باجمل التهانى القلبية عيد الميالد المجيد 

ً لكم جميعا الخير والسالم ومتضرعا الي الرب يسوع المسيح له كل  متمنيا
المجد أن يمن عليكم بالخيرات وان يجعل السيد الرب حياتكم مملؤة بالرجاء 

 الحقيقي وكل البركات الروحية.
في هذا المساء نحتفل بميالد  و ظهورربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح له 
المجد في الجسد وكذلك ميالده في قلب كل واحد منا. ونشارك المالئكة 

: " المجد هلل في األعالي وعلى واألجناد السمائية مسبحين معهم قائلين
 األرض السالم".

في رسالة هذا العام أود أن احدثكم عن عظمة السيد المسيح ابن هللا الكلمة 
المتجسد. فالمالك جبرائيل عند ظهوره لوالدة االله القديسة العذارء الطاهرة 

عندما  "عظيما"مريم، بشرها قائال ان الطفل يسوع المولود منها سيكون 
 قال: 
وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع.  هذا يكون عظيما وابن "  

العلي يدعى ويعطيه الرب االله كرسي داود ابيه.  ويملك على بيت يعقوب 
 77-74: 4الى االبد وال يكون لملكه نهاية" لوقا 

له كل المجد، فالنتأمل معا القاب للسيد المسيح هذه اآلية وحدها نجد خمسة  في
ايها االحباء في واحد منها وبنعمة الرب نتأمل في باقى األلقاب فى السنوات 

 القادمة ان شاء الرب وعشنا. 
 لنرى معاً عظمة الرب يسوع المسيح له المجد:

 السيد المسيح شهد لها الكتاب المقدسعظمة  
 

"الذي هو صورة هللا غير المنظور بكر كّل الخليقة. فإنه فيه خلق الكل ما في 
الّسموات وما على األرض ما يرى وما ال يرى سواء كان عروًشا أم سيادات 

 (11-1::1أم رياسات أم سالطين. الكّل به وله قد خلق" )كولوسي 
عظيم حقا هو ابن اللة الكلمة الذى به خلق أهلل اآلب كل األشياء. عظيم اذ ليس 

 له بداية و ال نهاية، كائن فوق الزمان و ال يحده زمان او مكان. 
كان عظيما في حياته على األرض و قد شهد تالميذه القديسين بعظمته هذه 
في الكتاب المقدس و عبر القديس بطرس عن هذه العظمة عندما كتب بالروح 

ننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عّرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح قائالً " أل
. ألنه اخذ من هللا اآلب كرامة ومجدا إذ اقبل ومجيئه بل قد كنا معاينين عظمته

عليه صوت كهذا من المجد االسني هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. 
ونحن سمعنا هذا الصوت مقبال من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس ")

 (.11-11: 1بط2
 

، فمن أجلنا و من اجل خالصنا أخلى  و في تجسده عظيم في اتضاعه ومحبته
ذاته اخذا صورة العبد بسر الهى عجيب وعظيم حقا، تحدث عنه القديس 

وباإلجماع عظيٌم »بولس الرسول في رسالته الى تلميذه تيموثاؤس قائال: "  
ر في الروح، تراءى لمالئكة، ُكِرَز  هو سرُّ التقوى: هللا ظهر في الجسد، تبرَّ

( ونحن نعلم  11:  3تي 1) »به بين األُمم، أُوِمن به في العالم، ُرفَِع في المجد
أن موسى النبي  تنبأ بذلك عندما رأى العليقة المشتعلة في سفر الخروج 

  منظر عظيم".( ووصفها بانها "3)اصحاح 
حقا عظيم هذا السر الذى تحققت به وعود هللا االب النبيائه القديسين. و به  

أستعلنت لنا عظمة الثالوث القدوس في معمودية السيد الرب لذلك يقول يوحنا 
فإنَّ الذين يشهدون في السماء هم ثالثة: اآلب، والكلمة، والروح »الرسول: 

القدس. وهؤالء الثالثة هم واحدٌ. والذين يشهدون في األرض هم ثالثة: 
 (.1،8: :يو 1) »الروح، والماء، والدم. والثالثة هم في الواحد

عظيم هو الرب يسوع الذى بتجسده و موته و قيامته رد االنسان مرة أخرى  
 الى مرتبته االولى.

إن ظهور الرب في الجسد أنما يذكرنا بمحبة الرب العظيمة لنا. هو بالحقيقة   
من أعظم األسرار، الن الرب قد ظهر في الجسد ليعطينا الخالص. وقد 
اصبح هذا ممكنا بسبب عظمة السيد المسيح وبسبب عطيته التي أنعم بها 
علينا بظهوره في الجسد. وعن هذا يحدثنا القديس القديس أثناسيوس فيقول: 

وحتى يبقى في عدم فساد بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه وحتى يتحرر "
بالتالي دعونا نقدر هذا الكنز العظيم حتي  نتبع حياة . والجميع من الفساد"

 العظمة مع السيد المسيح له المجد.
 

 سر عظمة الرب يسوع المسيح له المجد
ستلد ابناً وستدعو اسمه يسوع ألنه قال المالك جبرائيل للقديس يوسف " 
 سوف يخلص العالم من خطاياهم "

ان يسوع القدوس المولود من العذراء هو بال خطية و لكنه (.  4:94) متى 
حمل خطايانا ليخلصنا كما شرح بولس لسان العطر في رسالته الى اهل 

(: ألَنَّهُ َجعََل الَِّذي لَْم يَْعِرْف َخِطيَّةً، َخِطيَّةً ألَْجِلنَا، 21:  :كو  2كولوسى )
 ِلنَِصيَر نَْحُن بِرَّ هللاِ فِيِه."

ان محبة السيد المسيح للبشرية محبة عظيمة، محبة فادية، محبة حتى 
الموت .. موت الصليب الذى حمله حبا، المعلم العظيم أظهر لنا عظم حبه 

(: لَْيَس ألََحٍد 13:  :1بقيامه بأعظم فداء. يقول القديس يوحنا البشير: ) يو 
ُحبٌّ أَْعَظُم ِمْن هذَا: أَْن يََضَع أََحدٌ نَْفَسهُ ألَْجِل أَِحبَّائِِه. ". حقاً أنه شئ جليل أن 
ندعى أحبائه، الرب العظيم هو وحده قادر ان يقدم هذه المحبة الفادية العظيمة 
بموته عن خطايانا و هو القدوس البار الذى ال يخطئ، لذلك سنكون دائماً 

مديونين للرب حبا و شكرا،  ومنذ 
اليوم سنصلى لكي يولد الرب في 
قلوبنا لكي نتمتع بعظم هذه المحبة 

 الباذله.
 

 تعاليمه العظيمة:
السيد المسيح له المجد كمعلم محب 
أعطانا تعاليم عظيمة و سامية لكي 
نتبعها ونعيشها على األرض. وعلى 
الرغم من أن معظم هذه التعاليم ال 
يمكن حصرها، اال إنني سوف اتحدث 
عن أهمية ثالثة من هذه التعاليم 
وأتمني أن نتمكن من تطبيقها معاً 

 بنعمة الرب:
 

 التوبة:
وجهنا الرب الى عظمة الخالص المقدم لنا عن طريق التوبة. قال السيد 

اني اريد رحمة ال ذبيحة" الني لم ات الدعو ابرارا بل خطاة الى  المسيح: 
. تبدأ حياة التغيير والتحول عندما يقدم الشخص نفسه   47:2متى   التوبة"

للمسيح بالتوبة. بال شك لن يكون ذلك الشخص كما كان من قبل بل سينمو في 
حياة القداسة.  أعظم مثال لذلك قصة ذكا العشارالذي تقابل مع السيد المسيح 

 له المجد ولم يعد نفس الشخص ابداً.
 

 اإلتضاع:
من أعظم التعاليم التي أعطانا إياها  الرب يسوع المسيح له المجد هي ما 
علمنا اياها بكلماته وأعماله  وهي حياة اإلتضاع. كان األعظم ولكنه كان 
الخادم األكثر اتضاعاً. علمنا السيد المسيح أنه اإلتضاع يستطيع الشخص أن 

واما انتم فليس هكذا بل يجتذب األخرين للتوبة. كما قال المسيح لتالميذه: 
الن من هو اكبر؟ الذي يتكئ ام   .الكبير فيكم ليكن كاالصغر والمتقدم كالخادم

:   99" )لوقا .الذي يخدم؟ اليس الذي يتكئ؟ ولكني انا بينكم كالذي يخدم
93:92 .) 

ونحن كذلك مدعوون أن نعيش حياة اإلتضاع. فيجب علينا دائماً أن نتذكر أننا 
 من تراب ونحن في األصل غرباء في هذا العالم.

 
 أألمانة 

األمانة في الخدمة تحتم علينا ان نعمل بما نبشر به و نحياه قبل ان نبشر 
االخريين به. ومن هنا يمكن أن يطلق علينا نحن أيضاً عظماء ليس في أعيننا 

فاني الحق  فقط بل أمام أبانا الذي في السموات. كما قال المسيح لتالميذه:  " 
اقول لكم: الى ان تزول السماء واالرض ال يزول حرف واحد او نقطة واحدة 

فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى    من الناموس حتى يكون الكل.
وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات. واما من عمل وعلم 

 (42-42:  5" )متى    فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات 
 

نسأل السيد المسيح له كل المجد، الملك الحقيقى  العظيم أن نستحق أن يطلق 
علينا عظماء في هذا اليوم المقدس. فعندما نسلك بمثال السيد المسيح له المجد 
وهو معلمنا العظيم وتعاليمه العظيمة التي أعطاها لنا، يمكن أن يطلق علينا  
ً عظماء أمام عرش اإللة. وبذلك يمكننا أن نعطي اولويات لحياتنا  نحن أيضا
الروحية ونتبع حياة البر في أنفسنا ونكون صورة المسيح الحي في قلوبنا 

 ومن أجل كل العالم حولنا.
 

وان كنا ممتلئين فرحا من اجل عيد تجسد الكلمة، فقلوبنا تئن بالحزن على 
أبنائنا في حلوان وتتألم من اجل احداث اطفيح وغيرها من االماكن التي طالما 
عانت من التعصب واالضطهاد، وأيمان قوى نعلن ان مسيحنا بتجسده رد 
الينا انسانيتنا التي تجردت منها قلوب البعض فأشهروا السالح على أبناء 
المسيح وقتلوا وجرحوا الكثيرين بقلوب تجردت من الرحمة ومن كل 
المشاعر واالخالقيات السامية. وعمال بما ذكرناه، فأننا ندعو الجميع الى 
الحب والتسامح الن هذه هي تعاليم السيد المسيح الذي قال "احبوا اعدائكم، 
باركوا العنيكم، صلوا ألجل الذين يسيئون اليكم و يضطهدونكم" ليست هذه 
شعارات نرفعها بل حياة              و تعاليم السيد المسيح الساكن فينا و التي 
تتجسد في حياتنا و تعامالتنا مع الكل حتى مع من اقاموا انفسهم أعداء لنا. و 
لهؤالء المتشددين نقول ان الكنيسة محفوظة بوعد الهى، "ان أبواب الجحيم 
لن تقوى عليها" و لكم دروس و امثلة عبر التاريخ، فكم من اباطرة و طغاة 
حاولوا قبلكم جاهدين ان يحطموا كنيسة المسيح و انهزموا واذلهم الرب و 
ضربهم بأشنع الضربات. ان الكنيسة اقوى بحبها من أي سالح وأقوى 
بتسامحها وتعاليم ربها من اإلرهاب بكل انواعه فالذين ولدوا من الروح و 
يعيشون بالروح ال يبالون و ال يخافون من الجسديين و ال من ارهابهم، 
 فالموت ال يرهبنا و السيف ال يزعجنا و االضطهاد انما يثبتنا و ال يزعزعنا. 
الرب يسوع له كل المجد قادر ان يرفع عن العالم كله سيف اإلرهاب وروح 
البغضة والكراهية ويضئ بنوره السامي في قلوب الجميع ويحل بالسالم في 

 قلوبنا جميعا. 
لتحل عليكم بركة ميالد ربنا يسوع المسيح بشفاعة سيدتنا والدة اإلله أحبائي 

أب اآلباء ألمعظم البابا االنبا القديسة العذراء مريم وكل القديسين ، وبصلوات 
تواضروس الثاني، بابا وبطريرك الكرازة المرقسية باإلسكندرية وخليفة 

نطلب من الرب اإلله  أن يحفظ لنا و علينا لنا حياته الرسولي،  مارمرقس 
 لسنين عديدة وأزمنة سالمية مديدة.

 
ونطلب من هللا أن يبارك بلدنا استراليا وشعبها وحكومتها، وكل العالم 

 وكنيستنا االم بمصر، ليتمجد اسم الرب، بركة الرب تشملكم جميعاً.
 
 اتمنى لكم جميعاً عيد ميالد مبارك . 
 

 كونوا معافيين في الرب.
 

 بنعمة الرب
 االنبا دانييل بنعمة الرب

 ايبارشية سيدني وتوابعها
 

  9142رسالة العام الجديد 
لشعب االيبارشية لنيافة الحبر 

 الجليل االنبا دانييل
 

أبنائي األحباء في إيبببارشبيبة سبيبدنبي 
 وتوابعها

نععععمععة لعكععم وسعالم مععن   ابععيععنععا "  
 9:4فيلبي  ."والرب يسوع المسيح

 

أود أن اهنئكم ببقبدوم البعبام البجبديبد، 
كبان عبامباً   2118وأتمني أن العام 

مباركاً مثمراً، إمتألنا فيه مبن مبحبببة 
الرب ونوره. وكما قال يوحنبا ذهبببي 
الفم :أسعي  لتجد طريقاً جديداً تبمبجبد 
به الرب يسوع البمبسبيبح حبيب  قبال: 

: األيعام تعمعر وتعذهعبع واألععوام "   
سوف تعنعتعهعيع وقعد مضعى العقعسعم 
األكبر من حياتي فما الذي فعلته معن 

 "؟ أعمال البر
في بداية هذا العام الجديد، يجب علينا 
أن نبح  عن كيف يمكننا أن نبتبجبدد 
بالمحبة الروحية ونحن عبلبى أعبتباب 

.  إن األحبتبفبال ببالبعبام 2111العام 
الجبديبد هبو مبنباسبببة تبجبلبب البفبرح 
والمبسبرة ببيبن البنباس أيبنبمبا كبانبوا. 
دعونا إذأً نتأمبل لبنبرى مصبادر هبذا 

 الفرح الروحي:
في كتاب يعقوب، نتعلبم أن البتبعبامبل 
مع التجارب التي تصيبنا واألنتبصبار 
عليها يمألنا ببالبفبرح وذلبك ألن هبذه 
التجارب تساعدنا على أن نتعمق  في 
 "عالقتنا مع الرب اإلله كبمبا قبال:  
احسبوه كل فرح يعا اخعوتعي حعيعنعمعا 

يعقعوب  تقعون في تجارب متنوعة."
. فعندما تحيط بك التحبديبات فبي 4:9
خذها بتأن لبكبي تبمبتبلبي  2111العام 
 بالفرح.

ويعلمنا سلبيبمبان البحبكبيبم فبي كبتباب 
األمثال عبنبدمبا نبكبون مبثبال لبلبعبدل 
والعدالة نستطيع أن نحقق الفبرح. أذاً 
مببن الببمببهببم أن نبببببدأ الببعببام الببجببديببد 
بالحكمة، فنحكم  بالعبدل فبي أمبورنبا 
وقرارتنا التي نبتبخبذهبا. وكبمبا يبقبول 

يعفعرح الصعديعقعون "  سليمان الحكيم: 
 . لتحقيق العدالة"

 

أحبائي، أتضرع الي البرب اإللبه أن 
عبامباً  2111يكون العام الجديد عام 

مباركاً،  نبتبعبلبم فبيبه كبيبف نبحبتبمبل 
التجارب المتنوعة بصبر وأن يعطينبا 
الرب الحكمة والعدل في التعامبل مبع 
االوضاع المختلفة لكي نمتلئ بالبفبرح 

 الحقيقي والمثمر.
 

فليبحبفبظ هللا جبمبيبعبكبم فبي مبحبببتبه، 
وليحرسكم ويحميبكبم فبي اسبمبه البى 

 النفس األخير. 
 

 أذكروني في صلواتكم. 
 خادم الرب يسوع

 
 بنعمة الرب

 االنبا دانييل بنعمة الرب
 أسقف إيبارشية سيدني وتوابعها 
الكنيسة القبطية االرثوذكسية  

  االسكندرية
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بيان صحافي صادر عن مجلس أساقفة وممثلي الكنائس الرسولية الشرقية في 
 اوستراليزيا

  8112/ 1/ 1نثنين اال
 

قام مجلس األساقفة والكهنة رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية في اوستراليزيا 
بزيارة أخوية لنيافة المتروبوليت باسيليوس قدسية، أّوالً لتقديم الصالة على روح 
ً لتهنته برسامته وتنصيبه  المثلث الرحمة المتروبوليت بولس صليبا، وثانيا
ً للكنيسة األنطاكية األرثوذكسية في استراليا ونيوزلندا والفلبين.  متروبوليتا
وتباحث المجلس تطورات األمور اإلرهابية التي حدثت مؤّخراً في مصر، 

 وأصدروا البيان التالي:
وقف المجلُس مذهوالً أمام األعمال اإلرهابية المتكررة في مصر والتي كانت 
آخر فصولها اإلعتداء بالرصاص على المصلين في كنيسة مار مينا لألقباط 
األرثوذكس في حلوان جنوب القاهرة، والتي أودت بحياة أكثر من ثمانية ضحايا 
من رجال األمن والمصلين. واستنكر اآلباء هذا اإلعتداء الغاشم الذي يصب في 
خانة اإلضطهاد المباشر للمسيحيين في مصر من قبل المتطرفين اإلسالميين 

 بهدف تخويفهم وتهجيرهم وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع المصري. 
الشعب المصري وخاّصة من قداسة البابا  اليوتوجه اآلباء بأحر التعازي 

تواضروس الثاني و الي فخامة رئيس البالد السيّد عبد الفتاح السيسي و الي 
أخينا األنبا دانييل أسقف الكنيسة القبطية األرثوذكسية في سيدني وعموم 
اإلكليروس وأبناء الكنيسة القبطية في أستراليا ومصر والعالم، سائلين هللا الراحة 

 لنفوس الضحايا والعزاء لذويهم والشفاء للجرحى والمصابين.
 

 عن مجلس أساقفة وممثلي الكنائس الرسولية الشرقية في اوستراليزيا
 األب إيلي نخول م.ل.م
 أمين السّر والمسؤول اإلعالمي

بيان صحافي صادر عن مجلس أساقفة وممثلي الكنائس الرسولية الشرقية في 
 اوستراليزيا

  8112/ 18/ 82الجمعة 
 

عقد مجلس األساقفة والكهنة رؤساء وممثلي الكنائس الشرقية في أستراليا وشرق آسيا اجتماعاً 
ً في  بضيافة متروبوليت الكنيسة السريانية  9102كانون األول )ديسمبر(  92استثنائيا

األرثوذكسية مار مالطيوس ملكي ملكي السامي اإلحترام في مركز المطرانية في 
Lidcombe:ناقشوا في خالله مواضيع كنسية مختلفة، وأصدروا على أثره البيان التالي ، 

 بعد إقرار النظام الداخلي للمجلس، وتسجيله كهيئة رسمية لدى الدوائر الحكومية،  أوالً:
تّم انتخاَب متروبوليت الكنيسة الملكية الكاثوليكية في أستراليا ونيوزيالندا سيادة المطران 

 روبير رباط السامي اإلحترام رئيساً للمجلس لفترة سنتين،
ً للرئيس نيافة أسقِف الكنيسة القبطية األرثوذكسية في سيدني و  -  NSWوانتخبوا نائبا

 وتوابعها، نيافةَ األنبا دانييل السامي اإلحترام،
وجرى انتخاب الخورأسقف جوزيف جوزيف الجزيل اإلحترام من الكنيسة الشرقية القديمة  -

 أميناً للصندوق،
وانتخبوا حضرة األب إيلي نخول المرسل اللبناني الماروني أميناً للسر والمسؤوَل اإلعالمي  -

 للمجلس.
 (.Public Officerوانتخبوا حضرة المحامي بيتر خوري منّسقاً للعالقات مع الدولة )

 ً : ذّكر المطران ربّاط في كلمٍة مقتضبة بعد انتخابه بهوية المجلس وآلية عمله وأبعاد ثانيا
رسالته المسكونية والراعوية واإلجتماعية والهادفة إلى نشر بشارة اإلنجيل وروح الوحدة 
والسالم فيما بين أبناء الكنائس جميعاً وكّل أصحاب اإلرادة الطيبة، عمالً بوصية الرب يسوع: 
ً واحداً فينا،  " ليكون الجميع واحداً، كما أنك أنت أيها اآلب فّي وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا

 (.02/90ليؤمن العالم أنك أرسلتني" )يو 
واعتبر المطران رباط انطالقةَ المجلس بنظامه الداخلي ، بعد إقراره رسمياً، بمثابة إنجاز 
قانوني مؤسساتي نوعي، أوالً، لجهة اإلعتراف به من قبل المؤسسات الحكومية والرسمية 
كجسم قانوني ومعنوي مستقل، وثانياً، لجهة قدرته على التحرك والتطور باتجاه تحقيق 
المشاريع الراعوية واإلجتماعية اآليلة إلى خدمة أفضل لحاجات المؤمنين، خصوصاً في بلدان 
الشرق االوسط وشرق آسيا وأفريقيا، والدفاع عن إيمانهم ووجودهم وقيَمهم اإلنجيلية 

 واألخالقية.
: مع حلول عيدَي الميالد ورأس السنة الجديدة، رفع اآلباء الصالة سائلين الطفل رابعاً وأخيراً 

اإللهي أن يُحّل السالم في األرض ويجمع المتخاصمين ويبارك جميع الساعين إلى السالم  
ويسدد خطى أصحاب اإلرادة الطيبة نحو أعمال الخير والمحبة. وتوجهوا إلى جميع أبناء 
كنائسهم بأحر التهاني بحلول األعياد المجيدة، على الرغم من جراح اإلضطهاد والعنف وآالم 

 الحروب والتهجير، وهم يرددون كلمات المعلّم الرب يسوع:
 

ِغيُر، ألَنَّ أَبَاُكْم قَْد ُسرَّ أَْن يُْعِطيَُكُم "  الَ تََخْف، أَيَُّها اْلقَِطيُع الصَّ
 (28\18اْلَملَُكوَت" )لو

 

 عن مجلس أساقفة وممثلي الكنائس الرسولية الشرقية في اوستراليزيا
 األب إيلي نخول م.ل.م
 أمين السّر والمسؤول اإلعالمي

† 

 ولد لكم مخلص
 

منذ أن أخطططأ أبطويطنطا األولطيطن اد  و طوا  فطي 
الفردوس واستحقا  كم الموت وهكذا استحطقط  

" وأمطا جطجطر  البشرية كلها هذا الحكم عطيطنط  
 ”معرفة الخير والشر فال تأكل منها موتا تمطوت

من أجل ذلطك كطأاطمطا بطاااطان وا طد   1278تك 
دخل  الخطية الطي الطعطالطم وبطالطخطططيطة الطمطوت 
وهكذا اجتاز الموت الي جميع الطنطاس اذ أخطططأ 

( والبشرية تنتظر مطخطلطصطا، 1871الجميع )رو 
وأضططع عططداو  بططيططنططك ياططحططس رأس الططحططيططة  "

)الحية( وبين المرأه وبين ااطلطك وااطلطهطا هطو 
فإذا كان بخطية وا طد  صطار "   1172" تك  ياحس رأسك وأا  تاحقين عقب 

الحكم الي جميع الناس للدينواة هكذا ببر وا د صارت الهبة الي جميطع الطنطاس 
 . 1271" رو  لتبرير الحيا 

وهذا المخلص كان البد أن يشاركنا في طبيعتنا  تى يقد  كطفطار  عطن خطططايطااطا 
فاذ قد تشارك األوالد  فى اللحطم والطد  اجطتطرك ويقدسنا ويعداا للحيا  األبدية " 

هو أيضا كذلك فيهمطا لطكطى يطبطيطد بطالطمطوت ذاك الطذ  لط  سطلطططان الطمطوت أ  
ابليس ..من نثم كان ينبغى أن يشب  اخوت  فى كل جئ لكى يكون ر يما ورئيطس 

7. لطذلطك " لطمطا 714,12   8" عطب كهنة أمينا فيما هلل  تى يكفر خطايا الشعب
جا  مل  الزمان أرسل هللا ابن  مولودا من أمرأه مولودا تح  الناموس ليفتد  

 1-4 74الذين تح  الناموس لننال التبنى " غل
المخلص هوهللا ذات  ألا  ال يوجد من ياتطيع أن يخلطص " أاطا أاطا هطو الطر  

" أاط  ولطد لطكطم والمالئكة أعلن  للرعا   11742وليس غير  مخلص " أش 
وسطبطس الطمطالك   1178" لطو  اليو  فى مدينة داود مخلص هو المايح الطر 

فاتلد ابنا وتدعو اسمط  ياطوأل ألاط  وأخبر يوسف البار عن ميالد المخلص " 
 .8171"م   يخلص جعب  من خطاياهم

وسمى ابن البشر أو ابن األااان ألا  أخذ طبيعتنا البشرية وأخذ جادا  ل  مطن 
اااان هو القدياة الطاهر  مريم الطعطذرا  ، وسطمطى ابطن هللا لطيطس بطالطمطعطنطى 
الجاد  للبنو  بل بقو  الهوتية أزلطيطة رو طيطة ولطهطذا كطااط  الطتطأكطيطدات بطأن 

" لطو  لذلك القدوس المولطود مطنطك يطدعطى ابطن هللاالمولود هو هللا المخلص " 
2871 . 
هوذا العذرا  تحبل وتلد ابناً ويدعون اسمط  عطمطااطوئطيطل الطذ  تطفطاطيطر  هللا "  
فى البد  كان الكلمة والكلطمطة كطان عطنطد هللا وكطان الطكطلطمطة "  8271"م معنا

هللا.... والكلمة صار جاداً و ل بيننا ورأينا مجده مجدا كطمطا لطو طيطد مطن األ  
"وباالجماأل عظيم هو سر التقو  هللا ظطهطر فطى  1471" يومملو  اعمة و قاً 

ومن كل هذا والنبوات الكثير  الطتطى اعطلطنط  عطن مطجطئ هللا  1:72الجاد"اتى
ليخلص جعب  و ددت طريقة والدت  أو دخول  الى العالم ومكان والدت  وزمطان 
هذا المجئ والشهود التى رأيطنطاهطا فطى الطرعطا  والطمطجطوس ورنسطا  الطكطهطنطة 
والكتبة فى ردهم على هيرودس عن ميالد ملك  ، يؤكد لطنطا أاط  هللا الطمطتطجطاطد 

 بالحقيقة التما  خالصنا وتجديد طبيعتنا واوالنا التبرير وروح القداسة.
 

وفى الميالد بالحقيقة اال  القدياة مريم العذرا  طبيعتها الطجطديطر  ومطكطااطتطهطا 
التى اعطاها لها هللا من خالل النبوات والمالئكة واالبطرار ومطن خطالل الطمطيطالد 

 افا .
 

فهى ولدت القدوس فتدعي ا  الطقطدوس . وولطدت عطمطااطوئطيطل فطهطى تطدعطى ا  
عمااوئيل وولدت هللا الكلمة فتدعى ا  هللا وهى ولدت مخلص العالم فطتطدعطي ا  
المخلص واادتها البار  اليصابات بالروح القدس ا  ربى فهى ا  الر  وهطى ا  
ياوأل المايح وان الايد الر  هو النور الحقيقى فطهطى ا  الطنطور وكطثطيطر مطن 
االلقا  التى االتها القدياة العذرا  مريم ليا  تكريماً لها بطل بطالطحطقطيطقطة هطى 
تعبر عن الوضع الالهوتى لمكااتها بالنابة هلل الاها الو يد  والو يد  التى  طل 

 فيها الروح القدس أقنومياً وأخذ من جادها  جاداً هلل الكلمة.
 

وفى ميالد الايد الر  صراا جميعاً خليقة جديد  والنا التبنى فلنحافظ على هطذ  
 العطايا الامائية ولنعرف مكااتها واشهد للايد الر  اما  العالم كل .

 
 القمص تادرس سمعان 

  وكيل عا  إيبارجية سيداي وتوابعها  



 ش  4371 كيهك  92 اخبار االقـباط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 في يوم ميالد السيّد المسيح مع إضافات من تأليف القديس أثناسيوس الرسولي بطريرك اإلسكندرية  تسبحة المالئكة
By 

Professor Rifaat Ebied 
(University of Sydney) 

مرقس الرسول، وإلى   ماربمناسبة عيد الميالد المجيد يسعدني أن أتقدّم بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا وبطريرك الكرازة المرقسية وخليفة 
 وشيةبرنيافة األنبا دانيال، أسقف أبروشية سيدني وتوابعها، وإل  نيافة األنبا دانيال، رئيس دير األنبا شنوده العامر، وإل  كهنة وخدّام األ

جد، يحتوي عىلى  الىنى ىيىن المكما يسعدني أن أعيد هنا نشر جزء من مقالة كنت قد قمت بنشرها حديثا عن تسبحة المالئكة التي سبّحوها في يوم ميالد السيّد المسيح له 
 العربي والسرياني مع إضافات من تأليف القديس األنبا أثناسيوس الرسولي، مع ترجمة إل  اللغة اإلنجايزية.

 أعاد هللا هذا العيد المبارك عل  كنيستنا المقدسة بالخير والبركة والسالمة والسعادة، وكّل عام وأنتم جميعًا بخير 
TEXT 

English Translation 
  

 Glory to you who has 
shown us the light. Glory 
to God in the highest and 
on earth peace, goodwill 
to all people. We praise 
you, we bless you, we 
worship you, we glorify 
you, we give thanks to 
you for your great glory. 
Lord, King, heavenly 
God, Father, almighty; 
Lord, the only-begotten 
Son, Jesus Christ, and 
Holy Spirit. Lord God, 
Lamb of God, Son of the 
Father who take away the 
sin of the world, have 
mercy on us, you who 
take away the sins of the 
world. Receive our pray-
er, you who sit at the 
right hand of the Father, 
and have mercy on us. 
For you only are holy, 
only you are Lord Jesus 
Christ, to the glory of 
God the Father. Amen. 
Each day we bless you, 
and we praise your name 
forever and to the ages of 
ages. 

  

Present–day Greek Text 

 

 Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ 
γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις 
εὐδοκία. 
Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 
προσκυνοῦμέν σε, 
δοξολογοῦμέν σε, 
εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν 
μεγάλην σου δόξαν. Κύριε 
Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε 
Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, 
καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. Κύριε ὁ 
Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ 
Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν 
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 
ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς 
ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. 
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, 
ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ 
Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ 
μόνος Κύριος, Ἰησοῦς 
Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ 
Πατρός. Ἀμήν. Καθ' ἑκάστην 
ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ 
αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν 
αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος. 

  

Arabic (Garshuni) 
Version (Mingana Syr. MS 83) 

  
تسبحة المالئكة التي سبحوها في يوم مولد 
سيّدنا بالجسد وكّملها القّديس اثناسيوس 

 بطرك اسكندرية
  

السبح هلل في العل  وعل  
األرض السالم والرجاء 
ال الح لبني البشر: نسبّحك 
نباركك نخدمك نسجد لك 
وننطق بمجدك، نشكرك من 
أجل عظمة مجدك: الرب خالق 
وملك سماوي، ّللّا اآلب ضابط 
الكّل: الرب اإلله اإلبن الوحيد 
يسوع المسيح مع روح القدس: 
أيّها الرب اإلله يا حمل هللا 
اإلبن كلمة اآلب الحامل خطايا 
العالم ارحمنا يا حامل خطايا 
العالم: اصغي لنا أذنك واقبل 
طلبتنا: أيّها الجالس بالمجد عن 
يمين أبيه اشفق وأترحم علينا: 
انت وحدك قدّوس: أنت وحدك 
الرب يسوع المسيح مع روح 
القدس: المجد لإلله اإلبن 

في كّل حين وكّل أيام  ܀آمين

حياتي أباركك: وأسبّح إلسمك 
القدّوس المبارك إل  األبد الذي 
 هو ثابت إل  أبد اآلبدين آمين.

  
  

Syriac Version 
(Mingana Syr. MS 155) 

   
ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܐܠ̈ܟܐ ܕܫܒܚܘ̇ܗ ܒܝܘܡ 
ܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ ܒܒܣܪ ܘܫܡܠܝ̇ܗ ܩܕܝܫܐ 

 ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܀

  

 ܘܡܐ̈ܒܡܪ  ܐܠܠܗܐ  ܬܫܒܘܚܬܐ
 ܘܣܒܪܐ  ܫܠܡܐ  ܐܪܥܐ  ܘܥܠ

 ܠܟ:  ܫܐ: ܡܫܒܚܝܢܢ̈ܠܒܢܝܢ  ܛܒܐ
 ܠܟ:  ܣܓܕܝܢܢ  ܠܟ:  ܡܒܪܟܝܢܢ

ܠܟ:   ܡܣܩܝܢܢ  ܫܘܒܚܐ  ܡܡܠܠܘܬ
 ܪܒܘܬܐ  ܡܛܠ  ܠܟ:  ܡܘܕܝܢܢ

 ܥܒܘܕܐ  ܡܪܝܐ  ܕܝܠܟ:  ܕܫܘܒܚܐ
 ܐܒܐ  ܐܠܗܐ  ܫܡܝܢܐ:  ܡܠܟܐ
 ܒܪܐ  ܐܠܗܐ:  ܟܠ: ܡܪܝܐ  ܐܚܝܕ

 ܥܡ  ܡܫܝܚܐ:  ܝܫܘܥ  ܝܚܝܕܝܐ
 ܐܠܗܐ  ܩܕܝܫܐ ܡܪܝܐ  ܪܘܚܐ

 ܘܡܠܬܗ  ܒܪܐ  ܕܐܠܗܐ:  ܐܡܪܗ
 ܫܩܠ  ܐܘܟܝܬ  ܕܫܩܠ  ̇ܗܘ  ܕܐܒܐ:
ܕܥܠܡܐ ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ:   ܚܛܝܬܗ

 ܫܩܠ  ܐܘܟܝܬ  ܕܫܩܠ  ̇ܗܘ
 ܐܕܢܟ  ܠܢ  ܨܠܝ  ܕܥܠܡܐ  ܚܛܝܬܗ

 ܕܝܬܒ  ̇ܗܘ  ܒܥܘܬܢ:  ܘܩܒܠ
 ܕܐܒܘܗܝ  ܝܡܝܢܐ  ܡܢ  ܒܫܘܒܚܐ

 ܘܐܬܪܚܡܥܠܝܢ: ܡܛܠ  ܚܘܣ
 ܩܕܝܫܐ܆  ܠܚܘܕܝܟ  ܕܐܢܬ ̣ܗܘ

 ܡܪܝܐ  ܠܚܘܕܝܟ  ܘܐܢܬ ̣ܗܘ
 ܪܘܚܐ  ܥܡ  ܡܫܝܚܐ  ܝܫܘܥ

 ܕܐܠܗܐ  ܩܕܝܫܐ: ܫܘܒܚܗ
 ܘܒܟܠܗܘܢ  ܒܟܠܙܒܢ  ܐܡܝܢ  ܐܒܐ

 ܐܒܪܟܟ ܐܦ  ̈ܝܕܚܝ  ܬܐ̈ܝܘܡ
 ܘܡܒܪܟܐ  ܩܕܝܫܐ  ܠܫܡܟ  ܐܫܒܚ
 ܘܡܩܘܐ  ܕܐܝܬܘܗܝ  ̇ܗܘ  ܠܥܠܡ:
 ܥܠܡܝܢ. ܠܥܠܡ

Arabic (Garshuni) 
Version (Mingana Syr. MS 83) 

  

مبارك أنت يا رّب ضابط الكّل إله آبائنا: ُمسبّح إسمك ومعّظم 
بالتسابيح: إل  أبد اآلبدين آمين: لك يليق المجد: ولك يليق 
التسبيح: ولك يجب المدح إله الكّل وأباً: أب الحّق مع إبنك 
الوحيد: وروحك الحّق القدّوس: من اآلن وإل  دهر الداهرين 

يا ربنا يسوع المسيح باب رحمتك ال تُغلق في وجوهنا يا  ܀آمين

رب نحن الخاطئين: عبيدك نحن نعترف اترحم علينا: محبّتك 
أنزلتك من موضعك إلينا يا رب: وبواسطة موتك تبّطل موتنا 

 اترحم علينا.

Syriac Version 
(Mingana Syr. MS 155) 

  

 ܕܝܠܢ  ܬܐ̈ܕܐܒܗ  ܐܠܗܐ  ܟܠ  ܐܚܝܕ  ܡܪܝܐ  ܐܢܬ  ܡܒܪܟ

 ܥܠܡܝܢ. ܠܟ  ܠܥܠܡ  ܬܐ̈ܒܬܫܒܚ  ܘܡܗܕܪ  ܫܡܟ  ܘܡܫܒܚ
 ܦܐܐ  ܘܠܟ  ܬܫܒܘܚܬܐ  ܦܐܝܐ  ܘܠܟ  ܫܘܒܚܐ:  ܝܐܐ

 ܒܪܟ  ܥܡ  ܐܒܐ ܕܫܪܪܐ  ܘܐܒܐ:  ܕܟܠ  ܐܠܗܐ  ܩܘܠܣܐ
 ܘܒܟܠܙܒܢ  ܒܟܠ. ܗܫܐ  ܘܩܕܝܫܐ  ܚܝܐ  ܠܪܘܚܟ  ܐܦ  ܝܚܝܕܝܐ
ܐܡܝܢ܀ ܬܪܥܐ ܕ̈ܪܚܡܝܟ ܐܠ ܬܚܘܕ ܒܐܦ̈ܝܢ   ܥܠܡܝܢ  ܘܠܥܠܡ

ܡܪܝ ܚܛ̈ܝܐ ܚܢܢ ܡܘܕܝܢܢ ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ: ܚܘܒܟ ܐܚܬܟ ܡܢ 
ܐܬܪܟ ܨܝܕܝܢ ܡܪܝ: ܕܒܝܕ ܡܘܬܟ ܐܬܒܛܠܬ ܡܝܬܘܬܢ 

 ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ.

Additions attributed to St. Athanasius 
The following is the Syriac and Arabic text of the additions ascribed to St. Athanasius of Alexandria in both manuscripts: 

Translation of the Additions: 
Blessed are you, O Lord Almighty, the God of our fathers. Your name is glorified and magnified by praises for ever and ever. You are worthy of 

glory; you are worthy of praise. Acclaim befits you, the God and Father of all, the Father of Truth with your Begotten Son and your All Holy and 

Life-giving Spirit.  Now and for ever and ever, Amen. Our Lord Jesus Christ, do not shut the gate of your mercy in our face. We the sinners, your 

servants, confess; have mercy on us. O Lord, your love caused you to come down to us from your position (place) so that through your death our 

mortality has become null and void: have mercy on us. 

Conclusion 
The above short text of this piece is not without interest to Patristic scholars who are concerned with the output of the great Theologian and 

Church Father of Alexandria.   
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 صفحات مع المصريين
 الصحفيه وداد مينا الياس

 

 املقال الذي مل تنشره جريدة األهرام!!  

 
إنه ليس فقط رجل  ينلو كلل للله  للقلللس  نل ليل ل   
جرجس،  لباحث  ل اتب  للائب  للتعلل  فلا  للتلارنل  
س  ء كلسا  ك غيره كه   حد كتلا  جلرنلدال  اهلر   

 – نلا  مرلرنل    –كمقااته نقر ها  لل لرليلركه مللل لا 
مشلل للد للل لل لليللاال  -رسللاللل  مللو رلل لل  مرللر 

 –حللتللا تلل لل ه مرللر جللدنللده   –ك لللللل   
 قباط كمس ل ه فا م  لل  حلب  – لل  ج   
 ه نتلا فا خ ر.   – ل طو 

كله  لعدند مو  لل لتلب  للدنللليل  فلا  للعلقليلدال 
ك لاله   كتارن   ل ليس  كتلسلسليلر  لل لتلا  
 للقد . كمو  جل  ما قر   له كتا   لتق يلد 
ن  ا عو نبضا  ق ب  ل ليس  عبر  لعر ر. 
آخر مقااته كاه عو ))  للقلد  فلا علر  
تارنخا كثائ (( كل و رفل   اهلر   نشلره 

كرالتالا  عتذر  لقلس  ن  ي   جرجس عو  ل تار  لألهر    .. 
    ل ر ئد  لعرري  !!! كل و مقاله ...  نتشر رسرع   لبلر  عل لا 
م  قع  لت  ص   اجتلاعا كصس لا   انلتلرنلر كقلر ه   لعلا  

   عا  مو كاه مل لا  ه نقر كه فا  اهر  . 
كألنا  ؤمو رق ال  لدلي  ك لبرهاه ك ل ثائ  ك للسلتلللد   كتلعلدي 
 للراير  لتارنخي  .. ... قاينلا هلذ   للللقلاا  للر ئلع لللل نلد ملو 

  لتلقيب فا كتب  لتر ث ك هل ا  ل تب  لدنلي . 
 

كل و ...  رد  رلللشلر نلس ملقلاا  للقلللس 
  ن ي    جرجس .. رعل  ه 

  لقد  مدنل   ل ر  ك لسال . 
 لقد  .. مدنل  تس و ك   لق    .. إسل ا 
نشيع فا  للسس معلللا ركحلانلا كرل ل ل  
خسي ، ف ا مرتب ه رلشاعر مقدسل  علللد 
ك   لبشر  لي  ي  ك للسي ا ك لللسل ل  . 
كل و ... كنال ع ب فلتل لل  للللدنللل   نضلا  

تارنخ ا ك ه صر ع كحرك  ف ا مدنل  تترارع ع ي ا  لل ل نلا  
ك لق    استعلارن  ي ئلا . كقلد صلرن نلتللليلاهل  رئليلس ك ر ء 
 سر ئي  تعقيبا  ع ا قر ر  مرن ا رااعتر   ر ا عاصل  إلسلر ئل  
" ل  ن   لتارنخي   ل طلي  فا إسر ئليل  تل لالا رلاعلتلر   هلا  

لذلل يعلا ع ن    للقلارأ  قلد    – لي  ." هذ  مخالف ل  قيقي  
 لل تارن   كرش ي   لقد . 

ك كا س ان ا ه   ليب سييو  للتسرعيلو ملو  لل لللعلانليليلو. ككلاه 
م   ا " م  ا صاي  " ه   لذ   ع اها إس  ملدنللل   لسلال     

 . . كحدي فليل لا  569 كرش ي . ث  سي ر ع ي ا ي كي  للبا عا  
م انا  لبلاء  ل ي   إا  ه إرله س يلاه ه   لذ  رلاه . كصار  كل  
 كرش ي  رلباني لا كطلرقل لا كجلبلالل لا ملقلدسل  كتلخلد   للعلبلايال 
 لي  ين . كمو هلا سلير  للدنل   للقدس   ك  لقد . كرعد كفاته 
إنقسلر مل     لي  ي كصار  لقس   ل ل را مل    نل ل    كفليله 
 لقد  . ك لقس   لشلالا مل     لسامرال. ث  جاء نب خذنرر عا  

قب   لليالي ك حت   كرش ي  كهد   ل ي   كصار   للللدنللل   985
يمار   كخر را . كقد  خذ  لشعب  للا رلارل  مسلبليلا  كعلبليلد   كرلعلد 
خلس ه عاما  سلح ك رش  لسارسا ررج ع  لي  ي  لا  للللدنللل  

 كرلاء هي ال جدند  . 
 333ث  إنترر  اس لدر  ألكبر ع ا  لسر  ك حت   كرش ي  عا  

قب   لليالي كرعد كفاته صار  تل لر حل ل   لسل ل قليليلو. كحلاكا 
 لي نانييو  ه نغيرك  طارع  للدنل  كنربغ ها ر ضارت   ك كقس   
 لعبايال رال ي   كحرم    لي  ي ملو  اجل لار رل لا فلقلاملر ثل رال 
تسلا  لل ارييو كن     فا ت رنر  ل ي   ملو نلد  اغلرنل . ثل  

قب   لليالي كلل لو  عل ل    63جاء  لركماه ك ست ل   ع ي ا عا  
كانت ا  لا هيركي   لذ  فا عرره كلد  لسيد  لللسليلح. كرلعلد 
صع يه  لا  لسلاء رد   مو  كرش ي   ل ر  ال راللسيح  لتا في ا 

 كانر  كا كليس  كها رير مارمرقس  لذ  رشر مرر . 
كقد تلباء  لسيد  للسيح رخر    كرشل ليل  كهلد   لل ليل ل  كقلاا  
"ه    ريت   نترك ل   خر را ". كقاا  نضا  "سيل لدمل نلل كرللليلل 

مليلالينل  ثلار  لليل ل ي  لد  57فيل." كهذ  ما حدث فلسلا علا  
 لركماه ك خذك  نقت  ن   فا  لشل  رع فلتل لرك تليل لس  للقلائلد 
 لركمانا ع ا ر   جيش كبير إلستعايال  للدنل  كحاصلرهلا، ثل  

مليلالينل   231إقت ل ا كحر   ل ي   كيمر   للدنل . كفا عا  
حاكا  لي  ي إستعايال  للدنل   نا  ح   هايرناه فلدخل   للللدنللل . 
كيمر ك  مافي ا ك صدر مرس ما ر ري  لي  ي كغيلر إسللل لا ملو 

  كرش ي   لا "مستعلرال إن يا". 
كفا  نا  قس ل يو جاء   مه  لل    هيالن  كرلير كلائس فا ك  
م اه عاش فيه  لسيد  للسيح . كرلير كليس   للقليلامل  كتلغليلر  
ه ن   كرش ي  مو  لي  ين   لا  للسي ي  كه  مانسللا رلالل ل  
 للسي ا. ككاه م ا ر   ع ا  لي  ي  لدخ ا  لي ا حلتلا  للقلره 
 لسارع  لليالي  حيو إجتان  لسلر   للللدنللل  ك حلتل ل هلا كيخل  

ميالين  ك ر    آا   للللسليل ليليلو  626 لي  ي مع  لسر  عا  
في ا. ث  رعد خلس  عشر عا  إسترج عا هرق . كرعد سبع   ع    
فت  ا  لعر  ع ا ند علر رو  لخ ا   لذ  يخل ل لا كحلدي مل لاه 
 للس د  اقرا. كل له كاه رلاء رلدئليلا ملو  للخلشلب. كفلا  نلا  
 لخ يس   ام   عبد  لل ل  رو مرك ه رلا مسل لد  لرلخلرال علا  

ميالين  ث  رلا  لخ يس   لل لليلد رلو علبلد  لللل لل  للللسل لد  652
ميالين  رر رته  ل لالليل . كصلار   للللدنللل   675 اقرا عا  

 لليل ل ينل  ك للللسليل ليل    –ت ل  ركحلا  جلدنلدال لل لعلبلايال فليل لا 
 ك اسالمي . 

كل و فلا  للقلره  لل لاي  عشلر رلد    لل لرك  
 لر ليلبليل  ك لرلر ع عل لا  للقلد  رليلو  للغلر  
ك لعر . ك ست اع صالن  لدنو  ان رلا  سلتلري ي 

مليلالينل  رلعلد  2285 لقد  مو  لر يبليلو علا  
معلركل  حل ليلو. كرلعلد كفلاتله علاي  لرل ليلبليل ه 
ك ستريكها مرال  خر . ث   سلتلريهلا نل ل   للدنلو 

  ، ثل   خلذهلا  للتلتلار كطلريك  2166 ن   عا  
 لي  ي مل ا. ث   ستريها ريبر  فا معركل  عليلو 

  . كصار  ف س يو ك للقلد  2195جال   عا  
ك  ا تارعل  لل ل ل  مرلر ك لشلا   للا  ه يخل ل لا 

 ، ك صب ر تلارلعل  2925 اتر ك  لعرلانييو عا  
   نلا  حل ل  2832ل    ررعلائ  عا . كفلا علا  

م لد ع ا كانر ف س يو ت ر حل ل  مرلر كلل لو 
  . كفلا 2867 ستريها  اتر ك مرال  خر  علا  

هلذه  انلا  رلد  كفل ي ملو  لليل ل ي ك للللسل للل ه 
 للغارر   استقلر ر فلا  للقلد . كفلا  حرلائليل  

  تق ا  ه س اه  لقد  كانل   2865 مرن ي  عا  
مسل ل   6777خلس  عشر  لف نسللل   29777
 ن  ي .  6777مسي ا ك  9777

  2511كرعد  ل ر   لعالليل   اكللا كفلا علا  
مل ر عرب   ألم   للت دال ررن انيا ح   انتد   ع ا ف لسل ليلو 
كرد   مرح   ت  ند  لقد  كخاص  رعد "كعد رل لسل ري" . رلعلد 
 اتساقي  ريو  نل ل لتلر  كثليل يكر هلرتل ا ملوسلس  لرل ليل نليل  
 لعاللي . كرد ء  لرر ع ريو  لي  ي ك للعلر . فلرصلدر   لل ليل ل  

  . كل لو 2565 لدكلي  قر رها رتدكن   لقد  ت ر رعانت ا عا  
 ع لر ررن انيا  نت اء  انتد   كسل لب قل  تل لا  2568فا عا  

   لتا قد  فيل لا 2868لتع و  سر ئي  قيا  يكلت  . كحدثر حر  
 للررن ه ش د ء كر  ا . ك نت ر  ل ر  رتقسي  
 لقد  ريو  سر ئي  كفل لسل ليلو،  لشلرقليل  علررليل  

 ك لغرري  ن  ين . 
   لتا  نت عر في ا  سلر ئليل  2565ث  حدثر حر  

 لقد   لشرقي  كهدم   حلارال  للللغلاررل   لللل  جله 
ل ائط  لبر    لذ  نتعبلد علللده  لليل ل ي كجلعل ل هلا 
ساح  صالال كرد ك  فا رلاء  لللسلتل طلللا  للتلغليليلر 
ه ن   للدنل  ت ر سلع كررر ك   ل ي ا   لدكليل . 

رللره  658كصللدر قللر ر مللو  املل   للللللتلل للدال رقلل  
 سر ئي  خرقر  لقان ه  لدكلا كطالب  لدكا  اعضاء رس ب ملا 

  إعتلرفلر  امل  2582تبقا مو سسار ت ا مو  لقد . كفا عا  
  حلاكا 1772 للت دال رإسر ئي  كعلاصلللتل لا تل   رليلب. كفلا 

 لي  ي ك ع ح ر  اسا  ل  ي ل   للرلاللث كحلدثلر  انلتلسلا ل  
 فت قف  للشركع. 

 لي   نضيف تارنخا  جدند   ل رر ع ررعلانل   ملرنل ليل  كهل  نلقل  
 لسسلارال  للا  للقلد  كهلذ  نلعلللا  اعلتلر   رلدكلل   سلر ئليل  
كعاصلت ا  لقد  لتدخ   للل لقل  فلا حلالل  ملو  للغل ليلاه ملرال 
 خر . كل  ندرك هواء  ن   جع    مدنل   لسال  ساح  لل ل لر . 
ك ه  غراه  ل نت ه  ر ر كطي ر  لسال  هاجر  مو عش ش ا ، 

 كجدر ه  لقد  تب ا ع ا حاا  كرش ي  مدنل   لسال . 
 

  لقلس   ن  ي   جرجس 
 كاهو ر ليس   للغارال  لش يرال رررا سرج   اثرن . 

 
كاه هذ  آخر مقاا ل قلس  ن  ي   كرعد رف  جلرنلدال  اهلر   
نشره صدر  عتذ ر مو  لقلس عو عد   استلللر ر فلا  لل لتلارل  

 " . 1725ر رندال  اهر   . "ينسلبر 
 

 ما     تقــ ا    لتــ ر ال؟ 

    فا  لل  لي   ق ع  لر  مع إررآ  ) رر هيل ( مليلرلاقلا  قلائلال

للس ل  ع ا هذه  ار  مو ن ر مرر  لا  لل ر  ل بير ن ر 
 ( 28آن   29 لسر  . " سسر  لت  نو 

  ك ع ا لل كللس ل مو رعدك  ر  غررتل، ك   ر  كلللعلاه
 ( 8آن   25ٌم  ا   ردنا  ك ك ه إل   .   "سسر  لت  نو 

   كقاا  لر  لل سا "إ هب إصعد مو هلا  نر ك لشعلب  للذ

 صعدته مو  ر  مرر إلا  ار   للتلا حل لسلر إلرلر هليل  
ك س   كنعق   قائال    للس ل  ع ي ا .   " سلسلر  للخلرك  

 "   2آن  33

 كمــا     نقــ ا    لقـــر ه

  ه   اماكو  للقدس  علد  للس ليو ها 
  ل ر   لل ا كفيه  ل عب  كر ر  م  .    -
 ل ر   للب   حيث كلاه مسل لد لل لرسل ا كرللليله ك كجلاتله    -

 كرع   ص اره.
 ل ر   اقرا نقع فا  لقد  كره قب   لرخلرال كرلد ء رلللائله    -

 رعد رلاء  ل عب  ررررعيو عاما . 
 

  للس  لقرآنا 

  كلقد  تيلا رلا إسر ئي   ل تا  ك ل    ك لتللبلو كر قلللاهل  ملو
 . 26 ل يبا  كفض لاه  ع ا  لعالليو. س رال  ل اثي  

   نارلا  سر ئي  إ كرك  نعلتا  لتا  نعلر ع ي   ك نا فضل لتل ل
 . 65س رال  لبقرال  ع ا  لعالليو.  

  كلقد ن يلا رلا إسر ئي  مو  لعذ    لل يو مو فرع ه  نه كاه
عاليا مو  للسرفيو كلقد إخترناه  ع ا ع   عل لا  للعلالللليلو. 

 .  31 – 37س رال  لدخاه 

   ...  كعو قر   لقآه فا يخ ا رلا إسر ئي  لالر   للللقلدسل
)كإ  قاا م سا لق مه ناق   إ كرك  نعل  هللا عل ليل ل  إ  جلعل  
في    نبياء كجع    م  كا ، ك تاك  مال  نو   حد  مو  لعالللليلو. 

ناق    يخ     ار   للقدس   لتا كتب هللا ل   كا ترتدك  ع ا 
 يرارك  فتلق ب   خاسرنو . قال   نام سا إه في ا ق ما  جبارنو 
ك نا لو ندخ  ا حتا نخرج   مل ا فإنا ي خ يو(  س رال  للللائلدال 

17 – 11  . 

  فرخرجلاه  مو جلا  كعي ه ككل   كمقا  كرن  ك كرثلاها رلا
 .  95 – 95 سر ئي .  س رال  لشعر ء 

 

  لعر  كقر ر تر مب. 
حيو  ع و  لرئيس  امرن ا تر مب قر ره رلق   لسسارال  امرن ي  
 لا  لقد  ك عالن ا عاصل  اسلر ئليل  ... قلا   للعلالل   للعلررلا 
كتردر  لل قف مااهر  . كعقد  تركيا موتلر  لقل   اسالميل  

. صدر رعده رياه نلرفل  1725ينسلبر  23ح ا  لقد  رتارن  
إي رال تر مب رشره  لقد . ث  خ ا  ط ن  نوكلد  لل لرل عل لا 
 للرالح  لس س يلي  كحلان  حق    لالج يو ككاه  هل  ملا جلاء 

 فا هذ   لبياه..... 

  . رف  رياه  اي رال  امرن ي  غير  لقان نا رشره  لقد 

  تركيد  لتلسل رإقام  يكل  ف س ليلو  للللسلتلقل ل       لسليلايال
  كعلاصلللتل لا  للقلد  شلرطلا   2565كع ا  سا  حلدكي 

 لضلاه  لسال  فا  للل ق . 

  عاله  لع   ع ا تق ن  يكل  ف س يو كحشد  لدكا لتقل نلتل لا 
 فا جليع  لل اا . 

  يع ال  لدكا  لتا ل  تعتر  ردكل  ف س يو  لا  اعتر   رل لا
   .  2586ملذ  عالن ا عا  

  .  تدع  إي رال تر مب  لا مر جع  قر رها حساا ألمو  للل ق 
 

نشر  ككاا   انباء  لرئيس  لتركا  ريكغاه كه  نبل لا عل لا 
 ياع  لقد  كقاا فا  حد  لبر م   لت س ن ني  ) إ   فقدنا  لقد  
ف يف نتل و مو حلان   للدنل   للل رال. كإ   فقدنا  لللدنللل  فل لو 
نست يع حلان  م  . كإ   سق ر مل ل  سلللقلسلد  لل لعلبل (. يمل ع 
 ريكغاه فا  س لب ا ككعيده رالترد  ل قر ر  املرنل لا كفلا 
نسس  ل قر نضاعف ح    لت ارال ملع  سلر ئليل . تلركليلا ترلدر 

% مو  ل دند ك اسللر  لا  سر ئي   لتا تق   ربللاء حلائلط 37
  لسر   لعلرر   لذ  نسر  ريو  لقد  ك اماكو  لل اكرال. 

هذ  مانشرته جرندال "جل  رنر"  لتركي  ت ر عل  ه  لشلر كل  
 مع  احتالا . 

 كفا مـــرر 
 جتلع ك ر ء  لخارجي   لعر  كقررك   لري ع ا تر مب ك لدعل ال 
 لا قل  عرري  طارئ  عاج  .  كحضر نائلب  للرئليلس  املرنل لا 
تر مب ل قاهرال ملذ  نا  ك عتذر ك  ملو  ا هلر ك لل للليلسل  علو 

 لقائه. 
مضا ع ا ح    لرئيس  لسيسا ثالث سللل    كنرلف كنلرجل  
رقائه لسترال رئاسي  قايم  فرح  ا مرر ك للل ق  ات تل   لتغير. 
كما حققه  لسيسا للرر مو ن ان فا ت   ه مرلر كعلالقلاتل لا 
 لخارجي  كليس مع  مرن ا فقط  لتا تللح كقلر ملاتلرنلد كتلللللع 
كقر ماترند. هلاك عالقا  سيساسي  كت ارن  كع للليل  ملع يكا 

  خر ، مر  ركسيا ك لريو ك كركرا ك فرنقيا ك ليباه. 
ع ا  لساح   لدكلي   اه كنر  س   لغ   لق ال فقط سل  ء قلر ر 
تر مب  ك ما ن  ن ره رئليلس كل رنلا رلقلدرتله  للعل للليل   لل لائل ل  

  للدمرال.
تق ا  ساسيا   لسيلاسل   نله اتل جلد صلد قل  ي ئللل   ك علد كال 
ي ئل  ... ر  هلاك مرالح كمرالح فقط أله  لسضي   ا ت جلد فلا 

  لل تع  لدكلا.
 ك لا  ل قاء فا  لعدي  لقاي                   

  كعا  جدند ل قر ء  اع  ء.                                 
 

 عتذر عو رع   اخ اء  لخ ي  فا  لعدي  للللا لا. حليلث  كلر  للللر ال 
لعل ليل  كهلا  للتلا تلقل   رلإعل ل   سلرتل لا.   للعيي  كتر ي  ا  للر ال  لللع
كت  يح عو ت ارال  لبشر ك للقر ي ره إسلتلغلالا  للبلشلر رل لر  غليلر 
مشركع  مر   لدعارال  ك نق   اعضاء  لبشرن   ك ريع  لقلاصلر   تل لر 

 مسلا  ك    لقاصر   كغيرها .... 
 كفا آخر  للقاا كاه خ اء لغ   كتر ي ه

 إ    تتل مذْمتا مو ناقٌس ف ا  لش ايال لا رإنا كام ٌ 
مع  لتل نه ل قارأ  ه جليع  لعام يو فلا  للللللارال خلاصل  فلا  للتل  نلع 

  لسلا  ك كتار   ل لبي تر ل لقاا  مو  رلاء  ل ليس   للت  عيو. 
 

 
  ككال   ألنباء

نشر  ككال   ألنباء  ه  امليلر مل لللد رلو سل لللاه كللا  للعل لد 
   لسع ي  قد  سر  ل ح  ل سيد  لللسليلح رلللرلف مل ليلار يكار
هذ   لخبر نارت  جرندال  للي ن رك تانل   امرن يل  فلا نل فلللبلر 

1725. 
كتعتبر هذال  ل  ح  كسر  ل رق   لقياسا حيث  نل لا رليلعلر رلرلالث 
  عا   للب غ  للقرر ل ا. كقد قا   امير ردر رو عبدهللا آِا سع ي 
رشر ء هذال  ل  ح  لرالح كلا  لع د  لسع ي  م لد رو سل لللاه 

 فا صال  ل ل  ي  لع لا رلدنل  ني ن رك .
ك للل لل حلل  تللرجللع لللعللا  

كتلال لر  لسليلد  2977
 للسيلح علاقلد   صلارلع 
ندك  لليلللللا كهلا ملو 
رس   للسلللاه لليل نلاريك 
ي فلشا كمو  للقرر  ه 
تعر  هذال  ل  حل  فلا 
مت ف  ل  فر رررل بلبلا 
حلليللث سلليلل لل ه  للللللقللر 

   لد ئ  ل ا.
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 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 

 بقلم وريشة: جون كرياقوس
 

فى ظالم برد الشتاء القارص ظل القديس يوسف  معف فه الف ف راء 
عريم فى عحاملة البحث عن عأمى  مكما أن القديسة عريفم كفانف  
تش ر بآالم الوضع، ملكنهما لم يجدا أى عكان لهمفا ففكفل اابفوا  
كان  عغلقة أعاعهما...مهك ا لم يجد علك الملفو  مريفيفس السفالم 
عكانا لكى يولد فيه غير عزمد مفيه أنفاس الحيونفا  لفيفتفدففأ عفن 
برد الشتاء. متأعل يا عزيزى القارئ أى تواضع متنازل فى لفيفلفة 
عولده مهو الر  ماهب الحياة معلك السالم الف ى أتعفع ففأخفلفى 
ذاته ليؤخ  صورة ال بد بل مهو ال ى تهتز لفه أسفاسفا  السفمفاء 
معتبها، متنكفئ تح  عرشة رؤساء الماليكة عسبحين، ففهفا هفو 
يعطجع فى عزمد انه ال يجد عكان فى قلو  الفبفشفر..مهفو الف ى 

" قال الر  لربى أن  أبنى مأنا اليوم ملدتك 3:9قال فيه المزعور 
اسألنى فأعطيك ااعم عيراثك"..بل مأتعاعه ال فيفيفم الف ى أ فب 
المزمد كأعيم رعز لإلتعاع بل مالتنازل فى فقر أختيارى، أذ  قا 
عا أجمل مأصدق قولك  ينما قل  فيما ب د: " ليس ابن اإلنسفان 
عكان يسند فيه رأسه"، عع أن للث فالفب أمجفره ملفطفيفورالسفمفاء 

( مالجديربال كر أن يسوع المسيح هو الشخص 1::4أمكار )ع  
الو يد فى التاريخ ليس فقط كان  مالدته فى عزمد، بل هو الو يد 
ذم السلطان مالسلطة غير المحدمدة ملكن لم يستخدم تلك السلطة 
التى فى  وزته  بل سخر سلطته عن أجل الخدعة مل مل الفمفحفبفة 
مالر مة..أن علك الملو  يقدم درمس لفلفبفشفر بفل الف ى لفم يفجفد 
أ يانا عكانا لكى يسكن فى قلو  البشر، معلى  ين يقفول نفا فوم 
النبى عنه " هوذا أنا آتى مأسكن فيك قال الر  ضابط الكل"،كمفا 
زكريا البار قال عن عريم:" أبنة صهيون هو ذا أنا أجفئ مأسفكفن 
فيك قال الر ".. مهك ا فرييس السالم قدم لفنفا آيفة تفحفتفزى ففى 
ااتعاع، بل ملكى يطرح طفل المزمد تساؤله: هل لدى البشر  قا 
عكان لكى أجئ مأسكن فى قلوبكم !!؟؟ خاصة مأنه قد ملفد مجفاء 
لكافة ااعم بأختالف أجناس البشر، معن أجل اإليمان بفأنفه كفلفمفة 
هللا ال ى صار جسدا مهو رمح هللا، فولد ففى هفيفإفة ننسفان  فتفى 
نتمكن عن أدرا  عا يريد توصيله لنا هللا ملكى يتحقق الفمفصفالفحفة 
بيننا مبين هللا...مالواقع أن ع مد المسيح قد ذم  الفففوارق بفيفن 

 يث مجد الفمفجفوس ااغفنفيفاء معف فهفم رعفاة ااغفنفام!   الطبقا  
زار  يوعا  -علكة انجلترا –ميحكى لنا التاريخ أن الملكة فيكتوريا 

عا أرعلة فقيرة مجلس  ع ها على كرسي قديم فأعت ع  بأنزعاج 
مصيفتها مقال  لها:" هل يجوز ياسيفدتفى هف ا لفمفلفكفة ننفجفلفتفرا   

ال ييمة؟! فأجاب  الملكة:" نن ه ا ياأبنتى ال شئ أعام ذلفك الف ى 
شبه الناس، منذ مجد فى الفهفيفإفة كف نسفان   أخلى نفسه صايرا فى 

مضع نفسه مأطاع  تى المو  عو  الصليب"!!. ملكن عن ااهم 
أيعا بان ن طى له عكانا فى قلوبنا !. .. مالتسفاؤل هفل نفوجفد لفه 
عكان أم نغلق أبوا  قلوبنا مييل ينتيريقرع...!!!م يث قفيفل ففى 
سفر نشيد اانشاد:"نفتحى لى يا أختى يفا  فبفيفبفتفى يفا  فمفاعفتفى 
ياكاعلتى آلن رأسى أعتآل عن الطل مقصصى عن ندى الليل"..فهل 
نقوم نستقبله منفتح له قلوبنا! أم نردد له عا قالته عرمس النشيفد 
ملكن ب د فوا  الوقـ  نذ قال :" فتح  لحبيبى لكن  بيبى تحول 

(..مله ا قد نطلفب عفن طفففل الفمفزمد ففى الف فام 6:5معبر")نش
الجديد أن يطول أناته مي طى فرصة على عن أغلقوا قفلفوبفهفم مال 

 يردمن أن يفتحوا له..!!
 

 الب ض أغلقوا أبوا  عقولهم مقلوبهم أعام طفل المزمد:
الب ض فى عدم بصيرة أعطى الفرصة لف فدم الفخفيفر لفكفى يف فمفل 
سواء بزرع القسوة متشاعخ الفقفلفب عفع الفكفبفريفاء، أمففى عفدم 
الغفران، معن يتنكرمن للع ي  مالمحتاج معن ال ي رفون ع انى 
الر مة بل مبأهمية ال طاء فى المسيحية، أم  فتفى عفن يفديفنفون 
الغير فى كبرياء، مآخرمن ال يكفون عن الت عر لكل شئ بفل معفن 
ال شئ، ام عن هم ال ي رفون القناعة مأهمية الشفكفر ب بفأنفه عفا 
زال ي طينا نسمة الحياة..الخ... بيد أن هنا  فإة عن البفشفر لفيفس 
هم فقط أغلقوا ابوا  قلوبهم معقولهم لقبول طفل المزمد بل مهم 

)وبرغمرأ  ذ ك را يرط بر ر ر ر   فى كبرياء ال ي ترفون بفوجفود هللا
يوضوع يس قل و هذا  سعى  إلبجطز واألخ رارطه ار رطن كرنذ  رطذ 
 كل شيء سب  ك إل حطد  سبطب قد بكوذ ظطاًغا ي ى  ع  ه اإلنسرطذ 
ر ًرط ير رى  خرارطع اإلنسرطذ عرن  ربر ا ا ذي بؤين به   غيغ، وقد بكروذ يب
ا غيغ... ،بل ا بعض ي هأ   غبشة كي يه  ا غبطح تحرلر رهرط  ريرارلرط 

وبعدم ا لعغكة، كيابح كي ي طارة،  "الادري"تشطء، وبشوبه ا اكغ 
واذا طبعط  ن بعايه ين يواجهة ا لراريرغ ا رلرحر روم عر رديرط برقر  

مكان قديما ال توجفد اإلنسطذ  يع ي حسطبًط  يطم ي بغ ا دبطذ ا عطدل..
براهين تقنع لم رفة هللا.. مب د أن مجد ال لم الحديث مال ى يثفبف  

وقد تج َّت ا قدهة اإل هيَّة كي ا خ ية ا حريَّرة ا ر ري    مجود هللا بقوة،
تبغى بط عين ا لجغدة، و ذ ا بعد ا  عرلرف كري ا رار رسرارة، حر رى  ذ 

ن قطل "  ذ ا ق يل ين ا ا ساة بليل 1651ا عط أ" كغانسيس بيكوذ" )
ملكن الت مق فيها ينتهي بفالف فقفول نلفى بعقل اإلنسطذ إ ى اإل حطد، 

فا ويع ك ا  اإليمان" ظهر " اإللحاد الم اصر" ال ي يتجاهل تفمفاع 
، "كإذ  طذ هللا يوجودًا ك يبف كي سرلرط ره ميؤلّه اإلنسان، مجود هللا

ففقفال الشفاعفر الفففرنسفي " و ي غك اإلنسطذ إ ًهرط  رهرذا ا ركروذ"، 
! كطألع قطد بروجرود بريفير": "أبانا ال ي في السموا ، ابَق فيها"

هللا ب غي  غاية وس  طذ اإلنسطذ ع ى األهض، ك سطذ حطل اإل حرطد 
ا لعطصغ او "إكا  طذ اإلنسطذ إ ًهط، كال بحف هلل  ذ بروجرد"وبرقرول 
آخغ عن اإل حطد ا لعطصغ "  نه يبد   و ي،  و بطألحغى كريرجر   ذ 

أبو الشيوعية كفارل عفاركفس   بكوذ هللا  كي بوجد اإلنسطذ"و يط 
كقطل:" "  ذ اإلبلطذ بطهلل بع ي ادم قريرلرة اإلنسرطذ وقردهع،  برمسيا

وقطل" ذ اإلبلطذ بطهلل بقضي بط ع غاف بعدم قيلة اإلنسطذ. إكًا  رطذ 
ملفخفص "عفاركفس"  بد ين ا س غ طء عرن هللا إلنرقرطك اإلنسرطذ" 

"  ذ اإل حطد او إنكطه هللا، وبهذا اإلنكطه فلسفته اإللحادية في قوله 
بؤ د وجود اإلنسطذ" وا لالحر  برغمرأ  رطذ  نر رشرطه اإل رحرطد كرى 
هوسيط و كن هللا تلهل و أ بهل هأ بط ضبط  شع  "نرير روى"وار رطك 

نلطكج عدبدة نجد كيهط عرلرل 
وبد هللا ا رقروبرة،  رلرط  ك رغ 

المتنيح نيفاففة اانفبفا قول " 
غففريففغففوريففوس":"اإللففحففاد 

ا   الففمفف ففاصففر لففيففس نلففحففاد 
عقالني فا، مال ففلفسفففي فا، مال 
عنطقي ا، مال علمي ا.. ننما هو 
نلففحففاد تصففمففيففم.. تصففمففيففم 
بالرفض لففكفرة هللا.. مذلفك 
بسفبففب خففبففرة  ففزيففنفة عففن 
ب ض اافراد أم عند بف فض 
الشفف ففو ، خففبففرة عففؤلففمففة 
مقفففاسفففيفففة.. عفففن الفففديفففن 
مالمتدينين أم عفن الفمفلفو  
مالففحففكففام الفف يففن يففتففخفف من 
الففديففن غففالف ففا يففغففلفففففون بففه 
تصرفاتهم ميستندمن ففيفهفا 

وكرى  ك ب ا مبهتان ا نلى هللا"
"الفكفنفيفسفة تفواجفه يؤتلرغ 

اإللففحففاد" لففنففيففافففة  اانففبففا 
، سكرغتريرغ ا رلرجرلرع رافاييل

ا لقدس قطل:  ذ ا رلر رحردبرن 
كقط اأ ين بؤي وذ ب ظرغبرة 
داهوبن  ر ر رشروء وا ر ر روه 
ا رر ررى ترر ررطدى بررنذ اإلنسررطذ 
 ص ه قغد وا ع أ  كضرل هد 
عرر ررى اإل ررحررطد واسرر رر ررغد: 
"بعض ا ل حدبن بؤين بعردم 

"كيف  وجود إ ه"، ي سط الً: 
نصدق أن ه ا الكون ال ييم 
 بففال عففهففنففدس مصففانففع؟"،
وضررغب ا رررلرردررل برروجرررود 

 غاسى كى ا عغاء يؤ دًا  ذ ت ا ا كغاسى   بد  ذ شخًاط وضعهرط 
ألذ ا ادكة   تخ ف نظطًيط و شطه بنذ ا طك نوًعط ثطنيًط ين ا ل حدبن 

مأيعا)عن المثلية الجفنفسفيفة( بؤين بوجود إ ه و ك ه ميغ يك غث.
الفت ا نلى أن الطيورال ت رف الش مذ الجنسى مأنفه ال يفوجفد ذكفر 
ا ل لك ف ن الش مذ بين البشر هو عرض نفففسفى ملفيفس  يالقح ذكر 

 ذ ا شذوك يغض وبطإلهادة ا حغة قطبل  ر رعرالج هرعونيًّا معؤكدا" 
و  عالقة  ه بط جي طت يد لط بقول ا بعض واو خ يرة كرى ا ركر رطب 
ا لقدس   بغضى ع هط ا لسيح".واس كلل: "ا لدل برقرول ا ر ريروه 
ع ى  شكط هط تقع، و  لة تقع تع ى ت كطثغ كال بلكن  حيواذ  و طريرغ 
 ذ ب زوج ين نوع آخغ، ا ق ة يردراًل   تر رجر  يرن ا ركر ر  حر رى 

..مأخيرا يفحفعفرنفى قفول لفمف فلفم ا حاطذ وا حلطه ب جبوذ ا بغل 
ااجيال "المتنيح البابا شنودة" )عندعا أشار لنا فى أ دى زيارته 
استراليا(: "بأن نكون عنارة منور لغيرنا عن أجل نشفر اايفمفان 

 في عالم ينتشر فيه الفساد ماالحاد دمن  دمد" 
                                                                                                                                

   التسليم ب... بالرجاء مااعل:
له ا نرجو عن طفل المزمد فى ال ام الفجفديفد أن يف فطفي الفجفمفيفع 
التغيير الحقيقي مالتوبة الحقيقية انه ال يوجد أنسفان بفال خفطفيفة 

الشك عسكين مربما أشقى كفاففة الفنفاس   معن يقول غير ذلك فهو 
فال يجب أن ننير لخطايا معيو  الغير بل أن نطلب عن الفر  أن 

عبوديفة ميفقفدسفنفا عفن كفل   يرف نا عن كل ضغ  ميحررنا عن كل 
و ذ بع ي ط يعونة ا هية وإ  رزام صرطدب بره ونرعرلرة برغجرطء خطية 

ن لدل برطألبرن     شبع ا حقيقى بط غب حيث  نه ا خبز ا حقيقى بل  كى 
ا ضطل كال نعود ا ى خغنوب ا خ طزبغ، برل  ذ برعر رير رط اذ نشربرع 
بخبز ا حيطة كال نق  ي كي قر روبر رط برلريرول برططر رة ويرحربرة نرطقارة 

بل مان ي طينا الر  في ه ه السنة الجديدة أن …  يحددة  وبخ طبط 
تفتح قلوبنا باإليمان مالصدق الى شخصه المحب الفحفانفي مقفلفبفه 

كر فمفتفك يفا “ نصرخ اليه في كل عرة منقول   الواسع الكبير ملكى 
..وإك حقط  نه بطإلبلطذ وا غجطء كى  ذ نر رجرن ر  مليس كخطايانا" 

كي ا كبطه ألنه قرطل بردونري     إ يه ح ى كي ا اغط غ،  لط ن جن إ يه 
ن. ك ا ألذ  ل ططقة   ط اي ين 6: 16تقدهوذ  ذ تعل وا شيئًط" )بو 

ا  يربرة،  و حر رى   ع دع.. ح ى ا اكغ ا اط  ، وح ى يجغد اإلهادة 
ا قدهة ع ى ا علل. وك طؤنط اذا ا ذي نع رلرد عر ريره، ارو  بًضرط يرن 

معا أصدق قول الرسول "ان هللا هو ال اعل فيكم أن تريدما ع دع. 
ن. و رذ را 11:  2" )كرى مأن ت ملوا اجل ت لمفوا اجفل الفمفسفرة  

كهوع يه  ذ بسيغاط  يرارلرط بشرطء ارو "لتكن عشيإتك "ع ديط نقول 
برهردد ا رحريرطة ا رغوحريرة، ارو اسر رقرالل   و بضط   دهك إذ  خ غ يط 

اإلنسطذ عن هللا، وقد ب اوه ا لغء كى  بغبطء بط غضى عن نرارسره 

 ا ق  ..!   وهبلط ا ق   بغط ط ا عقل وا عقل بغط ط 
 

  يا علك السالم أعطينا سالعك:
مأيعا فى ذكرى عيالد  المتفواضفع نفتفمفنفى أن يفلفبفى  الفجفمفيفع 
نداء .. ميحققون رجاء .. نداءالمحبة مرجاء بفالسفالم الفداخفلفى 
مالخارجى ميالي  أعداء السالم يستحون علي مجوههم  ميتوبون 

مأن يساعد ..  الي رشدهم ميتوارمن عنك خجال.. يا سيدي المسيح
عصر مطنا لكى تقعى نهاييا ليس فقط على اارهابين بفل معفلفى 
اارها  الفكرى مظالم ال قول المتطرفة مال ى يسيطرعلى كفثفيفر 

عبودية الشر مالخطية مالى  معع التحررعن -عن ال قول المريعة
نب  الكراهية مالدسايس مالعغاين عقدعين ب عنا لب ض مب فطفاء 
أكثر عن ااخ  مقادرين أن نتحمل اليلم بصبفر م فيفث عفا أشفقفى 
عمن يصنع اليلم للناس:"نام عيلوم مال تنام ظالم"، مأيعا لفكفى 
نفرح عع الفار ين منتألم عع المتألمين، مبأن يمدما الفجفمفيفع يفد 
ال ون بصدق لكل عتألم مبفحفيفث تفكفون قفلفوبفنفا عففف فمفة بفااعفل 
ماإليمان ال اعل ملكى ي رف الجميع قوة عيمتك عهما كانف  قفوة 

مكما أج لفنفا أن ال .   سواء كان قريبا أم ب يدا عنا  –اليلم ماليالم 
ننسى أبدا أهمية فعيلة ال طاء للمحتاجين مالمف فوزيفن فف لفك عفا 
يزيد عن رصيدنا بل مراس عالنا الحقيقي فى الدنيا ماآلخفرة آلنفه 
عاذا ينفع اإلنسان لو ربح ال الم كله مخسر نفسه. مأيعا عبشرين 
باإليمان اارثوذكسى الصحيح ..فلتكن يار  السنه الجديفدة ففجفرا 
جديدا فى  ياتنا المهجرية بحيث لو أختلفنا فى الفرأى ففال يفففسفد 
ذلك للود قعية.. مسواء أختلفنا أم أتفقنا فلنت كر قول الفليفسفوف 
أفالطون: " نن قلة الديانة مقلة اآلدا  مقلة النداعة عفنفد الفخفطفأ 
مقلة قبول ال تا  أعراض ال دماء لها" ملكنى أضي  بفأنفه لفيفس 
شيإا عستحيال عند هللا..نذا فلتكن ياالهى السنة الجديدة ه ه صفحة 
مفجرا جديدا بل مدعوة لميالدا جديدا لنا فيه نشفراقفة أعفل م فب 
مسالم بين كل المؤعنين مبالتالى صفحة ععيإة فى  ياة غربفتفنفا 

                                                       بل منداء عن أجل غدا أفعل لفنفا مابفنفايفنفا ملفمفصفرنفا الف فزيفزة                                                                       
    

مأخفيفرا نفتففقفدم بفالفتففهفنفإفة الفحفارة لفراعففيفنفا قفداسففة الفبفابففا 
تواضرمس الثانى مهللا قادر أن ي طيه الصفحفة ميف فيفنفه ففى 
رسالته خاصة أعام التحديا  التى ي يشها الوطن، ملشفريفكفه 
فى الخدعة الرسولية أسقفنا المكرم اانبا دانييل ادام هللا لفنفا 
 ياتهما سنين آعنة س يدة مأزعنة سالمة عديفدة.، منلفى كفل 
قدس آباء الكهنة الكرام ، مأيعا الى ش و  كنايسنا القبطيفة 
،كما نطلب عن علك السالم بأن ي طيفنفا السفالم الفدايفم...مكفل 
                                                                                                        عام مكل ااقباط بخير فى  ب مسالم مفى أعان على الدمام

  ملك الملوك يبحث عن مكان فى القلوب..!!
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 عرض   م ج   كر    سريا ر 
 

بابا   يل ي    الش   ع العصر   ع تفا     ع   ا    
 با كا ستاس      

تستترتتالتتف    علتترتتوتتاعع   ،تت تت     ستترتت       تت تتا تت     

با كفيسالاس    كرىف     الم     تالتستاتن     ر   تترت يت    

  ش  رع   ،      هرلبشا   بشتيتف،     تالتاتلم    ك يت ت    

  كفيسالاس     ششاتف،     ترت تابتو     تف   بت  ت   تشتا   

  الالمي      و ت  ى   بت    لكركبتا     تالت ترتوت ت    بت تات    

  الالم     ر   لالن       حار    ولالف   ك وه ف    للت    

لبف     ها ف     ش  رع   ب      ف    لترتوتاع   بتالتاتلم   

 يت ت      تكتفيستالتاس   لاتلت ت     تالت        سا      السان

سا  ،   ب    ، م   ىلاف           رع     تف    كلبتف  تا   

ب      ريالا     ،تا تو      تم    تت ت      تالت ت ت     تا    

  ال رو ا    با كفيسالتاس   بت      ت تا تف،    ك،ت م    ت    

 و اى      ر    تالا ع   با  ي     كل الشا    ت يت ت    ح تف   

ك  شاخ     ي    كااف ا          الت تايتت     ترت    تت يت ت    

عسر لا      كفيسالاس     الشش     وبف      تم    لاتلتن   

سا     ب      ش  رع     ال في    هل     ويا      توتا ترت     

 ت    حت ك    كتت   تت    ل ت،تاي   بت     بتابتا   حت يتت     

 .يري   ر   ب      ش  رع   ي    ر     لشي    

 من   ع تسلشع   نن   هج م    سةلح   نجمس      لع     
ت فض    ى اس    م ار ا تام   بتح    ت ت ت ت    لت ت  ر    

 شي      ر تابتح    ت    نتلت     ست ت تات     لستوتف   ،ت    

آهفي     ت    حت ت تشت       5   ي ا    ك ااب       9 سرششام   

  السرشو     ر  ح      لال     ل      كحي      و تشت ،   

 و  ا    بح   نر    لل        ااف    ضر ابا     كضل ت    

آهف    كت     الي     اي     ك اس    ك   في     تالت ميت    

  اشاكت  الًا   ،      م      ت تامي    ضر تابتح    كيت ت     

سا ن   ،ا       لال    بح     كر     راار ع    ضسل ات    

ك   اامي     ال شت   ،     الا،     ضه  ر     ر     شيت     

  الس ن     مي   ت فض     ة   ى اتست    م تار تات تام   بتح   

ل  ر    او   ،ال ا    ح ،ا     كيالك    لر   ت      بتشتا   لي   

 الا،     ر ابا     س      اتيتاتف،    لتات     سترت،ت     

كلضتا    م،تات م      ..  ضر اباا    باشا    وس         ا 

 ـم   ي م    لر   ت هاالاع   مىرا ن   ل   ر      ت ت تا    

  ث ري    كلست م     تح     ترت تهتاتالتاع     تالتست ك ت    

 ونف    ،       ال ااع     رح   تسر،     باشتا    وست ت ت    

   اري     حهتًف     ت ت ت    ،ت م   لبتف م تا   ك سترت،ت   تشتا   

 ألس         ا    ضبسام   بفل      تالت تفيتات    بت ،تاتام   

  الالم     شاًف          لر      ال ا     ضر ابتات    نتا    بتشتا   

   . ، ا     الا   ي  ح   لحشا          ر هاالاع      تيتاتف،

ك سرل       لال    بح     كر     رتاتار ع    ضستل تات     

ك   اامي     ال شت   ،     الا،     ضهت  ر     ست ك تات    

ت هاالح   با      ال  س   ككعي    سات تاى   ،ت      تشتيت     

 ضر ابح    وهاف    لا    لر    مم     ر هاالاع   تسر،     

 وس        ث ا ت    ك،ت م   ،ت تااتف تا   ىتلتاتف   كتت ت     

باالا   رل    للال    بار      ،لاف   بح   .. بشيالاع    رس س  

  كر      فىاع    ضسل ا     لر     الس ك    ،     تمم   

   ال ا         ت ها    مم ،هم    ضر ابتح   لك   ملح تار   

بتتاتت      تتالتت تت سم    وحتتشتت    يتتفيتت كر    بستتام   بتتفلتت    

  ال فيا    ب ،اتام    ونتلتاي    ك سترتشت  بتشت    بشتكت    

ك ضن    ال اك     توكان      ساتي     ت يت تح   كلضتا    

مبارم    ـم   ي م    لر    مم     ر هاالاع    شا   ، تااتف   

  رب    بح     ايت    ،ر و     كت وم     ت تالت تاتاع   ،تلتف   

ت  ا شا    ا     ر ها      شاًف          ت هتات    مم ،تهم   

 ضر ابح          مي   يرل        ال ااع    ضر ابتات    ضت    

  تتالتتستتاتت تتاتتاتت     ضر نتت      تت  تتاى   ك بستتام   بتتفلتترتتشتت    

 ب ،اام                                               
شاسد   نما     اشق   ع حفي   ع احمحمي   با كامي      ةلح   
عإلصسابي   ن ي   نجمس      لع    شع صسابي   ع تح ل    

 ن مي    ر اع   ن ي   لامد   ع رت مي   شمكا    هلع د 

ركي    ،ي   ي ،ح   تا ف    ي ي   توااا     ا   لت ي   
بتت تت تت  ر   كنتتا      تت تت تت      تت تت تتاتت تت     تت تتامي   

  ثالات    بترت ت       ت تاتف ر   ،ت تح      5#ى اس _ل   ر   
ى اس     ار ا ا   با شارع     يفبح   كب      ع ترتلتاىتاع   
ت بح     السا،     في    رضا   ،ل      فلال    ك اتابت    

 ت حتات       9  ال،لف     ال    سا    تا ا      ك اس    ككبتا،   
كناب       يام،     لسا       هش    سا  ع   ككبا،   بت ت    
 هف   ي ال    بح   س بف    ارى    لاك     ع سا    بتالت    
 عر ابا    كنر    بح      ا    ب  ت   حاري   بح     تلت ت    
ك  ر     ل     عر ابتات    ك  ت تلتخ   ،ت تح    لت     هتف   
   7كي ،ح     ال    ،ل      تف ضتح   ،تثتف    ت تة   ،ت تح   

ن تابت    يت كيت    ك عر تام   ،ت       5ه ر   سلا     ح   ك

نا        ال ا    ك  اكحا    كي ،ح   لتالتي   ك ت    اتاتف   
  في    حا   ،ار      ي سا    بتو    ته    تاتتكترتلتشتا   
ع،رلف ع    هفي    تلي.    شتا ت     تا ت     كع   نت ،   
  را ا      ا      ك اس    هوو         ىار              تاحتاتا   
ت بت     ا ح   ل   ر     ل  س    ك ت تاك ترتشت      ت تلتخ   
، ح    عر ابا    ك  ش         نا    بايلي      ار   ، اتشت    
بش ف    عر اباا    با   ار    ا تثتا   ستف،ت    كات     
م،      شفي    بح   منا ت   كر ن     تف    نست     تفيت    
ل   ر           امي    عر اباا    س ك      تارع   ،تلت    
  فلال    كا ع   بشارع       ر   ك  شا     ح           
  ي       ال يوا    كبا را ح    ايك ر    تكتار    تفكبتشت    

  اي      يلا      ا     اكي    ش       55        
 

ع كجمس    ا   ع اي   علمجا     حاار   ن ا   ع صسا     ما   
 نافي

نا       و   ب  و   ل ا       الترت ت ي   بتاست      تكت تاتست    

   ل ا      ر           و  ح      ت تاى   ،ت ت     ضر تا    

ااف   ىابح     ش م    ،     ضفكر،   تتيتوتات     تالتاتا   

  ابا     وكف     الر ف    كلضا       و   ل ا     هتل    

   هت ت     تاتتوتات    ل تف  تا    تا    ض،تل تح    ت تالت    

  و ي           بفحا ي   م  شي   لاا،م      التم ع   ،تلتف   

ب ا ا    م  ت تااتالت م    لحتة   عبت     ت    هت تت   تتاتار   

 سر اف   بح   حساي     ش ن     ال في     ت ت تاى   ،ت ت    

  ابا     توتكتف    ضر تابتح     تالترت تف      سترت تفم     

 مىواي     ر ن    م اى   .

فاطت    يانل:   ا   شهمار   شث ثدعر    ثاه    نثجثمثسث    
 ش  لع    في   صل     عل سا

لم ح      كاتل    بايال    حا، ع      ت تامي    ضر تابتح    
  مي    سرش     ى اس     ار ا ا   ب    ر    كلسوف   ،ت    
 ستترتتشتتشتتام   ك اتتابتت    ،تت م    تت    ر تتا      شتتفيتت    
ك  ال حاا        ا    با ل ال    ،       ت ك ت      تالت تفيت    
  رح   ع   تفي        شت     ضر تا      توتكتفي   كىتم تن   

كىرل    بايال    ،لف   مباو   ب  م    م تشت  ى      و  ف
  م    ا   ى    حشار    ال  د   نترت ت     ت م   بتح   ىت تاتست    
  ي ،   بح    ال       ي ،د   نر       م           محتا   بتح   
 ال       ي ،د   نر       م   بح     تالتستا ت    ك  تكت تا تو   
ك  الااميت    ك  تلتات ع   كبتح   ىت    بت ت ت     ت    لر    
  ف    بح    ال       ي ،    كبح   ى     ال     نام      ع   

كلضتابتت     مور      .. نت رر   ال   كع   ستالتتن      ك تتالتار  
   ك ت      تالت تفيت    ع   تتفيت     ت   تشت    م ضر تا    
  وكفيم   كيل ك   لحشا   ع   ت  يد    ضر تا      ت ت تات تح   
يستتكتت    بتتح   م وم تتيتت م    ك تتاتتو   بتتح   مهتت   تت    

 م وس   
كلضاب     مى    ح      م اى   س        تات     ك و تو   

كا ً     بح   رنل     و  ف   كس     ي اسن   ال    ر ا  ة   

،     ت ن       اى   لسابًا   ،ساًف .    و  ف   ب ع        لر   

تستفيت ت     ي ت     بت كرم   بتح   تت تهتات     وم تيت      تال 

با  ا وتات    ك  ت ت  ى   ك  تلتيتخ    ي ت يت  تا   ستفيت ت ً   

برت تفيت تاع   اتاتف    ست ك ت     ت     تيت ت     ضبترتاى   

باو  ف     رتح   ت شتات ت      تالتستات تاتات    بتح   ،تات ر   

  الس الا     كت شا       الس الا    ك  ي  م   بتح   ،تات ر   

  الر فبا .    و،      أل  ف   ل ي    مركس     ال  ي     

       ا ي    ويوا    لر    يشن       و       الس     يتكتفم   

   و      السا ح    كيف م   افيلًا   كىتابتًف    كعبت     ت    

تي لة    لر    يراسف   سلال    ا ر ة   لا الا   يكتلتفد   لحترت    

ت ا ي ر   م  ت  تف  م   كتترتيتا ت ت ر   م،ت    ،تالت م   

م  الف .   ى ر     ين    فيً ا   باع رتشتا      تف ت ي    

 كلح    ت  اة   مك ى     س ا    .

بابا   ع  اهمكا     ف ي   من   ا ي    اا ا    اه    نجمس    
 ماصممجا
ا       لابا   بف حساو   بابا     واتاكار     تات      ولت       

     ل     ض ايا     شي      ضر ابح     مي    سترتشت     

كرىتفع   .... ى اس     ار ا ا   بت ت ت  ر   يت       تيتالت ت 

   - لك    وب ىو   حا  م    و فيكا    لر     لابتا   ل،تف    

هل    ى ال    ل  ا ا   ل ا    لش    بسال        يو   ب فس   

،    ت ا  ة    ا    ونلاي    ور  رىو   م ،اا   ال   لر      -

ي ل    لرك ا       ايا   كت الا     تف ا     تالت تابتات    

كركيش    ك  اليرالا   ب ىال ة   ك   ي    لا ا      ت ت ت     

 ..    اسا 

طاصق    ةي   نحمدم   ع تسماممن       ه اا   
عإلس ا اه   فتج    نفا   ع ا دعر   ش  ا    اه     

  م ما   شع تسماي        جكا     تايي
 ..ش اه      لع     ن    تجر ن   من   ع  سا      كجمس 

نا       ىرت ر   يتاري   لتيتح      تكتاتتن   ك  تلتالت     

ً      57  سااسح     حة     م   ، ف     شتشت  ى    ت تم    نتفحتا

كلر    لام     ربن     ال فيا      السا اا    ب     الاا   و

م       ى     سا ح     في   ىتار    ت،تاتف ً   بتات    ٥١55

م حكار    يالاحة     السا حم   ك   م  ال عم       نت     هترتار   

بال رش      يفل،   ك   ض ا     ال ع   ك     يسر الت    ليت    

لا      ا ي     ت      تمبتنث  ت ترت    لتات    نتا     هتل    

لسابة     ش، ح   ،       نا     ر  ا     ع رالتا،تح   

مباسل  م    ت  ا ًا   ،     لامي   ى اس    ل   رم    ملحا   

،     ي ا     ر    فيال     ض،رت  ى   ،ت ت      تالت تفيتات    

  السا اا      ا     بك اس     ار    ا تا   بت    لت ت  ر    ت    

ً   ك لت  ً   يترتفمم   بت      ترت  تة    ً    سا اا تي       فيا

يت تايتفم      7هل     ويا       ام     كلر    ،ا      الالم   و

كب ت م    تكت تاتسترتة    ت ت تل،.   كلحتا   ،ت ت    يت تات    لر   

  اليف ا      مي    ي رفب ر    تمم     تيتف  ت    بت    لتت   

ل  ا  ا         سا ح     ف   ع   يوشال ر   و     كنامتش م   

، ا ،      ال في     السات تح.   بتالتا   يترتست    بتة     ت ت م    

 وىلف         سا ح     ف         لم م   كلس    تت تا ت    

كت  ضام   ع   يين    ر   يي      لت  ً   يت تست     حتة    ت تم   

ً   كلترت    لتام ت    ربتن      57، ف     شش  ى     م    نتفحتا

م       بلر   ى    ٥١55  ال فيا      السا اا    ب     الاا   و

 سا ح     في   ىار    ،اف ً   بتات    م حتكتار    يتالتاحتة   

  السا حم   ك   م  ال عم       ن     هرار   بال رش      تيتفل،   

ك   ض ا     ال ع   ك     يسر ال    لي    لا      ا ي     ت    

   مبنث   ر    

علي ا   بسج اا   سج جا   نجمس     د دم   هاتي   استار   
 «ماصممجا»ش دعر   
ن      وحلا   بست ترتح    لست ت    لت ت  ر   ك  تالت ت تف،     

  شكف     ف او   ،ل      وراا     ساسح   ك الاا   نتاتام ع   

   ك     كل ش ،    و     ،       رتالتا تشت    كر،تايترتشت    

  ال ابا    بال،ر       السرشوااع      م     ه    كنت ع   

لامي   ى اس     ار ا ا   ب    ر      ى     لحة   سار    ب اى   

ىت تاتست     ت يت ،   تت تالت    لستالتاى     شتشت  ى   تت،ت تات     

 مىف       كسار    ت  ي     كاحشا   هل      ورف،     ال لت ت    

 اى   ر ن   بح   ى ال    ن اف،   ل ت تا تا    وحتلتاى   بست ترتح   

، ن   ال،     ثا       رح   لناال      ا     ،ت ت     تشت  ى   

لامي   ى اس      شتشتات     تار تات تا   ك  تلتابتا   ىتاتف تو   

  سامس   ب    ر    ب   ر   ،ت م   ىتلتاتف    ت      بتاى   

 ..ك  كش     كلسف     شش  ى

مااسد      5سانا:   من   ع راح   ع ةد د   ..      3برد   
   دمار   في   ع رتاعيم    شمح ي   ل  ممن

نتلت     تفكر     تات       تثتتا ت    ،ت تح    تشتت  ى   لتتامي   

 سرش      ى است     تار تات تا   بت ت ت  ر     سترتات تهت    

  ابه      يا ،   بح     سا،اع    وك تح    ت    اتلتاا   

لك     يا       ا      تيت يت     ،ت تح   ك نت ت     ت يت ،   بت ت    

 سرش        ثالا    ول      الت تلع     ترتيتاريت     تلتاتا   

  الشفكباع     ك   ا    بال          الف حا     و ف     مي   

بح   ا  ر   .. لسوف   ،      ر     ، ا    بح      امي

  سا،      ثا ث     ت    بتيتف   لك     يتا      ت تا      تيت يت    

    لي ت    س   ر      اف ر   ،      ت ت     تلتاتا   ٥١52

  ،ال ر   بال          تالتف حتات     تا   لستوتف   ،ت     ت ترت    

 ،ي   ك ااب    آهف    لتات    ل تارع     ترت تفيتاع   

 وك ا    ك  ال اي اع   لر    س ت تا   يسترت ت    تت     تت     

ت ن    ل ا           لاا     لاف،   ك  ،ال ر   بتا ت تالتف حتات    

ك ي ت     تة   ك بتل    ت     و،تاتف،     ت تاريت    ات     

  الر    ي      ا ة   كبف    اربا..   كهل    ر ن   ربت ت    

 و ش ،    و  ا    ب  اع   ل       يا ،   لا      عسر وتار   

ىتت تتا تتو   بتت تتح      2  تت تت تت     ك  تت تت  ر    ل تتا    

   الف حا  مب      ع ش ،    ع  ا    بتل تف       ت ت  ى   

 بف  ا       ين     يف    ضم ر،      ا      اللال      يات ،   

ب   ع   م،     ضابا     ر  ا    ى ا و      تمر ى    تفيت     

ك    يس    م ااحت     ك تار تات تا    ك  تالتل    ست      

ك  تتكتت تتاتتستت     عحتتيتتاتت تتاتت    كىتت تتا تتو   لهتتف    بتت تتح   

  تت تتالتتف حتتاتت ...   كنتت ل تتارع     تترتت تتفيتتاع    وك تتاتت    

ك  ال اي اع         لر    س  ا   يسر     ت     ت     تت نت    

  ا           لاا     لاف،   ك  ،ال ر   با  الف حا    ك يت تت   

  ة   ك بل         ع،اف،      اري    ا       الترت   ت يت    

  .  ا ة   كبف    اربا

 ابا    ع   ا :   هشع   ع را ن   بااس   ع سج          

بت لع    علتترتوتتاعع   لت       ت تتا ت    بتا ت تتا      تتيت يتت    

ميستالتلتف      15     ا    ت ترت ت     تات     ولت    ٥١52

كلنا     بف ا     بح      ر،شا   هاالتا   هتاات    ،ت ت    

ب  ب    بف ح حلفال     ل رتالتا    بتا ت تستاى     ت ت  تتح   نت    

ير فض      ر فأ   لك   يش فر   با ترتشت يت    بتح   ل ت تاى   

 علرواعع    لسن   مكيره   با  ة   كبح   مبح    لسلالتا   

  تتفكستتاتت     نتت  تت     «ستتلتت تتت تتاتتن»لكرمع   كىتتا تت    

،فك     ا ر    فب     با ال سا          بفال   هت تاتوت     

 ترتف م    كلستن      2٥2ل،      تلت ت    بتح     ت تا ت    و

ت ن اع    في    مبح    بلر     ات ر   كح ت     ت تات ر   

 ،ي   ل فك     الشا  ،   ،ف       ا ر     مي   ح ت    

ك ك     حات  يت ت ت        .. با ل       ح   ،لف     نا   ت يرف

لك    مك     بار ،   ت  ت    علروتاعع   لتات    حتهتالت    

لكىلح     ىلف      حشتا     تشتف تاحتشتا     ست ت ي   بتح   

  شارع     مي   ت،  ة   ،ف    ل  ا    حاري     ت    بتفال   

   5 5سكاي   تاكر..   كبتح   ستات حتح   تتيتالتا   لت   ت    

  ا ر    ،ي   بح   ه ايشا     ششاف       ر   ،ف    

ىتالتا   ،تفضت     ت حتي      ..  و  ا       اري      ر  تات ي

ى حي   ل  ابا   حاري    تشلة     ششن   ت  لة     ال سا      

 ال ،   ،شف   منا ت   نلا     ت ترت ت      ت تات     كبتشت  تا   

ي  تت    ت    حتايت تاع   ست تا    تت ت    ،ت ت     تفبت    

باكر ريا    اربف   ك،  ع    تاىتفتتا   نتف حتا    تالتا،تاتا   

  ا ح   بف،اي       ك      باالا   حتهتالت       5١١     ح   

  الشف احاع   ك وس  ي     ش لا    ،       اكر     ساف   

  كلف    كبح     ال  نا     ساالا ..   ك       الت ترتهتف   لر   

ي  ف     ا حا    ،ي         سال    تاي    ستكت يتف   بتح   

حا ي ر      لترتوتاع   بتا ت تا      تيت يت    رات    تتف  تا   

   ف ر،         ،شتف   مر تاع   تت ت       توتف   كبتح   

باريو   تيالا    ااع     ع    ،      ام،     شاح  ا يتة   

    ر   ،ف    ض  ح   كل  ا    حاري    ب ي   نت س   

     ف   

 ما    د     م     امي   في   سمديي   م م     دع   
 
ً      15 ا   ل ي    ا      – بح   لسرتف  تاتا    ت،تات .   يتلت تا

ل      ل  ر   بح   ى     كار    ك ك     ورت تح    تا   لت ي   
  ا    ب ا    كنا   حهفي   ،     لتام ت    لرمع     ت تاى   
    ى   ، اشا   ل        شفيت     وسترتف  تات      ت تلتخ   

ً    ستاى   ل تو   بستلتن    ،تالتا       ٥12،       ت،ت تا
  شين   ك  سكتف   ك ع،ترت  ى   ،ت ت      هتفيت .    تم    
    م   ب تي   بتح    ت يت ت    ك لت ،   يتلت ك   لر   ىتثتاتفيت    
ي رهفكر    ا     رلس     س      ا            ار   و،الا شت    
   لشا      رح   تل       ى      ل     ،       ت     ضحستار   

ً     تمي   نتلتخ      ٥12    ا ح.   بال    با      ـ     ت،ت تا
   ٥٥لا     بستلتن     تكت ت     ك   99، اش    ىار     ا    

بستلتن    ع،ترت  ى   ،ت ت       ٥1بسلتن     تالت،ت ر ع   ك
 دآهفي 
٪   ،       ا      الاضتح      1١حسل     ع،ر  ى ع     مع    

 و ف     مي   ي  ت   اوار،    ضحم ر.   ب ت    تت     ،ترت تا    
ً      ا      الاضح   بسلن    ،الا      شتيتن      521  ، ا

 . م       ا    512 مم     اب    
ك تتكتت      تت،تت تتاتتف   بتتح   ىتت    ر تتن   لر    تت    يتتوتترتت تت    

 ع،ر  ى ع   ع   ي بة   كيور  شا   ،ال  ً   كي  ر شا.   ب     ىار   

  ا    با ي     شتلتا    يتفىت ت ر   ر تلً   كي تفبت حتة   

ً   لر    ىام   لر   يو     لتاتاتتة    كع   تت       ً    لفلا ضفبا

  شفي    تل     ،      وا، ا     ك  سلن     او    ت تا    

     سلن   لب  ً     يفم   لحة   يا     ش    لر   ي ر ك    ، اتة   

 م    كل        شتفيت      ت تلتخ   ،ت ت    ر ت    ىتاحت    

ً   ب ي    ال اسل       ا     كىتار   يت تالت      ستلا     ر،واا

ك  سكاىا     كن    ا      ست ستة   ،ت ت      شتفيت     

ااف   لحش    حي      بح      اى      لخ   ، اةد   كال   ل،ت ت    

كهاات    بتح     –ع   ح ري    الار       ددد  ار    ىار   ي، ي

يرت ي     تلت تخ    ت تشتف    و،تالتا      – ث     مم      ا     

بالا     وا  ،     شا   اتاتف      تفر    ح ت تح   …    شين

  د ك         ىار   ض ا     ين   بح    مم      ا  

  اعرع:   امجم    مادهم   فا   اس اع ما   با  لعمن   مث    
 ع   ا :   ع كا ستاس

 تت ع     ستت تت تتاع   بتت       

لستترتتف  تتاتتا      تتف ى تتتشتتا   

 و تت تتاتت    نتتلتت    ليتتا     تت    

 لرتوتاعع   رلس     ست ت    

ب      للم    ب شف    ت يت     ت      ت ت  ع   بت     ت تايتت   

 علرواعع    كبت   ات ر   حشتفتتشتا   كىتا ت     وحتلتاى   

  وفحسا    ك حرشتفع   نت  ع     شتفيت    ك ت ت م    ت    

نت  ع    تكتتابت تت     ضر تتا     يتت تالتت ت ر   لست تت ترتتشتت    

  ف ا     كسي      رع     ي     سا حت    لىتلتف   كلنت     

  ي     ب    لسرف  اا    كهاات    بت      تالت تايتت     ترت    

سا رو    باشا    و ا     با كفيسالتو   كل،ت ت    ر تاتو   

    ر ى    وسرف  ح     ا ك      تافحتلت      بت     تشتف   

ي  ا      الاض     لر     س  اع    وسرف  تات    للتلت ت    

    ف،    ر ابا     ىاح    تش            س تاي   يتا تف،    

كر ن   ب     سا،اع   ،      ،ر تا    لربت ت    ل ت،تاي    

 ب    س س         الاع   ل  ا    ب    لح اى   سا ح 
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وزير   اايار   ت   امككاة   راكبن   ايرر    را ر    كراهررير    
 ر ا ن   ارال    م ا  

أكد   دكدكر خ    اكد   دكوزورواآلوا   خاللو    د  واخ     و        

كلمره   دكرا   أك اثا   أ رام   ت دح    دةروروا    تو ورو و     لو    

حاآلت   كاي ل     خترس    ة ال ام   دكرجلا   دكومو  و     

باك را     دك سا ا     دكا     ثا   خحاكو    أتوا    خحو     

ت  ه    كلزاك    أ مضر   اس    ت دح    د ةوروروا     كو    

ت    ا   دكل دم    واكود   ةو  ب   توءواةو     ورو     حواوروام    

خخالل    دكررما    دكمءلا    ثشا    دكش لم    خ ود    تو    

حل دم   دكدخ    دي ر ا    بوموءو    خأ سوام   توجولو    

دكووروو د رر   خأدووار   دكوودكووروو خ   دكووزووروواآلووا    أ    ثوو د   

دكمش خع   لزد   ت    أك     دكمش خ ا    دي  لو    دكوروا   

يمت   ةا   د خآل    دي ا ب   ةا   خداد   ت    أث    ديتواكو    

دكدلرا    خث     لو    دكو ودل و    حواآلوت   كوايو لو      كو    

دكم ا    دكم دا   دك ي   برا    لا   دك  ز    دك اث ب   دكرا   

آلا ى   آلو وا       تو حوى   خبوه   خيولو وى   ةواوهوا   أكو د    

دكش لز    خأدوار   أ    دكومو وا    لورولو     بومو و آلوايوه   

دكمزماخل    خدكلرا    دكرا    وزولوروه   داود   أثو    خأ وهو    

دي ل ب    لى   ت ر ع   دكوزواكو    ةوهو    تو    أثو    حو وض   

ت دقض   تء ل    ت جل     لا   قاسم    دكر د    دكزاكوموا   

تو    أدوار   دكودكورو خ   2002)ل آل   (   ترو     وا    

دكزراآلا         ت ر      لو    حواآلوت   كوايو لو    بواآلوه   يو    

ي  ل    دكوروءوم   دكشو قوا   توروهوا    خثوى   تو    أثو    

دكوموو وروو ووا    دكوومولووءوو و    بواي لوو ب   كومووا   يووءوو لوه   توو    

تخ  طا    خكرن   آلا خب    ااح   يس    ا دكا   حورو    

آ ر   تخ  ط   ترر      ةاما   با    تخ  طا     لرواو    

خياخلخا    خ ا دةا    خةولو ولواو     بوا دواةو    أ ر   

دك رن   خدكرا   لز     أقدتها   كل      دكو دبوض   دكومواو  ي   

   4تشاً د   ىكى   أ    أ ما    دكر  لو    بوهوا   بودأ    تورو    

 حر د       ر

رصد   هرلا يي    خروروردا    ركرفر ريرر   كرلرا ر    مر     
 هحكفاـت   ا اريبساو   وايد   ا سي ا

ت    دكزروااو    د خثوابواو    تءو  وهو    ةوا      5ك ا      
ي ا      ط ا   دكرا د    تض   ق د    دكش ط    ةا   تدلر    

آ و لو     و ون      00دكز  خ    ةاما   أك ى   دك       لى   
 –د ح ردخل    “ تددثم    أخكاخث    بر اا   تءاةسرا   

دك لا با    كا    ق اع   ديت    دك طرا    خاود   يوءو     
 د    ت    دكزراا    د خثابواو    بورو واا   توءواةوسوا    
)د ح ردخل     دك لا با     دك د ي   دكجدلد(   ي وروهودر   
يرلا    حل ل    ت    دكزملاا    دكزددسا    دود   دكوموروشو     
دكمهم    خدكءا ل    خ خخ   دكز ا ب   دكم اءواو    كولورو  واو    
حل ًا    لى   ديخداع   ديترا    خد قرءا ل    بواكو و  رر   
خأحولوو     دكووخو وو    دكوومو دوو  وو      وهووا     كوو    
دكرء          يءدلد    راا ا   خأخكاخ   د ر اسه     خي    
خاد   تجم      ت     راا    دكررلواو    دكوروا   ديوخو     
   01ت    تخ     كاس    بز اخ   يءت   د آلشام   باك و وزو    

باكءا   دكوثواكوح   دكوزواسولوا   بورو واا   تودلورو    دكوزو و خ   
بمءاةس    دك لا با    خكً د   ك  ر ام   خد آل و ا   توروه   
كررلا     ملاايوهو    د خثوابواو    ةورو    ى ودد    تو تو خلو    

  ن   ي رواو    د  و دمد    01 حرهددةه   ةج    د  را 
اا    خا     دك  د     ة  الت   برط ا   أ ا ب   آلاخل    
يجاثها   ب ثاة    توموا    ةوزوهوا   كولوروزواتو    توض   تءودخ   

 راا    ) واخ      5دكرا د     خأحل     ك         تء ع   
برا ا   آكواو        3يءدلدث    (   خدكزث خ   بء اليه     لى   )

خة      و طو ا   اوروا و    توءولواو     خكومواو    تو    
دك  واو ب   توخورولولو    دي واو ب    كومواو    تو    خحواسو    
د  ا  ر   كما   أحل      ملاا    دكمرابز         يوءودلود   
باقا   دكزراا    دكمشاخك    ةا   دكوموخو و    د خثوابوا   
خأخكوواخ   د ووروو وواسووهوو    بوومووءوواةووسوورووا   )دكوو وولوواوو بوواوو     
د ح ردخل (    خي    ي  اه   د ب    أترا    ت  حز    كوهو    
  ن   دحرال د    آلااب    أت    دكدخك    دكزلاا   أحولو      و    

ت    ثء م   دكزراا    خدكزث خ   بءو اليوهو       00د     
بردقا      طو ا    كومواو    تو      –ط رجا       3 لى   )

ديحلء    دك اسامر      خأكد    دكرء لا    اء      د    
ت    يل    دكزراا     ولوى     و    تواكوا   تو    دكو و د خ   
د خثابا    دكهاخب    بشما    حارام   كرم ل    يوءو كوهو     
كما   ي    يءدلد   ختددثم    ت خ     بموءواةوسو    دكو د ي   
دكجدلد   يرخ ثا   يل    دكزراا    خكً د   كلورودخلون    ولوى   
دحرخدد    ديحلء    دكراخل    يمهادًد   كررلا    تخ  وايوهو    
خي    يءدلد   خد     دك اس     لى   ى دخيها   أامد   حواتوا   

 رتءمد   دكءاا 
ي    ديخا    د   دمد    دك اآل آلا    دكو التو    خيسو ولوض   

آلااب    أت    دكدخك    دكزلاا   كم ا  ب   دكرء او وا    خأكود    

خالدخب   دكدد لا      تهوا    ولوى   دكوموسوا   ق ودًتوا   ةوا   

خحاكرها   كءمال    دك طو    خدكومو دطورواو    خدكوروءودي   

كلمخ  ا    د خثابا    دكرا   ي رهدر   دكرا    ت    أتو    

  )خدحر  دخ   دك للدرر

ر م    ا لداز   زيارا   ربار   ا  ا من   ا سرد ن   
 رشروع   بدرز   زا   بلاا   ا بدي 

خام   دكراسن   تءمد   دكء ارا    خكا    كجر    د  دخب   

دكمءلا     اللاخب   ت اخ   دكزاسل    دكم دح     باكوموشو خع   

دك  تا    خد خخب   د حرلا ب   توروه   كءواكو    دكودخكو    

دكمء ل    قاس از   اللاخب   ت واخ   دكوزواسولو    دكومو ودحو    

تش خع   ق تا   الع   قراب   دك  ل    دكجدلدب    ام    كو    

بلجر    د  دخب   دكمءلا    بمجلو    دكورو د     كومورواقشو    

طلن   د ااط    دكم د    ت    دكراسن   ت    دكراسن   يا خا   

قلدا    بش           دكءو و تو    ختوءواةوسو    أحواو ط   

ك ةض   كولوامب   بوزو    دكو و ا   دكوموء لو    كولومورواطو    

دك اااا    ب حا ط     اا    بزد      ب   بابا   دكلايواو وا    

كوو لوواخب   دي لوو ب   دكوو وواسووروو    بووهووا    خيوودآلووا   ت ووروو ع   

دكخدتا    دكم دت    كلم دطورواو    بوموءواةوسو    أحواو ط   

خ د    د ثرما    باكم دة    دكزات    دكوموخورولولو      ولوى   

دك غ    ت    يزاإل    د ل د د    دكرا   ي      دكوموءواةوسو    

برءءالها   بخ ر   تا   لخءم   كها   تو    دكومو دالآلو    

دكزات    كلدخك    حر لا   خأكد   دكء ارا    لى   أآله   حار د    

ب لن   ىااط     حرد ام   دكمءاةسا    خدك الخدم    د    

دكز ق    ب لاخب   ت اخ   دكوزواسولو    دكومو ودحو     كودخدحو    

ديخدوواع   خدكوورووزوو ر    وولووى   كوواةوو    د حوورووزوودد      

خت د زره    تو    أ و    د حورولوا ب   تو    ثو د   ديتو    

كءاك    دكدخك    دكمء ل    خكلت   دكوءو واوروا   ىكوى   أ    

تلااخ   ت ءاا    خىاوروا   ةوا   تءو       3.3زدكزاك    به   

تولواو     بو     خبواكورواكوا    ولوى      00 ال ل    ترهو    

دكء  ت    أ    ي رلا    ت    خ   ث    ةا   تء    خيو ودلو    

 دت    ىلجابا    كه    خأكد   دكء اوروى    ولوى   أ    كوجورو    

د  دخب   دكمءلا    أخات   بس خخب     د   ى رماع   بزود   

لوو     توو    ى وورووموواع   دكوواوو     كووءووسوو خ   كوواةوو       20

دكوومووخوورووءوواوو    بوو لوواخب   ت وواخ   دكووزوواسوولوو    دكووموو وودحوو    

خت د زره    خدكرز ر    ولوى   خ لوروهو    ةوى   إلوهو خ   

 تء    بش     اساخع         

 9142رداايد   ررهربن   حدع   ا  ا     مز   
ميسا   يمز   ردجب    أل رز   ادحداة   ا دو ين   ا سررهررربرن   

  9142مز   ا  ا    
أكووزووا    أخكووموو وواوو    ةووا   كوو خلووا   

ةوو وو دلوو ا   دةووروورووا     ادكووجووروو بوواوو 
ديكزا    ديخكم ا    دكشرو لو    ةوا   
با آلج   يشاآلج   ب  خلا   دكجر بواو     

خح    توروات   يو يو    اوا    توض    واخيوهوا   دكشومواكواو     
 رت    دكشه    25خي رم    ارى   

ةو و دلو ا   يوخولوا      اـ   طا   الء    كاحر خ   ةا   كو بوا
خدخخ    كاحر خ        خساح    ك با   بزد   او دكوا   حورو    

 24       ت    ا     دي  ل    كاحر خ
تواخاا   خخحواوا   يوروسو          اـ   خ ل    خدبزو    كو و يواو 

دآلرخابا    خساحا    لخ دها   دك سا    ة  لما    ب يا    
 01 رحزاًا   ك  ل    خدبز 

توالو ا   يوروسواو    دآلوروخوابوا     رـ   دآلرخابا    ةا   دكزو دا
يش لزا    ختءلا    ةا   دكز دا    ثا   ديخكى   تر    ط     

 05 يرسا     د م   ت    ديخددا   دكرا   حا      لاها
تالو ا   ديتواو    دكو و لو واآلوا   ثواخي      اـ   الخدم   تل ا

ل ر     باكممثل    ديت ل ا    تاجا    تا ك    ةا   قءو    
 01خلردح خ 

خلءرم    يااا    ت  د   دك ةار   آلوسو د   كورو دتوروه   توض   
 ت اخدب   آلهاسا   زك ا   ىآلجلر دز   ب  ب   دك د    

ل كا ا   تو  ود       اـ   ك ا   دكزاك    ك  ب   دك د    ةا   خخحاا
زت آلدلا    خخحااز   كو و ب      2001آلهاسا   ك ا   دكزاك    

 ل آلا       04 05دك د    دك ي   لر ل    ةا   ت ح     ةا   
آل ةم  ا   د آلرخابا    دكرش لزا    كموروروءوم   دكو  لو    
ةا   أت ل ا    دكرا   حرش     د ر اًخد   دآلوروخوابواًوا   ةوزولواًوا   
كل سا     خآلاكد   ي دتن   دآلروخوابوا    يشو و    د ورو واًخد   

 3 راكر دتن
ـ   دآلرخابا    خساحا    ةا   ةورو خلو     ل ومو و ا   يوروسو    
ةر خل    دآلوروخوابوا    خسواحواو     ةواوموا   يشوهود   أالتو    

 ردقرءا ل    خحااحا      ا ب
خلر قض   أ    لر      دك سا    آلا   ا   تا خخخ   دكو ي   

 ً  ر ل د ه   تزاخد    تر دلدب   )دكم  د   لءد     ا ا
كومتو    دكوموروءودب      24 ل م  ا   لجرمض   دكمءيم    دكـو3

(   ةوا   24بش     دكمرات      )تءيم    دكودخ    ديطو در   
كاي ةارشه   )ب كردد(    ااح   لورو قوض   ديوخوا    قو دخد    
بش     ي  ا    ديلاقا    باخل    حا     دكوءو واو و    بشو     

 دكمرات   
 ل م  ا   يرسا    دآلرخابا    خساحواو    ةوا    وموهو خلو    

دك  آلا    دكدلم  دطا    بزد    اتا     لى   دآلرهام   خ لو    

دك سا      اللم   كابا    ـ   دآلوروخوابوا    خسواحواو    ةوا   

  23دك  آلا    دكدلم  دطا 
 

اد با   راما ين     كم    م    ا راف   و ك.د   م    ا .       
 واإلخك ف    ي    ر لاه   ا كشدا   وا ك ا             

قا    ديآل ا   خدةاسا     ديح م   دكوزوا    كو ورواسو    خحو    

دك اث ب    خح  يا    دكمجمض   دكم دا    ى    د  ورو ر   

با    دك  دسم   دكم اءا     كا    تزورواا   خ و      وددم   

باره     تسالًاا   دكمء     كا    تزراثا   أ    آل      يوزواكواو    

غا    يزاكا    دك را      ةا  ر ر   كا    تزراا   دكروشود    

خدكرزءن   خأكد   ح  يا    دكوموجوموض   دكومو ودا    ةوى   

يء لءا    كه    أ      اة    دكش ا   تخرلل          و واةو    

دكا      ت دًءا   أ    دكش ا   أكث     اطلواو     بواوروموا   

دكا     أكث    يز ً     تشاً د   ىكى   أ     ا     دكوروءو     

باكزاطل    أآلرا   آل ب    دكم دداض   باي خوا     بواوروموا   

ةى   دكا     لخرلولو     ةوى   د خدم   خدكومو دو  وا    

خلسل     أادقام    خدو     توثوً    أآلوه   ةوى   بوزو    

د  رما ا    قد       لرل      ح لًا   ةى   دك أع   خأاواواآلًوا   

)لرل       لى   أ    لرل  د(    خك       ن     خ ه    ت    

د  رماع   خدآلرهام   دكمرواقشوا     لورورواخكو     دكو وزوا    

ح لًا    خلسل     أادقام   خأ اخ   ىكى   أ    د  ورو ر   

ةى   دك أع   خد يلاا    لى   دكءن    يل    دكث واةو    يءو    

كل ادب   دك ر ا     تءكدًد   أآلرا   ز ورودتوا   آلوخورولوم   توض   

ى  يرا   دك  خي راآلت   خدك ا  كواو    ةوى   آلو واط    ةوهو د   

كا    تزراا   دك  دثاو     خ ورودتوا   آلو و     ىآلوروا   آلوءون   

بزسرا   دك ز     ةه د   ا او وى   خكواو    آلولواقوا    ةوهو د   

دكخل    ل  ن   آل  ا   ت    يز ا    دكم ا ى   دكوءو واو واو    

كولو اودب   دكوو ورو واو    خأدوارا   ثوروا    آلو  وا    توو    

دي خا    ديخ    ت    لءن   ك    دك و دسوم    خلوسو    

أ    ث ا   ثى   دك ادب   ارى   ى د   كا    بدخ           خك     

ث د   لساض   دكءون    خدكوثواآلوى   دكومورومو و    بوا لوموا    

خلددةض          اديه    ةارهم آله   باكرشود    خدكوروزوءون   

خ د    دكمء      خ د    دك       كً       ةرًوا   ىكوى   أآلوه   

 لارا   دكرء خ   ت    ث د   دكولو و      ولواوروا   أ    آلوخورولوم   

خآلءن    خدكءن   كا    تزراا   دكررواال     و    د لوموا     

خدكرز ا         د  ر ر   كا    كو دثواو     توءكودًد   أ    

دكرءاخخ   دكلزا    ثو    دكومومولو م   بواكوءون   خدكومورو و    

  رخدكر لا    د باسى
 

احد   رهدا   ا  يال   يروا   هرفراصريرن   ررراربرت   ار    
 ل د    كليبت   ا في    ر    ببن   ركشداي 

كرا     د تا    يا خا   ةى   كلو    دكو داولواو    تو كو    
دطلا    ير    دكء ب   بها   ت    حر د    خثا   بودخ    قو و    
دخ   تراخب   أخ   ال ا     اخ ا رررد اوض   أ    دكو ورواو و    
ثر كن     ا   خ د   غ لن        دحاحا   كا       ثوروا    
تراخب   دحرم    دكرء ل    دد   دك را      لوا   دكولواو    
ب     ت    ق     تر  ةا    باك  ل ر   خقد   أبل    قا    كواثو    
دك را     دكجها    ديترواو    يو    دكوهوجو     بوزود   او ب   

خي    ي  ا    دك را     ت    دكدد      خخلو       22دكجمز    
ي    ي  ا    دك رن   خد ل  آلا    خدكمءر لا    باك را  ر   
خي    دكهج      لا   دك   ا   دكمر  ع   باك ات   خأاواون   
ثو    خ ود    تو    دثولوهر   د تو    اسو    بوزود   آلوهوالوو    
ديادد ر   خكا    ثرا    تزل تا         دك       ولوا   
داد   خدكمزردل    ت    أث    دك  ل    ختز خةا    خ    آلزلو    
ث    حار    ىغ ا   دك را     خترض   د ق اط   ت    دكءو ب   

 بها   د        
 ااكداء   ركشداي    امز   رلازع   ادببا    مز   ا في   
يددخ     د    ت    خخد    ت قض   دكر دا    د  رموا وا       

ت اطض   ةادل    كرجوموهو    دكوموالوا    تو    أثواكوا   قو لو    
دك دالا    بم ك    أطلا     بمءاةس    دكوجواو ب    أتوا    
تراال    ديق اط   بزد    اسز    يء ل    أاد   دكمرواال    ىكوى   
كرا      ةا   تءاخك    كهدتها   خلسه    ةا   دكلادل ثوا    
دكمررش ب   تالا    دكمءرشدل    أتاتهوا   خلوهورولو     ز    
 خأك  ز    خل ةس     طلن   دكش ط    تره    دك اا ر

« ادريرر   هراارو» هبارن   صمدات   ا رداو    اليبن   
  أل في 

كشلت   تءا خ   كر ا     أ    غودًد    حورو وا    اولو د    
دك ددا   د كها    بش     ترروسو     بو ورواو و    ديتواو ز   
يا خاز   ب و لو    دكو داولواو     ةوى   تو كو    أطولواو    
باكجا ب   خأ اخ    دكمءا خ   دك ر ا    كـز   دكدحرو خز    
ىكووى   أ    ثوو د   دكوو ووددا    ثوو    ديخ     وو وون   ى وورووددم   
ترشد ل      لى   كرا     ديتا    زيا خاز    بو طولواو    

خأخدوءوت   أ    ديتو    تواالد       22ت ام   دكوجوموزو 
تررشً د    ا     تر      دك را      تر    خقت   د  وروددم   
 لاها    ت     اآلن   ترشد ل    ت وام   أتو    دكوجوموزو     
خدك ي   ي    دك       ولوى    ود    كو واو    توروهو     خ كو    
كر تا    دك را      أ رام   ىقات    دكشزاس    دكدلرا     آلوسوً د   

 كلرخ ر   ت    ي  دخ   ث ا   د  رددمد    تجد دً   
لو كو    أ    كورواو و    ديتواو    يوا خا    بو و لو    كولو    

دك دالا  بم ك    أطلا     يز دت   كوم وروددم   تو    

ق     تالا    دي خا     دك ل    يجمه خد   أتا    دكم رى    

بزد   ا ب   دكوجوموزو     تو   لو    ثورواةوا     وددسواو     

ت اك ا    بهد    دك را           قات د   برقوروءوا    دكومو وا     

خيدتا    تءر لايه    بزد   أ    يوزودخد   بواكسو      ولوى   

 دكم اءاا    دكمر د دل    به      

مز   اإل  يميرن      5ا باز    مو ف   مز   ادريدنكبين   و
وا اايد ياين   هرم.     وادحرداع   ا شر راريرنو     

 3وضع   وا ودا  و   مز   جبر   رل ب ن

أق    دكمجمض   دكم دا   قواآلو        2003ةى   تاخا    04
ديا د    دكشخءا    دكم اد   با  ومواع    دكوموشو خع   
أغل    با    دك  ا   كرواواواو    دكومولو     بوءو ون   آلوم   
دكوموشوو خع   ديخ وو  ك وا    دكومو وو خ    كوولوموورواقشوو    
كلخ خم   ب اآل     ت اد    ة د   آلم    ولوى   أآلوه   ل ولو و    
دك خدم   دك حما   ب اد   ديح وا    د يواو    )خةواب   أاود   
دك خ ا     دك  ا    دكر لواو     ة و     و ود   دكو خدم   
دكوو ووروو ووا    خةوواب   أاوود   دكوو خ وواوو     ى د   غووا    أاوود   
دك خ ا     م    حر د    ترو دكواو    بوءواوح       لوزولو    
ت  ا   خ    يزل    ااايه   ت    خةوايوه   خاودخ   او و    تو    
دكمء م    دكمخرء    بور و وا    غواو وروه    واال   كولو خم   
د      أ    ل لن   دك  ا    ى د     م   أاد   دكو خ واو    
     دكدل    دكم اءا   أخ   د كءوا    أخ   ىكوى   تو ثون       
يزر ر   به   دك را     دك   ا    ديخ   ك واو    خدآلو و وض   
ديت    ت    خ   ه    اال   دك  ا   بوروام    ولوى   طولون   

 )دك خم   د   
خكل  ا   ة د   آلءت   دك سء     لى   أآلوه   لوجو ال   كو و    
ت    دكو خ واو    أ    لو ولون   دكو و ا   كوزولو    دكو آلوا    
خل رل     ىلجا    دي ك    دكو واآلو آلواو    أخ   دكسومورواو    ى د   
كاآلت   ت ر ب    أخ   ت  خمب   أخ   ت ومو  و    أخ   تو سواو    

 «دكر لا »باك حاس    دكر لادل    أخ   دكر ر ك  اارر   أتا   
ةا   ديخ   ك ا    ةار    ى د   أاواون   أاود   دكو خ واو    

لخشوى   توروه    «ت     تزد»أخ   بـ « ر     ت   »بـ
 لى   ح ت    د      لج ال   طلن   دك  ا    ى د   تسى   
 لاه         حر د     لى   دكجر     أخ   دكم     خ  وت   
أآله   غا    قاب    كلشلام   برام    لى   ي  ل    ط ا   خحوموا   
 ت    دك ن   دكش  ا   ي للها   دكمء م    دكمخرء    ب ك    
خلج ال   كل خ     طولون   دكو و ا    اوابو    الخ وهوا   

ى د   تسى    لى   ىاابره   بوه    و     »  دكزر « بم     
حر د     خ  ت   أآله   غا    قوابو    كولوشولوامر   خى د   حوام   
حل     أاد   دك خ ا     لوى   اواواب   د  و    أخ   د وروا    
ىل دما   ىل دم     اما   لز     ااوايوه   كولوخو و رر   خى د   
حام   حل     أاد   دك خ ا    خة د    أ  ق    خدآلامو    
ةا   ام ب   دك  لل    خك    لجد   ةا   ىاو اوهرر   خلوجو ال   
ألًسا   طلن   دك  ا   ى د   أحام   أاد   دك خ ا    تزا  ب   
د      أخ   أ     ب د  ايه   آلء ا   ى و       واوموا    توا   
أ ع   ىكى   دحرء ا    دكرل خ   بواوروهوموا   خدآلوروهوى   ديتو    
باةر دقهما        بزسهما   خدحرمو     دكولو قو     و     

 حر د    تر دكا    
رررتض   ي      ىاددخ   دك اآل     دكم اد    بودأ    ديالتو    

ي      آلل ها   ت ب   أ  ع    لى   دكوموشوهود   دكو و و وا    

ةما د   ك    ك    يخ م   ث ا   دك سء    كلر خ    خث    ي   ثا   

ب  ن     ةا        لم     يجاخالثوا   بواو    دكو ورواسو     

ديت    دك ي   لهد    ت ا ى   دك ادب   با    دك راس     ةوا   

إل    خ      تجل    كراس    تء     دك ي   ي ح    تورو    

حر د     بهدر   يزما    دكمء و    خاواواب   دكشو دكو       4

خدكرزاخ    با    دك راس    خت دث ها   ةا   تء    خدك زا   

آلء     دترها   خيد واو    دكوزومو    دكومو واوءوا   خ ودتو    

دك ط     خث    د     أتا    أك     يءدأ   او واو وا   كورو كواود   

بواو     «دكو اودب»ا ا     تا   لد     ىكاه   تءح  ا   تو    

دك راس     أخ   أآلها   تج      زاخد        خ      كها    لى   

 أخ    دك دقض   
 

 »Sound Cloud«   ررمررسرررا   ادو رر       ارر ررات 
 )ةادل ) ا با ا   هداضروو   ام 

يخ    ت ب   ةا   تء     خترو    ةورو ب   قءواو ب      و    

دكم ك    د   تى   كل را     دك   واو     ا وابواً    ولوى   

ت قض   حاخآلود   كو خ     خثو    دكومو قوض   دكوموخوءوم   

كلم حا ى   خغاو ثوا   تو    دكورو وجواو     دكءو يواو     

كر جا     سا    دك ابا   يو ددو خا   خقوا    دكو وموم   

ب ك    الا     دكمرءد    دك حما   كل رواو و    دكو و و واو    

كـ واتواو د   دكوموءو ع   دكواو      ى    دكولو و ب    ودلودب    

خيراحن   دكجا    دك قمى    خلم     كلش ا    د حورومواع   

ىكى   دكزسا          ث ديله    دكمءم ك    بو و    حوهو كو    

    أ    ثو ا   دكولو و ب   «الا »خل     خأدار   دك مم   

يرا    دكل ا    كل ابا   ي دد خا    كلر دا    تض   ةوالو    

دكش ا      اا    خأ    دكر  واو    حوهو    د حوروخودد     

خد آلرشاخ   با داة    كر للره   دك  ا     دكروا   يورواحون   

تزس    دكش ا    ااتلا   دكه ديم   دكوموءومو كو    خأ واخ   

    أآلهو    دآلوروهو د   تو    خدوض    ومواوض   «الا »دك مم   

 سا    دك ابا   دكرا   لل اها   باك را      بوددلو    تو     وا    

    ب  ل     تر ل ولو    2004    خ  م   ت     ا    2003

ً    ولوى    ً   خ وهوددً   ىدواةواوا خترسم    ارى       لمث      الا

دكم رخد     كما   أ اخ   أآله   حار    يءدلح   دكزسا    أخ ً   

ب خ    خا  ً   كزسا    دك ابا   دكرا   لل اها   ةوا   دكو قوت   

    أآله   ي    خدض   كاة    «الا »دكءاكا   كما   أكد   دك مم   

دكمللا    دك   ل    كل ابوا   يو ددو خا    ختورواحو وا    

دك ر ا    دكمخرلل     تث    دي اا    خدك لاخد    دك   ل    

خدكمءيم د    خدكولو وامد    خدكوءو دخد    دكءوءولواو    

 دكمرخءء 
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 سلوكيات كنسية

 أبونا بولس فؤاد

 
 مردات ما بعد صالة القسمة

 
ِّد الشعب الصالة الربانية ، ويلى ذلك حواراً  بعد صالة القسمة يرد 

 رائعاً بين الشعب ، والشماس الذى بداخل الهيكل.
يقول الشعب: بالمسيح يسوع ربنا )وهى ختام الصالة الربانية( 

 فيُردِّ الشماس: إحنوا رؤوسكم للرب.
 يقول الشعب : أمامك يارب ...... 

 ويُردِّ الشماس أنصتوا بخوف هللا آمين
 

هذا الحوار من أروع الصلوات فى الكنننينسنة ولنكنننب ينهنقند بنرينقنب 
ورونقب بسبنب بنعنل النتنصنرفنات دنينر النمندروسنة منن بنعنل 

 الشمامسة )المرتلين( ، نلخصها فيما يلى:
فى دالبية األحوال يصل ِّيب شخن  بنمنهنردن بنينننمنا هنو لنحنن  (1)

جماعى يزداد جماالً كلما قام بأدائب مجموعة الشمامسة سنويناً 
 وليس شخ  بمهردن.

العَجلَة ليست مطلوبة فى هنذا النجنز  ، منهنمنا كناس النقنداس  (2)
مختصراً ألس الكاهن فى هنذن األننننا  ينقنوم بنأدا  الصنلنوات 
السرية عميقة المعنى. فهو يطلب من الرب أس ينعنطنى النكنل 
نعمةً واستعداداً للتقدُّم لألسرار اإللهية ، ويطلب عن الكثينرينن 

ً  -الذين طلبوا الصالة من أجلهم   -والنذينن لنم ينطنلنبنوا أي نا
 فينبغى أدا  هذن المردَّات بطريقة معتدلة دير سريعة.

اس داخل الهيكل )طبقة الصوت( من   (3) أحياناً ال تتَّهق نغمة الشمَّ
  نغمة الشمامسة بالخارج مما ي ي ِّ  بهجة هذا الحوار النرائن .

المهروض أسَّ الذى بدأ اللحن )خورس الشنمنامسنة( هنو النذى 
 ينبغى اإللتزام بطبقتب.

 عبارة أمامك يارب )إينوبيوس سو كيريى( بنهنا منلنحنو نتناس: (4)
األولى أس بعل الشمامسة حينما يصلوننهنا بنالنلنغنة النعنربنينة 
يقولوس" أمامك يارب خاضعين وساجدين" بينما هى فى اللغة 

 القبطية "أمامك يارب" فقط.
الثانية أس بعل الشمامسة يقولونها )أونوبيوس سو( بينمنا هنى  (5)

 إينوبيوس سو
فنى  (P)أخيراً يجب مراعاة أس حرف البا  ينطق مثل حرف  (6)

 اإلنجليزية
 

 لقان الغطاس
 

 تصلى الكنيسة صالة اللقاس علنى النمنا  ننالا منرات فنى السنننة:
 ( خننمننيننس الننعننهنند.9( عننينند الننرسننل )2( عننينند الننغننطنناس )1) 

 ولكل مناسبة معناها الروحى المعروف للكثيرين.
وكلمة لقاس تعنى اإلنا  الذى يوض  فيب المنا  ، وقند تنعنننى أي ناً 
معنى التعليم أو التلقين. وقديماً كاس اللقاس عبارة عن إننا  منننحنوت 
من الحجر يكوس مثبتاً فى أرضية الكنينسنة منن الننناحنينة النغنربنينة 
)دالباً فى وسط صحن الكنيسة( ، ويُمأل بالما  وتقام صالة النلنقناس 
 هناك. ويمكنك مالحظة ذلك عند زيارة األديرة والكنائس النقندينمنة.
حالياً تتم صالة اللقاس فى مكاس وض  صورة الصلبوت فى الجمعنة 
العظيمة وباستخدام أونى من الحديد المطلى ) ستينليس سنتنينل( أو 
 الننبننالننسننتننيننك ، حسننب إمننكننانننيننات و ننروف كننل كنننننيننسننة.
وقد جرت العادة أس يأخذ الناس معهم الما  فى أوانى إلى الكنينسنة. 
كانت فى الماضى القُلل الهخارية . وحالياً يستنخندم الننناس األواننى 
البالستيكية ، أًو تقوم بعل الكنائنس بندعنداد قنوارينر جناهنزة منن 

ع على الحاضرين.  الما  يتم أدا  صالة اللقاس عليها وتُوزَّ
وصالة اللقاس صالة قوية وفعَّالة )لمن يعرف قيمتها( . فماؤها منا  
للشها  وطارد لألرواح الشريرة وما  للبركة وأشيا  أخرى كنثنينرة 
يستمت  بها من يح ر هنذن الصنالة النرائنعنة. والنحنقنينقنة تنجندننى 
ب ممن يح روس إلى الكنيسة م  نهاية صالة النلنقناس بنقنصند  أتعجَّ

 التبرك بالرشم بالما  دوس ح ور الصالة.
يا أحبَّائى : إس ح ور صالة اللقاس لب بركات كنثنينرة فنى حنيناتنننا 
فلماذا يحرم المر  نهسب من كل هذن البركة ويكتهى بالرشنم بنالنمنا  
فقط. إس التعامل م  خدمات الكنيسة وأسرارها بطريقة التعناوينذ ال 

 يهيد المر  شيئاً. 

ل عبادتنا إلى مجموعة من الممارسات ينشغنل فنينهنا  وحتى ال تتحوَّ
اإلنساس بموعد القداس وموعد اإلحتراس لنلنتننناول ومنوعند ننهناينة 
صالة اللقاس ، يكوس من المهيد والممت  والرائ  أس يقوم المنر  بنمنا 

 يلى:
د اإلسنتنعنداد 1)  ( اإلهتمام باإلستعداد الروحى بالتوبة ولنينس منجنرَّ

 الحرفى بتطبيق طقس البراموس كما ينبغى.
( إح ار إننا  بنب منا  منن النمنننزل دلنينل اإلهنتنمنام بنالنحندَا 2)

 والشعور بعمق وقيمة هذن الصالة.
( ح ور صلوات اللقاس من أولها آلخرها ألخنذ النبنركنة فنعنالً 3) 

 وليس مجازاً.
( اإلحتها  بما  اللقاس فى المننزل طنوال النعنام ولنحنينن صنالة 4) 

اللقاس القادمة واستخدامب عند الحاجة. فكم من مرضى تم شنهناؤهنم 
 وكم من منازل كاس سكانُها ال يطيقوس البقا  فيها ، وقند زالنت كنل 

د رش ما  اللقاس فى أرجا  المنزل.  هذن األعراض بمجرَّ
( ح ور القداس والتناول من األسرار اإللهية )بعد تقدينم تنوبنة 5) 

 صادقة من خالل سر التوبة واإلعتراف(. 
( البعد عن الشكليات المرافقة لنححنتنهنال بنعنيند النغنطناس منثنل 6) 

اإلهتمام بأكل القلقاس وم ِّ القصب  وعمل ما يُعَرف )بالبلبيصة( 
 وهى أمور ال تتهق م  فكرة الصوم اإلنقطاعى والذهاب لنلنكنننينسنة 
لح ور اللقاس.)أتعشَّم أس يهيدنا من يعرف شيئاً عن هذن البلبينصنة، 

 ماهى وما هو تاريخها ومغزاها ؟
سر اإلعتراف ... هل هو للتوبة والتغيير .. أم ترخيص 

 بالتناول
 

تها تسعى لجذب أوالدهنا لنحنظنينرة النرب  كنيستنا فى عظمتها وقوَّ
يسوع دائماً ، وفى سبيل ذلك ال تتوقف عن دعنوة أبنننائنهنا لنلنتنقندم 
لألسرار اإللهية ، بل أستطي  أس أقول بمل  النهنم أس كنل خندمنات 
الكنيسة جملة وتهصيالً على مدار العام ، كلها تهدف لنتنحنقنينق هنذن 

 الغاية.
عنلنى أس منن  -حسب قول اإلننحنينل   –وقد ترتَّبت قوانين الكنيسة 

يتقدَّم لسر التناول ، عليب أس يراج  نهسب م  أب كاهن ليطمئن إلنى 
 سالمة حالتب الروحية حتى ال يأخذ دينونة بدل النعمة.

بِّ ، ب دُوس  اْست ْحقَاق،  َب َكأَْس الرَّ " إ ذًا أَيُّ َمْن أََكَل هذَا اْلُخْبَز، أَْو َشر 
ْنَسناُس نَنْهنَسنبُ،  نن  اإل  ْن ل يَْمتَنح  . َولك  ب  بِّ  َودَم  ًما ف ي َجَسد  الرَّ يَُكوُس ُمْجر 
ي يَأُْكُل َويَْشنَرُب  . ألَسَّ الَّذ  َن اْلَكأْس  َن اْلُخْبز  َويَْشَرُب م  َوهَكذَا يَأُْكُل م 
بِّ .  ، َدْيَر ُمَميِّ ٍز َجَسدَ النرَّ ب  ب دُوس  اْست ْحقَاق يَأُْكُل َويَْشَرُب دَْينُونَةً ل نَْهس 
ْن أَْجل  هذَا ف يُكْم َكث يُروَس ُضعَهَاُ  َوَمْرَضى، َوَكث يُروَس يَْرقُدُوَس." ) م 

 (33 -21:11كو 1
 وقد تباين الناس فى هذا الصدد إلى شيْ  متنوعة:

األولى: ال تمارس ال هذا وال ذاك ... أى أننهنم ال ينعنتنرفنوس وال 
يتقدَّموس للمائدة السمائية ، وهؤال  نصل ِّى لكيما يهتقدهم النرب قنبنل 

 فوات األواس.
الثانية: تمارس سر اإلعتراف ليس بغرض التنوبنة ولنكنن بنغنرض 
ن الروحى تماماً ، فهو يرى فى  التقدُّم للتناول. هذا النوع يتوقَّف نموُّ
نهسب أنب موا ب على سر التوبة وأإلعتراف وأنب خاض  لنقنواننينن 
الكنيسة تماماً، بينما تخلو إعترافاتب من أى مظاهر لدراسة النكنتناب 
المقدس أو مراجعة النهس أو اإلحساس بالتقصير. لذلك يحتاج مثنل 
هؤال  إلى ممارسة سر التوبة واإلعتراف بغرض التنوبنة وتنجنديند 

 السيرة وليس بغرض التناول فقط.
الهئة الثالثة هم من يوا بوس على ممارسة سر التنوبنة واإلعنتنراف 
ويعترفوس بأدق التهاصيل ، لكن فى دالبية األحوال تنكنوس دنالنبنينة 
إعترافاتهم شكوى من اآلخرين وتوزي  اإلتهامات عليهم محناولنينن 
تبرير ذواتهم على طول الخط. هؤال  أي اً ينحنتناجنوس إلنى إعنادة 

 النظر فى فهم الغرض من سر اإلعتراف.
الهئة الرابعة هم من يمارسنوس السنر بنان نبناط فنى منخنافنة هللا ، 
فتراهم يحاسبوس أنهسهم قبل محاسبة اآلخرين ، ويسعوس لمزيد من 
المعرفة الروحية. فهم يأتوس لحعتراف وفى جنعنبنتنهنم أسنئنلنة عنن 
العقيدة والكتاب المقدس ويطلبوس النصيحة لمعرفة كيهينة النتنعنامنل 
م  اآلخرين، مشغولين بأالَّ يكونوا عثرة ألحد. هؤال  يكونوس عادةً 
 مستعدين لمجاوبة كل من يسألهم عن سبنب النرجنا  النذى فنينهنم .

 (15:3بط  1)
 

اإلعتراف ليس كما يقول البعنل أننب كشنف حنال الشنخن  أمنام 
( 1:4كنو 1شخ  آخر مثلب.... كالَّ ، الكاهن كوكيل لسرائر هللا )

ع  ال يقل عن الطبيب البشرى الذى ال يتنورَّ
الننمننريننل مننن كشننف كننل جسنندن أمننامننب 
وإخبارن عن ممارساتب اليومية، طلباً لشها  
 الننننننننننننننننننننننننننننجننننننننننننننننننننننننننننسنننننننننننننننننننننننننننند.
أال يكوس من األْولَنْى أس ننكنشنف دواخنلنننا 
النهسية وعوراتنا الروحنينة أمنام النطنبنينب 
الروحى حتى يطمئن إلى سالمة إستعندادننا 

 لتناول سر الحياة ؟
 

 تناول األطفال
 

 أوالً: الجسد
 ينصبِّ حديثنا عن تناول األطهال على نالنة مستويات من األطهال:

( الطهل الرضي  الذى تحملب والندتنب عنلنى كنتنهنهنا: وهنو النذى 1) 
يتراوح عمرن بين تاريخ المعمودية وحنتنى تنمنام النعنام األول.هنذا 
الطهل يُكتَهى بمناولتب الدم فقط على أساس أنب ال يسنتنوعنب كنينهنينة 
إستالم الجسد والحها  عليب فى فمب ، وحتى نتهادى سقوط الجواهر 
هنا أو هناك ، ونننناولنب الندم فنقنط وعنن طنرينق األصنبن  ولنينس 

 بالمستير.
( الطهل الذى تحملب والدتب على يديها وتكوس فئتب العُْمنرينة بنينن 2)

سنة واحدة وحتى إكتمال قدرتب على السنينر عنلنى قندمنينب منننهنرداً 
ِّزاس. )تنتنراوح هنذن النمندَّة بنينن سنننتنينن إلنى ننالا سنننوات(.  بات 
هذا الطهل تتم مناولتب الجسد بتقديم قطعنة صنغنينرة منن النجنواهنر 
تتناسب م  حجم فمب م  مراعاة النتنننبنينب عنلنى والندتنب ب نرورة 
قيامها بتغطية فمب باللهافة حتى تمام البل . وينكنوس منحنمنوالً عنلنى 

 الكتف األيمن لألم حتى يسهل على الكاهن مناولتب الجسد 
( الطهل بعد الثالثة أو الرابعة: هذا ال يمثنل مشنكنلنة كنبنينرة فنى 3) 

التناول ، فهو يسير على قدميب ويتقدَّم لنلنتننناول دوس مسناعندة منن 
أحد. ويُكتَهى بتوجيهب دائماً إلى أهمية رف  رأسب إلنى أعنلنى وفنتنح 
فمب إستعداداً للتناول نظراً لقصر قامتب بالنسبة للكاهن ، م  متابنعنة 
تغطية فمب باللهافة . وهذن هى دائماً المالحظة الواضحة فى تننناول 

 هؤال  األطهال
 

 نانيا: تناول الدم لألطهال
نل لنهنم عنمنلنينة النتننناول منن الندم ،  ِّ األطهال يحتاجوس منا أس نسه 
ويحتاج األمر إلى بعل التوضيح حنتنى ينمنكنن أس تنكنوس خندمنة 
التناول بوجب عام سل سة وسنرينعنة ال يشنوبنهنا أخنطنا  أو ضنيناع 

 للوقت.
نننهننناتنننهنننم: ننن  والنننذينننن تنننحنننمنننلنننهنننم أمَّ  أوالً: األطنننهنننال النننرضَّ

شهر من عمرن ، ال يستطي  تنناول  12الطهل الرضي  وحتى كمال 
الدم بالمستير )ملعقة التناول( ، لذلك تقوم والدتب )حاملتب( بتنقندينمنب 
ً عندم إنسنكناب  للكاهن فى وض  يساعد على سرعة التناول وأي نا
الدم هنا او هناك. وأف ل طريقة لحمساك بالطهل فى تناول الدم أس 
تكوس رأس الطهل عن يمين الكاهن بينما تُمسك األم بنيندىِّ النطنهنل 

 ل ماس عدم إرتطامهما بالكأس.
هذا الوض  يسمح للكاهن أس ي غط على فكَّىِّ الطهل فينننهنتنح فنمنب 
ويتمكن الكاهن من إدخال أصبعب المغموس فى الدم إلى فم النطنهنل 

 بسهولة. 
بعد ذلك تقوم األم بتقديم القليل من الما  للطهل لتنصنرينف النتننناول 
)ويُقَصد بب إزاحة ما يكوس بالهم من آنار للدم إلنى داخنل النمنعندة(. 
وكما سبق وذكرنا أس الطهل قبل بلودب العام األول ال يسنتنطنين  أس 

حتى لو قالت والدتب أنب يستطي  أس ينأكنل   –يستقبل الجسد وم غب 
فهو يأكل فى المنزل بعد عدة محاوالت وبعد أس يكنوس منا دَخنل   –

وهنذا ال ينتنهنق وطنبنينعنة  -فمب أقل بكثير مما سقط علنى النمنائندة 
 األسرار اإللهية.

 نننناننننينننناً: األطننننهنننال النننذيننننن يسننننينننروس عنننلننننى أقنننندامنننهننننم:
 هننؤال  األطننهننال يُننكننتننهننى بننالننتنننننبننيننب عننلننيننهننم بننمننا يننلننى:

( ال يتقدَّم لتناول الدم إال بعد التأكُّد من الهراغ منن بنْلن  جنواهنر 1) 
 الجسد تماماً. 

 تسليم اللهافة للشماس أوالً. (2)
شْهط محتويات المستنينر )بنهندو ( حنتنى ال )يْشنَرج( ولنينس  (3)

 إمتصاص المستير كما يهعل البعل.
( عدم مسح الهم باليد أو بأى شى  آخر واإلكتهنا  بشنرب قنلنينل 4) 

 من الما  لتصريف التناول

 حفل الكريسماس بكنيسة سان مارك
 

كنائسنا المصرية تحتفل بالكرسماس في استراليا وقد ازدانت جميع الكنائس بأشجار 
عيد الميالد بألوانها وأضوائها احتفاال بميالد السيد المسيح  . ورمحا ان الحكحنحيحسحة 
والشعب في صيام إال إنها أقامت حفالت الكريسماس لمختلف التجمعات داخلهحا مح  

-١0الشباب وأطفال ومسني . وفي كنيسة سان مارك بسدني كان حفل الكريسماس 
بحضور جميع اآلباء الكهنة يتحصحدرهحا األب  ١10٢-0١

المحبوب يعقحوب محجحدم ومحمحعحلحيح  عح  محركح  روكحدل 
االجتماعي لرعاية المجتمع المتعدد العحقحافحات والحمحشحرف 
ماديا واجتماعيا علي برامج ثقافية واجتماعحيحة وصحححيحة 
لجميع العمر. كان الحفل رائعا حضرة أكحعحر مح  أربحعحون 
شخصا وقد ازدانت القاعة بديكورات الكريسماس وتخللها 

 مسابقات ووزعت جوائ  حصل عليها أملب الحاضري 
*أحيت الحفل المهندسة إيفيت سمير عبد النور بصحوتحهحا 

 المالئكي وقدمت أحدث تسجيالتها في ألبومها الجديد
 *إنة مجهود مستمر ومنتظا علي مدار السنة وكل يوم خميس تقوم به السيدة مارم مقار في حب ورعاية وتقدير لكل فرد.... 

 groupشكًرا للسيدة مارم وجميع أعضاء ال
  وكل عام وأنتا بخير وسالم



 ش  4371 كيهك  92 اخبار االقـباط

 44 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 معلومات طبيه غذائيه  

 عشر سادسالموضوع ال
 

 OBESITY البدانة 
 

البدانة أو السمنة هي تراكم الشحوم في اماكن معيعيعنعة بعالع عسعم  
وزيادة الوزن تتم تدري يا مع تقدم اليمر وغالباً ماتتم الزيعاده معا 

 سنة   14الي  92بين اليمر 
وقد تظهر البدانة في الطبقات الفقيرة والتي تعيعتعمعد فعي غع ا عهعا 
علي االطيمه النشوية والتي هي أرخص من العلعحعوم ومعنعتع عات 
االلبان  البدانه هي موضوع الساعة في الوقت الحاضر والعكعرعيعر 
يتسا ل في فزع ماهعي اسعبعابعهعا وكعيعفعيعة العتعاعلعص معنعهعا ومعا 

 االمراض الكريره التي قد ت لبها  
 

 األسباب التي تؤدي الي البدانة  
 الشراهة وكررة االكل    -أوال:

الكرير من الناس لديهم شهية وشراهة كبيرة لعككعل وذلعك يعؤدي 
الي ابتكع كمية كبيرة من األكل تفوق كريرا احتيعا  الع عسعم لعهعا 
وبالتالي فانها تازن في ال سم في هيئة شحوم  ولعقعد لعوحع  ان 
شراهة احد االبوين في االكل امام اطفالهم يؤدي الي تقليد االطفال 
ل لك  ك لك الي شراهة وحب االكل مما يكسبهم البدانة فعي ععمعر 

 صغير وت يلهم يواصلون ذلك فيما بيد   
 

 نوعية االكل    -ثانياً :
 ( السكريات 4)

والتي تتواجد اوال في المشروبات الغازيه المعسعكعرة معرعل العكعوال 
بانواعها وعصيعر العفعواكعه العمعركعزة وااليعا كعريعم والعفعطعا عر 

 المسكرة  
 ( النشويات 9)

وتتواجد في رغيف الييش االبيض واالرز والبطاطا والمكرونعة 
تتحول ه ه النشويات المرحلة االخيره وهي ال لكوز وال ي ييطي 
الطاقة المطلوبة لكل خكيا ال سم والفا ض منه يازن فعي العكعبعد 
في هيئة جكيكوجين  وقد يؤدي ارتفاع ال لعوكعوز فعي العدم العي 
تدهور حالة المصابين بالسكعري  والع علعوكعوز يعوفعي اسعتعهعك  

 المواد الدهنية وبالتالي تازن في هيئة شحوم 
 ( الدهنيات والشحوم   7)

الكرير من الناس يفضلون االكل الدسم واللعحعوم السعمعيعنعة وذلعك 
بكشك له اليواقب في تراكم الدهنيات في ال سم ويؤدي بسهعولعه 

 الي البدانة  
( االكرار في شرب المواد الكحولية مرل البيرة وغيرها تعيعطعي 1) 

طاقة حرارية سريية مؤقته  وذلك يؤثر ععلعي اسعتعهعك  العمعواد 
السكرية والنشوية والدهنية وبالعتعالعي تعاعزن فعي الع عسعم لعيعدم 

 استهككها   
 

 الامول وعدم الحركة والتكاسل   -ثالرا :
بيض الناس كباراً وصغاراً يميلون الي االستلقعا  ععلعي العفعراش 
وخاصة بيد تناول االكل وب لك كل المواد الغ ا ية غير المستهلكه 

 ترسل للتازين في ال سم في هيئة شحوم   
 

 اليوامل ال ينة والوراثية   -رابياً :
لوح  ان بيض أفراد اليا كت يميل ميظمهم الي العبعدانعه معع ان 
نفا الغ ا  يستيمله أخرون وال يميلون الي البدانة  وفي بعيعض 

يعكحع  ان نسعبعة   –وال داعي أعطعا  امعرعلعة لع لعك   –ال نسيات 
 البدانة عالية جداً وحتي بين الكبار واالطفال   

 
 عوامل الهرمونات    -خامساً:

في بحوث طبية وغ ا ية وجد أن بيض الهرمونات وخعاصعة معن 
الغدة الدرقية والناامية أو الهرمونات ال نسية لها عوامل فيعالعة 

 في زيادة الوزن  
 

 اليوامل النفسية   -سادساً :
وجد ان اليوامل النفسية لها تأثير علي االكرار في االكل وخعاصعة 
عند النسا  ال ين لديهن بيض المشاكعل العيعا علعيعة وال يشعيعرون 
بسيادة فييوض ذلك بالل و  لككل  أما الرجال فيميلون الستيمال 

 االلكحول أو األكرار من التدخين  
 

 إثنا  الحمل والرضاعه    -سابياً :
غالباً بإيياذ من االمهات للمرأة الحامل ان تتعغع ي تعغع يعة ععالعيعة 
اثنا  الحمل ومواصلة ذلك بيد الوالدة وأثنا  فترة الرضعاععة معع 
الراحة التامة  وذلك بكشك يؤدي العي زيعادة كعبعيعرة فعي العوزن 
وغالباً ما تحاول صاحبة الشأن قيما بيد انقاص مايمكن انعقعاصعه 

 بمراجية الغ ا  للحفاظ علي رشاقة ال سم   
 

 كيفية انقاص السمنة   
 االقكل من المواد النشوية    -4

مرل رغيف الييش االبيض واستبداله بالييش االسمر وك ا االقكل 
 من اكل الرز والبطاطا والمكرونة بانواعها  

 االقكل من المواد السكرية    -9
البيض يميل الي شرب المشروبات الغازيه المسكرة معرعل العكعوال 
بانواعها او عصير الفواكه المسكرة ععدة معرات يعومعيعا وكع لعك 

االستمتاع باكل االيسعكعريعم وهع ه 
من اليوامل السريية التي تساععد 

 علي زيادة الوزن والبدانة   
 النشاط الحركي والمشي    -7

لها اهميعه كعبعيعره فعي اسعتعهعك  
بيض المواد الغ ا ية العمعتعواجعده 
في ال هاز الهضمي او العتعي تعم 

 تازينها في ال سم   
عدم الالود للنوم مباشرة بيعد  -1

 االكل   
لععكععي ال يععيععطععي فععرصععه لععلععمععواد 
الغ ا ية كي تعاعزن معبعاشعرة فعي 

 ال سم   
 التدخل ال راحي  -2

ابتدأ الكرير من ذوي البدانة رجعاال ونسعا  فعي العوقعت العحعاضعر 
وليدم إستطاعتهم أخماد الشهية لككل النقاص الوزن ل ئعوا العي 
التدخل ال راحي اما بوضع رباط علي عنق الميدة أو اسعتعئعاصعال 
جز  من الميدة وب لك ال يستطعيعون االكعل بعكعمعيعات قعلعيعلعه واال 
ي يلهم يستفرغون مباشره أذا زادت الكمية طاقة العمعيعدة  وهع ه 

 الطرق ال راحية أدت مفيوال جيدا وسريياً في انقاص الوزن  
 اليقاقير واالدوية النقاص الوزن    -6

بيد أن ابتدأ الكريرين في استيمال االدوية النافضة لشهيعة االكعل 
وجد بأن لها جوانب سلبية علي بقيه اعضا  ال سعم ولع ا أحع عم 

 الكرير في أستيمالها   
 

 مساوئ البدانه   
 بط  الحركة وضيق في التنفا الي م هود    4
 أصابات متيددة بالقلب والشرايين    9
 الصدمات الدماغية    7
 زيادة ضغط الدم     1
 االصابة بالسكري     2
 التيرض الصابات السرطان     6
 اضطراب بالمفاصل والظهر لزيادة الوزن     3
 

الشئ المؤسف له ان بيض شبابنا توفي ف عاه غعالعبعاً   -ملحوظة:
  لبيض ماذكر أعكه

 
 د  فؤاد   بطرس 

 ماجستير تغ يه ونمو األطفال

  ميالد إهتزت له االرض والسماء

 بقلم : سمير ساوس
 

يناير من  3تحتفل جميع كنا سنا الشرقية في يوم
كل عام ب كري ميكد الهنا وربنا وفعاديعنعا يسعوع 
المسيح ل كره الس ود  تلك ال كري التي ارت عت 

العمع عد )لها السما  وجنودها  وهتفت المك كة  
هلل في األعالي وعلعي االرض السعكم وبعالعنعاس 

وكيف ال تهتعف العمعك عكعة وهعي تعري  المسرة( 
إلععهععهععا وخععالععقععهععا البسععآ شععبععة جسععدنععا مععقععمععطععآ 
مضط يآ فعي العمع ود  االمعر الع ي اهعتعزت لعه 
مملكة هيرودس حتي إستدعي علما  العنعامعوس 

 سا ك   أين يولد المسيح ؟   
فأجابوه ) في بيت لحم اليهودية( إتعمعامعآ لعنعبعوة 
ا ثعمياا النبي وأما انت يا بعيعت لعحعم أرض أفعرا

لست الصغري بين االمم الن منك ياعر  العمعدبعر 
ال ي يرعي شيبي إسرا يل وماارجه من  القعديعم 
من أيام األزل   ومن هو ازلي إال هللا وحده حيع  

هع ا العمعولعود العمعقعمعط   ال بداية له وال نهاية له
المضط ع في المزود هو هللا الظاهر في الع عسعد 
ه ا ما دفع المك كة علعي تعرديعد تعلعك األنشعودة 
الاالدة )الم عد هلل فعي األععالعي وععلعي االرض 

 السكم وبالناس المسرة( 
  -خصية ع يبة جميت متناقضات:

فمن هو ه ا ال ي ت ميت في شعاعصعة العمعبعار  
كل ه ة المتناقضات ؟ عظيم وحقير   غني وفقير 
ومع ذلك ترتج له قوات السما  ومن من العبعشعر 
مهما بلغ من اليظمة ترتج له السعمعوات إال هع ا 
الي يب في ميكده )ال ي تنبأ عنه أشييا  العنعبعي 

يولد لنا ولد ونيطي ابنآ وتكون الر عاسعة ” القا ل 
علي كتفية ويدعي أسمة ع يبآ مشيرآ الهآ قديرآ 

 “أبآ أبديآ ر يا السكم
في تواضيه: ولعد فعي مع ود)) إذ لعم يعكعن لعهعا 

 فعي تعواضعيعة إفعتعقعر 9؛3موضع في منزل(( لو
))إنة افتقر من اجلكم وهو غنعي لعكعي تسعتعغعنعوا 
أنتم(( وفي تواضية إحتمل ظلم رؤسعا  العكعهعنعة 
  وفعي تععواضعيععة احعتععمعل العظععلعم وعععار الععبعصععق

قال يوحنا الميمدان عند ميموديتة-وفي وداعتة؛
وفعي  7:42)) اسمح االن(( حينئ  سمح لة معت

وداعتة إحتمل التحقير ) محتقر وومعاعزول معن 
 74:27الععنععاس      مععاععتععبععر الععحععزن(( أش

وفي وداععتعة إحعتعمعل ضعرب العيعبعد ععلعي خعدة 

ومحاكمة رؤسا  الكهنة الظالعمعة لعة ومع علعدات 
  الرومان القاسية ومسعامعيعر صعلعيعب الع علع عرعة

 
نعحعن قعبعلعنعا العمعسعيعح فعاديعآ  -كيف قبلنا يسوع:

ومالصآ ال كما كان ينتظره اليهود ال ين يظعنعون 
إنة سيأتي ملكا أرضيا لة جيوشه وأسلحعتعه ولعة 
م ده األرضي فييطيهم سكمعآ أرضعيعآ وسعرورآ 
عالميآ   بل قبلناه وآمنا وارتضينأ بعمعا وععد بعة
)) أنتم تحزنوا واليالم يفرح(( الن كلمة العلعة قعد 
أوضحت لنا من هو )) هعو بعهعا  مع عدة ورسعم 
جوهرة وحامل كل األشيا  بعكعلعمعة قعدرتعة وهعو 
ال ي بة كان وبغيره لم يعكعن شعئ معمعا كعان بعة 
كانت الحياة والحياة كانت نور الناس النور ال ى 
  أضععا  فععي الععظععلععمععة والععظععلععمععة لععم تععيععرفععة

 
فهو سكمعنعا ولعيعا كعمعا  -ما هو سكم المسيح:

ياطئ العنعاس ويعظعنعون إن السعكم فعي األمعان 
الدنيوي وعدم االضطراب الاارجي والعبعيعد ععن 
المااوف ال سدية   مع اننا كريرآ ما ن عد إنعاسعأ 
منزوعي السكم وهم متمتيون بالهدو  اليعالعمعي 
واالطمنئان الكاذب   الن السعكم العحعقعيعقعي هعو 
سكم الضمعيعر  سعكم العقعرب معن هللا والعتعمعتعع 

 !!بحضوره في القلب
فالااطئ البييد عن هللا المنزوع السكم العداخعلعي 
الواقع في نزاع مع الضمير  ليا لة سكم   بعل 
كما يقول الروح القدس بعلعسعان اشعيعيعا  العنعبعي
)) أما االشرار كالبحر المضطرب ألنة ال يستطيع 
 ))أن يهدأ  ويق ف مياهه حمأة وطينآ ليا سعكم

والسكم ينشأ عن التبرير  كما قال الروح القدس 
بفم بولا الرسول ))فإذ قد تبررتم بااليمان فلعنعا 
سكم مع هللا بربنا يسوع المسيح ال ي بعه ايضعا 
قد صار لنا الدخول بااليمان إلي ه ة النيمة التعي 
نحن فيها مقيمون  الن معلعكعوت هللا لعيعا أكعك 
وشربآ  بل هو بر وفرح وسكم في الروح القدس 

 “نحو االبدية
 

فها قد مضي عام وأقبل عام جديد وإنعطعوت معن 
حياتنا سنة كاملة تقربنا الي االبعديعة  فعلعنع علعا 
ونحاسب أنفسنا ععمعا إقعتعرفعنعاة معن ذنعوب فعي 

 عامنآ المنصرم 
نحاسب أنفسنا عن الاير ال ي قدمناه لعخخعريعن 
بصفتنا أعضا  جميعيعآ فعي جسعد العمعسعيعح  إذا 
لنستيق   فإن خكصنا االن اقرب مما كعان حعيعن 

آمنا  قد تنعاهعي 
اللعيعل وتعقعارب 
ننعاعلنعع  النهار فعا
اعمال العظعلعمعة 
ونلبا أسعلعحعة 
النور  لعنعسعلعك 
بلياقة كعمعا فعي 
الععععنععععهععععار  ال 
بالبطر والسعكعر 
ال بعععالعععاعععصعععام 
والعععععععحعععععععسعععععععد 
والعععحعععقعععد  بعععل 
لععنععلععبععا الععرب 
يسوع المسعيعح 

ولنشكر الرب علي كل أعماله مينا وليحفظنا مرل 
حدقة اليين وليفرح ضيقات قلوبنا ومن شدا عدنعا 
يارجنا وينظر الي ذلنعا وتعيعبعنعا ويعغعفعر جعمعيعع 

     خععطععايععانععا  ولععيععيععطععيععنععا عععونععا فععي الضععيععق
 

وإني انتهز ه ة الفرصة المبعاركعة ضعارععا العي 
الفادي الحبيب أن يرعانا بينعايعتعه السعاهعرة فعي 
ه ة االزمعنعة الصعيعبعة حعتعي نسعلعك كعمعا يعحعق 
لدعوتنا كمسيحيين غير مندفيين علي كل شئ أو 
شبة شئ وال نشار  أهل ه ا اليالم فعي سعيعرهعم 

بل نكون را حة المسيعح  !!وسلوكهم المغضب هلل
ال كية ببركة صاحب العغعبعطعة والعقعداسعة العبعابعا 
الميظم االنبا تاوضروس العرعانعي وقعا عد مسعيعرة 
نهضتنا الروحية ومشيل الايعر والعنعمعا  نعيعافعة 
الحبر ال ليل االنبا دانييل واالبا  العكعهعنعة الع يعن 

 يسهرون علي خدمة كنا سنا في سا ر البكد
 

 وكل عام وأنتم باير
 

واللهنا ينبغي الشكر والتسبيح العدا عم كعل حعيعن 
       والي أبد الدهور آمين

 عام جديد ... عام سعيد 

 

 شكراً لك ياربى على كل ه ا الحب  
 سنة مضت من عمرنا فلك كل الشكر  
بحلوها  و ُمرها  فأنت ال تسمح 

 بالقهر  
 ت رح و تيصب وتملى  القلب بالفرح  
عام مضى فنفرح ألننا جنينا كريراً من 

 الرمر  
 فلك  جزيل الشكر  

 فى اليام ال ديد     فى اليام ال ديد
 توبنا فنتوب فنفرح  به ا الطهر  

روحك القدوس ال تنزعه منا فنفرح 
 به ا القرب  
 " فأنت قُلت

لح األرض     نحُن م 
 وفتيلة ُمدخنة ال تطفى  " 

بل أشيلها فى داخلنا لنضى  بها ه ا  
 الكون  

اغسلنا فتبيض قلوبنا ونسيد به ا 
 الطهر  

 اجيلنا نُرنم من القلب   
 لنيزف على أوتارهُ نغمات الحب   

 نشدوا بها و نُسبح لكن تسابيُح الم د  

 

 كلمات ميشيل جرجا
 92 /49 /9443  
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قوة امليالد اجمليد 

  فى حياة البشر  

   
بقلم : د . مجدى 

 شحاته
  

ميالد السيد المسمسميم  لمه 
السجد أعظم وأهمم دمد  
فممت تمماالممر المم مم مم لمم    
اليوم الذى شطم  المنمم  
الت ما همو بم مل المسميمالد 
وما بعد السيالد !! السيالد 
الذى غي  دياة ال    فت 
كمافمم  أءممحمماو الممسممعممسممواة 
وخملمم مميماهميمم اودميم  
جدلدة سامي  لتعامل بماما 

الناس . جاو ميالد السسي   ليضع ال    أمام سي  تكول  جمدلمد   
فيه ال خلق  مادل  ألاض وسمسماو   بمل خملمقم  جمدلمدة اودماءميم  
لألءسان   وعلت أساس همذ  المقملمقم  المجمدلمدة تسمتمعميمد االاض 
والسساو الضا خلقتاما الم ودميم  وتمنمعمتمم مم  عم مودلم  المسمو  
واليناو .هذ  النقل  النوعي  ال وديم  المرميم  مسم موبم  تمنم م  بماما 
أشعياو الن ت منذ مئا  السني  ب ل السيالد : " ألءه لولد لمنما ولمد 
وءعطت ابنا وتكون ال لاس  علت كتييه ولدعت اسسه عجي ا م ي ا 
الاا بدل ا أبا أبدلا ائيس السالم   لنسو الاسته وللسالم ال ءاال    
علت ك ست داود وعلت مسلكته ليث تاا ولعضدها بالحم والي  مم  

 ( .   6:  9االن والت االبد   غي ة اب الجنود تصنع هذا " ) اش 
لم ت ع االاض بسيالد السيد السسيم  ولمم ل معم  بمه المنماس وال 
الكان  وال العظسماو وال الميم لسميميم  ... ولمكم  السمسماو اهمتمن  
وتاللت السالئك  ولم تستطع أن تصست أمام هذا الس اد المعمجميم  
والسذهل   لقد هتيت السالئك  وس حت دينسا خلم هللا العالم ) ممن 

( ومع اش اب  العاد الجدلد   ال ب االلمه هما همو بمد  12:    201
ش ف وبااك االاض   وها هت مالئك  السساو تس   م ءس  دينسا 
بدأ السسي  القليق  الجدلدة الثاءي    ت ءم بسيالد  التمسم محم  المتمت 
ءت ءم باا فت صالة باك  " فلنس   مع السالئك  بائليم  المسمجمد   

 فت االعالت وعلت االاض السالم وبالناس السس ة " .    
ال شك ان اليداو هو الادف االساست للتجسد   فمت ءميمس الموبمت 

أااد ال ب أن لعل  ع  ذّاته لل   ل  بصواة أكث  كساال ووضودما 

مسا أوضحه كل االء ياو . فيت فت ة العاد المقمدلمم كملمم هللا الم م م  

بواسط  االء ياو كاشيا لام شيئا ع  ط يعته وع  دمالم  االءسمان 

القاطئ  التعس  وألضا ع  اسال  القالص . فيمت المعمامد المقمدلمم 

شاد  بعض ال قصيا  ظاواا  االهي  متعمددة   عملمت سم ميمل 

( ولعقوب ) تمك  2:   21السثال وليس الحص  : مثل اب اهيم ) تك 

( ول وع ) لم   5:؛ :  12   9: 12( وموست  )خ   12:  11

(  2:    6( وأشعياو ) أش  1:    21وشس ون ) بض   21: :   5

 ( . 1:  1والثال  فتي  اصدباو داءيال ) دا 

لقد أبلرتنا الن وا  واالعالءا  االلاي  بمامموا كمثميم ة عم  مميمالد  

السيد السسي  وكاءت كلاا د لص  كل الح ص   أن تمككمد لمقميمنما 

علت وجود لسوع السسي  منذ االزل   واءه لم ل دأ وجمود   عمنمد 

والدته فت بلدة بيت لحم   اءسا هو ) أتت ( أو ) ءنل ( م  السمسماو 

الت االاض وأءه       ) ااسل م  ب ل الآلب (  لتككد تلك الن موا  

واالعالءا   ال ودي   لكل ال    بان السيد السمسميم   لميمس فمقم  

أعظم بنت ال     بل كس  سابم  وجود   وتجسد  واءه  لم  لمكم  

لوجود   بدال   وان تكون  له ءاال    السيد السسي   هوال دال  و 

الناال    وبد بال  لودنا السعسدان ع  اب السجد لسوع : " ل تمت 

( والودت  1  0:  2بعدى اجل صاا بدامت  ألءه كان ب لت " ) لو 

السقدس ال لعنت ان لسوع  ولمد بم مل لمودمنما المسمعمسمدان  ولمكم  

السقصود بالع ااة " صاا بداممت " االشمااة المت اتم م  وممكماءم  

السيد السسيج االعلت واالابت  م  ات    لودنا . السيد السسي  له 

السجد هو الكلس  ذو الكيان السابم السعادل لآلب م  جمامه  كمافم   

النوادت  بسا فت ذلك عسلي  القلم . فالسيد السسيم  همو االسماس 

الذى : " صاا جسدا ودل بيننا واألنا مجد   كسا لوديد م  اآلب 

 ( .  22:  2مسلووا ءعس  ودم " ) لو 

أن تجسد السيد السسيج  لقتلف تساماع  تلك الظاواا  السمابمقم  

اختالفا جوه لا . فيت التجسمد االلمامت ولمد السميمد المسمسميم  مم  

العذااو م لم كطيل فت بيت لحم وعاش بيم  الم م م  لمسمدة  مال م  

و ال ون سن  واستس  ذلك الوصل بيم  هللا والمطم ميمعم  الم م م لم  

بصواة كامل  واضح  جلي  . فيت فت ة العاد الجدلد التت ءعي ماما 

  تتسين ب ءه  فت السسي   جاو هللا شقصيا   وفت شقص السسيم  

وعسله أعطت هللا لل   ل  وديا ع  ءيسه وع  مقط  القالص . 

فا  خالم الكون وهذا العالم جاو وتنازل الت أاضنا وعماش بميم  

الناس . هذا هو س  التجسد أن ال    ب عينام السجم دة اأوا مم  

هو هللا الستجسد . " عظيم هو س  التقوى هللا ظا  فت المجمسمد") 

 ( . 1:  26تت 2

فت ال دو ) منذ االزل ( كان الكلس  والمكملمسم  كمان عمنمد هللا وكمان 
الكلس  هللا ) الكلس  هو هللا ( وكل شئ  به  كان وبمرميم    لمم لمكم  
شئ مسا كان ... فيه كاءت الحياة والكلمسم  صماا ) اتمقمذ ( جسمدا 

( . كلس  هللا وصمواة  22:    2ودل  بيننا واألنا مجد  مجدا ) لو 
هللا غي  السنظوا   هللا القدل    هللا الكلس  عمنمدمما أااد أن لمظمام  
علت االاض ولسا جاو الوبت السعي  لذلك ) ملو النمان ( دل فت 
بط  العذااو القدلس  م لم وأتقذ فياا جسدا وصاا عملمت االاض 
فت هيئ  اءسان   ظا  فت فت الجسد الكامل   آخذا كل ما لالءسمان  
  ولد م  أم وهو القالم الذى لم لقلقه أدد   ولد فت النمان وهو 

 خالم النمان االبدى االزلت .
  

لم تك  عسلي  التجسد غال  فت دد ذاتاا  بل كاءت وسيل   لملمرمالم  
وهت خالص ال    ألن االءسان بسقوطه فمت خمطميم   المعمصميمان 
وعدم الثق  فت مواعيد هللا بد فصمل االءسمان ءميمسمه عم  هللا فمت 
ءيس الوبت الذى ف ل فيه كل القداة علت تمدبميم  خمالص ءميمسمه 
وم  عدل وادس  هللا دب  خمطم  المقمالص ممتمجمسمدا آخمذا ممكمان 
االءسان تجا  متطل ا  ال  لع  والعدال  االلايتي  الءه اله لمسمكمنمه 
أن لع   بيس  غي  محددة لذلك االلم والسو  بكل أشمكمالمه المسمو  
ال ودت واالدبت والجسدى . والنص االلات فمت اسمالم  ممعملمسمنما 

( لعطت صواة واضحم  بماطمعم   5:   1بولس ال سول الت فيل ت ) 
فت عقيدة التجسد ول ي  هذا النص ان السيد السسي  : " كان فت 
صواة هللا ... لكنه أخلت ءيسه آخذا صواة ع د صمائم ا فمت شم مه 
الناس " وفت اشااة اخ ى  لو موضوع  التجمسمد أشماا ممعملمسمنما 
بولس ال سول  " ولك  لسا جاو ملو النممان   ااسمل  هللا ابمنمه 
مولودا  م  ام أة   مولودا تحت الناموس   لييتدى الذل   تمحمت 

 ( .  2:  2الناموس   لننال الت نت " ) غل 
 

كذلك جاو فت اسال  ال سول الت كولوست " ... فيه س  ان لمحمل 
( " فاءه فم مه لمحمل كمل مملو االهمو   29:  2كل السلو " ) كو 
 ( . 9:  1جسدىا " )  كو 

 

جاو ال ب فت ملو النمان فت وبمت بسم  فميمه ال ميمطمان ءميموذ  
( .دميما اءمتم م    10:    22متوجا ءيسه ملكا لاذا العالم .) لو 

الو ني  وتعدد  االدلان واءت   اليسماد   ولمم لمعمد لملم ب سموى 
القليل مس  لت عوءه   بال عنمامم أشمعميماو المنم مت " لموال أن اب 
الجنود أبقت لنا بقي  صري ة لص ءا مثل سدوم وشمابمامنما عمسمواة 

( . واليوم  لقف ءيس العالم أمام تمحمدلما  اخم ى  9:  2" ) أش 
كثي ة ما بي  عمنمف والمحماد واءمحم افما  أخمالبميم  وظملمم وبمام  
ومري ا    اليوم لقف العالم ولقول : " ألءت لسمت أعم ف مما أءما 
افعله اذ لست افعل ما االد  بل ما أبرضه فالا  أفمعمل ... أفمعمل مما 
لست االد  .. فاءت أعلم اءه ليس ساك  فمت أى فمت جسمدى شمئ 
صال  ..واءا ان أفعل الصال  المذى االمد   بمل ال م  المذى لسم  

 ( .  27:  7االد  أ فعل " ) او 
 

السيالد لككد لنا ان ال ب جاو ليقلص عمالمسمنما الضمائمع ال مااد   
العالم اليوم فت داج  ماس  الت القالص  وال ب " بمد جماو لمكمت 

( . وال ب لسوع جاو  20:   29لطل  ولقلص ما بد هلك " ) لو 
ليري  النيوس القاطئ  الت االفضل   جاو ليسنم  المقمطماة تموبم    
وغي  السكمني  لوه ام االلسان   والذل  ال ل لدون القي  لسنحام 
االاادة الطي     جاو ل    السساكي  ولعص  ممنمكمسم ى المقملموب 
لنادى للسس يي  بالعتم والس سوال  باالطالق   اءه السقلص الذى 
ءتض ع اليه فت اوشي  المسم ضمت " اجماو مم  لميمس لمه اجماو  
ومعي   م  ليس  له معي    عناو صري ى النيوس وميناو الذلم   
فت العواصف " ما أجسلاا ب  ى جاو باا السيد السسي  لل   لم  
  جاو لقلصنا م  خطالاءا وم  كل النقائص   لنض  علينا بنوفا  

 فنقلص   لرسلنا فن يض أكث  م  الثلج . 
 

 وكل عام واءتم بقي  .    
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 47 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 ِسَمة العصر ننتظر اإلستشهاد فى األعياد

بقلم اآلثرى/ باخوم فاخورى   
 

+ نفرح بميالد ربنا وإلهنا وملكنا يسوو  الوموسويوس بومو وسوده مو  
العذراء مريم فى هذه األيام بمشاعر تومومو بي بويو  فوريود الومويوالد 
كعقيدة قويد راسخد وبي  آالمنا مع أيباؤنا أيسر الشوهوداء كوبوشور 
وكأعضاء فى جسد السيد المسيس إذا تألم عضووا  توموألوم لوهي بوقويود 
األعضاء فى كنيسمِه الم اهدة روييا  وفى ذات الوقت نفمخر بوقووة 
إيمان شهداؤنا المعاصري  الذي  شاهدنا فيهم قوة وإيمان وموبوبود 
شهداؤنا فى العصور السابوقود والوذيو  لوم نوعواصورهوم رأيونوا قومو  
الشهداء برصاص الغدر األغبياء اإلرهابيي  وبالقناب  وبأسوموخودام 
العلم البديث الذى سخروه شرا  وهم مو  سواللود الوبودو يوفو ورون 
الكنائس ويدمرون المبانى يصرخون م  وجود الصولويوم أمواموهوم 
كالشياطي  ييشهرون السيوف ويذببون الشهداء على طريقد الذبس 
الشرعى عندهم ذبس النِعواب ويونوبورونوهوم هورالء األشورار الوذيو  
يشمرطون أن اليأكلون اللبوم إال إذا كانت مذبويد شرعا  وعلويوهوا 
كلمد يالل! ذبس البيوانات وذبس البشر!، ونب  نمألم ألن فوى كو  
يالد شهيد هناك اآلم أله  هذا الشهيد قد يكون طفال  أو شابا  فيمألم 
والديِه وإخوتِه وقد يكون رجال  لهي زوجد وأوالد فهورالء يوموألوموون 
وقد يكون هو العائ  الوييد لهم فيكون العائ  ذهم وقد يكون فقيرا  
فم داد معاناة أسرته المعيشيد ولك  نرم  أن هللا ييدبر يالهوم ألنوهي 
هو أبو اليمامى واألرام  ولكننا نوموبودن هونوا مو  يويوث الونوايويود 
 الم ممعيد وبإيمان أن هللا الينسى أوالده ب  يرعاهم ويدبر يياتهم.

 
 + إعمدنا هديد األعياد ونموقع الم يد 

منذ سنوات خلت يوقودم لونوا السولوفويوون واإلخووان وذات الوعوقوول 
الممعفند باألفكار النمند هدايا األعياد بسفك دماء األقباط بقم  أفوراد 
أو ه وم على كنائس ومبالت أو بمه ير أصباب مصر األصليويو  
ساللد الفراعند يمى أصببنا اآلن نمرقم يدون عمليوات إرهوابويود 
ْد للسماء مو  الوكونويوسود الومو واهودة  دي فى أى مكان وسفر شهداء جي
روييا  إلى الكنيسود الومونوموصورة عولوى مومو  سوفويونود اإلرهوابويويو  
وشهداؤنا يموجهم ملك الملكوت بمي ان اإلسمشهاد تعلوها عوالمود 
إب  اإلنسان الصليم فَِريي  ممهللي  ببم يموى الودم نوفورح لوقووة 
ثباتهم ونوالهم أكالي  اإلسوموشوهواد الوذى بوه يوكوونوون فوى أعولوى 
وِلوقونوا  الدرجات فى الفردوس ثم فى القيامد فى الملكووت ولوكونونوا خي
لنعيش وخلق هللا اإلنسان للبياة وهذا يق طبيعوى لوكو  إنسوان أن 
يبيا فى سالم ولك  إذا طيِلوَم مونوا إنوكوار اإليوموان أو اإلسوموشوهواد 
مونوا فولولورب  فمريبا  باإلسمشهد ألنه "إن عشنا فللرب نعيش وإن مي
منا فولولورب نوبو " وإذا توأمولونوا فوى لوبو وات  نموت إن ِعشنا أو مي
إسمشهاد أى شهيد )فيديو/ يوار/ كمم( ن دهم جميعا  يكونون فوى 
يالد سمو رويى عاليد  جدا  يبمار فيها غير المرمني  ولكننا نراها 
ونفهمها نب  المرمني  كما رأينا فى إسمشهاد إسطفانوس رئويوس 
الشمامسد يطلم لقاتليه الغفران ويرى السماء مفمويد والوموشوهود 
رغم الدماء والقسوة فيِه فََرح وأكالي  وأيضا  فى الوعوصور الوبوالوى 
مث  شهداء األقباط واألثيوبي بليبيا وهم يمطلعوون إلوى فووه وهوم 
يقينا  كانوا يرون مشاهد سمائيد واكاليلهم أمامهم تبملها المالئكود 
بينما السكاكي  على رقابهم لنبرهم النبر الشرعى الداعشى كنبر 
النعاب يمى أن أيدا  م  المصريي  اإلعالميي  قال )هرالء األقوبواط 
َخِدر ألنه اليمك  أن يكونوا بهذا الثوبوات والوقووة  كانوا تبت تأثير مي
فى لب ات ذببهم!!( ولك  ه  يمك  تصديق أن هورالء الوويووش 
الشيطانيد بقساوتهم يوعوطوون موخودرا  لوموخوفويور آالم الوكوفورة فوى 
ن رهم؟! اليمك  ب  هذا الرأى اليبمم  المناقشد مورفووًوا  تومواموا  
ولك  ألن هذا اإلعالمى لم يعرف يقائق اإليمان المسيبى المملووء 
أم ادا  وأسورارا  لوقود أيعوطويء هورالء أن يوعورفووا أسورار مولوكووت 
السماوات واليمك  أن يعرفها أو يفهمها أو يمذوقها غير المسيبي 
ِلخلوِه م  الروح القدس الذى يمنس المواهم والِعلم، وهنا أريد ان 
أقول شيئا  م  يقائق الماريخ أن م  أساليم المعذيم عند الروموان 
يسم قوانينهم وعاداتهم أن المبكوم عليه باإلعدام بقوطوع الورأس 
يكون الرأس على مقصلد وهى خشبد نصر دائرة مقلوبود موثوبومود 
فى األرض يضع عليها الو ونودى الوموكولور بومونوفويوذ اإلعودام رقوبود 
كب  اليدي  بالخلر وجواثويوا  فوموكوون رأسوه خوارب  الشخص وهو مي
المقصلد ين ر لألرض ورقبمه مسمندة على الوموقوصولود ثوم يوهووى 
ال ندى بسيفِه بقوة بضربد وايدة فين ل السير على عينيقِه يخمره 
بريد وبوقوطوع  ال لد ثم الفقرات العنقيد إلى هنا يكون أشد اآلآلم المي
السير ل  ء ال هاز العصبي يفقد المخ اإلتصال بمونوطوقود الورقوبود 
بال هاز العصبي ثم يخمره السير الرقبد فمطير الرأس بعيدا  وهذا 
فيه آالم شديدة وهى ثوان  قليلد جدا  ولك  األصعم واشد ألوموا  هوو 

ألنوه  -فى ن رهوم -الطريقد الشرعيد اإلسالميد فى ذبس المشركي  
نبر م  الرقبد م  األمام للخلور وتوكوون اآللود الوبوادة سويور أو 
سكي  أو ِمن   ذهابا  وإيابا  على رقبد الشوهويود وتسومومور لودقويوقود 
وأييانا  لعدة دقائق للمََشفى فمكون آالما  ف يعد ويقينا  نوعومود الورب 

 تساندهم إليممال نار تلك اآلآلم. 
 + الفراعند يمطلعون والسلفيون ييَصفون 

سند قب  الميالد كان هناك كاه  فرعونى )نِوِفوْر ِرهوو(  9222منذ 
سيمهل  الناس في وقمه اب  اإلنسوان ًليع فى العلوم الفلكيد قال" 

الذي سيكون اسمه إلى أبد اآلبديو ... وسويوعوود الوبور إلوى موكوانوه 
" أى أنه تطلع لم ئ المخولوص الوذى لَوقَوبَوهي ويرمي بالشر خارجا   

)إب  اإلنسان( وتهلي  الناس به أى يفريون بوه ويونوضوموون إلويوه 
الذي  هم إعمنقوا عقيدته الذي  هم نب  المسويوبويوون األقوبواط فوى 
مصرنا بلدنا الذى نبم ترابه ونعم  على رفعمه سواء داخ  مصور 
أو خارجها أما السلفيون اآلن يباولون تصفيد وإبادة األقوبواط مو  
مصر وأقول لهم أنمم واهمون أقرأوا الماريخ ياجوهولود الومواريوخ يوا 
عيميان البصر والبصيرة لم ول  تفلس أى قوة على األرض فى إبادة 
األقباط ب  كلما قويءت مقاوممكم لنا وجرعموموونوا كوأس اإلًوطوهواد 
ونوا الورب يسوو   إزددنا قوة وتمسكا  ونقمرب أكثر وأكثر إلى ميخلصي
وهناك وعد لشعم المسيس بمصر "مبارك شعبى مصر" أى شعوم 

بِوت ًودك التونو وس" ويونوضوم  ووي السيد المسيس وأيضا  "ك  آلود صي
للكنيسد م  غير المسيبيي  الكثيري  ألنهم يكمشفوا البقوائوق لوقود 
تعريمم أمام العالم كله التووجود عومولويود إرهوابويود إال ومورتوكوبويوهوا 
اإلسالميون الممشددون نعم هناك مسلمون أفاً  ولك  ك  إرهابي 
هو مسلم ممشدد وليس ك  مسلم إرهابي أفيقوا ألنفسكم وواجوهووا 

 البقائق العالم يعرفكم بِعيريكيم الميخ ى أيها الممشددي  شرا . 
 + مبمد علي رغم أنهي تركى كان ع يما  

كان مبمد علي م  أفض  الشخصيات الذي  يكموا مصر فقد ألغوى 
م  012ال  يد ع  كاه  األقباط ألول مرة منذ غ و اإلسالم لمصر 

فقد فيِرَض على األقباط أن يدفعوا ال  يد بدال  م  الخدمد العسكريد 
خوفا  م  خياند األقباط فى ال يش؟! وقد أثبت األقباط أنهم أَخولَوص 
فئد فى ال يش المصرى منذ عهد مبمد على وقد إنفمس مبمد علي 
على المعليم ونهوضوت مصور فوى عوهوده وسوموس لوألقوبواط بوموولوى 

 المناصم فى الدولد 
َطد الخديوى عباس األول تسير فى دماء المخمرقي    + خي

كان عباس األول هو إب  مبمد علي ولكنهي كوان شوديودي الوكوراهويود 
يم عينيِه مع  ة شفاء شقيقمِه زهورة هوانوم  لألقباط رغم أنه شاهد بأ
على يد القديس األنبا صرابامون أبو طريود وعونودموا توولوى يوكوم 
مصر فكر فى القضاء على األقوبواط فوأجوموموع بوكوبوار رجوالوه سورا  
وعرض فكرة أن تمرك الشرطد الشعم م  المسلمي  بخطد معيونود 
لقم  األقباط وعندما يل أ األقباط للدولد مممثلد فى الشرطد للودفوا  
عنهم تمواطئ الشرطد وال تمدخ  وبالمالى يم رأ المسولوموون عولوى 
قم  األقباط ونهم ممملكاتهم دون موبواسوبود ألى موعومودى عولويوهوم 
وبالمالى تش عهم الدولد على تنفيذ الخطد وفى ذات الووقوت توكوون 
الدولد بعيدة أمام الرأى العام م  تلك األفعال على أن توبودأ تونوفويوذ 
الخطد فى اليوم المالى لهذا اإلجمما  وكوان مو  بويو  الوبواًوريو  
يكيمدار بالمنوفيد وتربطه عالقد مببد قوويود بوقوبوطوى بواشوكواتوم 
المديريد وهذا يال كثير م  األقباط والمسولومويو  فوى مصور وبوعود 
صرا  مع نفسه ذهم لبيت القبطى ممخفيا  ليال  وأخبره بالموًوو  
بعد أن طلم م  القبطى أن ييقسم بوعد أنه اليبوح أليد بهوذا السور 
وبعد القََسم أخبره بأن أفندينا عباس سوف يمرك ناس موعويونود مو  
المسلمي  بقم  األقباط مو  غودا  دون أن تومودخو  الشورطود وعواد 
البكيمدار لبيمه أما الباشكاتم القبطى ذهم مباشرة للمطران األنبوا 
صرابامون أبوطريد وأخبره فقال له المطران ليس لنا إال أن نرفع 
ذبيبد ونصلى القداس ولمك  مشيئود الورب وفوعوال لويوال  توم عومو  
القربان ورفع المطران ذبيبد القداس وتناولووا مو  اإلفوخوارسومويوا 
وتهيأ ال ميع لإلسمشهاد ثم سمعوا ف را  يركد غير عاديد ً يو  
فقال الباشكاتم " بدأوا فى تنفيذ األمر" وخرب بقوة وسأل الموارة 
الصاخبي  "ماذا بكم؟" فأجابه "المارة أفندينا قيمِ  أفونوديونوا قيومِو " 
ومات َم  خطط لموت األقباط فى ليلد يوم خطمِه وماتت معه خطمه 
وأعل  البيت العالى الباكم أن عباس األول مات مقموال  ولم يوعورف 
أيدا  َم  قَمَلَهي؟ وكير؟ إنها عدالد السماء ويدي هللا القويد المنقذ لونوا 

 إال هو تبارك أسمه.              
 + رسالد إلى الرئيس السيسي 

 أكمم رسالمى على مسئوليمى الشخصيد إلى الرئيس السيسي 
لقد إخمرناك ووقفنا معك فى مصر وخارجها وكنت أنت فوعوال  قوويوا  

فأزيت رئيس مصور الومو ور الوخوائو  
مبمد مورسوي وقوام اإلخووان وموعوهوم 
السلفيي  به وم يربي ًد األقباط وتم 

كونويوسود وقومو   422يره أكوثور مو  
المئات وته ير أفرادا  وقرى قبطيد م  
منازلهم وممملكاتهم ونوهوم موبوالتوهوم 
ومبالت الذهم والمعروفد أنها بمئوات 
اآلآلف موو  الوو وونوويووهووات  وإغوومووصوواب 
وخطر فميات وسيدات وتعريد سيودات 
وإجبار بونوات وزوجوات عولوى اإلسوالم 
و  كوثويورات َرفَْضو  إنوكوار  قهرا  وِمونوهي
و  فوأصوبوبو  شوهوداء  إيمانهم وتم قملهي
وجرائم تقشعر لها األبودان...ألوخ نوعولومي 
تماما  أنه البد أن توكوون هونواك أعوموال 
إرهابيد فواإلرهوابوي ييوفَوِ ور نوفوسوهي أى 
التهمه نفسه بناءا  عولوى توعوالويوم كوموم 
إرهابيد ووهوم الوبوور الوعويو  والوولود 
المخلدون وأنهار الخمور فوى جونوموهوم 
الوهميد! ليس لنا عالقد بما يوعوموقودون 
فهناك يريات شخصيد ولك  نقول لكو  
وريود  أيد منهم كي  يرا  فيما التموعودى يي

 اآلخري . 
  -+  أننا نسأل الرئيس السيسي:

أي  مرسسات يكوممك ودولوموك فوأنوت 
رأس الدولد والباكم لها أيو  أنوت مو  
عدم تطبيق القانون فى المعديوات عولوى 
األقباط؟ لماذا مرسساتك تمورك الو ونواة 
يعبثون فوى يوريود غوريوبود تودل عولوى 
األمان الذى هم فيه وباألمس اإلرهابوى 

يوموموشوى  إبراهيم إسمواعويو  مصوطوفوى
بهدوء فى الشار  أموام الشورطود ولوم 
تومودخو  إال بوعود قومو  يوارس كونويوسوود 
مارمينا والبابا كويورلوس فوى يولووان؟! 
نشكر خطيم مس د الدسوقى المو واور 
للكنيسد الذى نوادى فوى الومويوكوروفوون 
إلنقاذ إخوته المسيوبويويو  هوذا الورجو  
نشكره على موبوبوموه ومووقوفوه وأيضوا  
الرج  ال رئ صالح الموجي الذى قوال 
عبارته الشهويورة ) يواقوطوع راس أى 
إرهووابووي يوومووعوورض ألى مسوويووبووي فووى 
منطقمى( نشكره على يمواسوه بصورف 

الن ر عو  قوطوع 
رأس اإلرهوووابوووي 
يسم قوله وهذا 
الرجو  هوو موثو  
يبمذى به وَمثَولَوه 
كثير م  إخووتونوا 
الوووموووسووولووومووويوووو  
العقالء الذيو  لوم 
يمسمموا بمعالويوم 
إب  تيميد وسويود 
قووطووم ومووبووموود 
يسووووووووووووووووووووووووووان 
والووووبوووورهووووامووووى 

 وعبدهللا رشدى وال غبي هرالء هم صانعى اإلرهاب. 
أي  يق سيدة الكرم ألمى تعرت ولم تعد لبيمها بأوامور السولوفويويو ؟ 
رغم أنك قلت لها عبر تصريباتك سمأخذ يقهوا! ولوألوسور قوابولوت 
فماة المبرير وزرتها بالمسمشفى وأهمممت بها لسنا ًدها ب  لماذا 
لم تعام  األثنمان بنفس المعاملد؟ أتعمو  يسواب لولوسولوفويويو ؟! أم 
للسعوديد الوهابيد ألمى نشرت هى ومرسوسوات مصوريود اإلرهواب 
فى مصر وصدرته للعالم يوا لولوعوار والوخو ى! أيو  أنوت مو   ولوم 
الشرطد لألقباط ؟ أي  أنت م  قضايا األقباط الداخليد مو  توهو ويور 
وعدم أيكام عادلد وملفات غاصت وتاهت مع تراكم األيودان قوبو  
أن نفيق م  يادثد تأتى لنا كارثد أخرى ؟ أي  أنت م  المببوسي  
 لما  م  األقباط أنت تيخِرب مئات بوالوعوفوو الورئواسوي الوذى أصوبوس 
كمسلس  مموالى البلقات مسلمي  ومنهم َم  ثَوبيوت أنوهوم إرتوكوبووا 
جرائم إرهابيد بعد خروجهم؟ أي  أنت مو  الوكوهونود الوموبوبووسويو  
 لما ؟ لماذا تصمت أمام ك  هذه الومو والوم الوموى إرتوأت أن توكوون 
إًطهادا  من ما  م  مرسسات البكومد شرطد وقضاء ؟ أيو  أنوت 
 م  سرعد القبض األطفال الذي  كانوا يمثلون داعش اإلرهابي؟.     
إذا كنت ياريس جوادا  فوى يوربوك ًود اإلرهواب عوامود واإلرهواب 
الممخصص ًد األقوبواط خواصود عولويوك إصودار توعولويومواتوك فوورا  

 -بالقرارات ال ادة وليست لإلسمهالك اإلعالمى باآلتى:
أوال :  بم فير منابع اإلرهاب بإصدار تعليموات وقورارات رئواسويود 
وتسمطيع إن أردت أن تفع  بالوقوبوض فوورا  عولوى رؤوس األفوعوى 
وذدرى  البرهامى ويسان وال غبوي وعوبودهللا رشودى وأبووإسوالم مي

 المسيبيد وأشكالهم.                                                    
 ثانيا  : مباكمد عادلد لقضايا األقباط.                                                         

ثالثا : إسمرداد جميع أموال وممملكات األقباط ألمى نهبوهوا مو ورموي 
 اإلرهاب والسلفيي  

 رابعا : مصادرة جميع أموال اإلرهابيي .                                                  
 خامسا : مراقبد مشددة على أيسرهم.                                                      

سادسا : تنقيد اإلعالم المصرى م  مواده الموبورًود ًود الووطو  
 واألقباط.              

 سابعا : تنفيذ األيكام فورا  ًد اإلرهابيد 
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 ( ... 9ثقـافــة غـــذائيـــة )
   صـحــتـك والزيوت والدهـون

 أ.د / منـــير حنـــا أســكنــدر
 

تعـعفع   عـزيـزى الـقـارئ ... ... عـزيـزتـى الـقـارئـة ... مـاااا 
؟ الف ق بينهعاعو وبعيعن ال عاعو  ؟ وما هو عن الزيوت والدهون 

؟ ومـاا االهايفة الحيوية واالهاية الصنوعية لكل منهافو وما هى 
أقسعفعفعو  ؟ ومـاا هاى مصفودر إنتف ففورهفو ففى الطعفعععيعـعفعة هـى 

إحعتعيعفعو فعوت ؟ ومـاا هـاى أألغففذية الاختلفة من الاواد الدهنيفة 
الاففواد  مفف احفل هفضفم؟ وما هـى الجسففم من الاففواد الدهنيفة 

ععققفعة العدهفعفعون ؟ وأيـاـاـاا ماا هاى الففدهنيففة ففى الجفسففعم 
هففذا هففعو معو نعفعنعتعنعفعوولفع  .   بأمف اض القلب والفدورة الدمويفة

 .االن فى هذه الاقولة من نلسلة ثقوفة غذائية 
عودة مو يلجأ الاستهلك العى إنعتعخعدا  معواد يعطعلع  ععلعيعهعو      

تلك الاواد التى تاثل واحدة من مجاعوععة  -الفزيفوت والفدهفون 
هعذا وتعـعتععع  العزيعوت .    الاياداتا ا المارافو اة ماا ا  الاكونوت 

ما  ذاؤا    عزاا رئعيعسعيعو والدهون القوبلة لإلنتهقك االدمعى 
دخاياا الارافارى الاداوماى بل وتكون  زاا رئيسيو معن الدومى 

كايوت معن وذلك على أنوس أنهو أحد أنوا  االغذية التى تـطى 
. والا  الطوقة الا كزة أكث  من الك بوهيدرات والععع وتعيعنعوت 

حيث أن الج ا  الواحد من الزيوت أو الدهون يـعطعى قعدرا معن 
كاية الطوقة التى يـطيعهعو العجع ا  العواحعد ضـرـف الطوقة يـودل 

 .من الاجاوعتين السوبقتين 
ففعى الفعفعذعفعفعذاا العيعومعى وت خـل الزيو  والـا هـاو  هففذا      

وذلعك أثعنعوا  ععع  بط يقة ميوشع ة أو غعيع  معععوشع ة لإلنسفون 
 -العخعضع وات  -وتجهيز كثي  من االغذية كاو فى حولة اللحو  

بطو س معنعتعجعوت السعلعطعة معثعل  -ومنتجوت العحور  -االناوك 
فى العتعذعذيعة العى إنتهقك الزيوت والدهون ويفتتط .  الاويونيز 
حيث يزداد اإلنتهقك منهعو بعترتعفعو  باستوى الاـي ة حد كعي  

مستوى الدخل وبعولعتعولعى إرتعفعو  مسعتعوى العاعـعيع عة وإرتعفعو  
الاستوى الذذائى لقف اد ورباو كون ذلك نععو فى إزديعودحعوالت 

كتصلب ال  اييعن االم اض التى ت تعط بزيودة انتهقك الدهون 
 .والذبحة الصدرية 

 
  Lipids definitionترــفيف اليدتــ ا           
من الاواد العاعنعتع ع ة ياكن القول بأن الليعدات هى مجاوعة      

والتى قد تختلف عن بـضهو من النوحية العكعيعاعيعوئعيعة فى الطعيـة 
عد  العقعوبعلعيعة (  2)ملاسهو الدنم  ( 4) -:غي  أنهو تاتوز باو يلى 

قعوبعلعيعتعهعو لعلعذوبعون فعى معذيعععوت العدهعون (  3) للذوبون فى الاوا 
 -ايثي  بت ول  -إيثي   -أنيتون  -كلوروفور   -) كحول االيثويل 

 Bloorع   الـولم   5291وفى عو  .  رابع كلوريد الك بون ( 
ععد  (  4)   -: الليعدات بأنهو مجاوعة من الاواد تتاعيعز بعاعو يعلعى 

قوبليتهو للذوبون فى مذيعوت الدهعون (  2)قوبليتهو للذوبون فى الاوا 
ياكن إنتخعدامعهعو بعوانعطعة (  1) كثوفتهو أقل من كثوفة الاوا (  3)

 .الكوئنوت الحية الدقيقة 
      

  -وظائف المــواد الــ هندـة وأهمدتــهـا : 
  -االهـمـدــة الـرـدــويـة :  -أ      
اذ مصودر م كزة بولطعوقعة العذعذائعيعة الزيوت والدهون هى   - 4

م ة من الطعوقعة  9291تكوفئ الطوقة النوتجة من واحد   ا  منهو 
 .النوتجة من الع وتينوت والك بوهيدرات 

الؤائاتاة  اى مواد حوملة للفيتومينوت تـتع  الزيوت والدهون    - 2
كاو أنهو ض ورية إلمتصوصهو ونقلهعو  ال هو  ) أ , د , هـ , ك (

 . داخل الجسم 
لقحاوض الدهنيعى االنعونعيعة والضع وريعة تـتع  مصدرا    -  3

 . للجسم 
تـطى الذذاا  ـاعو معقعععوال معن خعقل انعتعـعاعوالتعهعو فعى   - 1

 تحضي  اال ـاة الاختلفة 
تلح  بولزيوت والدهون مواد هومة كولكوروتيعنعوت العاعولعدة    -  5

كعاعو تعدخعل د لفيتومين أ والستي ويدات التى يصنع منهو فيتوميعن 
فى ت كيب اغ ية الخقيو وبـض االعضوا العهعومعة فعى العجعسعم 

 .كولنخو  ال وكى والا  
خوصة تحت الجلد لعنعحعوفعى ععلعى در عة لهو وظيفة وقوئية    -  6

كولكلى وتـال بعذلعك وتحاى بـض أعضوا الجسم ح ارة الجسم 
 .على إمتصوص الصدموت 

ونففعذكفع  معنعفعهعفعو عفعلعفعى   -االهمـدـة الـصنــاعـدـة :   -ب      
  -: نففعيفل الفافيفثفول ال الفحففصف  مو يفلفى 

الحصول ععلعى    -  2...     من الصوبونإنتوج أنوا  مختلفة   - 4
    الت ففعفعحعفعيعفعمأغ اض    -  3   ...    الجليس ين واالحاوض الدهنية

معثعل  صنوعة مواد الطقاانتخدا  بـض أنوا  الزيوت فى   - 1
العععويعوت ومععواد العتعلعاععيعع )ومعن أمععثعلعتعهعو زيعت العكعفععفعفعفعتعفععون(               

إعععطععوا انععتععخععدا  انععوا  مععن الععدهععون وال ععاععو  فععى      -  5
معنعهعو  عـعل العاعنعسعو عوت معقعوومعة  الانسو وت صفوت خوصعة

  -  7.      صنوعة مستحض ات التجايلفى   - 6.    و وردة للاوا
وهعو معكعون  Shortening    صنوعة الاسففلى الصعنعفعوعفعىفى 

صنوعة الففزبففعدة فى    -  8.   أنوني فى مـظم منتجوت الاخوبز 
 . Margarine الصففنفوعفية 

  -انـتـشــارهـا ومـصــادرهــا :       
فعهعى معو عودة فعى  فى الطعيعـعةتنت فف  الدهون والزيوت بكث ة 

 ايع الكوئنوت الحية وكاو هو الحول فى بقية الاواد الذذائية فونهو 
تنتج بكايوت تفيض عن الحو ة فى بـض أ عزاا العـعولعم بعيعنعاعو 

وهذه الاواد معن العاعصعودر .  تـونى اال زاا األخ ى نقصو منهو 
لذا نجدهو تلـب دورا مهاو فى التذذية عندمو يكون الذنية بولطوقة 

 . الذذاا غي  مقئم فى مقدار السـ ات التى يجهزهو 
وععودة مصادر ناتااتاداة وناداواناداة تستخ ج هذه الاواد من      

يستفود منهو مواضع خوصة تت كز فى الاصدرين الاذكورين فى 
كاالاااتاا  بذور الاحوصيل العزيعتعيعة وتـتع  .  فى الحصول عليهو 
من الاصودر النعوتية الاهاة ويو عد العزيعت  والسمس  والخفوع

هعى  الذوية االولى من زراعتعهعوفيهو بنسعة عولية بحيث اصعحت 
كاالالاو    وهعنعوك بعذور أخع ى.  الحصعول ععلعى العزيعت معنعهعو 

فعى ولعكعنعهعو ينتجهو االنسون فى غعذائع  السودانى و و  الصويا 
العثعولعث   والصعنعفالوقت ذات  تؤلف مصدرا مهاو إلنتوج الزيعت 

نعوتعجعفعو ينتج الهعدا  أخع ى ويعـعتععع  العزيعت فعيعهعو من العذور 
 والاؤر  واالر معثعق يعزر  إلنعتعوج االلعيعو   .  القطا   ثفونفويو

 . إلنتخ اج الن و أمو الزيت فهو نوتج ثونوى  
التى نستهلكهو فى حيوتنو العيعومعيعة أهعاعيعة ليخـفوا  وليس      

. وذلك لضآلة نسعة الزيت فيهو كاصودر إلنتخ اج الزيت تذك  
إال أن العععـعض معنعهعو   ثماـاار الالااكاهاـاةوكذلك الحول فى مـظم 

كالزيتو  واال وكاادو وواو  يحتوى على نسعة عولية من الزيت 
العاعصعدر العثعونعى فعى ومثل هذه الفواك  تعؤلعف الـهـنـ  والنخدل 

أى توتى فى األهاية بـد الاحوصيل التى نععع  إنتخ اج الزيوت 
  .ذك هو 

فولثقثعة الع ئعيعسعيعة معنعهعو هعى ليمصادر الردواندة وبولنسعة      
 . االمقار والغن  والخنا يف

مصدرا  يدا  كاال ماك والردتا الردوانا  الترفية وتؤلف      
النتخ اج الزيوت فعـض االنعاعوك تعخعزن العدهعن العزائعد فعى 

وزيعت  Haddockكاو هو الحول فى زيت كعد الهعودوك   كعدهو
كعد الحوت ) الحوت من الحيوانوت الثديية ( وبـضهو تخزن فعى 

  . Menhadenانسجة  ساهو كساك الس دين والانهودن  
تختلف االغذية النعوتية والحيوانية فى محتواهو ومصلة عامة      

تاقاسادا  اةذاؤياة نسا  من الدهون غي  أن  ب كل ععو  يعاعكعن 
  -: الفى ثفقثففة أقفسففو  وهففى مرتواها م  المواد ال هندة 

التـازيا  وهى تلك االغذية العتعى   : بولففدهففون  قـدف  أغفذيفة  -أ 
مععثععل الععخععضعع وات والععفععواكعع  %    2نسععععة العدهععون فععيعهععو ععن 

: فعى معحعتعواهعو معن العدهعون  متو طة أغذية  -. ب والحعوب 
معو   تتفاوحوهى تلك االغذية التى تحتوى على نسعة من الدهون 

مثعل العحعلعيعب وبعـعض العلعحعو  العحعاع اا %    41  -%  2بين 
وهعى االغعذيعة العتعى :  بولعدهعون  ذندة أغذية  -... وـ والعيضوا 

العزيعوت والعجعععن ومثل الزبد %   41نسعة الدهن فيهو عن  تزي 
بـض العلعحعو  العحعاع اا والعععيعضعفعفعوا وصفور العيض والنعوتية 

 .واالنففافوك 
 

 -إنـتـدــاوـا  الـجـســ  مـ  المـــواد الــ هنـدــة : 
يختلف مقدار إحتيوج الجسم من الاواد العدهعنعيعة حسعب نعو       

وعاعومعو الـال ومقدار الاواد الك بوهيدراتية التى يتنوولهو الف د 
% من الاجاو  الكلعى  92تق يعو بحوالى تقدر إحتيو وت الجسم 

معن الاجاسا  ياراتاا    للسـ ات الاطلوبة يوميعو ععلعى أنعوس أن
  ا  الى اثعنعيعن لعكعل كعيعلعو  ع ا  معن وزن   الدهنية من  الاواد
فى دور الناو  الى نسعة أكع  . ويرتا  االطلا  والصغار الجسم 

 .  ا  لكل كيلو   ا  من وزن الجسم  3 - 9من بحيث تصل 
 

تـاااقاااـاااساااـاااـاااداااـاااماااـاااا  الـاااـااا هـاااـاااو  الـاااـاااغاااـاااـاااؤائاااداااـاااـاااة :   
CLASSIFICATION OF DIETARY FATS  

ياكن تقسيعم العدهعون بصعور معخعتعلعفعة وذلعك بعولعنعظع  العى      
 -:  حسب ت كيعهوو وظوئفهو فى الجسم و مصودرهو فى الطعيـة 

نـاساـاـا  مصاـاادرهـاا تـقـســدا  الازيـاو  والـا هاو    -(  4)  
 -الغـؤائدـة  ـى الـطتـدـرــة الــى : 

معثعفعل  Plant or vegetable oils   يـو  نتـاتدـة  -أ          
 .زيوت النفعفوتفوت الزيفتفيففة والففعفذور وغيفف هو 

مفثفل الففدهفن  Animal fats  دهــو  ندــوانـدــة  -ب          
 .منتفجففوت االلفعففون والعيففض والفا اف  للففحففو  

نـســ  الـوظـدـلـة الـتى تـاقاـاـاو  تقـســـد  الـ هـــو    -(  2)  
 مـهـا  ـى الـجـســ  الــى : 

وهو عفعععفعفعورة عفعفعن   : Stored fat دهــ  خــزنــى  -أ         
 .الففدهفن الفافخففزون واالحتيفو فى االنتـاول ففى الفجفسفم 

كفولففدهففون الفتى  : Structural fat  دهــ  مـنــائـى  -ب       
 . تفدخفل فى الهيكل الفعفنفوئففى للفخقيو واالعضوا الحية

كعولفعفعدهفعفعون  : Hormonal fat دهــ  هــفمــونــى -وـ      
الفتى تففدخفل ففى تف كفيفب وإنتوج اله مونوت مثل العهع معونعوت 

 .الستي ويفديفة 

نـســ  تـفكـدتـهـا الـاااـاداماداـاائـاى تـقـســد  الـ هــو    -(  3) 
دهعون م عفعتعقعفعة   -دهففون مـقعفعفعدة   -دهففون بفسففيفطة  الــى : 

  -: وفياو يفلى نعفذة مفخفتفصفف ة عفن كفل مفنفهفو 
وهى عععورة  Simple lipidsاليـدتدــ ا  التســدطة  -أوال       

  وهـااـااىعععن إنععتعع ات االحععاععوض الععدهععنععيععة مععع الععجععلععيععسعع يععن 
وهعى  Neutral lipidsاللففيعفدات الاتـففعودلفعة  -أ ت فففففففافل: 

هعذه وتشامال   الجيدسفيا مع ععورة عن إنت ات أحاوض دهنية 
   . Fatsوالفدهفون  Oilsالاجاوعة الزيففوت 

وهى ععورة عن إنت ات األحعاعوض  Waxesالفف ففافو     -ب 
و   وازئاى   كاراوال  أناادياة االيا روكسادال اا ماع الدهنية 
ومـظم ال او  لهو نعقعطعة إنصعهعور .  مقورنة بولجليس ين مفتلع 

 .م تفـة والتى تجـل صـوبة فى تحللهو 

 
  -ثـاااااناااادااااـااااا      

الاااياااـاااداااتاااـاااـاااـااا ا  
الـاااـااامااافكـاااتاااـاااـاااة 
C o m p o u n d 
or conjugate 

lipids  وتعععتعععاعععيعععز
هععذه الععاععجععاععوعععة 
بو ود مواد أخع ى 
غعععيععع  أألحعععاعععوض 
. الدهنية والكحعول 

وهفعععذه يعععاعععكعععفعععن 
   -تقسفياهو الى:

 (4 )- 
 Phospholipids orالاالااو االااولاادااتاا ا  أو الاالااو االاااتااداا ا  

Phosphatides  فعى العواليعوت العقول وعودة مو يستخد  اللفعى
) فعونعفعوتعيعد ( فعى  الثونى الاتحدة االم يكية بيناو يستـال االلفى

نااما  بعو عود تتايز هذه الاجاوععة .  كل من انجلت ا والاونيو 
بعأنعهعو  يضعو   أيضووياكن تـ يفهو .  ضان ت كيعهو اللو لوري  

كعحعوالت وتلك التى تـطى عند تحللعهعو معوئعيعو أحعاعوض دهعنعيعة 
. وتشااماال هااؤ  قععوعععدة نععتعع و ععيععنععيععة وحععاععض فععونععفععوريععك و

 المجموعة : 
)وـ(   Kephalinالفكفيففففولفيفن )ب(   Lecithinالليسفيثين )أ( 

أحعاعوض فعونعفعوتعيعديعة (  ( Sphingomylineاالنففنجفوميلين  
Phosphatidic acids   وهذه الا كعوت أمكن تحضعيع هعو معن

مصودر نعوتية وهى ت وب  الليسيثين ولكنهو تختلف عن  فعى ععد  
 علعيعسع ول وو ود الكولين وينتج من تحلعلعهعو أحعاعوض دهعنعيعة 

 . حاض فونفوريك وكولسيو  و
وهذه  Glycolipids or Cerebrosidesالجيداولدت ا  (2)

وهعى ال كف بوهيدرات فى  زا  العدهعن الا كعوت تحتوى على 
 ومعن أمعثعلعتعهعوحعاعض فعونعفعوريعك   تحتوى على  ليسع ول أو

وهى تحتوى ععلعى نعكع  العجعوالكعتعوز وكعذلعك  الجاالكتولدت ا 
 . وهى تحتوى على الجلوكوز الجيداولدت ا  

وهعى ععععورة ععن  Lipoproteins(  اليدت ا  التفوتدنداة 3) 
فعى تع كعيعب كما هو الاراا    حولة إتحود مع ب وتينوت  ليعدات فى

و النفويفعة مثل ا دار الخلية وكذا بـض مكونوت الخلية الداخلية 
 . الايتوكوندريو 

 
 :  Derived lipidsاليـدتـــ ا  الــمـشــتاـاقاـاة   -ثـالثــا       

معن العاع عتعقعوت العاعتعحعصعل ععلعيعهعو وت اعل هعذه العاعجعاعوععة 
وت عاعل هعذه .  الاجاوعتين االولى والثونية نتيجة عالية التحعلعل 

العاعواد العذعيع  قعوبعلعة الاجاوعة م كعوت هعومعة يعطعلع  ععلعيعهعو 
وهذه الا تقوت ال زالت تعحعتعفعى بعخعواصعهعو العزيعتعيعة .  للتصعن 

وخوصة عد  القوبلية للذوبعون فعى العاعوا والعذوبعون فعى معذيعععوت 
 .الدهفففون 

 
عـيــى أ ــاس الـافــا  ( تـقــســدـ  الـزيــو  والـــ هــو   1)  

  -الـدــودى ) دروة التشتع (  الــى : 
 Non-drying oils أو ذــدـف وـا ــةزيففوت نففوئفلة   -)ا(   

زيعت  وما  أماثاياتاهاا  01  أـال ما رقاعهعو العيعودى وهذه يكون 
يعاعثعل دهعن وزيعت العلعفعت وزيعت العفعول السعودانعى والزيتون 

 . الخنزي  هذه الاجاوعة فى الحيوانوت 
ويفعتعفع او   Semi-drying oils  شـتـا وـا ـاةزيفوت   -)ب( 

زيعت بعذرة  وم  أمثياتاهاا  431  -  01رقفافهفو الفيففودى بفيفن 
 . زيت السفافسفم  -زيت الفذرة  -القطن 
والاعـع و  أن زيفعوت  Drying oilsوــا ــة زيففوت   -) ( 

لهو خوصعفعفعيعة الفعفعجعفعفعفعو  ) أى أألكسعدة ( هذه الفاجفاففوعفة 
فتتحول الى نفوئل لففزج نعفعفعاعفعيعفعك مفعكعفعفعون غفع عفعفعوا فعوففعو 

 431أعـاياـاـاى مـا  ورقففافهفو الفيفودى بفتفـفف ضفهفو للفهففواا 
 Sunflower seed oilزيت ععود ال عاعس ومـ  أمـثــيـتـهـا 

  . Linseed oilوزيت الكتون 
 
( هــؤا ويـمــاــ  تـقــســدـ  الـزيـو  والــ هـاـاو  أيـاـاـاا  5) 

  -الـى االــســـا  الـتـالـدــة : 
  Mineral oilsالفععزيفععفعوت الفععفععاععفععـععفعفععدنفععيععفععفععة   -) أ (      

تفععتععفعع كفععب مععن هععيععدروكعع بععونععوت وت ععاععفععل نفععواتفععج وهـااى
الكي ونعيعن  -العنزين  -الجوزولين مثل الفتفقفطفيف لزيت العت ول 

 . غولعو مو تستخد  كاواد للوقود أو أغ اض الت حيم وهى 
 or Essentialالفطيعفعفعورة أو الزيوت الـفطفف يفة  -) ب (     

volatile oils  مثل النـنعو  االوراق الفتفى تففو فد ففى وهـى- 
اليعونسعفعفعون أو  الففورد  أومفثفل الفيفونفافيفن الزهور أو الففـفتف  

ععن خعلعيعط معن ألفعدهفعيعفعدات وهـاى عـاتاـاار  الفكعفعفع اويفعة أو 
. وهـاـاى وكفيفتفونفوت وفينفوالت وهيدروك بونوت غي  م ععـعة 

اال دويعة أو فى صنوعة الـطور ومستحض ات التجايل تــ خـل 
 . كفافواد مفكفسفعفة للفطفـفم أو الفف ائفحففة أو 
وهفعذه تعتع كعب Fatty oils الففزيفففوت الففدهنفيففة   -) وـ (    

من  ليس يدات ) أى  ليس ول مع أحاوض دهنية ( وهعى ععودة 
وغعولعععو معو  Triglycerideمو تكون فى صورة  ليس يد ثقثى 

 يكون هذا االخي  فى صورة مختلطة 
 

 45يتتع  ي ص 
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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” 

 (4377وصوت من السموات قائآل هذا هو ابنى الحبيب الذى به سررت" )مت"
 

 تهنئه العيد
  الظهور االلهىعيد و عيد الميالد المجيدبمناسيه 

، بان تبعث احر التهانى واجمل  امنلنليلاى اللى جلمليلا ابلنلا  ال لعل  مؤسسه سانت مارك النوبيه الخيريه  تود
 -القبطى وعلى رأسهم:

 بابا االسكندريه وبطريرك الكرازة المرقسيهقداسه البابا تواضروس الثانى 
 -وشريكه فى الخدنه الرسوليه:

 نيافه اسقفنا المحبوب اآلنبا دانيال مالك كنيسه سيدنى وتوابعها
 ضارعين للرب المجد بان يعيده على الجميا بالسالم والخير لسنين عديده وازننه نديده.

 -و نرغ  ايضآ بان نفيدكم علمآ باسما  المتطوعين بمؤسستكم المؤقره والذين بحوزتهم دفاتر امعفا  الضريبى:
 الهاتف المنقول     الكنيسه     امسم

 ٩٥٦٦٥٤٢٢٤٠  امنبا انطونيوس و امنبا بوم رونانى سانى فاخورى
 ٩٥٩٢٩٥٠٦٢٥  المالك نيخائي  و امنبا بي وى يوسف بطرس يوسف

   ٩٥٩٢٤٥٦٤٤٥   نارجرجس وامنير تادرس   ننى جرجس
   ٩٥٢٢٥٥٤٢٢٠  امبا  الرس  وال هيد ابانوب   سلوى غالى

 ٩٥٦٢٤٠٢٢٥٥   العذرا  و ابو سيفين  ناجده نيخائي 
 ٩٥٦٢٠٤٥٤٦٤    كنائس برزبن   جرجس فلي 

  ٩٥٦٦٢٥٥٥٥٤    كنائس نلبورن  نبي  وديا بساده
 

 -والرب قادر ان يعوض تع  نحبتكم بالباقياى عوضآ عن الفانياى. ورقم حساب البنك كامتى:
Financial Institution: - St. George Bank 
Swift Code: -   SGBLAU2S  
BSB: -    112-879    
A’cc: -    493911231  

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو
ا القديسين جميونحن اذ نتضرع الى الرب باسم سيدنا و نخلصنا يسوع المسيح و ب فاعة اننا العذرا  والدة امله و تضرعاى جميا طغماى المالئكه وطلباى 

 وصلواتكم انتم ايضأ، أن يكل  هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.
 (4374"من يرحم الفقيريقرض الرب وعن معروفه يجازيه " )ام 

 
St. Mark Nubian Foundation Board of Directors:- 

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

  
ســائللـلة علللـلى درجـلة حـلرارة إذا كانت والــزيـوت الــدهنيـة 

صلللبلة وإذا كـوانوت Oils  زيـووت يـطـلـق عليها الغـرفـة فإنـه 
يـطـلـق علللـليلـلهلـلا عـلـى درجــة حــرارة الـغــرفـة العادية فإنه 

ليس هناك تحديد علمى بليلن ونـن هـنـا يبـدوا أنه  Fatsدهــون 
يكلون الهند   زيت جوزفعـلـى ســبيـ  الـميثـال  الزيوى والدهون

على درجة الحرارة العادية فى انجلترا بيلنلملا يلكلون صلبا غالبا 
 . فى المناطق المنتجـة له سـائـال 

  -هــذا وتـقـســم الــزيــوت الــدهـنيــة الــى مـا يـلــى 7 
الزيوى التى أستخلللصل  وهى  Crude oils زيوى خام  -(4)

بواسطة العصر أو امستخالص بالمذيباى أو تلك التى يلحلصل  
 .عليها نن الحيواناى الزراعية أو البحرية بحالتها الطبيعية 

اللتلى تلم اللحلصلول وهـى  Refined oilsزيوى نكررة  -(9)
نلعلادللة و إزاللة اللملواد اللغلرويلة  بوعودعليها نن الزي  الخلام 

التخلص نن اللروائلح واللطلعلوم و تحسـين اللــون و الحموضة 
 . كذلك التخلص نن امستيارين و الغريبة 

ونن أنثلتلهلا اللزيلوى  Processed oilsزيوى نصنعـة  -(7)
 - Stearinsاإلســتيارين  - Hydrogenated oilsالمهدرجة 

  . Margarineالمارجرين  - Lardالالرد ) دهن الخنزير ( 
      

 Chemical structureتــركـيـب الــدهــون الــمـتـعــادلـة  
of neutral fats  7- 

ت م  الدهون المستخدنة فى غذا  اإلنسلان نلجلملوعلة نلن      
وهـوى الدهـون اللملتلعلادللة المركباى الكيمائية المختلفة وأهمهـا 

امحلملاض كما ت م  .  الجليسريداى الثالثية والثنائية وامحادية 
الدهلنليلة اللحلرة واللدهلنليلاى اللكلربلوهليلدراتليلة واللفلوسلفلوريلة 
والبروتينية والفيتانيناى الذائبة فلى اللدهلون ونلواد نلاتلجلة نلن 

البليلروكسليلداى وامللدهليلداى واللكليلتلونلاى نث  أكسدة الدهون 
اللجللليلسلريلداى أو . وتشـكو  باإلضافة الى أثار المعادن والما  

وهى عبارة .  المكون الرئيسى للدهون الغذائية الدهون المتعادلة 
نلتلحلدا نلا ثلالثلة عن كحول الجليسرول الثالثى اميدروكسيل  

أو  Triglyceridesلتنتج الجليسريداى الثالثية أحماض دهنية 
للتلنلتلج اللجللليلسلريلداى اللثلنلائليلة اإلتحاد نا حلملضليلن دهلنليلن 

Diglycerides  د نلنلتلجلا نلا حلمله دهلنلى واحل  اإلتلحلادأو
وهذه الجليسريداى  Monoglyceridesالجليسريداى امحادية 

) وفيها تكون امحماض الدهنية الملتلحلدة  تكون متجانسةإنا أن 
أو توكوون رويور (  نن نوع واحد نا كحول الجليسرول  جميعها 

) إذا كان  األحماض الدهنية اللملرتلبلطلة نلا كلحلول متجانسة 
 .( أكثر نن نوع الجليسرول 

 
 Classification of fattyتصـنيـف أألحـمــاض الـدهنيــة  

acids  7ـ 
حسل  تلركليلبلهلا إموا يمكن تصلنليلف أألحلملاض اللدهلنليلة      

حليلث تلقلسلم امحلملاض حس  أهميتهلا اللغلذائليلة أو الكيميائـى 
الدهنية نن وجهة النظر الغذائية وحس  أساسيتها للجسلم اللحلى 

  -7الى 
  Essential fatty acidsأحماض دهنية أساســـيــة    (٢)
 Nonessential fattyأسلاسليلة رويور ض دهلنليلة اأحمل (9)
. acids   أحللمللاض هـووـووى   أألسوواسوويووةالللدهللنلليللة وأألحووموواض

 , Linoleicامراكليلدونليلك  و الللليلنلولليلنليلك و اللينوليليليلك 
Linolenic & Arachidonic acids  

الصفاى التى تحدد أهمية أو أسلاسليلة اللحلانله اللدهلنلى وأهم 
رؤابل   ٥  -  ٦إحتواؤه على روابل  زوجليلة )    -(  4)   -هـى 7

ال  -( 7. ) ضروريلتله للنلملو اللجلسلم اللحلى   -(  9. ) زوجية ( 
اإلنسان أو الحيوان تصنيعها أو تكوينها بلكلمليلاى يستطيع جسم 
يظهلر نلتليلجلة للعلدم تلوافلرهلا فلى اللغلذا    -(  1. ) كافية داخله 

يج  أن تتلوافلر   -(  1. ) أنراض غذائية تختفى بإضافتها للغذا  
فى غذا  امنسان وعادة نا يحتلا  امنسلان فلى نلرحلللة اللنلملو 

 .نقادير أعلى نما يحتاجه ال خص البالغ 
       

عــزيــزى الــقــارئ ... ... عــزيــزتـى الـقــارئــة ... ... مـواذا 
وأيضوا نــراحــ  هـضـم الـمـواد الـدهنيـة داخـ  الجـســلم عـن 

هـلـلذا عـالقـة الــدهــون بـأمـراض الـقـلب والـدورة الـدمــويـة 
 . هــو نـا ســوف نتنـاوله إن ــا  اللــه فــى العـــدد الــقــادم  

 
أعواده عيد الميالد المجيود وك  عام وانتم جميعا بخير بمناسبة 

هللا علينا وعليكم بالخيور والويومون والوبوركوات بصولووات أبويونوا 
أبويونوا أبوى األبواء ى راعوى  -المكرم البار المثولوا الوطووبواوى 

الرعاة ى رئيس رؤساء كهنتناى خليفة مرقس االنجيلى الوعوظويوم 
فى البطاركة حبيب المسيح . أبينا الوطواهور االنوبوا توواضوروس 

الثانى بطريرك المدينة العظمى االسكندريوة وكو  كوورة مصور 
ومالها من المدن وبالد المهجر وشريكه فى الخدمة الرسولويوة 
أبينا االسقف المكرم األنبا دانويويوـو  أسوقوف الوموديونوة الوموحوبوة 
للمسيح )سيدنى( وك  تخومها . إلـه السومواء يوثوبوتوهوموا عولوى 
كراسيهم سنين عديدة وأزمنة سلمية ويخضع جميوع أعودائوهوم 
تحت أقدامهم سريعا ويعطيهم زمانا هادئا لذيذا ويعطينا نوعوموة 

 ورحمة بصلواتهم وطلباتهم 
 

 -كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو 7
  خادم بكنيسة ألقديسة دميانة وألقديس أثناسيوس ألرسولى

 سيدنى . -ببانشبول 
  رئيس قسم علوم أألرذية أألسبق بجاموعوة إلومونويوا بصوعويود

-Former Head of Food Science Miniaمصر 
Univ. Egypt 

   رئيس جمعية كيمياء ألزيوت أالفريقية أألسبقFormer 
President of African Oil Chemists Society 

(AFOCS)   
 عضو جمعية كيمياء ألزيوت أألمريكية أالسبق)AOCS)  

 F o r me r  M e mb e r  o f  A me r i c a n  O i l 
Chemists Society    أسوتواذ عولووم أألروذيوة ألوموتوفوور

 Emeritus Professor of            .بجامعة إلمنيا
Food Science - Minia Univ.  Egypt 
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 (٥٦1٤طوبي للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك )مزمور 

 انتقل على رجاء القيامة

 األستاذ/ رفعت نصرهللا ميخائيل بالمعاش

 زوج السيدة/ ايزيس وليم
 والد كال من٦ 

السيدة/ ريهام رفعت زوجة الدكتور/ شحاته جرجس والسيدة مريم رفعت زوجة 
 األستاذ/ ابراهيم سعيد.

 وشقيق كال من٦ 
المهندس االستشاري/ طلعت نصرهللا زوج المهندسة/ سلوي يوسف الديري، واألستاذ/ منير نصرهللا 
زوج األستاذة/ هناء تامر عزيز باستراليا، والسيدة/ ايفيلين نصرهللا زوجة المرحوم/ رسمى فخري بالقاهرة، 
والسيدة/ الهام نصرهللا زوجة المهندس/ صبحي وهبه، والسيدة/ سهام نصرهللا زوجة األستاذ/ محسن ظريف، 

 والمرحومة السيدة/ نادية نصرهللا زوجة المرحوم/ صافي يوسف.

 وعم كال من٦ 
المرحوم المهندس/ مينا طلعت، والدكتورة/ كرستين طلعت، والدكتور/ اثناسيوس طلعت، واألستاذ/ 

 ماثيو منير، واألستاذ/ مارك منير باستراليا.

 وخال كال من٦
األستاذ/ فخرى رسمي، واألستاذة/ جاكلين رسمي زوجة األستاذ المحامى/ ماجد 
موريس بأمريكا،        واألستاذ/ ريمون رسمى، واألستاذ/ جوزيف رسمي، واألستاذ/ بيشوى 
رسمي، واألستاذة/ ايرينى رسمي زوجة     األستاذ/ رومانى فايز بالقاهرة. واألستاذ/ بيتر 
صبحي والدكتورة/ ماريان صبحي زوجة الدكتور/ مالك فؤاد،    واألستاذ/ ابرام محسن، 

 واألستاذة/ انجى محسن زوجة المحاسب/ جرجس جميل، والدكتورة/ يوستينا صافي بالمنيا.

 ونسيب كال من٦
األستاذ/ وجيه وليم مدير بنك اإلسكندرية سابقا، والمهندس/ ادوارد وليم، والسيد/ 

 ة غالى وعائلة المرحوم/ سعيد بابوقرقاص.تجرجس شحا
 واقيمت الصالة على روحة الطاهرة يوم 3 يناير بكنيسة ماريوحنا المعمدان بالمنيا

 
 والرب يعوض الجميع عن تعب محبتهم. واالسره تشكر كل االحباء الذين شاركونهم الذكري 

 
 
 

Blessed are those who die in the Lord from now, 
that they may be freed from their sufferings, with 
their good deeds following closely behind them to 

heaven.Yesterday we said goodbye, today we gather 
in your remembrance, and tomorrow we'll meet 
again in the Kingdom of God. The family of the 

Bride of Christ, 

Riham Maher Bastouros, 
 Invite you to share in the 8th commemoration mass 
of the departure of her pure soul, which will be 
held, by God's will, on  

Saturday the 6th of January 2018 at 8:00 am 
at Pope Kyrillos VI & St Habib Girgis Church..119 

Barton St. Monterey. 2217 
 

 
لكي  ،طوبى للذين يموتون فى الرب منذ اآلن نعم يقول الروح 

يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. باالمس ودعناكى واليوم نجتمع بمحبة علي ذكراكى وغدا ًفي االمجاد 
 السماوية نلقاكى 

 تدعو اسرة  

 المرحومه عروس السماء ريهام ماهر بسطوروس
 االهل واالصدقاء لحضور القداس االلهى للذكرى الثامنه على روحها الطاهره وذلك بمشئية الرب فى 

 بكنيسة القديس البابا كيرلس و القديس حبيب جرجس بمونتراي ٢٦١١الساعة ٨١6٢/ 6/  1يوم السبت  

 المنارة 

جريدة شهرية مجانية تعبر عن االقباط االستراليين بإيبارشية 
 سيدني وتوابعها 

 

 لجنة التحرير والتصميم 
 مجموعة من شباب إيبارشية سيدنى 

 بأشراف القس يوسف فانوس 
 

 سكرتارية الجريدة واالعالنات 
  ١٥66٤3٥34٤السيدة/ مرفت ميخائيل 

  ١٨9٤9٥٤9٥3فاكس 
 

 للمراسالت 
PO Box 447   

South Hurstville 
 NSW 2221  

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

 
 الموقع االلكتروني

www.elmanara.org.au  
 

المقاالت المنشورة ال تعبر عنن رأى الننناشنر أو االينبنارشنينة. دقنة 
المعلومات المنشورة بالمقاالت مسئولية الكاتب. للجريدة الحنق فني 
رفض المقاالت الجارحة أو التي تشعل الخالفات بين أصحاب اآلراء 

 المتباينة. 
 

 للقراء األعزاء لجريدة المنارة
 

PO Box 447 South Hurstville  
 NSW 2221 

 أو باإليداع على حساب الرقم التالى
Account name  
SYDNEY COPTIC MEDIA ASSOCIATION 
BSB 062 196 
Acc No 10576855 

 ) ويمكن طلب إيصال بالقيمة المرسلة...  (           

يناير.. قداس مشترك بين الكنيسة 
القبطية والسريانية واألرمن 

 ٨١األرثوذكيس واألحباش واألرتيريين
  

شارك األنبا رفائيل احتفالت الكنيسة 
السريانة األرثوذكسية بعيد الميالد 
المجيد، والذي اقيم بكنيسة السيدة 
العذراء مريم للسريان األرثوذكس..القى 
األنبا رافائيل كلمة تهنئة خالل القداس 
تحدث خاللها عن العالقة القوية بين 
الكنيسة القبطية والكنيسة السريانية، 
وايضا الكنيسة األرمن األرثوذكس.. 
أعلن األنبا رفائيل عن أنه من المقرر 
صالة قداس مشترك باللغة القبطية 
واللغة السريانبة، واللغة األرمانية، 

 0202يناير02واللغة العربية يوم 
بكنيسة السيدة العذراء مريم للسريان 
األرثوذكس، ويترأس الصالة قداسة 
البابا تواضروس الثاني والبابا 
تيؤدروس مطران الروم األرثوذكس، 
كما يشارك في القداس األحباش 
  واألرتريين.
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