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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

لقاء وىل العهد الســعودي مــع البابا تواضروس 
ــا تواضــروس الثانــي عقــب اللقــاء،   قــال الباب
لــه  وجــه  ســلمان  بــن  محمــد  األميــر  إن 
ــة الســعودية ،  ــة العربي ــارة المملك الدعــوة لزي
مشــيًرا عــن مــا إذا كان ســيلبى الدعــوة أم ال، 
ــى هللا  ــد عل ــس بعي ــئ وارد ولي ــًال:»كل ش قائ
ــب  ــكر لصاح ــروس، الش ــا تواض ــه الباب ووج
الســمو الملكــى األميــر محمــد بــن ســلمان 
ــاط  ــه لألقب ــى رعايت ــى العهــد الســعودى عل ول
المقيميــن فــى الســعودية وحســن معاملتهــم. 
وأشــاد البابــا باإلصالحــات التــى ينتهجهــا ولــى 
العهــد، مؤكــًدا علــى عمــق العالقــات المصريــة 
الســعودية حتى أن األنبا مرقس زار الســعودية 
ثــالث مــرات مــن قبــل وأكــد بابــا اإلســكندرية 
وبطريــرك الكــرازة المرقســية، أنــه باســم كافــة 
الهيئــات القبطيــة يرحــب بولى العهد الســعودى 

ــى.  ــده الثان ــى بل ــن ســلمان ف محمــد ب

 أكــد ولــى العهــد الســعودى فــى أثنــاء زيارتــه 
التاريخيــة للكاتدرائيــة المرقســية بالعباســية أن 
األقبــاط غالييــن علــى كل مســلمى العالــم وليس 
مصــر فقــط، وأضــاف ان المســلمين يجــب أن 
يعرفــوا ذلــك الــدور الوطنــى الــذى تحملتــه 
شــهدائكم  فــى  نعزيكــم  أذي،  مــن  الكنيســة 
الغالييــن علينــا وعلــى مصــر والعــرب والعالم، 
ونشــهد لكــم بموقفكــم تجــاه العنــف الــذى حــدث 
لكــم وعــدم رد األذى بــأذى ذلــك الموقــف الــذى 
ــل، وأضــاف  ــًدا ومضــرب المث ــزا ج كان ممي
ــة  ــات ارهابي ــاك اآلن موج ــلمان أن هن ــن س ب
كثيــرة فــى المنطقــة ولكــن الرئيــس عبــد الفتــاح 
ــك االمــارات واألردن وغيرهــا  السيســى وكذل
مــن الــدول تصــدوا لهــذه الهجمــات واســتطرد 
بــن ســلمان قائــال: الرســول يقــول لكــم دينكــم 
ولــى ديــن، وكانــت زوجتــه مســيحية، وعمــر 

الخطــاب  بــن 
صلــى بجانــب 
الكنيســة حتــى 
ــى  ــول إل ال تتح
وكل  مســجد، 
شــواهد  هــذه 
تاريخية 
للتعايش 
والتراحم  
والتآزر. 
نحــب أن نؤكــد 
الدائــم  تعاوننــا 

معكــم                                                                                                                  

التعرف على أمساء شــهداء ليبيا وربــط الرؤوس باجلثامني

خدمة اسبوع اآلآلم  
ص ۹ - ۱۰ 

تجلي أم النور بالزيتون.
ص ۱۳

أفراح أسبوع اآلآلم 
ص ٤

العدد القادم ۲۹ أبريل ۲۰۱۸
أخر موعد إلرسال المقاالت  

 ۲۳ أبريل  ۲۰۱۸.

۲۳ برمهات ۱۷۳٤ ش 
۱ أبريل  ۲۰۱۸ م 

إصدار أول : العدد ۲۳۱
إصدار ثاني : العدد ۱۳۳

وقعــت أســر الشــهداء األقبــاط، الذيــن استشــهدوا 
علــى يــد داعش فــي ليبيــا، على محاضر باســتالم 
جثاميــن ورفــات ذويهــم، بعدمــا تلقــوا اتصــاالت 
هاتفيــة مــن نيابة ســمالوط، بالمنيــا، أبلغتهم بقرب 
ــة  ــه لمحكم ــرورة التوج ــات، وض ــول الرف وص
ســمالوط، للتوقيــع علــى المحاضر الرســمية لتلقي 

الجثاميــن المقــرر وصولهــا لمصــر خــالل أيــام
ـDNA ومــن جهتــه أكــد الناشــط الحقوقــي نــادر 
شــكري، فــي تصريحــات خاصــة لـــالدستور، 
ــرأس  ــط ال ــة اســم كل شــهيد ورب ــع ومعرف تجمي
بالجســد وذلــك بعــد االنتهــاء مــن تحليــل الخــاص 

بالشــهداء والتأكــد مــن ســالمة مطابقــة كل رأس 
بجثمــان الشــهداء وقــال مصــدر كنســي، إن األنبــا 
ــا  ــوس مطــران طحــا بســمالوط كان متابًع بفنوتي
لإلجــراءات مــع أســر الشــهداء وشــاركهم فرحتهم 
داخــل المطرانيــة، مؤكــدًا لهــم فرحــة اإليبارشــية 
ومشــاركة شــعب ســملوط فــي فعاليــات اســتقبال 
ــى  ــت عل ــي بني ــي الكنيســة الت ــات الشــهداء ف رف

أســمهم فــي قريــة الشــهداء العــور..
وكان النائــب العــام، قد أصــدر قراًرا، باالنتهاء من 
كل اإلجــراءات الخاصــة بالجثاميــن، واالســتعداد 
الســتقبالهم فــي أرض الوطــن، وتــم إخطــار 

األســر باإلجــراءات القانونيــة فــي هــذا الشــأن كما 
ــي  ــان، الت ــن واإليم ــهداء الوط ــة ش ــتعد كنيس تس
تــم بناءهــا علــى اســم الشــهداء، فــي قريــة العــور 
بمحافظــة المنيــا، لالفتتــاح بحضــور الجهــات 
الرســمية ومســؤولين مــن الدولــة، بعدما قــام األنبا 
بفنوتيــوس مطــران ســمالوط بتدشــين الكنيســة في 
۱٥ فبرايرالماضــي، وهــو عيــد اسشــهاد األقبــاط 
ــة مركــز ســمالوط  ــد داعــش وأنهــت نياب ــى ي عل
ــراءات  ــدي، إج ــر المرش ــار تام ــة المستش برئاس
محاضــر اســتالم رفــات عــدد مــن أســر الشــهداء 
األقبــاط الذيــن تــم ذبحهــم علــى يــد تنظيــم داعــش 

ــد  ــام ۲۰۱٤، بع ــع ع ــا، مطل ــي ليبي ــي ف اإلرهاب
صــدور قــرار النائــب العــام، وتكليــف المستشــار 
أســامة عبــد المنعــم المحامــي العــام لنيابات شــمال 
المنيــا، لرئيــس نيابــة ســمالوط، باســتدعاء أهالــي 

الشــهداء، الســتالم الرفــات  

إنتقــل إلــى األمجــاد الســماوية نيافة الحبــر الجليل 
األنبــا انطونيــوس اســقف منفلــوط وتوابعهــا بعــد 
صــراع مــع المــرض وســتقام الصــالة علــى 
الجثمــان غــداً بديــر األميــر بمنفلــوط ولــد في ۳۱ 
مايــو ۱۹٥۱ فــي محافظــة قنــا باســم ذكريا عزت 
وحصــل علــى شــهادة بكالوريــوس طب األســنان 
عــام ۱۹۷۷ مــن جامعةالقاهــرة ة خــدم فــي مدينة 
قنــا وضواحيهــا ذهــب إلى ديــر العذراء الســريان 
فــي ۸ ديســمبر ۱۹۸۰.. وترهــب بأســم يحنــس 
الســرياني تاريــخ الكهنــوت: ۱۹ يونيخــو۱۹۸٦، 
بيــد قداســة البابــا شــنوده الثالــث ســيم أســقفًا مــع 
آخريــن فــي يــوم عيــد العنصــرة.۲۲: يونيو 

ــا  ــم االنب ۱۹۸٦ م بأس
انطونيــوس بيــد    

ــنودة  ــا ش ــة الباب  قداس
نعــي  الثالث..وقــد 
ــقف  ــي أس ــا موس األنب
رحيــل  الشــباب 
ــا  ــوط األنب أســقف منفل
وقــال  أنطونيــوس، 
خاصــة  غــالوة  لــه 

فــي قلبــي، وقلــوب جميــع األقبــاط، وهــو أســقف 
رأســي. مســقط 

    التقــى البابــا تواضــروس الثانــي حســب بوابــة 
الفجــر بهيئــة التدريــس وطلبــة وطالبــات معهــد 
الرعايــة والتربيــة بحضــور األنبا موســي أســقف 
بورســعيد  مطــران  تــادرس  واألنبــا  الشــباب 
ــر الســريان  ــس دي ــاؤس أســقف ورئي ــا مت واألنب
وقــال قداســة البابــا خــالل اللقــاء الــذي أقيــم تحــت 
شــعار رعــاة حســب قلبــي دار موضوعهــا عــن 

أساســيات الرعايــة ومالمــح الراعــي. وجــاء 
ــب  ــد عق ــي المعه ــع دارس ــا م ــة الباب ــاء قداس لق
ــا  ــة الباب ــة لقداس ــرى السادس ــداس الذك ــاء ق انته
شــنودة الثالــث والثامــن للراهــب القمــص فلتاؤس 
الســيدة  بكاتدرائيــة  أقيــم  والــذي  الســرياني، 

ــوادي النطــرون. ــريان ب ــر الس ــذراء بدي الع

نياحة األنبا أنطونيوس أســقف منفلوطإقبال من املصريني لإلدالء بأصواتهم ىف ثان أيام انتخابات الرئاســة بأســرتاليا

البابا : حيتفل بذكري القمص فلتاؤس الســرياين

خشــبة الصليب املقدس تصل إىل األردن وســط حضور مسيحي عفري

إقبــال مــن المصرييــن لــإلدالء بأصواتهــم 
ــة،  ــات الرئاســة المصري فــى أســتراليا انتخاب
ــة  ــا بالعاصم ــام انطالقه ــان أي ــى ث ــهدت ف ش
مــن   كثيفــا  إقبــاال  كانبــرا،  األســترالية 
ــع  ــإلدالء بأصواتهــم، حيــث رف ــن ل المصريي
الناخبــون األعــالم المصريــة داخــل مقــر 

القنصليــة قبــل وبعــد التصويــت.

فــي  المســيحية  الطوائــف  رؤســاء  اســتقبل 
األردن خشــبة الصليــب المقــدس التــي وصلــت 
مــن منطقــة بيتــرا اليونانيــة وســط حضــور 

مســيحي غفيــر
جــزء بســيط مــن خشــبة الصليــب وصلــت 
االردن فــي الخامــس عشــر مــن شــهر مــارس 
إلــى  الســالم  يعيــد  الصليــب  ليــت  الحالــي 
القلــوب  وهتفــت  األلســنة  المنطقــة صمتــت 
نحــو الســماء فــي اســتقبال خشــبة الصليــب مــن 
داخــل كنيســة دخــول المســيح إلــى الهيــكل. 
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المقاالت المنشورة ال تعبر عن رأى الناشر أو االيبارشية. دقة المعععلعومعات 
المنشورة بالمقاالت مسئولية الكاتب. للجريدة العحعف فعي رفعم العمعقعاالت 
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 ) ويمكن طلب إيصال بالقيمة المرسلة...  (           

 
 أفراح...أسبوع اآلالم

 

يأتي دائماً أسبوع أآلالم والعكعنعائعس معزيعنعة بعالسعتعائعر 
السوداء والحان الكنيسة بالصبغة العحعزيعنعة ويعالعبعيعة 
الصلوات في الخورس العاعانعيا والعمعلعهعر العخعارجعي 
المرئي والمسموع ال ينفصل عن الواقع العي  يعععيعشعه 
جميع المؤمنينا مبتعديين عن كل األفراح العادية وأ  
نوع من التسلياتا بل بقدر األمعكعان األبعتعععاد ععن كعل 
مشغولية وإهتعمعاما ونعععيعا معع العرب عالمعه سعاععة 
بساعة ويوم بيوم وياليتعنعا بعالعحعف نصعلعب معع العيات 

 والليات.
 

ومع كل هيا لنا في اسبوع اآلالم أفراح روحية معجعيعدة 
 تعيشها الكنيسة والمؤمنين فيها:

 
+ فرح بشركة األلم مع الربا فعهعيه الشعركعة معحعبعبعة 
للنفس ولم تفرض علينا يصباً بل نسعي بكعل إشعتعيعا  
الي حمل الصليبا أآلالم مع الرب ومن أجل أسمه هعي 

 هبة وعطية.
 

+ نفرح بالتعزيات التي يعععطعيعهعا العرب خعالل مسعيعرة 
النه كما تكار االم السيد اآللم ا تعزيتنا أن نسير معه " 

المسيح لة المجد فينا كيلك بالسيد المسعيعح لعه العمعجعد 
 0:4كو  3 "تكار تعزيتنا ايضا

 
ولعم "     السيد الرب يطهر العهعيعكعل+ نفرح ونحن نر  

واتعأكعد أن  44: 41مر  " .يدع احد يجتاز الهيكل بمتاع
الرب مازال يعملا يطهر هيكلي ويقدسعه ويعمعنعع ععنعه 

 كل فكر وشهوة وشر.
 

+ نفرح حينما نر  الرب يكشف لنا رياء شجرة التينا 
ويرسم لي الطريف إلي عشاء عرس أبن العمعلعك ويعععد 
لي ثوب العرس ويقوم بعياتعه ويعخعدمعنعي )خعدمعت لعي 

 الخالص لما خالفت ناموسك( القداس األلهي.

+ افعرح بعالعرب العي  معدح 
األرملة التي أعطت أكار من 
الجميعا وأسعععي أن اععطعي 
ذاتي ليلك العي  قعال لعي يعا 
أبني أعطيني قلبكا هعيا هعو 

 موضع راحته في أآلمه.
 

+ أفرح مع سعاكعبعة العطعيعب 
الععي  خععلععد الععرب ذكععراهععاا 
ساعياً أن أكون طيباً حقيقعيعاً 
فععي حععيععاتععي ومعععععامععالتععي 
وكالمي وتصرفعاتعيا يعكعون 

 جسد  وروحي طيباً يفرح قلب الرب.
 

+ أفرح ألن العرب يعععطعيعنعي العطعهعارة بعغعسعل رجعلعي 
ومازال يقبلني ويطهرني مهما كانت خعطعايعا  حعيعنعمعا 
ً نعادمعاً  أرجع إلي حضن أبعي وأقعول لعه اخعطعات تعائعبعا

 ومعترفاً شاهداً.
 

+ أفرح ألن الرب ترك لي جسده ودمه يعوم العخعمعيعس 
حاضراً معنا كل يوم علي الميبح ليعطي يفراناً للخطايا 

 وحياة ابدية لمن ياخيه بإستعداد.
 

+ أفرح بجلدات الرب وأآلمه وصلبها فهو حعمعل ععنعي 
 العار ورفع اللعنة وردني الي رتبتي أألولي.

 
+ افرح ألن الشيطان يوم الجمعة قيده الرب أللف سنعة 
وأعطاني سلطاناً عليه وفتح الفردوس العمعغعلعف ونعور 

 سبت الفرح ال ولن تطفئه ظلمة الجحيم.
 

يا رب أعطيني ان أعيا هعيا األسعبعوع أفعرح 
 وتفرح أنت بفرحي.

 
 القمص تادرس سمعان 

  وكيل عام إيبارشية سيدني وتوابعها  
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 صفحات مع المصريين
 الصحفيه وداد مينا الياس

 
ن المنح والهدايا والرسقات  االثار المرصية بي 

 
 !تهريب قطعة أثرية هامة داخل اثاث التصدير

تصدر هذا الخبر أجهزة االعالم المصرر  خرا رة ألرس لر ر  
تمثال  غ ر أو قطعة يسهل إخفراههرا ولر رمرس ترمرثرال  رطر ل 

سم داخل كمبة خشب ة  ل قطعة م   ل ا فاخرة ألر ر رة  رمر   ٠٨١
تجارة تصدير االثاث للخارج. والغريب الها عرد   سرالم مر  كرل 
المعا ر والحدود المرصرريرة وأكرترشرفري فر ري فرث الر ر يري أثرمرا  

وه  عبارة ع  غطا  لترا ر   فررعر لرث مرمر رز داخرل  .استالمها
 .كمبة

 
فث حديث أدلث  س السر رد برعربرا  عربرد الرجر اد رةر ر  االدارة  -

المركزية لآلثار المست ردة   زارة االثار المصرريرة فرث لر را  لرة 
علث  رلامج المصر  ال  م... ح ث  رح فث حرديرثرة أ   رعر رد 

  ب والهدم داخل أر  ا  الب    ممصر يشهد حالة باةعة م  الت
والممازل للبحث ع  ثروا  آجردادلرا الرفرراعرمرة الرمردفر لرة ترحري 
االرض واالمل فث الحص ل علث ا  ثمثال ذهبث  غ ر لرس قر رمرة 

 ..مال ة كب رة تعبر  الم اط  م  خي الف ر
وهذا يتم فث خف ة تامة ع  ال ال   والسلطة . وهرذا االمرر فرث  -

حد ذاتس خ الة لل ط  والفال  أممث ورقرا رث و ررل لرلرحر رارة 
 .المصرية والتاريخ الذ  يمهب قصرا و ع دا ع  الع   

رهرال الرذ  -  م  المؤكد إلس فث السم ا  االخ رة ومع ظرهر ر االه
ي ع فث المرتبة األولث تدم ر الح ارا  ال ديمة أللس يرر  الرهرا 
تتعارض مع اله ية الجديدة التث يجب ا  تدف  وتمح  كل ما هر  
قديم مهما كالي عظمتس التاريخ رة . ولرذلرأ رأيرمرا كر ر   رر ري 
ال اعدة أكبر تمثال فث أفغالستا  ودمروا  رجرالربرس ترمراثر رل وآثرار 

 .كث رة ذا  ح ارة   ذية
 وفث العراق دمروا متح   غداد - 
 ودمروا مديمة تدمر األثرية فث س ريا - 
رهرال و مرظراهررا  الردمرار  -  وفترة المعزول مرسث والتشار االه

هدم ا جالب م  المتح  المصر  وسرقر ،   ولرفر  االمرر مرع 
 .متح  مديمة مل    الصع د

كل هذا يش ر أ  الف ر اإلرها ث يعرر  أهرمر رة مرا ترمرلر رس هرذة - 
البالد م  ح ارا  قديمة يرجرب ا  ترهردم وترمردثرر . وفرث مصرر 
التشر  الشاةعا  ح ل تفج ر التماث ل واالثرار  رل وحرترث و رل 
أالمر فعال الث تحط رم عرددا مر  الرترمراثر رل ذا  الر ر رمرة الرفرمر رة 
والث اف ة والف رية مثل تمثال ام كلث م وطس حس   والمثال مخترار 

  .وغ رهم

 ٠٨٨١أبار  وزارة االثار ألرس كرا  هرمران قرالر   قربرل عرام  - 
يسمح  خروج االثار م  مصر و م اف ة الجها  المسئر لرة وكرا  
يسمح للبعثا  التم  ب  إقتسام االثار مع الح  مة الرمرصرريرة إلرس 

لرعرام  ٠٠١ل   محرمآ وال مرمرمر عرآ. ولر ر   ردر قرالر   رقرم 
 تحريم خروج االثار أو إهداةها واغرلرب االثرار الرمرهرر رة  ٠٨٨١

ل   لها آ  سمد أو رقم أو   ر أو مدولة أ  ل   لها بررعر رة 
و التالث يصعب اسرترردادهرا ولر ر  مرؤخررا و رفر رل مرجرهر دا  
مصرية وأتفاقا  دول ة أم   استرداد  ع ها خا ة م  إسراةر رل 

 . واألرد  و عض دول أورو  ة مثل ألمال ا وإيطال ا
 

أعلمي إدارة المتح  المصر   ٧١٠١فث اغسط  العام الما ث 
و عدها  أسا  رع لشرر  إدارة  --ال  قطعة اثرية  ١١ع  إختفا  

متح  الل فر الجديد فث ا  ظبث   رآ ممها تمثال إليزير  وهرث 
تر ع طفلها ح رس وه  التمثال الذ  يعد م      ال طع االثرية 

مما آثار الش  ن ح ل مرترحر   --التث ف د  م  المتح  المصر 
الل فر أ  ظبث الذ  س تم إفتتاحس فث لر فرمربرر الر رادم. وترمراثرر  
االّرا  والشاةعا   هذا الشأ  وك ف ة خروج هذة ال طع الهامة م  

 .مصر
م  المعرو  أ  جم ع متاح  العالم و ال إستثمرا   رهرا جرالرب  - 

 .مصر  تفتخر  ة وت دمة فث اجمل   رة
وم  المعرو  اي ا ألة م  قديرم الرزمر  والربرعرثرا  الرعرلرمر رة  - 

األورو  ة للتم  ب ع  االثار فث االرا ث المصرية كالي ترحرصرل 
علث عدد كب ر م  ال طع التث  تم العثر ر عرلر رهرا وتررسرلرهرا الرث 

 .ح  ماتها فث الخارج
وكث را م  ح ام مصر ت ث  آ وترس خآ للعالقا    مها و    دول  •

اخر  كالي تهديها قطع اثرية  ل معا د كاملة.....  داية م  محمرد 
 .علث والخدي  اسماع ل وت ف ق َوَعبَد الما ر والسادا 

محمد علث أعطث المسال  الرمرصرريرة هردايرا لرترحر ر رق أهردا   •

د ل ماس ة... ويذكر لما التاريخ إلة فرث عرام 
قرر محمد عرلرث والرث مصرر إهردا   ٠٨١٠

 ريطال ا مّسلة تح تم  الثالرث وجرا  قررار 
محمد علث تخل دآ لذكر  إلترصرار األسرطر ل 
اإللجل ز  علث الفرلسث فث معركة أ   قر رر 

اثرمرا   ٠١٨٨البحرريرة فرث أغسرطر  عرام 
االحتالل الفرلسث لمصر ومسرلرة ترحر ترمر  
الثالث تعتبر هث األثر المرصرر  الر حر رد ذو 
ال  مة العال ة الذ  تم ل لة الث  ريطالر را فرث 

وهث مش دة اال  علث لهر التايمز  -وقي غ ر االحتالل البريطالث 
 ٠٨١٠فث العا مة البريطال ة لمد  ممذ عام 

أسر رطري مّسرلرة رمسر ر   ٠٨١١أما المؤكد والم ثق إلة عام  •
الثالث م  امام معبد األقصر  أمر م  محمد علث  رابرا حرترث يرترم 
ل لها الث فرلسا وذلأ أللة كا  متحمسآ لفرلسرا ويرراهراالرمرمر ذج 
الذ  يحتذ   ة ف د كالي الدولة األولث التث ف ر ف رهرا حر ر  قررر 

 .إرسال  عثا  تعل م ة للخارج
أما رحلة ل ل المسلة الشاهر رة مر  األقصرر الرث فررلسرا كرالري  •

مهمة باقة خا ة ألة ال ي جد  حر تبحر آل ة السفر  مر  فررلسرا 
الث األقصر لتحمل المسلة. لذلأ تم  ما  سفر رمرة  رخرمرة وأطرلرق 

 . عل ها إسم األقصر
وعربرر   ٠٨١٠وغادر  السف مة مديمة ط ل   الفرلس ة عرام  •

البحر المت سي لتصل الث دم اط وم  فرع دم اط عبر  الث لرهرر 
الم ل ثم و لي الث األقصر  عد عدة به ر وعمد و  لهرا هرمران 
ثم حفر مجر  كب ر للسف مة حتث ت ترل م  معبد األقصر لرترحرمرل 
المسلة. و عد سم ا  م  تلأ المسلة وتغل فها  الخشب لحمرايرترهرا 
أ حر  عاةدة لفرلسا وقرر الملأ الفرلسث) ل ي  ف لر ربو و رع 
المسلة فث الساحة الحمرا  أو م دا  ال  ل  رد حال ا وه  لرفر  
الم دا  الذ  اعدم ف ة الملأ ل ي  السادس عشرر عر رب الرثر رة 
الفرلس ة وذلأ حتث تطغث  هجة الرمرسرلرة الشرامرخرة عرلرث كرآ رة 

 .إعدام الملأ ل ي  السادس عشر

 ....م  أجل السد العالث •
  .عبد الما ر  حث  معا د الم  ة •
فث خمس ما  ال ر  الما ث عرمردمرا تر ررر  رمرا  السرد الرعرالرث  •

لحماية مصر م  الف ا الا  وألهم ة وج د مصردر داةرم لرتر لر رد 
الطاقة كا  همان ال ث رر مر  الرعر ربرا  أو الرخرسراةرر الرترث كرالري 
ستت بدها مصر لت جة هذا المشروع وأهم هذ، الخساةر كا  معربرد 
ا   سمبل الذ  ر ما كا  مص ر، الغرق تحي م ا، الربرحر ررة الرترث 
ت  لي خل  السد العالث ل ال الدور العظ م لممظمة ال  لس   ح ث 
قاد  حملة عالم ة لتم يل مشروع إل اذ معبد ا ر  سرمربرل ولر رلرس 

مل     4١لم ا   ع دآ ع  م اة الم ل وت ل  هذا المشروع وقتها 
 . دوالر  مساعدة ه لمدا وأمري ا وأسبال ا وألمال ا وإيطال ا

وت ديرا لهذة الجه د أهد  الرة   جمال عبد الما ر مجم عرة  •
 .م  معا د الم  ة لهذ، الدول وإل اذ لها م  االلدثرار ترحري الرمر راة

 معبد دلدور المصر  المري ا •
ح ث اهداة الرة   جمال عبد الما ر  ٠٨٩١وكا  ذلأ فث عام  •

 و  •المري ا واستلمس المتح  االمري ث ) مترو   ل ثا  
ويرجع تاريخ هذا المعبد الث اإلمبراط ر اغسط  وي م ل  با" 
ومماظر مصريس قديمس  اال افة الث ل  ش قبطر رس أ ر رفري الر رس 

 . عد دخ ل المس ح س فث ال ر  الم الد  االول
 
  معبد طافا: فث ه لمدا •
كا  ي ع   رية )ام ركالو المب يس  مث فث العصر الرومالث و قد  •

و أعر رد ترركر ربرس هرمران عرام  ٠٨٩١تم إهداةها الث ه لمدا عرام 
  . متح  االثار  مديمس ل د  ٠٨٩٠

  معبد الل س س : فث إيطال ا •
كا  ي ع فث  الد الم  س   ريس أ ري   ال رل م  قصر أ ريم ُب رد  •

فث عصر الملأ تحتم  التالي وقد تم إهرداةرس الرث إيرطرالر را عرام 
 .ل تم حفظس فث متح  ت ريم  ٠٨٩٩

  معبد دا  د: فث اسبال ا •
كا  ي ع جم ل أس ا   ال رل مر  الشرالل األول عرلرث ال رفرة  •

ل تم و عس  ٠٨٩١الغريبس لمهر الم ل و قد تم إهداةس إلسبال ا عام 
  .فث حدي ة ) ديل اوس تثو  ال رل م  ال صر المل ث فث مدريد

 .جز  م  معبد كال شس فث ألمال ا •
تم اهدا    ا ا  معبد كال شس  راسرم) الربر ا رس الربرطرلرمر رسو الرث  •

 .ألمال ا و تم حفظها فث جماح االثار المصريس فث  رل  
 

 !م  المؤكد
ا  وج د اثار مصريس  الخارج س ا  ما كا  ممها ممح او عرطرايرا 
او هدايا او مما فة مع الجها  التث تم ب و تربرحرث عرلرث ارض 
مصر..و أي اً م  المؤكد ا  همان اآلال  م  ال طع الهامة سر ا  
تماث ل ذهب س و يطلق عل رهرا أهرل الصرعر رد ) مصراخر ريو يرعرر  
الغرل تمام ق متها التاريرخر رة و الرمراديرس و فرث االولرس االخر رر، 

 ارتفعي األ  ا  االمم س تسال أي  و ك   و لماذا ؟
 

للصحفرث عربرد الرمرا رر سرالمرة  ٧١٠١/  ٨/  ٠٩وفث م ال  در 
رة   تحرير األهرام سا  ا وفث  الغ ت دم  ة للس رد لربر رل احرمرد 
 ادق الماةب العام ع  متح  الل فر أ  ظبث وما يح ية م  عردد 
هاةل للم تم ا  الفرع ل ة   مها ت ا  ي كاملة للعرض... والسرؤال 
متث خرجي م  مصر وم  حامل ال رار. وإذا كرالري عر  طرريرق 

 متح  الل فر الفرلسث .. هل وافق الجالب المصر ؟
ممذ ح الث تسع سم ا  قاد الدكت ر زاهث ح اس حرمرلرة واسرعرة 
ل ق  مشروع متح  ا  ظبث  عد و  ل معل ما  ترفر رد عررض 
ال طع المصرية   ثافة عال ة وكا  الدكت ر زاهرث وقرترهرا األمر ر  
العام للمجل  االعلث لآلثار وقال وقتها ) إ  المصالح   ر   رلردا  
العالم المختلفة ال تبرر لهب االثار المصرية وتح يلرهرا الرث سرلرع 
تباع وتشتر  فث مشروعا  متحف ة ت ام فث دول اخرر  مرثرلرمرا 

 يحدث      اري  وا  ظبث
  ررورة تشر ر رل  ٧١٠٩وقد طالب وزير االثار خالد عمالث عام 

لجمة م  وزارة االثار والخارج ة والرعردل لرلرعرمرل مرع اإللرترر ر ل 
وخبرا  ال ال   الدولث للتعامل مع هذا المل  المراز  مري االثرار 

 المهر ة
متح  الل فر  اري  وحد، ي م خرمرسرة اآلال  قرطرعرة مصرريرة 

 . للعرض ي ا  لها مئة ال  قطعة فث المخاز 
مرلر ر   ير رو  ٠١١ومتح  الل فر أ  ظبث تجاوز  تر رلرفرترس ال

 مبلغ  ٧١٠١وهمان اتفاق ة     اإلمارا  وفرلسا تم ت ق عها عام 
 .مل ار دوالر . س   يفتتح متح  أ  ظبث فث ل فمبر ال ادم ١ ٠

  ......واآل 
يماير لم ت   مجرد رفض الو اع إجتماع ة   در مرا  ٧٢إ  ث رة 

فجر  فث لف س المصري   بع را جرارفرا لرحر  مرا هر  مصرر  
وممها االثار المهر ة والثروا  الممه  ة للخارج وقد تصدر لرهرذا 
الم   ع الدكت ر  سام الشماع المحرا رر  ر رلر رة االثرار وكرالري 
همان مشاحما  وطالب  ت ديم طلب لل  لس   السترداد تلأ ال طرع 
الغال ة ممها راس المل ة لفرت تث وتمثال ) حم إ  تر و الرمرهرمردس 
الذ   مث الهرم وهما مر جر دا  فرث ألرمرالر را وحرجرر ربر رد فرث 
 ريطال ا ول حة الزور ان الت ر يرم فرث مرترحر  الرلر فرر  ربرارير  
والمسال  الم ج دة فث أمري ا وفرلسا وإيطال ا وحدها  ها أكرثرر 

  مّسلة ٠٢م  
م   ع تهريب التا    الفرع لث داخل كمبة لر ر  الر حر رد ال  
همان باحما  ) ك لت مرا و  خمة لم ل الب راةرع ترخرترفرث فر رهرا 
االثار وقريبا تم  بي أر رعرة براحرمرا   رداخرلرهرا مرحرتر يرا  مر  

 .ال ص ر المل  ة العثمال ة متجهة الث الخل ج
وال ارثة ل   ف ي التم  ب العش اةث تحي ممرازل أهرالرث األقصرر 
والصع د ول   الرمرتراحر  والرمرخراز  الرمرفرروض الرهرا مرراقربرة 
  ام را  وحرس وإدارة ورغم ذلأ يتم سرقة عشرا  اآلال  م  

 .. ...ال طع االثرية التث ال ت در  مال
 .....ومازال المل  مف  دآ

 

 قطرا  المد 
و لتمث هذا األسب ع رسالة م  الصدي رة لرادرة جرادالرلرة زوجرة 
رجل الخ ر الل ا  جاد هللا ا   رامث ... الذ  يسرعرث داةرمرا لرعرمرل 
الخ ر ألهل  ع د مصر والذ  حاول مجتهدآ لاد  مصر  لرجرمرع 
الجال ة ... وه  م  الشخص ا  التث أعرترز  رهرا واحرمرل لرهرا كرل 

  . الت دير
فث رسالة زوجرترة السر ردة لرادرة وجرد  فر رهرا لرمرسرة إلسرالر رة 

  ... جم لة ... وأحببي ا  ال لها لل ارئ.. كما هث
 

) اثما  زيارتث لمصر .. إحب التردد علث ال ماة  واألديررة ألخرذ 
 ركتها والتشفع  ال ديس   وأح الا يسعدلث الب را   رهرا عردة ايرام 
ح ث استمتع  الج  الروحث الرجرمر رل وأبرعرر أ  روحرث تررترفرع 

  . وسالم يح طمث م  كل جالب
ومع كثرة تردد  لل ماة  واألديرة فث ال طر . هرمران مر اقر  ال 
يم   لس الها ويختزلها ال لب والع ل مهما مر  السرمر ا  مرمرهرا 
قداس ح رتة فث أحد  األديرة وكا  وقي   ام الس دة الرعرذرا  
وح   جا  وقي التماول أمسأ األل ال اه  الرمر ر ررفر   وخراطرب 

 ...الشعب قاةال
  اللث مش  ايم... يت دم للتماول ويص م •
  اللث مش معتر  .. يت دم للتماول ويعتر  •
)  ايم م  ل لتهاو .. يتر ردم لرلرترمراول ور رمرا  ساللث مش محتر •

 يحللة
  اللث مزعل اخ ة .. يت دم للتماول ويروح يط ب خاطر اخ ة •
  اللث زعال  م  اخ ة .. أغفر يا ا مث وتعال أتماول •
  .كل م .. محال   ومبارك   تعال ا وت دم ا للمماولة •
فث س    والبهار سمعي هذة العبارا  وكأ      م  السما   •

يس ي فث قلبث ك طرا  المد  الط بة . كرثر ررا مرا سرمرعري اآل را  
) االلبرا ال همة ي  ل   أ  ر ما  س ي وإلهما ط ب .... ول   كلما  

  وقتها و حي لث  الفعل معمث كلمةاللة البس ي الط بفامو 
س دلا كا  مثال حث للس د المس ح الذ   احب الخطأة والرزلراة  •

 .والعشرارير ر  و رعرمرق مرحربرترأ كرا  سربربرا لرخرال  الر رثر ررير 
 ... اذكرلا امام عرش ر ما يس ع •
  .و لث ... ل ث ما ل مل أيامما  سالم .. كما أكملي أيامأ  سالم •
 

 والث الل ا  فث العدد ال ادم
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 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 

 بقلم وريشة: جون كرياقوس
 

كان الرب يسوع يعبر ويصف نفسه فى مواقف كثيرة على أنه 
"أبن اإلنسان".. !؟ وربما يبدو للكثيرين بأن االجابة بسيطة 
والتدعو الى التفسير أو التعجب، وهذا حقا ولكنها هى كذلك أيضا 
موضع للتساؤل واإليضاح بل والتأمل حول هذا التعبير..! وحيث 
معروف عن عقيدة كنيستنا بأن السيد المسيح له الهوت كامل كما 
له ناسوت كامل كما أن الهوته متحد إتحاد تام بناسوته وبغير 
أختالط وال أمتزاج وال تغير) وهو ما نردده فى صالتنا( وهو 
أيضا ما يقال فى القداس اآللهى" إن الهوته لم يفارق ناسوته لحظة 

وعظيمةهو سر التقوى، هللا ظهر فى واحدة وال طرفة عين"..
( وكما وضح معلم األجيال فى أحدى مؤلفاته أن 6113تى 1)الجسد

إتحاد الطبيعتين اإللهية والبشرية داخل السيدة العذراء فتكونت منها 
الطبيعة الواحدة وهى طبيعة هللا الكلمة المتجسد وفى قول المالك 

القدوس لها1"الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظلك فذلك أيضا 
، وذلك القول أشبه عندما يقال أن المولود منك يدعى أبن هللا"

أتحاد النفس والجسد فى طبيعة واحدة عند البشر،فلهذا من المقبول 
وبذلك أن نؤمن بأتحاد الالهوت والناسوت هى فى إتحاد تام واحد! 

فاتحا الطريق الى الفردوس فالرب الفادى جاء وأخذ جسدا يتألم، 
"بالباب" الذى فتح فى جنبه..بل وظن صالبوه أن بموت ربنا تموت 
عالماته معه.!! ولكن العكس فقد صارت للبشرية من خالله فى أن 

 تتقبل الحياة من معينها..
                                                                                                                 

  السيد المسيح : أبن اإلنسان..وهو فى الجسد:
الذى جاء منن أبنننة اإلنسنان )النعنذراء منرينم(بنالنجنسند فصنار  فهو

منها..وبالتالى وفى الجسد كطفل رضع منها، وهربوا به الى مصنر
)وعاش على أرض مصر ثالث سنوات ونصف(،وتعنمند فنى ننهنر 
األردن،ودعى الى عرس قانا الجليل،ونام فنى منركنب منع النرسنل 
وأيقظوه فهدأ البحر،وأستراح بنجناننب النبن نر،بنل وبنكنى عننند قنبنر 
لعازر،ودخل أورشلينم راكنبنا جنحن  أبنن أتنان،وأمسنكنوه النينهنود 
لرؤسائهم،وبصق على وجهه،وأقتسموا ثيابه، وعلق بالنجنسند عنلنى 
الصليب، وطعن بالحربة فى جنبه،أذاقوه الخل والنمنرارة، وصنر  
إلهى إلهى لماذا تركتنى،ومصلوبا منع لصنينن،وتنم تنحنننين  جسنده 
وتكفينه بيد يوسف الرامى ونيقوديموس،الرسل لم يجدوه فنى النقنبنر 

وهكككذا فكيك كبكيكر أبكن لكن مريم شهدته فى الجسد وحاولنت لنمنسنه..
لكيك  . فنفنى قنولنه1"اإلنسان لت بر عن ناسوته )ولكن للهوته م ا(.

أحد ص د الى السماء إال الذى نزل من السماء إبكن اإلنسكان الكذى 
(..وفى تأكيده "إن أبنن اإلنسنان هنو رب 1616)يوهو فى السماء"

السبت أيضا".."وقوله1"إن أبن اإلنسان هنو النذى سنيندينن النعنالنم" 
وغيرها من األقوال والتى تعبرعلى قوله بأنه أبن اإلنسان والتنى ال 
تدل على الطبيعة البشرية وحدها وكما ال تندل فنقن  عنلنى النجناننب 
اللهوتى وحده..والمتكلم بهذه األقوال والوصف هو يسوع أبن منرينم 
وفى نفس الوقت هو أبن هللا الديان..ومع ذلك لنرى بأختصار أيضنا 

 الجانب األلهى وكيف يمكن أن يوصف ...
       

  السيد المسيح أبن اإلنسان..هو إلها متجسدا:
الرعاة شهدوا المالئكة ترتل فحضروا وأيضا كما النمنجنوس قندمنوا 
له الهدايا، وحول الماء الى خمر،أشبع الجموع واأللوف فى النبنرينة 

وعكن من خمس خبزات وسمكتين،كما كشف للسامرية عن ماضيها 
ألهويته، قام بف ل اآليات وال جائب والم جزات المتنوعة ، وأقكام 

أيام، هنتنفنوا ومنجندتنه  4وخاصة لعازر الذى ظل فى القبر  الموتى
الجموع عند دخوله أورشليم، رد أذن النحنارس والنذى قنطنعنهنا لنه 

،األرض تزلزلة وأرت دت الطبي ة وهو م لقا على الصليب، بطرس
وأنشقت وتصدعت الصخور، وخرجنوا  وكيف أنشق حجاب الهيكل

المحبوسون من فى القبور بأمره، وهو الذى سمح للص المنصنلنوب 
وكما ذكر من قبل بكقكيكامكه فكى الكيكوم بأن يكون معه فى الفردوس، 

، وهو الذى دخل على التالميذ واألبواب مغلقة، وسمح لتنومنا اليالث
وبالكتكالكى   ربى أنت هو إلهى.."أن يمس جروحه والذى قال فورا1"

أن الذى ولد من ال ذراء هو أبن هللا وهو فى نف  الوقت هكو أبكن 
، وأيضنا كنمنا قنال النمنالك" النقندوس اإلنسان كما قال عن نكفكسكه

المولود منك يدعى أبن هللا" بل حيننمنا زارت النعنذراء النينصنابنات 
.فنهنذا كنلنه :"من أين لى هذا أن تأتى أم ربى إلكى".والتى قالت لها

ليؤكد بأنه أبن هللا الوحيد وهو الذى نزل من السنمناء وتنجنسند، إذن 
الننمننركننز األول لننه هننو الهننوتننه والننذى نننزل فننى بننطننن الننعننذراء 

)ينو  ولهذا قال لهم:"قبل أن يكككون إبكراهكيكم أنكا ككأئكن"وتجسد..
( . كما عند أستشهاد القدينس إسنطنفناننوس والنذى قنال وقنت 8515

ها أنا أنظر السماء منفنتنوحنة، ".. –وهم يقذفونه بالحجارة–استشهاده 
 ( 8315)أع  وأبن اإلنسان قائم عن يمين هللا

                                                             
  فهكذا فالسيد المسيح جسد وإله م ا:

فعند ختانه وتقديمه فى الهيكل حمله سمعان الشيخ على ذراعيه فنلنو 
لم يكن إلها إذا لمن قال سمعان 1اطلق عبدك..ألن عينى قد أبصنرتنا 
خالصك..وعند عماده بيد يوحنا المعنمندان كناننت شنهنادة هللا اآلب 

إبنى الوحيند النذى بنه سنررت" ) وينالحن  كنلنمنة  هو  هذاوبقوله"
..وأيضا ما قاله يوحنا المعمندان  -أى مفرد ولي  ألثنين  –"هذا" 

قلت عنه أن الذى يأتى بعدى هذا الذى " عندما أشار للمسيح بقوله:
صار قدامى، ألنه كان قبلى"..ولو لم يكن إلها فكيف الرياح والبحنر 
يأمرهما فسكتوا تماما.!..وأيضا وهو فى الجسد يفتح عنينن األعنمنى 
ولكى يبصر األعمى.. وفيما بعد عندما يقابل يسوع فسأله الذى كان 

ومن هو أبن هللا فيجيبه الرب" قد رأيته،والذى يتكلكم مك كك أعمى 
وهنا عملنينة   –( ..كذلك فى األعمى يصنع طينا 5168) يو هو هو"

ويصننع لنمعنمنى عنينن.!. وبنالنتنالنى فنهنو هللا  -خلق بمعنى الكلمة
المتجسد وظهر فى النجنسند..أيضنا أننه مشنى عنلنى النمناء بنجنسنده 
وشاهده التالميذ..وما يبرهن أيضا بأنه الكلمة المنتنجنسند...) وأيضنا 

لننبننعننا مننعننجننزاتننه 
األخنننرى( .. كنننمنننا 
وهو على الصنلنينب 
مننعننلننقننا فننقنند ثننارت 
الننطننبننيننعننة فننكننانننت 
ظلمة عنلنى األرض 
حننننيننننث أظننننلننننمننننت 
الشننننمننننس وأنشننننق 
حنننننننننننننننننجننننننننننننننننناب 

ككذلكك بك كد الهينكنل..
القيامة فقد أككل مك  
تالميذه عند بكيكيكر  

، بل وبنأمنره طبرية 
تنننمنننتنننلننن  الشنننبنننكنننة 
بالسمك..وقد أوضنح 
ذلك منعنلنم األجنينال 

ينو  1مستشهدا من )
فككأن لككم تكككككن (  316

هككنككاد وحككد  بككيككن 
الهكككوت الكككمكككسكككيكككح 
ونككككاسككككوتككككه فككككى 
المشيئة فهل يكككون 
هنكاد تك كارض إذن 
أو صككككككككككككككرا  

..فكينف داخلى،حاشا
إذن يكنون النمنسنينح 
قدوة لنا ومثاال،حتى 
كما سلك ذاك نسنلنك 
نحن أيضا.. وبنالنبنر 
الكامنل النذى عناش 
فيه المسيح النقندوس 
فكككككككككان مشككككيككككئككككة 
نككاسككوتككه كككمككا هككى 
مشيئة الهكوتكه إذن 
بالتالى فهى مشيكئكة 
واحد  وكذلك يككون 
الفك كل واحكد ودون 
تفرقة أو تميز بكيكن 

واألقوال كال منهما..
مكا األلهية النكنثنينرة 

تؤكد الغرض األلهى:"ابن اإلنسان قكد جكاء لكككى يكاكلك  مكا قكد 
وهذه هى أيضا نفس أرادة األب والذى "أحبننا وأرسنل أبنننه  هلك"

( وألجنل خنالنصنننا وأيضنا كناننت فنى 1:14ينو1كفارة لخطايانا )
                     قيامته للتأكيد التام بالرجاء الحقيقى من خالله وحده.      

  
 فداء األبن بواسطة "الهوته وناسوته "م ا : 

فليس من الغريب فى محبة هللا لإلنسان لخالنصنه وذلنك منن خنالل 
تجسد أبنه وفدائه عن البشرية ولم يكن ذلك  سنوى أن ينأخنذ جسندا 

لعقوبة الموت)مننذ سنقنوط  -نيابة عنا -بشريا كامال وذلك لكى يوفى
اإلنسان وطرده من الفردوس( وبالتالى ألجل هذا الهندف كنان البند 
أن يلتقى باإلنسان ومشاركته فى اللحم والدم بنل ومنن خنالل هالمنه 
وأتعابه ولينطبق القول والمعنى1 "عنمناننوئنينل") النذى تنفنسنره هللا 

قول القدي  جيروم منكاجكيكا هللا:"أنكا مكديكون لكك معنا(..وأستعير 
ياسيدى  ألجل األهانات التى بها أفتديتكنكى أككيكر مكمكا أنكا مكديكون 
لقدرتك التى بها خلقتنى، ألنك خلقتنى بككلكمكة، لكككن خكالكصكك لكى 

..فلهذا أحتمل الهزء والعار بل وبنمنوتنه أستوجب أهانات وأوجا "
على الصليب نيابة عنا وهو الخالق بل وهو الكلمة النمنتنجنسند اإللنه 
المتأنس والذى هو إله حق من اله حق والذى تجسد بأنسانية كنامنلنة 
دون أى خطية ألجل خالص البشرية دون إستثنناء، وبنالنتنالنى دفنع 
الديون عنا ويذكر "انه بندون سنفنك دم ال تنحنصنل منغنفنرة")عنب 

وهكذا فمن بركات التكجكسكد والكفكداء..فكقكد صكار الكمكؤمكن (  6615
بالمسيح هيكال للروح القدس ومسكنا هلل)وعن قول المتنيح األنكبكا 

( ومع تأكيد قول الرب"1 أن أحبنى أحد يحف  كالمى ويحنبنه يؤأن 
وأيضا فالقكديك  أثكنكاسكيكوس أبى وإليه نأتى وعنده نجعل مقامنا"..

م  تقكديكمكه الكبكراهكيكن  -فى كتابه"تجسد الكلمة" فقد أتى المسيح
على الهوته وبواسطة أعماله وذلك لييرر البشر من مك كصكيكتكهكم 
القديمة ولكى يظهر أنه أقوى من الموت وألظهار بأن جسده عديم 

 الفساد وكبكور  لقيامة الجمي 
                                                                               

  ويقهر الموت ألجل حيا  جديد :
فقد قال بولس الرسول1"قام المسيح وصار بناكنورة النراقندينن فنأننه 

فكيكقكا كما فى هدم يموت الجميع هكذا فى المسيح سنينحنينا النجنمنينع"
بذبيية جسده وض  حدا ليكم الكمكوت، والكذى ككان قكائكمكا ضكدنكا 
ووض  بداية جديد  للييا  بكرجكاء الكقكيكامكة مكن األمكوات والكذى 

وكما قال القديس أثناسيوس" ألنه إن كان بأنسان قد سناد أعطاه لنا..
الموت على البشر لهذا السبب أيضا بطل الموت وتمت قيامة الحيناة 

..فأنه إذ الكمكوت بكأنسكان، وبكأنسكان أيضكا قكيكامكة بتأنس كلمة هللا
األموات،كما فى آدم يموت الجميك  فكهكككذا فكى الكمكسكيكح سكيكيكيكا 

( وهذا السنبنب  األول منن أجنلنه تنأننس 61-  66118كو 1)الجمي 
المخلص..وبالتالى لتجديد الطبيعة البشرية من الفساد الذى أصنابنهنا 

فكأن الكمكسكيكح هكو أول مكن يكقكيكم نكفكسكه بكنكفكسكه من قبل..ولهذا 
فالآلهوت أقام الناسوت، وقام قيامة حيث الموت ب دها فهو الكيكى 

"أين شوكتك ياموت؟ أين غنلنبنتنك يناهناوينة؟، وقنام الذى ال يموت :
الشيطان وأيضا أنتصرعلى الكمكوت بجسد نورانى روحانى، فسحق 

وأكد ألوهيته وفتح الفردوس السماوى وكما أكده بطرس الرسكول 
"فالالهوت أقام الناسوت" ناقضا أوجا  الموت إذ لم يكن مكمكككنكا 

والغرابة ألنه هو النقنادرعنلنى كنل شن  وحنينث ال أن يمسك منه"
بككل وصككار الككمككوت فككيككمككا بكك ككد شككهككو  يننعننسننر عننلننيننه شنن  ..

القديسين"..وقيامة السيد الكمكسكيكح هكذه هكة رككيكز  إيكمكان ككل 
بنل كنان كنل  المسيييين،ولوال القيامة ما كان لنا رجاء أو أبكديكة،

لنذلنك إهنتنم النرب يسنوع 115  18كنو  1شيء يبطل حتى اإلينمنان
بطرق متنوعة فنفني كنل ظنهنور كنان يسنتنخندم   بتأكيد حقيقة قيامته 

 برهاناً مختلفاً ليؤكد أنه حقا قام. 
            

وأخيرا أنتهز فرصة عيد الكقكيكامكة الكمكجكيكد ألقكدم لصكاحكب  
الغبطة البابا الم ظم األنبا تواضروس اليانى أطيكب وأخكلك  
التهانى ولشريكه فى الادمة الرسولية األنبا دانيكيكل آدام هللا 
حياتهما سنين عديد  وأزمنة سالمة مديد ، وأيضا بالتكهكانكى 
لكل كهنة سيدنى الميبة للسالم ولكلكشك كب الكقكبكطكى فكى ككل 

  ..   فالمسيح قكام   ..   ولكى يهبنا هللا دائما قو  وفرح قيامته مكان
 باليقيقة قام.. وكل عام وأنتم بكل خير وسالم

 
 قول للتأمل:

  
قدم رجل بريء تماما، نفسه ضيية من أجل مصلية اآلخكريكن، *  

بما فة ذلك أعدائه، وأصبح فدية عن ال الم. لقد كان عمال ميكالكيكا. 
  ) المهاتما غاندي(
                     

* ألننا نؤمن أن كل شةء قد ُخلق بواسطة االبكن ال نسكتكطكيك  أن 
كا، ألنكه  نيسبه كواحٍد من الكل )المالوقات(، بل هو غيّكرهكا تكمكامأل
لي  ضمن الطبائ  المالوقة، بل ن ترف أنه وحده بالطبي كة اإللكه 

 )القدي  غريغوريوس النيسة(اليق 
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 عرض من: جون كرياقوس
 
  

ملياي د الر د ئي تيالس لحةياي أيت ايي  ايعيملحياي  لحي ي    23
 لحم ضي 

ذكرت الحكومة االسترالية أن السائحين األجانب أنفقوا أكثرر 
مليار دوالر أمرركركر    43مليار دوالر استرالى ) 314من 

فى أستراليا العام الماضى وأن ربر  ذر ا الرمرجرلرم جرا  مرن 
الصينيين وقال وزكر السياحة ستيفن سريروبرو هن ذر ا الررقر  

مليار  3٫3% على العام السابق وأضاف 6كمثل زكادة بنسجة 
دوالر هلى االقتصاد وتشير األرقرام األيريررة الصرادرة عرن 

الرترابرعرة لرلرحركرومرة  «هنترناشيونال فيزكتورز سيرفر »ذيئة 
داون »مليون سائح أجنجى زاروا  11األسترالية هلى أن نحو 

% مرقرارنرة برعرام 6العرام الرمراضر ي برزكرادة قردرذرا  «أندر
3116. 

وكانت الصين ذى صاحجة أكجر رق  للزائركن حيث زاد عدد 
مليونا فى غضرون عرام.  131مليون هلى  111سائحيها من 

% 13مليارات دوالري بزكادة نسجرترهرا  113وأنفقوا وحدذ  
. وسجلت اعداد الرزوار مرن الرهرنردي فضر   3116على عام 

عن األموال التى أنفقوذاي أقوى نموي حيث ارتف  كل منرهرمرا 
وتمترعرت جرزكررة تسرمرانريرا بر قروى 3112% عام 16بنسجة 

معدل نمو فى الج دي حيث ارتف  انفاق السياح األجانرب برهرا 
% عرلرى مردى 01% ي ل العام وارتف  برنرسرجرة 41بنسجة 

السنوات الث ث الماضيةي وفقا لجيانات الرحركرومرة. وقرد زار 
ث ثة م كين سائح دار أوبرا سريردنر ي الروجرهرة األولرى فرى 

مرلريرون سرائرح  32أستراليا للزوار األجانبي فى حريرن زار 
ألر  زائرر  133جسر مينا  سيدن ي ويارج سريردنر . قرام 
 أجنجى بجولة فى الحاجز المرجانى العظي .

 

رزيمة لحهجمة: لحمصميون ب حخ دج حايهي  رئيي بي حي يم  
 ضا مصم  

وصررفررت السررفرريررر نررجرريررلررة مرركرررمي وزكرررة الررهررجرررة وشررئررون 
المصركيرن برالرجرارجي االنرترجرابرات فر  الرجرارج برالرعرر  

سرتركرون  3111االنتجابي مؤكدة أن الكتلة التصوكتريرة فر  
وأضافت ي ل تصركحات صحرفريرة  3113أكجر بكثير من. 

أن المصركين بالجارج لردكرهر  حرن و رنر ي وعرلرى وعر  
بالحرب الدائرة ضد مصر وأوضحت أن  وابير المصركين 
واالحتفاالت تجر  أي لسان كتكل  عن مصرر برالسرلرب فر  

 الجارج.
  

يم س قالس لحذكمى لحة الات حيمأياي   «تولضمرس»لحب ب  
 لحب ب  شنوالة

ترأ  الجابا تواضرو  الثانر ي 
بررابررا ادسرركررنرردركررة وبرر ررركررر  

ي 12الكرازة المرقسيرةي السرجرت
ص ة قدا  الر كررى السرادسرة 
لنياحة الجابا شنودة الرثرالرث مرن 
دكرر السريرردة الررعر را  السرركرران 

بوادى الن رون ف  محافظة الجحيرة حضر القدا  عدد مرن 
أساقفة المجم  المقد  منه  األنجا هرميا األسق  العام واالنجا 
تادر  أسق  بورسعريرد واألنرجرا بريرشروى مر رران دمريرا ي 
ورذجان أدكرة وادي الن رون وعردد كرجريرر جرد ا مرن أقرجرا  
 12مصر بمجتل  محافظاتها ..توف  الجابرا شرنرودة الرثرالرث 

ي وف  عهرد  أنشر  112وكعتجر الجابا رق   3113مار  عام 
العدكد من األدكرة القج ية يارج القاذرة وأعاد ترعرمريرر عردد 

 111كجير من األدكرة الت  اندثرتي وتمت سيامة أكثر مرن 
 أسق  وهلى جانب وظيفته الدكنية اذت  بالشعر والكتابة. 

 

ك  حلعصويي  ايي  666دلهب س مصمي س ب حةواللن يقط ن 
 لنعخ ب س لحمت ات

كر   611ق عت راذرجرات مصرركرات فرى السرودان مسرافرة 
لررالدال  برر صررواتررهررن فررى الررجررولررة 
األولررى لرر نررتررجررابررات الرررئرراسرريررة 

ي حرريررث قرردمررن مررن والكررة 3111
سررنررار هلررى الررجررر رروم لررالدال  
برر صررواتررهررن فررى مررقررر السررفررارة 
الررمررصررركررة فررى الررجررر رروم وقررال 

السررفرريررر الررمررصرررى فررى الررجررر ررومي أسررامررة شررلررترروتي هن 
المصركين كتوافدون لالدال  ب صواته  فرى الرجرولرة األولرى 
ل نتجابات الرئاسيةي موضحا أن هقرجرال الرمرصرركريرن لرلريروم 
الثانى على التوالى هلى مقر السفارة جيدي مروضرحرا أن عردد 
من المصركين ق عوا مسافات  وكلة للوصول هلى الجر وم 
لالدال  ب صواته ي ما كدل على وجود وعى واذتمام من قجرل 
أبنا  الجالية المصركرة برقرضراكرا الرو رني وحررصرهر  عرلرى 

 ممارسة حقه  الدستورى والقانونى.
  

إقب ل من لحمصميان حإلال ء بأصولته  اي ث ن  ي   لنعخ ب س 
 لحمت ات بأاعملحا 

هقجال من المصركين لالدال  ب صواته  فرى 

أستراليا انرترجرابرات الررئراسرة الرمرصرركرةي 

شهدت فى ثان أكام انر ر قرهرا برالرعراصرمرة 

األسررترررالرريررة كررانررجررراي هقررجرراال كررثرريررفررا مررن  

المصركين لالدال  ب صواته ي حريرث رفر  

النايجون األع م المصركة دايل مقر القنصرلريرة قرجرل وبرعرد 

 التصوكت.

 

 نا أت لألنب   نطوناوس  اقف منفلوط  
هنتقل هلى األمجاد السرمراوكرة نريرافرة الرحرجرر 
الجليل األنجا انر رونريرو  اسرقر  مرنرفرلرو  
وتوابعها بعد صراع م  الرمررو وسرترقرام 
الص ة على الرجرثرمران غردا  بردكرر األمريرر 

فر   1011مراكرو  41بمرنرفرلرو  ولرد فر  
محافظة قنا باس  ذكركا عزت وحصل على 

مررن  1022شررهررادة برركررالرروركررو   ررب األسررنرران عررام 
جامعةالقاذرة ة يدم ف  مدكنة قنا وضواحيها ذذب هلرى دكرر 

.. وتررذرب بر سر  1011دكسرمرجرر  1الع را  السركران فر  
ي بريرد 1016كرونريرجرو 10كحنن السركان  تاركخ الكهنوت: 

قداسة الجابا شنود  الثالث سي  أسقف ا م  آيركن ف  كروم عريرد 

ب س  االنرجرا انر رونريرو  بريرد م   1016: كونيو 33العنصرة.
قداسة الجابا شنودة الثالرث..وقرد نرعر  األنرجرا مروسر  أسرقر  
الشجاب رحيل أسق  منفلرو  األنرجرا أنر رونريرو ي وقرال لره 
غ وة ياصة ف  قلج ي وقلوب جمي  األقجرا ي وذرو أسرقر  

 مسقط رأس .
 

 لحةاةي يهنئ بوتان بإئ الة لنعخ به دتاة ً حمراا 
تقدم الرئين عجد الفتاح السيس  بجالر  الرترهرنرئرة لرلررئريرن 
الروسى ف دكمير بوتيني بمناسجة هعادة انتجابه لفترة رئاسية 
جدكدةي متمنيرا  لره الرتروفريرق والرنرجراحي ولرلرشرعرب الرروسر  
الصدكق المرزكرد مرن الرترقردم واالزدذراري ومشريردا  فر  ذر ا 
اد ار بالع قات االسرترراتريرجريرة الرترى ترجرمر  بريرن مصرر 
وروسرريررا وحرررل الرردولررترريررن الررمررسررتررمررر عررلررى ترر رروكرررذررا 

 وتعزكزذاي بما كحقق مصالح الشعجين الصدكقين 
 

 لحب ب  : ي عف  بذكمي لحقمص الع ؤس لحةمي ني  
التقى الجابا تواضرو  الثان  حسب بوابة الرفرجرر برهريرئرة     

التدركن و لجة و الجات معهد الرعاكة والرترربريرة برحرضرور 
األنجا موس  أسق  الشجاب واألنجا تادر  م ران بورسعريرد 
واألنجا متاؤ  أسق  ورئين دكر السركان وقال قداسة الجرابرا 
ي ل اللقا  ال ي أقي  تحرت شرعرار رعراة حسرب قرلرجر  دار 
موضوعها عن أساسيات الرعاكرة ومر مرح الرراعر . وجرا  

ئيقيا لنيعيهي ء قيالس لقا  قداسة الجابا م  دارسر  الرمرعرهرد 
لحذكمى لحة الات حقالايت لحيبي بي  شينيوالة لحيلي حي  رلحيلي مين 
حلملها لحقمص الع ؤس لحةمي ني، رلحذي  قا  بكي تيادلتيايت 

 .لحةااة لح ذدلء بايم لحةمي ن بولالي لحنطمرن
 

 اليم لحم مق ي عف  ب اا لحصلاا 
رأ  نريرافرة الررحرجرر الرجررلريرل األنرجررا 

بيجول أسق  ورئريرن دكرر السريردة 

الرعرر را  الرمررحرررق برر سرريرو  صرر ة 

براكررر عرريررد الصررلريرربي وذلرر  برردكررر 

السيدة الرعر را  الرمرحررق بر سريرو  

بمشاركة اآلبا  رذجان الدكر.  والجردكرر برالر كرر أن األدكررة 

 والكنائن القج ية تحتفل اليوم بعيد الصليب 

 
 م م  م جي جبملن.. تفوز بج تزة لحقن ئت رلحشج ئت

كرمت جامعة باكوال ف  الميرادا جرنروب 
لحيميليقيبيت ..  م م  م جي جبملنكاليفورنيا 

بمنحهرا جرائرزة ”    ب أل  تميزل لحمصميت“ 
تشارلز كرولسرون السرنروكرة لرلرقرنراعرة و 
الشجاعة.. و ذل  على يدماتها الجريرركرة 
و أعمالها ادنسانية و ألقت مرامرا مراجر  
كلمتها و تضمنت كلمة عن شهدا  ليجرجراي 
أبنا  يدمة ماما ماج  ف  محافظة المنيرا 
كما قدمت نصائح للشجاب.. قدمت الشكر 

للسل ات المصركة و المسؤلين على كافة يدماته  و يصرت 
بالشكر الدكتورة غادة وال  وزكررة الرترضرامرن االجرترمراعر  

 على كافة مجهودتها
 

إدهي بياي  إحيي مي يكيميت  مين لحيارحيت  26لحن تا لح    ي ا  
 طولدئ  اعهالاه  لحكن تس

 41أمر النائب العام المستشار نجيل أحرمرد صرادقي برةحرالرة 
هرذابيا هلى محكمة جناكرات أمرن الردولرة الرعرلريرا  روارى ي 
وذل  لتشكيله  جماعة هرذابية ترعرترنرق األفركرار الرتركرفريرركرة 
لتنظير  داعرا ادرذرابر  وترمروكرل ترلر  الرجرلريرة براألمروال 
واألسلحة والمتفجرات وهمردادذرا برالرمرعرلرومرات والرمر ذات 
اآلمنة دكوا  أعضائها وارتكاب جرائ  استرهرداف الركرنرائرن 
والموا نين المسيحيين والمنشآت الحريروكرة لرلردولرةي وترلرقر  
تدركجات عسكركة بمعسكرات تنظي  داعا بسروركرا ولريرجريرا 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بةشراف المستشار يالد ضيرا  
المحام  العام األول للرنريرابرةي قرد براشررت الرترحرقريرقرات فر  
القضيةي ف  ضو  ما تسلمته مرن ترحرركرات أجرراذرا قر راع 
األمن الو ن  بوزارة الدايلريرةي والر ي ترمركرن مرن ترحردكرد 
أعضا  التنظي  ادرذاب  وأغراضه والقجض على عناصر ي 
وذل  نفاذا لالذن الصادر به ا الش ن من النيابة وقجل قيامرهر  
باستهداف هحدى الكنرائرن برمرنر رقرة الرعرصرافررة برمرحرافرظرة 
 ادسكندركة والت  سجق رصدذا بمعرفة عناصر التنظي  

 

شاخ لألزهم رلحب ب  تولضمرس اي أف  تيكيميي  لألميهي س   
 لحمل حا س

وصل من  قليلي شيخ األزذر الشرك  الدكتور أحمد ال ريرب 
والجابا تواضرو  الثان ي لمقر االحترفرال برعريرد األم برفرنردق 
 الماسةي لتكرك  األمهات المثاليات على مستوى الجمهوركة.
وكحضر الحفل الرئين عجد الفتاح السيس  وقركرنرترهي وعردد 

من المسئولين بالمجلن القوم  لرلرمررأة ووزكررة الرترضرامرن 

االجتماع  ووزكرة التج يط وعدد من المسرؤولريرن وكرانرت 

وزكرة التضامن االجتماع  غادة والر ي قرد أعرلرنرت أسرمرا  

األمهات المثالياتي وجا ت األم المثالية األولى على مستوى 

الجمهوركةي سلوى كحيى سعد عامر من محافظرة الرجريرزة ي 

والثانية "ثنا  بشاى غالى" من محرافرظرة أسريرو ي والرثرالرثرة 

 "الماظ ابو السعود كرد" من الفيوم 

 

 ا قفت يش دكون اي تاشان كناةت م د جيمجيس بي ياين  9
 شمس
أساقفة ف  تدشريرن  0شار  

كنيسة مار جرجن بمن قرة 
عرريررن شررمررن بررالررقرراذرررةي 
بحضور الجابا ترواضررو  
الررثررانرر  بررابررا ادسرركررنرردركررة 
بررررر رررررركرررررر  الررررركررررررازة 

المرقسيةي بعد انتها  أعمال تجدكدذرا واسرترقرجرل الرجرابرا فرور 
وصوله هلى الكنيسة األنجا ذرمينا األسق  العام لكنائن عيرن 
شمن والم ركة وعدد من أحجار الكنيسةي وأزاح الستار عن 
اللوحة الت كاركة الت  تؤرخ لحدث التجدكد والتدشيرن ثر  بردأ 

  قن التدشين أعقجه القدا  ادله .
 

لحزى لحيكيهينيوتيي   ييكيفيي  :«لحكهنت»لحب ب  تولضمرس حلـ
 حاخوحك لحةم ء

قال الجابا تواضرو  الثان  أن ذنا  ث ث أبرعراد اليرتريرار و
كهنة الكنيسة القج يةي أذمها الجعد الررأسر  وذروايرتريرار   
لهموأشاري ي ل كلمته بمؤتمر الكهنة ال ي تررأسره برمرركرز 

: "الكهنرة ذر  ايرتريرار  ي  لوجو ي ف  وادكالن روني قائ  
ول ل  فه  سرفررا  لرلرمرصرالرحرة والسر م بريرن الرنرا  عرلرى 

وأكدي أن الجعد الثان  اليتيار الكهنة ذو األبروة أي  . األرو
أن  أصجرحرت أبرونراي ترارك را مرنرصرجر  سروا  كرنرت ترعرمرل 
كمهند ي أو  جيبي أو أي عمل آير لتصجح أب لكل شرعرب 
كنيست  القج ية وأضافي أن ذنا  بعد ثالث اليتيار الكهنةي 
وذو ايتيار الحياة م    مرؤكرد ا أن الرزى الركرهرنروتر ي لرن 
ككون سجب لديرولر  السرمرا  بردون أعرمرالر  وأمرانرتر  فر  

 . " يدمت  بالكنيسة
 

مجلس كن تس ر يت ناوا رث ريلز ينظي  صي ة مين  جي  
 لحة   اي اااني

نظ  مجلن كنائن والكة نريروسراوث وكرلرز وفر  كراتردرائريرة 
القدكن ربان ذرمزد التابعة لكنيسة المشررق اآلشروركرة فر  
سيدن ي ص ة عامة من أجل الس م وشار  باللقا  الم ران 
مار ميلرن زكراي الروكريرل الرجر رركرركر  لركرنريرسرة الرمرشررق 

 اآلشوركة البرشياتي استراليا ونيوزلندا ولجنان. 
 

الوديال تص الق ئلي ق نون يجاز حب ض لحيمياداياين أيمي  
 ا ح ن دي

وق  حاك  والكة فلوركداي ركر  سركروتي ي مشرروع قرانرون 

كؤكد  ضحاكا مجزرة ه  ق نار ف  مدرسرة فر  براركر نردي 

وكفرو قيودا على حيازة األسلحة الناركةي وكمهرد الر رركرق 

أمام تسليح بعض المدرسين وحترى كروم الرجرمرعرةي لر  كركرن 

واضحا ما هذا كان سكوت سيوق  على مشروع القانون ال ي 

أقر  برلمان فلوركدا االربعا  بعد ث ثة أسابي  من النرقراشرات 

المحمومة كرف  القانرون السرن األدنرى لشررا  أي نروع مرن 

عاماي ف  تردبريرر واجره مرعرارضرة  31الى  11األسلحة من 

واسعة من قجل الجمعية الو نية لألسلحة الناركة )هن آر هكره 

ي لوب  األسلحة األميرك  الواس  النفوذ كما كمرنر  االجرهرزة 

الت  تحول س حا شجه أوتوماتيك  هلى س ح أوترومراتريركر ي 

وكضاع  التموكل المجص  للتصدي للمشكر ت الرنرفرسريرة 

وكتضمن اكضا "برنامج حرا "  وع  كحمل اس  المردرب 

آركررو فرريررن الرر ي قررتررل فرر  الررمررجررزرة وكسررمررح الررجرررنررامررج 

"بالمساعدة ف  من  أو تجفي  الهجمات اثرنرا  حردوثرهرا فر  

 حرم المدار " بالسماح لجرعرض الرمردرسريرن برحرمرل سر ح

وكستهدف الجرنامج اساسا بعض الموظفين والمردربريرني مر  

همكانية تسليح الرمردرسريرن برعرد هيضراعرهر  لرتردركرب حرول 

استجدام االسلحة واجرا  فحوصات نفسيةي والحاك  سركروت 

ال ي كان قد أعرب عن تر كريرد  لرفررو قريرود عرلرى حريرازة 

االسلحة وتحسين تموكل الجال برالصرحرة الرنرفرسريرةي كررر 

اكضا هنه ال كؤكد الجرنامج المتعلق بتسليح بعض الرمردرسريرن 

لكنه أكد أن الجرنامج  وع   وقال للصحافيين "تركيزي ذو 

على ت جيق القانوني " واضاف "أعتقد أن دور المعلمين ذو 

 التعلي ". 

 

 لحع مف ئلي  ام ء شهالء حابا  ردبط لحمؤرس ب حجل مان
وقعت أسر الشهدا  األقجا ي ال كن استشهدوا على كد داعرا 
ف  ليجياي على محاضر باست م جثامين ورفات ذوكه ي بعدما 
تلقوا اتصاالت ذاتفية من نيابة سمالو ي برالرمرنريراي أبرلر رترهر  
بقرب وصول الرفاتي وضرورة التوجه لمحكمة سرمرالرو ي 
للتوقي  على المحاضر الرسمية لرترلرقر  الرجرثرامريرن الرمرقررر 

 وصولها لمصر ي ل أكام
ومن جهته أكد الناشط الحقوقر  نرادر شركرريي فر   DNAـ

تصركحات ياصة لـالدستوري تجمي  ومعرفة اس  كل شرهريرد 
وربط الرأ  بالجسد وذل  بعد االنتها  من تحرلريرل الرجرال 

برررررالشرررررهررررردا  
والررترر كررد مررن 
سررررررررر مرررررررررة 
مرر ررابررقررة كررل 
رأ  بجثمران 
الشهدا  وقرال 
مصررررررررررررررررردر 
كرررنرررسررر ي هن 
األنرررررررررررجرررررررررررا 
بررفررنرروترريررو  

م ران  حا بسمرالرو  كران مرتراب رعرا لرالجررا ات مر  أسرر 
الشهدا  وشاركه  فرحته  دايل الم رانيةي مؤكد ا له  فرحة 
ادكجارشية ومشاركة شعب سملرو  فر  فرعرالريرات اسرترقرجرال 
رفات الشهدا  ف  الكنيسة الت  بنيت على أسمرهر  فر  قرركرة 

 الشهدا  العور..
اي براالنرترهرا  مرن كرل  وكان النائب الرعرامي قرد أصردر قررار 
ادجرا ات الجاصة بالجثاميني واالستعداد السرترقرجرالرهر  فر  
أرو الو ني وت  هي ار األسر بادجرا ات القرانرونريرة فر  

كما تستعد كنيسة شهدا  الو ن وادكماني الت  تر    ذ ا الش ن
بنا ذا على اس  الشهدا ي ف  قركة العور بمحرافرظرة الرمرنريراي 
ل فتتاح بحضور الجهات الرسمية ومسؤولريرن مرن الردولرةي 
بعدما قام األنجا بفنوتيو  م ران سمالو  بتدشين الركرنريرسرة 

فجراكرالماض ي وذو عيد اسشهاد األقرجرا  عرلرى كرد  11ف  
داعا وأنهت نيابة مركز سمالو  برئاسة المرسرترشرار ترامرر 
المرشديي هجرا ات محاضر استر م رفرات عردد مرن أسرر 
الشهدا  األقجا  ال كرن تر  ذبرحرهر  عرلرى كرد ترنرظرير  داعرا 

ي برعرد صردور قررار 3113ادرذاب  ف  ليجياي م لر  عرام 
النائب العامي وتكلي  المستشار أسامة عجد المنع  الرمرحرامر  
العام لنيابات شمال المنياي لرئين نيابة سمالرو ي براسرتردعرا  

 أذال  الشهدا ي الست م الرفات  
 

ألنيبي  ل اقفً  يش دكون اي لحصي ة لحيجيني تيزييت ئيليي  23  
 بقطم  
من أساقفة الكنيسة الرقرجر ريرة األرثروذكسريرةي فر   42شار  

 -ص ة تجنيز األنجا بق ر أسق  الوادي الجردكرد والرواحرات 
والت  أقيمت برالركرنريرسرة الرجر ررسريرة الرمر رصرقرة  -من  قليل 

ترأ  الرجرابرا ترواضررو  .. وللكاتدرائية المرقسية بالعجاسية
الثان  بابا السكندركة وب ركر  الكرازة المرقسريرةي الصر ة 
بحضور األنجا بايوميو  م ران الجرحريررة والرجرمرن مردن 
ال ربيةي األنجا صرابامون أسق  ورئين دكر القدكرن األنرجرا 
بيشوي بوادي الن روني األنجا متاؤ  أسرقر  ورئريرن دكرر 

 السركان بوادي الن رون
 
 
 

آ ف لألقب ط رلحمةلمان بةيوهي ج  
يش دكون اي تشااع جيليمي ن لألنيبي  

 ا     
شررررار  اآلالف مررررن األقررررجررررا  

والمسلمين بقرى مركز ومدكنة  مرا 

وقرى المراكز المجاورةي الجميرني 

ف  تشيي  جثمان األنجرا فرامي أسرقر  

أكرام  11أبراشية مدكنة  ما وقراذاي وال ي وافته المنية من  

أثنا  تواجد  ف  لندن للع ج وأناب الدكتور أكمن عجدالمنع ي 

محافظ سوذاجي المحاسب أحمد شاكري رئين مركز ومدكنرة 

 ررمرراي ومررحررمررود همررامي رئرريررن مررركررز أيررمرريرر ي وعصررام 

عجدالقادري مدكر مكترجرهي لرلرمرشراركرة فر  تشريرير  الرجرثرمران 

وحضور قدا  الجنازة على الفقريرد الر ي جررت مرراسرمرهرا 

دايل م رانية األقجا  األرثوذكن بمدكنة  ما بمشاركة عدد 

كجير من األبا  األساقفة والكهنة والقسراوسرة والررذرجران مرن 

جمي  مراكز المحافظة ومن عدد من الرمرراكرز برمرحرافرظرتر  

أسيو  وقناي وحضور عدد من مسؤول  الجهاز الرترنرفرير يي 

والقيادات األمنيرة برالرمرحرافرظرةي وأعضرا  مرجرلرن الرنرواب 

وتزكنت الم رانية ومنازل األقرجرا  الرمرحرير رة برهرا بصرور 

األسق  المتنيحي وشهدت مراس  الجنازة تواجد أمن  مكرثر  

من جانب الشر ة بقيادة العميدكن  ي مدكر المجاحث الجنائيةي  

ي رئين مجاحث المدكركةي وهشراف مردكرر األمرني  ي الر ي 

تواجد بالم رانية لحظة وصول الجثمان مرن الرقراذررة وأكرد 

األنجا فرام »األساقفة والكهنة المتحدثون ف  قدا  الجنازة أن 

كان محجا للتسجيحي وكان كحضر الترسرجريرحرة برترركريرز شردكرد 

واحترام ووقاري وأنه  نقل حياة التسجيح هلى الجرمرير ي وكران 

 روال فرتررة أسرقرفريرتره »ي مضيفين أنه «ذادئا ومحجا للجمي 

كانت األمور  يجة ف  هكجارشيته ويدمتهي وترعرامرل برحركرمرة 

  « وال فترة يدمته

 

يملايقيه   يةعقب  لحجملح لح  حمي مجاى ي قو  « بو امب »
 راا لح  تلت لحملكات لحبميط نات

أستقجل معجد أبوسمجل جراح القلب العالمى الردكرترور مرجردى 
كعقوب وبرفقته مجرمروعرة 
من أفراد العائلة الرمرلركريرة 
الجركر رانريرةي وذلر  عرلرى 
ذاما زكارته  لرمرؤسرسرة 
مجدى كرعرقروب ألمرراو 
وأبررحرراث الررقررلررب )مررركررز 

وأكرد حسرام  . أسوان للقلب
عجود مدكر عرام آثرار أبرو 

سمجلي أن أفراد العائلة الملكية الجرك انية كرانروا حرركصريرن 
على زكارة معجد أبو سمجل لما لدكه  من ش   لمعرفة تاركخ 
المعجدي وأن الدكتور كعقوب أعرب عن مردى حرجره وترعرلرقره 
بتاركخ مدكنة أبوسمرجرل مرنر  أن قررر هقرامرة مرركرز الرقرلرب 

ي حيث كان سيتج  مدكنرة أبرو سرمرجرل 3111الجال به عام 
مقرا له لرمرا ترترمريرز بره مرن ذردو  وانرعردام نسرجرة الرترلروث 
وانجفاو نسجة الر وبة مما كجعلها مكانا مناسجا  السرترشرفرا  
المرض ي ولكن لجعد المسافة وتيسيرا عرلرى الرمررضر  فرقرد 

  تمت هقامته فى مدكنة أسوان
 

لحج حات لحمصميت اي  اعملحا : حو ك ن لحةاةيي دتيايةي  مي  
 هجمن  لحوطن

التقت السفيرة نجيلة مكررم وزكررة الردولرة لرلرهرجررة وشرئرون 

المصركين بالجارجي بالجالية المصركة ف  ملجورن ب سرقرفريرة 

الكنيسة األرثوذكسيةي الستعراو ادنجازات التر  ترحرقرقرت 

ف  مصر ي ل األربعة األعروام الرمراضريرةي وحرثرهر  عرلرى 

المشاركة ف  االنتجابات الرئاسية المقجلةي برحرضرور مرحرمرد 

ييرتي السفير المصري ب سترالياي والقنصل المصري العام 

فرر  مررلررجررورن مررحررمررد فررجررريي واألنررجررا سررركررال أسررقرر  

الكنيسةواستهلت "مكرم" اللقا  بعرو فيل  "حكراكرة و رن" 

ال ي كستعرو التحدكرات الركرجريررة الرتر  واجرهرترهرا الردولرة 

المصركة وادنجازات العرظريرمرة والرجرهرد الركرجريرر لرلرشرعرب 

المصريي وال ي بدور  أثار مشراعرر أعضرا  الرجرالريرة فر  

ملجورن والقى هعجاب ا شدكدا  بينه ي وتعهدوا بنشر ذ ا الفيرلر  

ا وأنه تمرت تررجرمرتره هلرى  ف  األوسا  األستراليةي يصوص 

الل ة ادنجليزكة حتى كست ي  أبنا  الجيلين الرثرانر  والرثرالرث 

وتر ررق الرلرقرا  هلرى الرحردكرث حرول حرجر    من نشر  ذنرا 

التحدكات الت  تواجه مصري وأكدت الوزكرة أن مصرر اآلن 

ف  حاجة لجهرد كرل مصرري سروا  برالرجرارج أو برالردايرل 

لنتج ى تل  التحدكات الت  تستهدف هسرقرا  الردولرةي داعريرة 

الجالية المصركة ل لتفاف حول الرو رن فر  ذر   الرمررحرلرة 

وأشارت الوزكرة لرغجة الرئين السيس  ف  هعداد الصفوف 

الثانية للدولة المصركة من الشجاب لقيادة مصر ي ل الرفرتررة 

المقجلة من ي ل مؤتمرات الشجابي وأكادكمية الشجراب الرتر  

أعلن عنها لتدركجه  وت ذيله  على أساليب القيادةي فض  عن 

الجرنامج الرئاس  للشجابي وذل  لقيادة الجر د برعرقرول شرابرة 

كما تناولرت السرفريررة   وأفكار مت ورة مواكجة للعصر الحال 

نجيلة مكرم ي ل حدكثها هنرجرازات الروزارة والرمرشرروعرات 

الت  عملت عليها للمصركين بالجارج كنظام الشجرا  الرواحرد 

ف  وزارات االستثماري ادسكاني الدفاعي الدايليرة وغريررذرا 

لتسهيل كافة ادجرا ات على المصركين بالجارجي بادضافة 

لمجهودات وزارة الجيرئرة فريرمرا كرترعرلرق برمرشرروعرهرا ددارة 

المجلفات حفاظا  على الصحة العامة وأعرب الحرضرور عرن 

امتنانه  لزكارة السفيرة نجيلة مكرم الستراليا ولقائها الجرالريرة 

المصركةي برهردف حرث الرمرصرركريرن عرلرى الرمرشراركرة فر  

وأعلن المصركون رغرجرترهر  فر    االنتجابات الرئاسية المقجلة

تول  الرئين عرجرد الرفرتراح السريرسر  دورة رئراسريرة جردكردة 

الستكمال ما بدأ  من مشروعات تنموكرة مسرتردامرةي وهتراحرة 

الفرصة له لجنا  مصر الحدكثة الت  كتمناذا الجمير ي قرائرلريرن 

عرامرا لر   31هنه "لو كان الرئين السيس  رئيسا  لمصر من  

 نكن لنتر  بلدنا مصر ونهاجري بل قضينا حياتنا بها
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 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

لعثور على مومياء مجهولة فىى تىابىوت مصىرا بىجىامىعىة ا
 سيدنى األسترالية

ا ثث ثثل ثثلا اعثثآلثث  ابقاثثل  اعثثآلثثرثثلى عثث ثثم
ا ث ث  ا  شم ةافياتثل ث ماريثمع

ا ا  ثث  انثثل اا0022تثثل  ثثلثث  عثثل ك
ارث ث ا ايثمثذنثي ااثلرث ثة افثي رلزنل

علرلاوذنمار قعاشبكةا"  ث اا002
اأحثذ ا احثل ثمثل  يايي"ابأليتمب مةاكاأ اب بلح منا ستثلثذرث  
اأصثل ث ثما ويلئلاب تك    املاب  آلرمةا تجرمعاب آلغزاب  ذ ماب  ع
ا نثتث  ا اب ثتثل ث ماوقثل  اعثن اب ثغثءثلى  ل رفلاأةاع ذرلا ف  ب
اب ثبثذىا اوشث  ال ريافم ز ا ئمسافم قاب بحثا:ا"نحناعآل 
فيارشموعاتفيمآليا آلتح قاب  آلريا   هاب مفلمافياب تل  مكا
اب ثتثل ث ماوأثثلناب ثبثلحثثاأ ا ا بتثل ااث  اعثرثن ونتثسثلى 
ب ر رملىا مستانلرآلةاوأ اب مفلمارتضم ةا شذةكارشممبا   ا
ا شثذةا ارثحثتث  ثلماب ثرثكثل  ا ث ث ثم أن ا بذواأ ايل قلا آلرث ثبثمة

ا نثتث  ااا آلتفتمشافيارحلو ةا آل    اعآل اا باماوترلئثم ونث ه
اأنث ا فم ز ا   اأ اب كتل ةاب  مموغآلمفمةاعآل اب تل ث ماتثرث ثم

اب ثتث ب ثمثتا ا– عا-نمث-ص عا كلا ةاتسر ا"رمم ا ثكثن  س"
اوفثيا  ثل ا ا ث ثلط تحرلا بئرلاب مفلماب تيانلنثتارثلثيثيثة
اتث ثم ثتاب ثتثل ث ما اتثم ب ج   ا ف اغر ضاا هاب ثرث رثمثلىك
ااثما ابأل ث ثل  ااثألاثي انثرث ذث اإل ثجثل  ورحت  لت األش ةاب آلمز 

   يل  ا فحصا قمقا لألش ةاب ر ء مةط
 

 ماما ماجي التي تخدم الفقراء وكرمها الرئيس أًما مثالية؟
قل اب مئمساعبذاب ثفثتثل ا
اعثذ ا ب سمسيكا ثتثكثم ثم
ابألرثثثثثثث ثثثثثثثلما رثثثثثثثن

رثثثثل سكا00بأل  ثثثث ثثثثلى
اب ثرثمأةا تأل ابحتثفثل ثمثة
ارثثنا اواثلى ب ثرثيثم ثةك
 مناب   ناتماتثكثم ثرث ثما

انثث   ا ارثلاثثي ارثثلرثل ا نثث اب شث ثثمثمة ااثث  اثيك ااثبثثمب  رثلاثذة
احثمثلتث ثلا اوعثن ا ث ثتاب ثرث ثآلث رثلماعث ث ثل  ل سء  اب ر بآلثة

ارث ثيثةاا-و نجلزبت لطااا ا  ث  ارثلاثذة اصث ثذماب سثمثذة حم رثل
اعثآلث ا عثءثلىا ب تكم ماار يةاب تكم ماحمصتا"رلرلارلاي"

صثمحثتاعث ث اا-ب مئمساب سمسيااذ ةاوأ بست لا  افيا ذهطا
اأ ثفثل ا ارثع تكم ر لا أن لايترلارسترمةافيا يل ت لا آلثلثمثم

اأنث ثلاا-ب  ش بئملمكاووا تاب شكما آلمئمس   نمارلرلارثلاث 
ا ارثبثل  ة افثي ابألرثل»ب ريم ةاب  حمذةاب فثلئثزة فثيا «صث ثلع

اعث ث ثلا اأعثآلثن اوب ثتثي ا  اثمك بإلرل بما جلئزةاقمرت لارثآلثمث  
أ فاا50ب شمخارحرذا نا بشذاآ اركت  كاحلنما  يكارنا منا

 ءآلقاعآلم لاب ب تا   ا"بأل اتمم ثزباا- و ةطا00رشل كارنا
األ ثثفثثل ا اتثثذرثثلم ارثثن اوتثث ثثذرثث  اقثثذرثثتثث  ا ثثرثثل ب ثثرثثيثثم ثثة"ك

ا ثرثسثلعثذةاا-ب  ش بئملمط أيستاار مةا"يتمف زاشثل ثآلثذ  ثن"
اب ثفث ثمثمةكا ابحثتثمثلاثلمابأليثم ب ف مبىكاوب جر مةار ترةا تآلبمة

  ل اأن ثلاا-أ فاأيمةاريم ةطاا02وترك تارنارسلعذةانح ا
اب ثتثحثذ ثذا رنار ب مذاب ستم لماو كناغممار موناعآلث اواث 

ارث ثمونكاا-تل  خارمأل الطاا واياب   ةاب يغمىا فمز ثلئثي
اتث ث ا ابتثتثل ماأ  ا ثكث ث ثل ااثمع وتزواتارنا الاأعثرثل 

اب ثجثلرث ثةاا-حملت لا لذرةاب ف مبىطا افثي اأيثتثلذة نثلنثتاتث ثرثل
ارثعا ابألو ثي بألرم كمةافياعآل  اب كربم تمكاوعلشتاتجم ت ثل
عش بئملماب  لامةكاتأل احذ اي  عا  ل انلاعمذكاو ث ثذنا
  يات ز عاب ء ل اوب رأل ساعآلياب  لئألماب رحتلاةكاو ثذأما

 ذأماتذرت لافيارجل اا-تجم ت لارنار ء ةاب ز ل منا ل ر ءمط
ا اعثل  اب ثفث ثمثمة  ثرثسثلعثذةاا0890ب اترل ا لأل فل ا لألحمثلى

اأواا-زوا لط انثأرثل انث ثل ت   ارلايا"  اهللااأعءلنلاأن ماررل
اب ثفث ثمبىا ابأل ثفثل  نتلملطاأعءلنلافمصةا بئ ةا آل ص  ا  ث 
ا عثما افثي انسثتثرثم اأ  اعثآلثمث ثل و ذباأ  نلاأ انت مبا  م اأنث ثم

ترشحت ا-ورسلنذةاآ نابأل فل اب   نا حتلا  ا   اب ح "ط
مرات لنيل جائىة  نىوبىلق وقىالىت عى  هى ا  1ماجي جبران 

"بحب ربنا وهو اللي يفرق معايا ال يشغلني الفىو  بىجىائىة  
 "نوبل للسالم وه ا األمر ال يهمنيق فضحكة طفل عندي أهم
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ابألقثبثل ااا ارسثلنثذة نشمماونل ةابألنبلىاب فمنسمةكات م ًمباعن

 آلمئمساب ريمعاعبذب فتل اب سمسيكافياب نتلل لماب مئليمةا

ا ث ثتا افثي اوب ث ثتثلب" ا"ب ثآلث   اتشثبث   غماب تحفثرثلماب ثتثي

افثيا ا ثد ثذو  بألوقلمطاااوأشل ما   اأ ا"بألقبل افياريثم

ارشث ثةا افثي اب ثذتث   ا و  أغآلب ماب مئمساعبذب فتل اب سمسيك

ب تحآلملاوب بحثاعنابأليبلباب تياتبذواوبثحةا ذبارلانرمنثلا

فياب رجلز اب تيانف الابإليألرم  ارناتي  اب سمسياثثذا

ب رسمحممناور شآت مارنانلحمةكاون   ا   اب اترل اب  بثث ا

ااث با ا ثكثن ب  عاأ ذبهاب سمسياتجلهابألقبل كارنانلحمةاأتثمىك

نآل ا ا  فياوا  اب ك ممارناب تحفرلماوب عتمبثثلماب ثتثيا

ايثمثليثةا  ُبذ  لاب ك ممارناب شبلباعآل اوا اب ليث  ا زبى

ابإل اثل ثياوحثذها ب سمسيكاوب تيا ا كفياأ اتتيذىا آللءثم

ا ثآلثمئثمثسا ابألقثبثل  نياتك  اصلئبة"طاااأرلاعناأيبلباتثأ ثمثذ

اواثيا اوبثثحثةك ا"تثبثذو ب حل يكافت   اب  نل ةاب فمنسمةا ن ثل

اوتثجث ثبث ثما اوبألرثل  ابألرثن ثرل اب  مشافيا و ةات فما ث ثم

ابإليثألرثمث  ا ا أيث ثل اعثآلث  ا ثأتثي اب ثتثي ب ت ذ ذبمابإل ال مة

اعث ث ثلا  رلتآلفافيلئآل ماوتآل   لت مكا كنابإلفيل اوب تث ثبثمثم

 أت اأيآل  ًلات رمرمًلكاو أت ا ل  ًلاش بمًلاوعل فمًل"كا فتةا   ا

اعث ث ابإل ثلحثةا اب سثآلثءثة ا  ث  اوصث  ث  أ ا"ب سمسيكاورث ث 

اتثرثلاثمبماا0200 ل مئمسابإليألريارحرذارميياعل ا  اثم

اوب نثفثتثل ا اب ث ث ثل ثة نبممةا ل بتا محمآل كاقذاثلعفا ث ب  

 عآل اب ريم منابألقبل ا

 
 الع راء على القبة كيف اةتفلت الكنيسة بظهور البتول؟

او ثءثم ثمكا ابإليثكث ثذ  ثة تحذ اب بل لات بثموساب  لن ا ل ل
ارث ثليثبثلماو ث ثمثةا ا ث ثألاثة اب حثتثفثل  ب كمبزةاب رمقسمةاعثن

ا افثثي اتثثل يثثة اب ثثكثثلتثثذ بئثثمثثةا0209ريثثم ثثة ابفثثتثثتثثل  اواثثي ك
 حض  اب زعمماب مبحلاارل اا0859ب رمقسمةا ل  بليمةافيا

اعثآلث ا ارثم ثم اب ث ث  بى عبذب  لصمكاواب حتفل اب  لنيا ر ث  
اب ث عا اب ثرث ث   اواث  ث بحيان مسةاب    بىارم ما ل ز ت  
اونثلا ش ذهابق نا لاب رأل منارناب رسآلرمناوب رثسثمثحثمثمثنك

ا افث اعثل  اريثم ا0859ب ذ لنلماونلاب سلئحمناب   نازب وب
اا0858و ا022 أوباذ  كاأرلاب حتفل اب  ل ثا ر ليبةارثمو 

افثيا عل اعآل ارذب سابألحذاوا اب  رل اب ت ثآلثمثرثيابأليثليثي
ا اب ث ثساوب ك مسةاب  بءمةاوذ  انرلاالىاعآل ا سل اب بل ل عثآلثق

ا ثل ث ث صثمثةا اب ثرث ثرثذب    قلا بثيكانلانان مسةارل   حث ثل

نحتثفثلا»عآل اا باب ر ث عاقلئألً:ا «ص مابألرة»أيم  ا نا
  م لاوحم رلاتر ماب ث ث  بىاا0  مذاظ   اب    بىارم مافيا

ظ   الا حرلا يل  ا ثتثءثرث ثنا «أ اب    »رم ماوب رآل بةاا نا
افثيا اقثبثلبانث ثمثسثتث ثل اعثآلث  ب  ل ماعر رلكاوتلصةاظ   ال

ايثأل اا0859ب ز ت  افيا  م لا  ت ثءثياب ثرث ث ثل او يثل ثة
نت نماعث ثذرثلا»فياتيم حلماتلصة:ا « بثي»وتل عاب  س

حذ اب ر   اشكلاب بل لاب ر رمابألنبلانمم ساب سل سا ثجث ثةا
اوب ثرث ثجثزبماب ثتثيا اب ثرث ث   اوقثلئثع ا ثتث ثيثي رنابأليلقثفثة
انث عث ا افثي صلحبت لاإلعءلئ ات م مبًاعناا باب حذ اب ثفثم ثذ
اورسثمثحثمثمثنكا ب  عاشلاذهاب رأل منارناش  اريمارسآلرثمثن
وأعآلناب  بأاعآل اريمانآل لكااريماقذ رلابيتث ثبثآلثتاب ث ثلئثآلثةا
اتثبثل كا ب ر ذيةاب  ل  ةارنا ءشااممو سافثرثآلثتاب ث ث  بى

ا اا4ش  اريما   اب سبتاب ثرث بفثق او ث ثذاا0859رثل ث   ك
ا ثآلثكث ثمثسثةا اب ثميثرثي ب ر ماع ذاب سلعةاب  بحذةاأذ عاب ت م م
ب  بءمةافياب ر ماب بل لوعا ل بءم منمةا كآل ما  كاحمثا علا

ر ذو لًاعناب يحفاب  م مةاا002   اردترماصحفياوش ذها
وب ريم ةاوأألا بمةاوونل مابألنبلىاوبإلذبعةاوب تآلثفثز ث  كا
اب ثمآ ا ابألنثبثل ارثن انثل اوحضثم ور ذوبارناوزب ةاب سمثلحثة
بي فاب فم  كاوبألنبلابا ليم ساأي فا  ياي  فاوب ب ث ثسثلكا
اغثم ثغث   ث سا اوبألنثبثل اأيث ثفاب ثلثذرثلمك وبألنبلاصر ئمل

نرلاحضثمها»أي فاب بحثاب  آلرياوأثلناب  سا" بثي":ا
ارثذ ثما اب ث ثرثصااثماثسارثتث  ارث ث ثم عذ ارنابق لىاب ك  ثة
اعثل ا اونثمثل اوب ث ثرثصارثمقثساغثل ثي ب ذ  ب اب بءثم ثمنثيك
اوقثل ا اب ثبثل ثلك ايثكثمتثمثم ب بءم منمةكاوب  رصا  ملرمنانلرثل
اأاث ثليثمث سا اب ثبثل ثلوعابألنثبثل   مبىةاب بمل اب يل  ارناب ر م
ارثم ثما اب ث ث  بى اظث ث   اوأعثآلثن أي فا  ياي  فاوب ب  سلك
اب ثثبثل ثثلا اأ  ا  ث  ا شثل  ا ثثل ثز ثثتث   انث ثثمثسثثتث ثثل افث  ابإل ث  وب ثذة
اب ثث ثثبثثءثثمثثةا اب ثثكثث ثثمثثسثثة ا ثث ثثتثث  افثثمثثذ ثث  افثثي اأنثثذ تثث بثثثموساقثثذ
بأل ا ذنسمةاعبماصفحت لاب ميرمةكاأ اظ   اب    بىارم ما

  ك مست لا ل ز ت  اعمذاو   اريمع
 

 البابا تواضروس يدعو المصريي  للمشاركة بكثافة
او ثءثم ثمكا ابإليثكث ثذ  ثة ا ثل ثل  علاب بل لات بثموساب  لنثيك
افث ا ا ثكث ثلفثة اب ثرثشثل نثة اب ث  ب كمبزةاب رمقسمةكاب ريم ثمثن

اب ثرثشث ثذا»ب نتلل لماب مئليمةاب ر لرةاكاقلئألا ا ثكث     ذاأ 
ابيثتث ثمب ا ب نتلل  اعميلانبممبا حر ا لاترل اب  ل ماو دنثذ
ارثناصث تث  اب ث  ثن اب  ثعاب ريمعكارنافضآل ا اتثحثم 
الىاذ  اتأل اب  رةابأليب عمةاب ت اأ  لالاب بل لات بثموسا
ب  لنيكا ك مسةاب سمذةاب    بىاوب  ذ سا  يفاب بل ا ثرث ثءث ثةا
ير حةاشمقابإليك ذ  ةكاوب ت اأع ب لاتكم ماارلن اأرث ثلما
اب ث ثل ا اب ثرثمقسثمثة اب ثكث ثمثسثة اتثفثجثمثم افث  ررناف ذ اأ  ثلىاثم

 .«ب رلثي
ابنثتثلثل ثلما ا ثذ ث ثل اب ثرث ثبثل ابأليثبث ع وقل اب بل لات بثموس:

ا انثل اتثتثكثم  اعثناا4 ئليمةاوا افمصة يث ث بما ثآلثتث ثبثمثم
اأرث  ا»ب ر ب  ةكاوتل ع:ا أنتات بماعنار ب  ت ارثناتثأل 

اواث با اب نثتثلثل ث  ن ممةافر ألًاتذفعاب ضمبئ اوترل ساح ث 
اب ثبثل ثلاا022    اأ اعض  ت اثرنا رآلم  اريمعاوأشثل 

او ثكثنا    ات مضاريما آلك ممارناب رشكألماوب ردبرثمبمك
اب ثفثتثمةا اأ  ارضثمثفًثل ااثذ ثذك ارثن ريماتحلو ا  لىاب رست ثبثل
اأفضثلا ب سل  ةاش ذماقمب بماص بةاو ك  لاحتًرلا رثيثآلثحثة

ابأل ااطا كلاب ريم من اعثمثذ ووا اب بل لاب ت   ةا كلاأ ا ر ليبة
انث ثتاأ  سا» لعتبل هار ليبةاباترلعمةكاقلئأل:ا أت نماحم رل

ب رفموضا ثكثتث ا« كآلمةاب يمذ ةاحمثاقل ا  اأحذابأليلت ةكا
 .«طاف اب ش ل ةاع ذاب تلمثابيمابأل اوبألب
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اعثآلث ا ارثذ ًاثل بيت ذفتا لئمبماتمنمةار ق ًلاأام ًلارسثمثحثمًثل
 ئحةاب تمب اب  ل ريا آلم نسك اوأ ح تا  اأثمبً بااسمثرثةكا
فيا  ل اب  رآلمةاب تياتش ّ لاأن مةافيار ء ةاعفم نافياشرل ا
ا ث اثل ا اب سث   ثة اب ث ثلرثة اأفثل ماب ثرثذ ثم ثة ي   لكاوفقارثل
اب ث ث بما اأ  ا"يثلنثل" وأو  ماونل ةابألنبلىاب س   ةاب ميرمة
ابألاثمعااث ث بارثذ ث ثةا ا ثمب  ب تمنمةاقيفتابأل   لىار قثع
ا ث اثل ا اب ث ثل  اب ثرثذ ثم احثآلث اوأوثث  ارثحثلفثرثة عفم نافي
ارث قثعا وب رتلحفافياي   لارحر  احر  افيا مل انُشماعآل 
ابألاثمعا ا ثمب  ارث قثع ب رذ م ةكاأ اب  يفا"ب  عات ّمضا ث 

اعثآلث ا ئثحثةاا00ب  بقعا نآلماا  بارذ  ةاعفم نكاوب رسثجثل
كاأ ىا  ث ا0200ر بقعاب تمب اب  ل ريا"ب م نسك "ار  اعل ا

ا  ث اأ ا اوأشثل  اب ثرث ثرثة ابألاثم ثة اب ثرثبثلنثي تذرمماب ك ممارن
ب ر بقعاب تيات مثتا آل يفاايا"ثم  اب ث ثذ ثسارثل و ا
اتضثما ااث  ثمثلنث ساب ثتثي اونث ثمثسثة شفمعاب ءلئفةاب رل ونثمثةك
اوتثما اب ث ثل ثم" افثي ب ضم  اوت ذارناأقذ اب ك لئساب رسثمثحثمثة
اب ث ثذ ثذا  نشلؤالان ل ةاب  م اب مب عا آلرمأل اوتضّمارذ  ةا ثمب 
رناب ك لئساوبأل  مةاب بمزنءمةابثلفةا   ار بذاوحرل او و ا
اب ثمورثلنثيا اب ث ثيثم ا  ث  يك مةاور لصماورذبفنات   انآل ثل
ا ث ثلا اب ثرث ب ثمثة ويمءمماب   بماب تمنمةاوب فيلئلاب سث   ثة
افثيا بألحذاعآل ارذ  ةاعفم نافيا  ل اعرآلمةاعسكم ةا ذأتث ثل

   ل ماوت   اأن لاتست ذناب ر لتآلمنابألنمب ا02
 

الداخلية تكشف تفاصيل نجا  مىديىر أمى  انسىكىنىدريىة مى  
 االغتيال بتفجير المعسكر الرومانى 

اب سثبثتا ا ا أنذارس   ارمنزابإلعأل ابألر  كاعآل اأن اصبل 
ا حثذىا04 اأيثفثل ارث ثث عثة انثليثفثة رل سابنفجثمماعثبث ة

اب ثمورثلنث ا اب ثرث ثسثكثم ب سمل بماعآل االن اب ءم قا شثل ع
 ذبئمةاقسماشم ةايمذىاال ما رذ م ةاأرنابإليك ذ  ةاأا ثلىا
اوأوثث ا رمو اب آل بىارذ ماأرنابإليك ذ  ةارست ألًايثمثل تث 
اعثثنا اأيثثفثم اب نثفثثجثثل  اأ  ابألرثث ثث ك ابإلعثثأل  ارثثمنثثز رسث ثث  
اوحثذو ا اآتثم ثنك بيتش ل اأحذاأفم اب شم ةاو صل ةاأ   ة

 تآلفملما ب تاب سمل بماب رت قفةاعآل االنب اب ءم ق
 

 األنبا بيشوي يطيب جسد القديس سيدهم بشاي
ا ثمثشث عكا ابألنثبثل قل اب حبماب جآلمل
اب شثثمثثخا اونثثفثثم ا رثثمثثل  رثثءثثمب 
اب ث ثذ سثةا وب بمب عاو ئثمثسا  ثم
اب شث ثمثذا ااسثذ ا ثتثءثمثمث   رملنثةك
يمذاما شلعكاويطاعذ انبممارنا
رحبمةاوتحذ ابألنبلا مش عاتأل ا
ايثثمثثمةا اعثثن ا نثثبثثشثثلع ب حثثتثثفثثل 
ا ثميثلرثةا ب  ذ سكانرلاقل انثمثلفثتث 

افثمحثةا اأ سثآلثءثساويثط افث ا تثبثة عذ انبممارناب شثرثلرسثة
 ب ش  اوبق لىاب ك  ةا

 

ةكاية اسمهىا لىيىنىدا سىلىيىمىانيي السىيىسىي يىكىرم "مىعىلىمىة 
 الو راء" بحضور تالمي ها

نم اب مئمساعبذاب فتل ا
ا ثمث ثذبا ب سمسيكاب سثمثذة
ا حثذىا يآلمرل كانثلظثمة
ا ثلعثتثبثل اثلا ب رثذب سك
ا وب ا ارثثثثثن وبحثثثثثذة
اأ ا اوب ثرثفثلاثأة ب ت آلمثمك
اتث  ثثتا اب ثثتث  ب ثرثذ يثثة

اأ ا ا ُث نثم   ب ت لاتّماتاعذ بارناوز بىاب حك رةاب حل ممثن
ااثم:ا ايثآلثمثرثل ك ا ثمث ثذب ب  ز بىاب   ناتلما باعآل ا ذاب سمثذة
اب سث ثمثذا ااثل ثة ب ذنت  ااشل اعمفلماوز ماب   لكاوب ذنتث  ة
اب ثتث ثآلثمثما اوز ثم وز مةاب تلءمطكاوب ذنت  اتل ذاعبذاب ثغثفثل 
افث ا اتثكثم ثرث ثل ا ث ثذ انثآلثرثتث ثل ب  ل  اوقل تا م ذبايآلمرل كاف 
افث ثذقا افث  ابق  بحتفل مةابأل اب ر ل مةاوب رمأةاب ريم ةاب ر ل 
ابيثتث ثرثمما ب رلية:ا" ماأنناأي  ا  رلاو بىاركس ارثل ىك
 ر اوشبل  اف اتم مةاب  شى"كارلا علاب  ز بىاب  ألاةاب   نا
ت آلر باعآل ا ذالا آل   ضاوب  ق نا ج ب الاتأل اب تكثم ثمكا
ف ل تا  م:ا"نلا   ا تسأ  باعآلملافم ا تءّ   باعرمى"كا م ثرثلا
ا أيث ثلاثذ ثما اوقثبّثل اب سثمثسثي تحمكا  لاب مئمساعبذاب فثتثل 
ابحثتثفثل ثمثةا  ل  نمكاأ اب مئمساعبذاب فتل اب سمسيا ش ذاب مث  

افث ثذقاا0209ب رمأةاب ريم ةا افث  اب ثرث ثلرثة وبأل اب رث ثل ثمثةك
اب ثرث ثل ثمثلمكا ابألرث ثلم ارثن اعثذ  ب رليةكاوب ت اتش ذاتكثم ثم
وب سمذبماب  لاحلماف ان ممارناب رجل مكا ل تزبرنارعاعمذا

 بأل ا
 ا

 االم المثالية   “البابا تواضروس يُشارك في اةتفالية 

شل كاقذبيةاب بل لات بثموساب  لنياظ ماب م  افيابحتفل ثمثةا
اب اثتثرثلعثيا تكم مابأل اب ر ل مةاب تياأقلرت لاوزب ةاب تضلرثن
اب ثفثتثل ا فياأحذاف ل قاب  لامةاوحضماب حتفل مةاب مئمساعبثذ
ب سمسياوا ئمسارجآلساب  ز بىاب ر  ذساشم فا يرلعمثلكا
اب ثبثل ثلا وعذ ارناب  ز بىاو ال اب ذو ةا لإلثلفةا   اقثذبيثة
اب حثتثفثل ا وبإلرل ابألنبماأحرذاب ءم اشمخابألزاماكوتضرن

 بأل اب ر ل مة“يمذةاحلصآلةاعآل ا   اا00تكم ما
 

 «كنيسة طنطا»األنبا بوال يُكرم أهالي شهداء ةادث 
افثيا ابأل اث ذنسثمثة اب ث ثبثءثمثة نّم ابألنبلا   كاأي فاب ك مسثة
  ءلكاأال ياش ذبىاحل  ان مسةارل اماساأ  ب  جلا ء ءلا
ا ث  ث ا ابأل ك  أتياا باب تكم مافيا  ل ابحتفل ماب ك مسةا  مذ
اب ثحثل  ا اأرث ثلماشث ثذبى اتثكثم ثم حمصتان مسةا  ءلاعآل 
اأ بىا انثليثفاأاث ثلى ا ثحثزب  نلنتاب ك مسةات مثتا آلثتثفثجثمثم

اوأيثفثماا8ب يآل بماف اأحذاب ش لنمناف ا اب ثرثلثثيك أ ثم ثل
 شلًيلاا02ب حل  اعنابيتش ل ا

 

 إيبارشية الفيوم تعل  عود  راعيها بعد فتر  اعتكاف   
اأيث ثفا اب ثمآ ك ابألنثبثل أ مزما  ب ةابألامب كاتبمباعناعث  ة
اب ث ثزبا ا ث ثم ثة ا  ثمب ك ب فم  ا   اب ذبئما ذ ماب ث ثذ ثسابألنثبثل
اوقثل ا اب يثألةط اأاثل ارثن ابعثتثكثلفث  افثتثمة  ل فم  كا  ذا ن ثلى
ابألقثبثل ا ارثءثمبنثمثة ب  رصاأنء نم سا يحلقكارسلعذاونمل
افثيا ا ثلألقثبثل  ا ثآلثتث ثي بأل ا ذنسا ل فم  كابأليث ثفاب ث ثلئثذك
ب اترلعاب  ل كا ك مسةاب ش مذارل اماساب مورلنيكا رذ ث ثةا
اوب شث ثبثمثمثنكا ب فم  كانرلاو ست بلاأي فاب فم  كاب رسث ث  ثمثن
وب   ببكا  لعةاب ك مسةا ت   ت ا    ت ارنافتمةابعتكلف ا ذ ثما

 أش مطا9بألنبلا مش عكا  ب عاب  ءمو كاألن مارنا
 ا

 اةتجاج مطران القدس أمام دير السلطان
اأرثمثنا اب ثحثسثمث ثيك اأ  ث ااث ب  قل 
ابألنثبثلا ا   اب ث ثمثلرثة: انث ثمثسثة رفثتثل 
اتثمأسكا اب ث ثذس أنء نم سارءثمب 
اب سثآلثءثل كا وقفةابحتجلامةاأرل ا  ثم
بحتجلًالاعآلياتمنم اأ ث ببااثذ ثذةا
ابألحثبثل ا اقثبثل ارثن اب سثآلثءثل   ذ ثم
اعثآلثرث ا ا و  و زب ةابأل  بباب  ذ رثة
اتيثثم ثث ا افثثي اب ثثحثثسثثمثث ثثي وأثثثلن
اأاثثل ا اب ثثرثث ثثث ع ااثث ب  نثثل ثثذيثثتثث  
غض ارءمب ا لئفةابألقبل اوبألنبلا

ابأل اث ذنسثمثةا اب ث ثبثءثمثة بنء نم سارءمب اب  ذسا آلثكث ثمثسثة
وب ك  ةاوب معم ابألقبل كارشمًمبا   اأ ارءمب اب  ذسابحثتث ا
عآل اتغمماأ  بباب ذ مكاوب  عا  ذات جرلاعآل احمرةاب ركل كا
اب حثتثجثلثا او ث ثذ ا ثل ث ثذسك اب ثرثتثبثع وت ذ ًلاعآل اب ستثلتثمثكث 
اتثرثتا زب ثةا ابألقثبثل  وتجر ماعذ انبممارناب ش  اوب ك ث ثة
بأل  بباب حذ  ةاو  العابأل  بباب  ذ رةكاورلزب ثتابألاث بىا
اب ثفثم  ثةا رت تمةاوب غض ا سمءمعآل ابألقبل ا سب ابألف ثل 
رناقبلابألحبل كاوب  عاأوث تاب مذاعآل ارآل اتل عا ءثلئثفثةا
اتثذعثرث ثلا اوب ثتث  بألقبل ارحي  اورحترم ا ث ث بماب حثتثأل 
اعثمضاب ثحثلئثطا اوثثل  ثة ارثحثتثمرث  اغثمثم  أف ل اب ثفثم  ث 
 ل رل كمناب ح م ممنا   باب   ل اب جذ ما ل  نماأ ا  ماب سآلءل ا

 رآل اب ءلئفةاب  بءمةابأل ا ذنسمةا حكماب رحكرةا
 ا
عاما على ت كار تجلي القديسة الع راء 23يي وأيضا بمرور  

 مريم فى بابا دبلو     
ا ا ثرثمو  عثلًرثلاا00تحتفلاب ك مسةاب  بءمةابأل ا ذنسمةاب م  

عآل اظ   بماب سمذةاب    بىارم ماف ان مسةاب  ذ سةا رملنث ا
  ل ضا ل لا و آل ا ل تمعةاب ب  قمةا شبمباريمط

ارثم ثماا0895رل ساا00فف ارسلىاب  ألالىا  اتجآلتاب  ث  بى
اب ثرثجثلو ةا  مناقبلباب ك بمسةاوقذايءعان  الاعآل اب رث ثلز 
وشلاذالايكل اب ر لز اب لآلفمةاوا اتتجآل ا حجر لاب ءبم  ا
ا ا ب كلرلارحل ةا  ل ةان  بنمةاعآل اب  بةاب شرل مةا)اب ثغثم ثمثة
اعشثمو ا ابحثذباثل افث  وتكم اب ر   اأن مارنارمةاوبيترثم
ا سثمعثةا  قم ةاو ماترتا  ايلعلماقآلمآلةاحت ابنتشماب ثلثبثم
اب ثرثسثمثحثمثمثنكا ب بمقاف اا هاب ر ء ةاب ت ا سك  لابغآلبمةارن
اب يثبثل ا احثتث  فإز حرتاب ش ب عاب رحمءةا ل ك مسةاوظآلث ب
اب ثمبحثلا اب ثبثل ثل اشثكثل اوقثذ ويطاأص بماب تمبنمماوب تسل ثمث 
اظث ث  ا ش   ةاب  ل ثا ج ةا ت يياب ح لئقافشلاثذماب ثآلثجث ثة
ب    بىارم ماوقذابقتم اا باب ر   ا ر جزبماب شفلىا ك ثمثما
اعثألاث ثلا ب رمث ا أرمبضارست يمةاب ت اعجزاب ء اعن

 ب   نات بفذوباعآلم لا آلبًلا آلشفلىا
 
اةتفاالت المصريي  أمام اللجان فى ثىانىي أيىام انىتىخىابىات ططا

 3142مصر 
ارثثثنااا اعثثثذ  حثثثم 

اتثثثأل ا ب ثثثرثثث ب ثثث ثثثمثثثن
افثيا بإل  ىا أصث بتث ثم
اب ثث ثثلاثثمةا ا ثثجثثل   حثثذى
ا ثل نثتثلثل ثلما ب للصثة
اعثثثآلثثث ا ب ثثثمئثثثليثثثمثثثةك

ا ث   ىا اب ثءثل ث   افث  ابنثتثرثل اثم ب حتفل اأرل اب آلج ةاأا ثلى
اب ث  ث ثمثةططوتثجثمىا  لألص بماوب مقصاعآل اأنغل ابألغثلنث 

ا افثيااثرثمثعاا0ب نتلل لماب مئليمةاب ريم ةاعآل ارثذب  أ ثل 
ا اب اث ثمثن رثل ساوحثتث اا05ب رحلفرلماب ريم ةكا ذىبارثن

اب ثفثتثل اا09بأل   لىا اعثبثذ اب ثرثمشثحثل  رل سكا ت لفسافمث ثل
اريثءثفث ا اورث يث  اب ثحثل ثيك ب سمسيكا ئمساب ثجثرث ث   ثة
اب ث ثلتثبثمثنا اعثذ  ا اثرثل ثي او ثبثآلثا ر ي كا ئمساحزباب ثغثذ

اوا89رآلم نلاوا08ب ر مذ نا  لعذةاب بملنلما نثلتثبثلكاا009أ فثل
اعثآلث ارسثتث ىاا825أ فلاوا00ر زعمناعآل ا افثمعثمثة  ثجثل 
ا ثبثمثلنثلماا058ب جر    ةكاو اووفث ثل اب ثذبتثل افثي  ج ةاعلرة

ا ث ثلونث ثماا09ب  م ةاب    مةا ألنتلل لمكا بلشما ك أ ثفاقثلض 
اعثرثآلثمثةاا002ح ب يا ابإلشثمبناعثآلث  آ نارث ظثفارث ثرثة

اوا04ب قتمبعاوحيآلتا رث ثرثرثلما و ثمثةاا8ر ررةارحثآلثمثة
رمبيألاأا بملاعآل اتيل   ا رتل  ةاب نتلل لما بتلاا592و

اب ثمئثليثمثةا ريماورناب ر م اأ ا تسآلماب رمش اب فلئزاو  ت 
ن ل ةاش ما  نم اب  ل  كارناتأل اأ بىاب  سماب جر   عاأرثل ا

الفر  نىهىايىة ”:  الوطنية لالنتخابات“ وأعلنترجآلساب   ببطط
 طأبريل 3اليوم الثالث باللجان وإعالن النتيجة 

 

 عجو  ي هب إلى التصويت على سرير سيار  انسعاف
ا"بنثتثلثل ثلما عمضا ثمنثلرث 

ا "كا0209 ئليةاب جرث ث   ثة
اب ثثرثثحثث  ا اقثث ثثلة اعثثآلثث  ب ثثرثث بع
ب فضلئمةكاص  ةا رسنا ثمقثذا
ابإليث ثلنا عآل ايم مايثمثل ة
ا ثآلثتثيث  ثتافثيا اذاثل ث  أا ثلى

اب ثرثحث  ا اقث ثلة ب نتلل لماوعآلقار ذ اب بمنلر كاب ر بعاعثآلث 
ا نث ثلا ب فضلئمةكاب ذنت  ارحرذاب بلزكاعآل اا هاب ي  ةاقثلئثأل
ا ث اث ا  ث ا او ثم اتثكثليثل تسب احمثا شكلاوبث ا كلارثن

ق شهدت لىجىان االنىتىخىابىات  ج ت اب نتلل مةاعآل االن اآتم
فى أنحاء مصر إقباال ملحوظا م  الناخبي ق تةامنا مع فىتى  
باب التىصىويىت فىى الىيىوم الىثىانىى لىالقىتىرا  بىاالنىتىخىابىات 
الرئاسيةق واةتشد عدد م  سكان األسىمىرات أمىام الىلىجىان 
االنتخابىيىة بىالىمىنىطىقىةق مىعىربىيى  عى  سىعىادتىهىم الىبىالىغىة 
بالمشاركة فى االنتخابات الرئىاسىيىة وقىال عىدد مى  أهىالىى 
وناخبى األسمراتق إنهم جاءوا م  أماك  مىخىتىلىفىة لى دالء 
بأصواتهمق ورد الىجىمىيىل لىمىصىر ولىلىرئىيىس عىبىد الىفىتىا  

لجان القاهر  توافدا ملحوظا مى  ااالسيسيق كما شهدت باقى
الناخبي  من  الصبا  البىاكىرق إذ نىظىم أهىالىى مىديىنىة نصىر 
طوابير امتدت لعشرات األمتار أمام لجنة الجامعة الىعىمىالىيىة 
مع بدء التصويت وفى المحافظات شهدت اللجىان الىفىرعىيىة 

اب ثآلثجثل اةضورا كثيفا للناخبي ق ال ي   اأ ث بب افثتث  بنترموب
ابنثتثشثل ا اويثط اب نثتثلثل ثلمك     ىا أص بت ماف االن اأ ثل 
ا ثجثل ا اتثدّرثن ن مفا   لصماب   بماب رسآلحةاوب شم ةاب ثتث 
اب ثآلثجثل كا ب نتلل لماورحمء لكاواذوىاب حل ةابألر مةاف انثل

 وقذابنترماب تي  تا و اأىات تماأواتأتمماف اعر  اب آلجل اااااااااااااااااااااااا
 

 أساقفة الكنيسة القبطية يدلون بأصواتهم في االنتخابات 
أيلقفةاب ك مسةاب  بءمةا ذ   ا أصث بتث ثما
ابأل ثلىا ارثن اعثذ  فياب نتثلثل ثلماشثل ك
ابأل اث ذنسثمثةكا أيلقفةاب ك مسةاب ث ثبثءثمثة
اب نثتثلثل ثلما أعضلىاب رجرعاب ر ذسافي
اطا ا ث ثل اب ثتثل ثع اب ثآلثجث ثة ب مئليمةكانلافثي
اصث  ا ونشماب ركت ابإلعألريا آلك مسةك
اب ث عاأ  ثث ا اأيث ثفا ث ثءثلك ا ث   بألنثبثل

ا  ثرثتثم ث سا اوب نثبثل اب  ثتثذبئثمثةك اب صثأل   ي ت ا رذ ية
ا ثمثسث ثتثيا أي فارآل عاوأني لاوبألشر نمناوت ب   لكاوبألنبل
أي فاحآل ب اوب ر يمهكاوب نبلاغبم ل اأي فا   اي  ثفكا
وب نبلا لت رم سارءمب اب بحممةاورءمو اوب ثلثرثسارثذ ا
ب غم مةاو ئمسا  ماب ث ثذ ثسارثكثل  ث ساب سثكث ثذ عا ثجثبثلا
ا ثذ ث  ا اواثم احثرثل ىك ب  أل يكاوب نبلانمم سابيث ثفانثجثع

  أص بت ماب نتلل مةافياب آلجل اب تل  منا  لطا
 

 لماذا تراجعت أعداد األقباط الةائري  للقدس؟  اا
ا ثآلث ثذساانشرت صحيفة الوط ق ابألقثبثل  ت م مماعناز ثل ة

ا حثمثثاا"الىتىقىديىس"قا باب  ل كاب ر مونا ليما"ب ح "كاأو
أنذاصبمىا   كاعض اب جر مةاب  ر رمةا شمنلماب سملحثةكا
اب ث ثل ا   اأعذب اب رسمحممناب   نات ذر با آلح اف اب  ثذسااث ب

%اعناب  ثل ا02كا تمباعانح ا4022وا4222تمبوحتا منا
ب رلث طاونشفا"  ي"كاأ ايب اتمباعابألعذب ااياا سب ا
اوب ثتثلث نارثنا اريثم ا ث ثل اتثرثم ب رموناب قتيل  ةاب ثتث 
اب ثفثآلثسثءثمث ث ا نش باأحذب اع فاأا لىاب ح ا سب اب يثمبع
اقثمب ا ا  ث ارسثلاثرثة ا ثثلفثة بإليمبئمآل ا ل رذ  ةاب تل  لثمثةك
اعثلصثرثةا ا"ب ث ثذس" ب مئمسابألرم ك ا ونل ذاتمبر ا لعتبل 
إليمبئملاون لاب سفل ةابألرم كمةا  م لطاوشذ اعآل اأ اأي ثل ا

اا05 مبر اب ح اتبذأارنا اشثلرثآلثةاا42أ فلًاوحتث  أ ثفااث ثمث 
اريثم ثةاا02ت بنماب ءممب ا فتلًا   اأ انح ا شمنةايثمثلحثة

%ارناب ف ثل قا88ت رما حألماب ح اا باب  ل كا فتلا   اأ ا
اأ ا اأ  ارث ثثحثل ب ت ا تمابإلقلرةا  لاررآل نةا فثآلثسثءثمث ثمثمثنك
ا ث ثلا ابشثتثم ثتاأ  ب ض ب طاب ر ررةا ح ابألقبل اا باب  ثل 

اب سثفثماا40يناب رسلفماأل بىاب ح اعنا علرلًكاعآل اأ ا كث  
ا"آ ثما اشثمنثة ا ثمثمب  ربلشمةا مناريماورذ  ةاب  ذساعثبثم
اأغثآلث ا ا ثآلثءثمثمب " يم ل"ا حذىاب شمنلماب ت اترتآل ا"ريم

 أي ر ل
 

 البابا تواضروس يةور مطران المنيا بالمستشفى
اب ث ثلنثيا اتث بثثموس زب اب بل ثل

او ثثءثثم ثثمكا ابإليثثكثث ثثذ  ثثة  ثثل ثثل

ارسثثلىا اب ثثرثثمقسثثمثثةك ب ثثكثثمبزة

ابألنثثثبثثثلاا05بإلاثثث ثثثمثثثن رثثثل سك

اب ثثرثث ثثمثثلا ارثثءثثمب  أ يثثلنثثمثث س

ابألنثبثلا وأ  قمقل كا ل رستشف ا أل ر  ل اعآل اصحت اونل 

أ يلنم ساقذان لا رستشف اب سأل ا ل ر  ذيمنكا  ذات ثمثث ا

 ب تاب رتلع اب يحمةكاو رأ اب فم قاب ءبياب ر ل  اب بل لا

 ت بثموساعآل احل ت اب يحمة
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  قصيدة " احنا المصريين "

 بقلم : نشات رشدي منصور
 

 أحنا  المصريين  في  كل  مكان 
 من  اسكندرية  و لحد   اسوان 
 وان  هاجرنا  خارج  البالد 

 او  رحنا   من  مكان  الي مكان 
 بناخد مصرنا   في  األحضان 
 والشاهد علي كالمنا هو الزمان 

 
 احنا المصريين              

 
 مهما  علينا حد قام  وقال 
 حبنا لبلدناغني عن اي بيان 
 تالقينا في اي موقف  
 ايد واحدة وكمان   ابطال 
 جذورنا   قوية في البنيان 
 والحب يجمعنا في كل حال 

 
 احنا المصريين              

 
 احنا المصريين الجدعان  اللي 
 الحكمة تملي تسبق تصرفاتنا 
 عايزين نقول  بس كلمة 
 لليبيحاولوا يفسدوا قعدتنا 
 دا شئ  ومش  حا يحصل 
 وكمان  من  المحال   

   
 احنا المصريين               

 
  “ ترنيمة  " مين قال ؟

 مين  قال  اني عايش  لوحدي                 
 ويسوع تملي جنبي  و بيعضدني  

 لو قامت  كل   الدنيا   ضدي
 ما    حد   يقدر  ينول  مني 
 انا  ابن   يسوع    البار                                    
 وصليبه   تملي قدام   عينية 
 مجرد نظرة  مني   اليه                                   
 أالقي     السعادة      تغمرني 
 مهما  كانت      مشاكلي                                  
 هو  وحده   القادر      يعني  

 هو  حبيبي وانا    حبيبه                                  
 ما فكر في يوم يبعد  عني 

 يسوع  ياما   قال                                 
 اللي  يطلبني بإيمان  يجدني 
 ما  في عندي  شئ محال                              

 تصرفاتك هي اللي   بتالمني       
 

 من سوء  التقدير  والفهم المستنير             
 

ربي يسوع خالق الكون  ومشيد صرحه بأفضلل ملا 
يكون اكتب لك رسالتي  من واقع خلوتي معلك اا  
ليلة  وانا غير المستحق تماماً ملن ان اخلب بلقلللملي 
تلك الكلما  ألنني مهما فعلت فلللن اقلدم اي جلديلدا  
ألنك  اول من قدم للبشرية جلملعلاص اصلول اللعليلش  
والتعايش  من خالل موعظتك الخالدة  والشهليلرة   
علي الجبل  وانني كأحد المؤمنين لم ولن اشبع يوما 
من تلك الموعظة كما غيري النلهلا تلحلوي كلل ملا 

 تبحث عنه البشرية  
 

انني اكتلب رسلاللتلي وبلهلا ملن اللنلقلد اللكل ليلر الن 
 تصرفاتنا تعيق حياتنا الروحانية بقدر او باخر  

لقد علمتلنلا اللتلواضلع وانلت اللملللك وا لله علنلدملا 
ارتضيت ان تولد فلي ملزود حلقليلر  وانلت اللغلنلي  
واألمير ولكننا صرنا يلتلعلال كلل ملنلا علللي االخلر 
 وكانه ليس من اا  العجينة  ومن ماص وطين      

             
دعوتنا لكي نكون ملن اللقلوم الصلاللحليلن  وللكلنلنلا 
كسرنا دعوتك  حتي صرنا نتسمي  بلاسلملاص بلعليلدة 
تماماً عن واقعنا م ل صالح وتقي  وأمين  ومخلص 
والقائمة قد تطول فك ير منا تنقصه الحكمة والتدبليلر 
الذي يسعدك   وهذا بلاللطلبلع ملا يلحلزنلك   ونلحلن 
إسفين  ولكن  الي متي نخطئ  هذا هو السؤال الذي 

 نردده وفي كل حين  
 

أعطيتنا االمل واللرجلاص وللكلنلنلا نلتلذملر  ملن اقلل 
االشياص التي ال تتوافق وهوانا ومع اننا نعرف  جيدا 
من ان وراص الضيقا  بركا    كلملا ان مشلكلللتلنلا 
التسرع وطلب في بعض االحيلان تلحلقليلق اللملحلال 

 وفي الحال  
 

طلبت منا ان ن ق في وعودك لنا وفي كلل األحلوال 

وتحت كل الظروف ولكننا للسلسلف الشلديلد صلرنلا 
نعتمد علي زراع البشر وتركناك  وعلنلدملا نلعلجلز 
نتذكرك وقتها وهذا ما يؤلمك  فال تعلاملللنلا يلايسلوع 

 كأعمالنا   
                

لقد طلبت من ان نصلللي كلل حليلن واال نلملل ملن 
الصالة   ولكن اصبح لسان حال كل ملنلا  كلللملتليلن  
وال ثالث لهما  وها   يا فلكليلك  وللكلنلنلا فلي اا  
 الوقت  نطيل في صلواتنا عندما نكون  في ضيق   

 
انني علي علم من انك دوما تقترب من كل فرد ملنلا 
ولكننا نبتعد عنك في كل مرة أيضاً  ملع انلك تلحلن 
علينا ألننا من صنع ايديك بل ونقشت كل ملنلا علللي 

 كفوف  يديك   
 لقد جذبتني أنوار المالهي   وصار كل منا  في عالم 

 التالهي  بل يفخر بخيبته  في بعض االحيان  
                

سيدي الرب يسوع ان ضجيج  الحياة  لوث حليلاتلنلا 
 الروحانية وأفكارنا وأخذ بناالي منزلقا  خطيرة 

 
يارب انتشلنا من  قاع  الظلمة الي رحاب النور وال 
تعاملنا كأعمالنلا وقلف بلجلانلبلنلا حلتلي نصلل إلليلك  
ونحن سعداص عندما نلعلطلي حسلاب وكلاللتلك اللتلي 

 اؤتمنا  عليها  امين  
 

 هل سمعت 
 

 هل سمعت في يوم 
 من ان سمكة اتعلمت العوم 

 او ان المطر تساقب 
 قبل ان تظهر الغيوم 

 طفل خرج من بطن امه 
 ودخل الجامعة   ؟ 
 هذا موجود في بالدنا 
 بال ادني مناقشة  

 
 سيبهم    

 
 سيبهم يقولوا 
 زي ما يقولوا  

 من حبنا مش ها يقدروا 

 ينولوا 
 دا الشمس بتطلع وتغيب 
 في نفس المواعيد 

 ومع صباح كل يوم  جديد 
 بتلعلع وتقيد

 
 هللا يسامحكم 

 
 حبيتكم من كل قلبي 
 واديتكم كل حبي 

 وكل كلمة حلوة مني 
 تقابلوها بجفا منكم 
 هللا يسامحكم 

 كل ما أولع  شمعة 
 بسرعة تطفوا الوالعة 
 وان جيت وعاتبتكم 
 ما اخلص منكم 
 هللا يسامحكم 

 
 كالم الناس  

 
 كالم الناس كتير 
 ياما ودا  وجاب 
 وياما فرق 
 بين ناس 

 كانوا  أحباب 
 افضل شئ 

 أقفل عليك الباب 
 

 ظلم الناس 
 

 انا باحتج  
 انا باحتج 
 ظلمك لية 

 وصل آلخر الخب 
 بتقول كل واحد 
 وحجته معاه 
 طب قوللي 

 ايه هية حجتك  
 حبك وف القلب زرعناه 
 جاوبني بزمتك     
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 كلنا نقول يا رب
 بقلم : نشات رشدي منصور

 
كل الناس بتقول يارب  بااتاتاءاناا  لالا  لالادالا   اتا  لا  اا   

المصريدن كانوا يؤ نون بالرب ف  صاور  الاقاو  الا ا اما  
 المتمءل  ف  الشمس  والنار  الخ 

 
كلنا نقول يارب  لكن  ن  اناا افصان عان عابلاتا  باالارب   

الذي ينادي   وف  أ داان كاءادار  يانااضادا  أيراا  او يارنا  لا    
بالطبع ال اتتطاع ان ا ا   عا د ا   او الا رق  ان لابادال  

 التخمدن او االضتهاد الن  ا ر ص ب
  

كل الناس تقريبا تقرا  ز ور ال   ت  يارب تاناناانا    الا  
أالنقرا   وف   قدق  اال ر نحن الذين ننناق  ان أغلبنا ينن  
 ن ان  ناك عءرات كءدر  تقف ف  تبدل اتتجابا  صالاواتاناا 
و نها عل  االلل ضحاالا  االياماان  او ان لاكال  ا  تاحا  
النما  ولت    ولكننا ننت جل ف  اتتجاب  صلواتنا   وكااناهاا 
 لز    ن لبل الرب ينوع ل  كل الاماجا   اع اناهاا  تا اتاقار 

 لشروط االيمان القوي  او ألي تبب اخر   
              

 ناك ثبث ن ا ات ت خل تح  غطا   " ياارب "  وطالاب 
ر مت    الب ض  نها ينتحق ان ياناال اي طاالاب باركااتاهاا 
لتوافر  قو ات الطلب   ت  وان تأخرت  او كان  االتتجاابا  
ال   دن و ناك  ن يقول يارب  و و ف  وتط الطرياق  ان 
 نطلق " تاع  لقلبك وتاع  لربك  "  اي بم نى اصان بادان 
البدندن و ءل  ن تش لق   ف  الجو وال  يود ان يرت   عالا  
 بر. ا ا  النوع الءالث  و  ن ي عو الرب  عن  الردق  فقط

     
ان الرب ينوع ف  كل الطلبات  ل  ت ا ل خاص   اتا   اع 

 الر  ا  الن ر مت   وات    خصوصا  ع الر  ا   
  

كل الناس تطلب وتنت ر ر م  الرب و   ل  تاقاتان اي لا ر 
 ن الحكم  وكل تصرفاتها  ف  الغالب تاناصاري فا  طالاب 
 تع الحدا  و با جها الكل تنااتا  لاول الارب  ان ياطالابانا  
يج ن   ولكن  ل  يقل  ن يطلبن  لك  اغند  او اعطادا  الاماال  
يج ن  الن  طالب االعمال والتصرفات الاتا  تالاداق باماقاا ا  
الكبدر الن  ف  كل األ وال عل  دراي  بماا ناحان فا   ااضا  
الد  "" وكلها  تزاد لك  "" لدن  بمقايدس أرضد   كاماا ناود 

 نحن
  

 لق  اصبح   داتنا ف   ات و ات وف  األخذ لبل ال طا   
ان  ناك  قدق  يجب التنوي  عنها انن  ال الص   ان الا اطاا  
ان المؤ ن ي طى كل  ا عن ق  و ت  اخر لقم   واال اصابان 
 و ذات   ف   اض  لمن  يت طف  علد    ان اال ور الاحادااتادا  
لها أيرا   عن   الرب ل ر  ن اال تما ات  الت  يجاب عالاداناا 

 اال نتجا لها   هما كان   ال روي   
ان أغلبنا يتصارع  ن اضل ان يج  ل    اكااناا فا  الصا اوي  
االول   وي شق  التص دق  و تمجدا  الاذات  اتا  ولاو عالا  

  ناب االخرين   وتلك ف   قدق  اال ر كارث   
 

كلنا نقول يارب ف  غالبدتنا  نذ ب للاكاناا اس   ناتانااول  ان 
األترار المق ت  كلها أ ورا را    ولكن ل  تناالل  ان  او 
الذي يحت ظ بتلك البركات   ت  ولو لدوم وا   فاقاط  ان لا   

 تكن تاع  وا    فقط
  

ان لنان  ال الب ض ان يرع  اكبار عا د  ان الاكارات فا  
 باك  كرا    االخرين ا ا االدعا ات  الكاذب  فتح ث عاناهاا 

 فه  كءدر  والتح ث عنها بب  رج  
 

وأخدرا فلنقل يارب   يارب   نقولها  وناحان   ناتاحاقادان ان 
تت وق بها   عن  اق ولاداس عان  اي  ا  اخار  يا اهار " 

 ال ا ر"  ويخ    " الباطن "   
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 سلوكيات كنسية
 أبونا بولس فؤاد

 

 تابع ... الضوضاء فى الكنيسة

 
 ضوضاء بسبب مبنى الكنيسة نفسه: أوالً :

قد يكون مبنى الكنيسة نفسه سبباً فى ضوضاء تحدث ألسباا  
اا لامادر يتاياتاهام  لم يفطن إليها من قاموا بتأسيس الكنيسة ، إمَّ

 بتلك األسبا ، أو تبما بسبب عدر وجوي خيات آخر.

 وسوف ندتس أسبا  هذا النوع من زاويتين:

 األولى: موقع الكنيسة وبناءها:

وقوع الكنيسة على ميدان عار أو ناصياة تاكافار فاياهاا  (1)
 السياتات وأبواق السياتات.

ت     (2) مجاوتة الكنيسة لمنطقة صنااعاياة أو باماِ الاو 
ة مافا  وت   التى تُصدت ضوضااء داديادة ومساتامارَّ
يهان السياتات وسمكرتها أو وجوي طاحونة للقمح أو 

 منشات لتقطيع األخشا  وك  ما دابه ذلك.

وقوع مبنى الكنيسة بجوات خط للاساكاك الاحاديادياة أو  (3)
مستشفى أو مركز للمطافىء أو مؤسسة خدمية عااماة 
للمواطنين )جوزات أو بطاقات مفالً( مما ياناتان عاناه 
أصوات أبواق السرينة وإزيحار الجماهيار وماا ياتاباع 

 ذلك.

ضمف مواي بناء النوافذ واألبوا  مما يجمالاهاا تاتاأ ار  (4)
أو عاواصاف تاراباياة  بأى تياتات هوائياة أو أماطاات

يرتبك بسببها المصلُّاون. )فاى باماِ باالي الاماهاجار 
مازيو  باماماناى أن ياجاتااز الامارء  يكون هناك باا 

منطقة ممزولة لاهاا باابايان حاتاى ال تاتاأ َّار الاكاناياساة 
 يحدُث فى الخات (. بما

وجوي خدمات أو أنشطة أخرى لاططافااو أو الشاباا   (5)
فى فناء الكنيسة أ ناء القداس، أمر ياحاتاا  إلاى إعااية 

 نظر ألسبا  كفيرة غير الضوضاء.

 الفانية: ضوضاء بسبب قلة الصيانة أو عدمها:

إهماو صيانة أجهزة التكييف والاماراوو وماا يصادت  (1)
 عنها من أزيز.

 (SOUND SYSTEM)تركيب أجهازة صاوتاياة  (2)
بدون ممرفة مهندس ماتاخاصاا ماماا ياتاساباب عاناه 

 سماع صفير ُمزعن أ ناء الصلوات .

وجوي عوائق فى المامارات تساتادعاى تاناباياه الاداخا   (3)
والخات  إلى تفاييها فيكفُر الكالر والاهاماهاماة، )مافا  

 بالطة مكسوتة أوعت بة عالية ... إلخ(.

باقاياة  -عند بانااء الاكاناياساة  -عدر األخذ فى الحسبان  (4)
مناسبات السنة مف  اللقان والبصخة ، فاتاناشاأ مشاكالاة 
التوصيالت الكهربائية واألسالك الكفيرة لامادر وجاوي 
مخات  ومداخ  للميكرفونات والكهرباء منذ البداية ، 

اء ذلك.  وما ينشأ من ضوضاء من جرَّ

ته مفصالت األباوا  والاناوافاذ مان أصاوات   (5) ما تُصد 
ًً عند فتحها وغلقهاا ، وال ياهاتام أحاد -بسبب الصدأ 

 بإضافة قلي  من الزيت لها.

التوفير فى النفقات عند بانااء الاكاناياساة عالاى حساا   (6)
الحفاظ على هدوئها. )أتذكر أننى كنت ألقى محاضارة 
للشبا  فى إحدى الاكاناائاس وكاانات الاماروحاة فاوق 
تأسى تصدت صوتاً مزعجاً. فطلبت مان أحاد الاخادار 
أن يوقفها، فماي ليقوو أن جميع مراوو الكنيسة تافاتاح 
وتغلق بمفتاو واحد ، وباالاتاالاى بسارعاة واحادة هاى 
القُصوى(. إن وجوي مفتاو خاص بك  مروحة يساماح 
بالتحكم فى التهوية حسب الظروف. كاماا أن مافااتاياح 
الاامااراوو الااخاااصااة بااالاامااذبااح وإضاااءتااه وخااوتس 
الشمامسة البد وأن تكون ياخ  المذبح لسهولة التحاكُّام 

 فيها عن قر .

او للصايااناة أو الابانااء أ انااء قاياار  (7) السماو بوجوي ُعمَّ
الخدمات الكنسيَّة يُفقد الصالة وقااتهاا وياباما  عالاى 

ي تحصي  حاص .  اإلحساس بأن الصالة مجرَّ

 

 ممارسة وسائط النعمة 

 
غالباً ما يُفات السؤاو : ه  يجب أن يتغير الشاخاا أوالً مان 
الناحية الروحية  م يابادأ فاى مامااتساة وساائاط الاناماماة   أر 
يماتس وسائط الاناماماة الاتاى تاقاويه إلاى الاخاالص والاناماو 

 الروحى  
وفى هذا الشأن يذكر لنا الكتا  الماقادس عالاى فام ماخالاصاناا 

اى. »"الصالح أنه:  ض  ار  اُء إ ل ى ط ب يب ب ا   ال ام  حَّ ت اُ  األ ص  ال  ي ح 
 (12:1)متى 

والمريِ بالروو يحتا  هو أيضاً إلى طاباياب ُماماال ان وإلاى 
 األيوية الروحية بأنواعها.

باماياد عان ي أن ياحاظاى   ً  ُ ل ح لمن هاو لذلك يكون من األص 
باإلهتمار والرعاية الكافية التى تؤهلاه لاكاياماا ياماوي لاحاضان 

وبدالً من إنتقاي الخاطىء فى جميع صاوته ، ياكاون   المسيح.
من األفض  أن نسمى لكيما يمتلىء بالروو ، وساوف ياماما  

 الروو فيه وبه ويجم  منه إنساناً جديداً.
 

ِّير أنك يجاب أن تاتارك الاخامار ألناهاا  ما أسه  أن نقوو للسك 
ِّفة ... إلخ  ضاتة وُمكل 

اب  وما أساها  أن ناخااطاب السااتق والاقااتا  والازاناى والع 
ي سر عن خطوتة تداعيات ما يقترفون ، لاكان األفضا  أن  الم 
نسمى إلمتالئهم بالروو وناتارك الاروو ياغاي ِّار حايااتاهام إلاى 

 األفض .
تمالوا نجم  من اإلمتالء بالروو هدفاناا األساماى واألعالاى ، 
نمتلىء نحن أوالً  م نفيِ على اآلخرين ، حايانا اذج ساناجاناى 

  مات هذا اإلمتالء سريماً.
 ، ً المماتسات الخاتجية والامابااية الشاكالاياة لان تُاجادى نافاماا
وأسااالاايااب جااذ  الااناافااوس عاان طااريااق الااهاادايااا والاارحااالت 
واألنشطة ، قد تنفع إلى حين ... لكن ياظا  اإلماتاالء باالاروو 

 هو الطريقة الُمف لى لجذ  النفوس.
إيعوا البميدين لحضوت القداسات، كونوا قدوة صاالاحاة لاهام، 
ِّموهم التسبحة واأللحاان،  أقنموهم بالتقدُّر لطسرات اإللهية ، عل 
ِّماوا لاهام الاحاب والاحاناان  صلُّوا من أجلهم ، إفاتاقادوهام ، قاد 
والمساعدة )إن وجدت( ، وسوف تجنون  اماات هاذه األدايااء 

 سريماً ، وسريماً جداً 
 

 تابع ... إحترام الوقت

رين ...... لماذا     ِّ  حضوت اآلباء األساقفة والكهنة متأخ 

ما نقصده هو حضوت هاؤالء اآلبااء لامانااساباات أو زيااتات 
رين عن الموعد المحدَّي بخالف مواعيد القداسات  ِّ تعوية متأخ 
واإلجتماعات التى غالباً ما يكون الحضوت فيها فاى الاماوعاد. 

ِّلهم الشمب عن ذلك.  باستفناء بمِ اآلباء الذين يمط 

ار اآلبااء عان ماواعايادهام ألحاد  ويكُمن السبب األساسى لتاأخُّ
 األسبا  التالية:

( إصاارات الااحاااضاارياان عاالااى السااالر بااالاايااد والااتااقاابااياا  1) 
 )والمطانيات أحياناً( مهما كانت المناسبة أو الظروف.

( فتح موضوعات مع األ  األسقف أو الكاهن بدون موعد 2) 
 سااابااق باامااد أى مااناااساابااة أو خاادمااة توحاايااة أو لاايااتااوتجاايااة.

( التطوي  فى األحايي  مع اآلباء سواء فى الاماقااباالت أو 3) 
اإلعترافات الُمحديَّة مواعيدها مسبقاً ،حي  كفيراً ما ياتاجااوز 
الشخا الوقت ا لُمقنَّن له ، مما يؤيى فى نهاية المطاف إلاى 
تكا ر المنتظرين بالخات  ، وال يساتاطاياع األ  أن يصارف 
 أحد يون مقابلته، فيتمطَّ  عن موعد تاالاى فاى ماكاان آخار .

( عدر وجوي بروتوكوو واضح للمناسباات الاكاناسايَّاة. فاقاد 4) 
يحضر أساقاف أو أ  كااهان أحاد األفاراو أو الاجاناازات ، 
ويتمطَّ  بمد المناسبة لمدة ساعات بسبب إلتفاف الناس حاولاه 
، ومن الناحية الرعوية ال يساتاطاياع أن يارفاِ الاحاديا  أو 

 يتهرَّ  من الشمب.
( الفقافة المحالاياة لادياناا عااية ال تاناضاوى عالاى إحاتارار 5) 

المواعيد أصالً. فقد تصلك يعوة لحضوت أى مناسبة أو حدث 
، ولكنها ال تبدأ فى الموعد المذكوت باالضاباط ، وباالاتاالاى ال 

 تنتهى فى الموعد المفروض.
( كفيراً ما تتمطَّ  بدايات المناسبات ألسبا  فنية بحتة مفا  6)

تمطُّ  أجهزة مكبرات الصوت أو إكتشاف عدر وجوي جزئاياة 
ِّاااامااااون إعاااادايهااااا مساااابااااقاااااً. ااااى  الااااُماااانااااظ   مااااماااايَّاااانااااة نس 
لذلك يمكن تفايى هذه السلبيات بتبن ِّى المبايىء المامالاياة الاتاى 

ِّن من إتمار ك  دىء فى حينه كما يلى:  تمك 
التركيز على بدء أى إحتفاو أو مناسبة فى الموعد المحادَّي   –أ 

ً والاااُمااامااال ااان عاااناااه ، ماااهاااماااا كاااانااات الاااظاااروف.  مساااباااقاااا
تميين دخا ذو خبرة كافية ودخصية مالاتازماة إلياتة   –  

 المناسبة واإلدراف على ك  تفاصيلها واإلعاداي الاجاي ِّاد لاهاا.
على ك  ف ات الشمب إحترار البروتوكوو الخااص باكا    –  

مناسبة، فال يُمق   أن يتدافع الك ِّ لمصافحة أو مقابلة دخصاياة 
 كنسية أ ناء مناساباة تساماياة أو خااضاماة لابارناامان مامايَّان.

ي يخوو األ  األسقف أو الاكااهان   –ي  لمن ال يملم ، فإن مجرَّ
إلى صحن الكنيسة ، ال ينبغى أن يتاقادَّر أحاد لاماصاافاحاتاه أو 
تحيته حتى يقور بتحية صاحب الكناياساة أوالً والساجاوي أماار 
الهيك . وإذا أتاي أن يموي لتحية اآلخرين ، أو ال يموي ، فاهاذا 

ياارجااع إلااى عااواماا  أخاارى تااخااتاالااف 
 باختالف الظروف.
 

 التسبيح والترنيم ..عبادة أم َطَرْب ؟؟؟

 
ت ِّ الترانيم الروحية مكانة ال يستهان  ت ح 
بها فى المباية الروحية، لما لها من أ ار 
ال يُستهان به فى تهي ة النفس الاباشارياة 

 للتواجد فى حضرة ي.
فى على أحد أنه كلما كانت الترنيمة جايادة الاكالاماات ،  وال ي خ 
باة  د جيَّة النغم ، وتاؤيَّى باواساطاة أصاوات ماوهاوباة وُمادتَّ
وممتل ة من النممة ويميش أصحابها حياة توحية حقيقية كلَّاماا 
كانت هذه الترنيمة أكفر تأ يراً فى النفوس وكلَّما عاادات بايان 

 الناس ألجياو طويلة.
 

ومنذ القديم عرفت البشرية قيمة اللحن والموسيقى ، فاقاد كاان 
ياووي النبى عازفاً عالاى الاقايافااتة وكاان ياتامِّ اإلساتامااناة باه 
للترويح عن نفس داوو المالاك حاياناماا كاان يابااغاتاه الاروو 

( وقد عرفت كا ُّ الشاماو  23:16الريىء. )صموئي  األوو 
أ مان  اقاافااتاهاا  تقريباً فائدة الموسيقى فكاانات جازء  ال ياتاجازَّ
وموتو اتها على مر األجياو. ويقولون يائماً أن " الموساياقاى 

 هى لغة الشمو ".
راً، أكبر األ ر  وكان لظهوت القنوات الفضائية وانتشاتها مؤخَّ
فى سرعة إنتشات الترانيم الروحية ، وتبَّما تستحوذ بمافاريهاا 

باالاماائاة مان  33على نسبة عارض ومشااهادة ال تاقا  عان 
ساعات اإلتساو. ب  وحتى فقرة الكوتاو والترنيام أصاباحات 
واقماً ال تخط ه المين فاى صالاوات الاماشاياة فاى الاناهاضاات 
الروحية التى تقيمها الكنيسة فى صور السيدة المذتاء وأعايااي 
القديسايان. )وناقاصاد باذلاك ماا هاو غايار األلاحاان الاقاباطاياة 

ولما كانت تسالة وهادف أى خادماة توحاياة هاو  الممروفة(
جذ  النفوس وتقريبها لإللتصاق بالر  ، يكون مان الاجاديار 
باإلهتمار، مالحظة هذا النشاط الذى يستقطب نسبة كبيرة مان 
الُمتابمين والمشاهدين من جميع الف ات خاصة الشبا  وقليلاى 

ظِّ من التمليم.  الح 
 

لقد بدت فى األفق منذ فترة ليست بقليلة ظاهرة إتاجااه باماِ 
من يؤيون الترانيم ومن يقومون بتصويرها وإخاراجاهاا، إلاى 
إت باع طريقة أقر  إلى الدنيوية منهاا إلاى الاروحاياة فاى أياء 
هذه الترانيم. مما ي خُر  بهذا النوع من المباية عان مضاماوناه 

جاً عالمياً فى  و  توحى.  األساسى ليجم  منه نه 
 

ا كانت هذه القنوات تدخ  إلى ك  بيت ويشاهدها كا  أحاد  ولمَّ
، بات من المفروض أن تخضع هذه الترانيم للمراجمة الدقيقاة 
واألمينة فى ك  مراحلها. فال يجوز أن يظهر علاى الشااداات 
أدخاص ال موهبة صوتية لهم ، أو أن تتاريَّي عالاى األسامااع 
ي كالاماات  كلمات ال توحاناياة فاياهاا وال توو ... هاى ماجارَّ

  مرصوصة.
وعلى من يقومون بالتصوير واإلخرا  الافان ِّاى ماراعااة أناهام 
تون مايَّة توحية تهادف إلاى جالاب الانافاوس لاحاظايارة  يصو ِّ
المسيح وليس إلى إظهات نجومية مميَّنة أو إمكانيات وقادتات 

 ليس مجالها الوسط الروحى والكنسى.
 لذلك َّيكون على من يمملون فى هذا المجاو مالحظة ما يلى:

ً ، قاوياة 1)  ( تكون الكلمات صايقة ُممب ِّرة ، سالاياماة عاقايادياا
 توحياً ، صحيحة لُغوياً.

( األلحان نابمة من قلو  ُمحبَّة هلل وأدخاص لهم الاماوهاباة 2) 
  والااااااقاااااادتة عاااااالااااااى تصاااااادياااااار مااااااوساااااايااااااقااااااى

ن الصدوت وتغزو القلو .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        تُله 
( المرن ِّمين  المرتبطين بوسائط النممة والمرتبطيان باالار  3) 

ِّاااااماااااون   وماااااوهاااااوبااااايااااان ، عاااااامااااالااااايااااان باااااماااااا يااااارن 
 (5:3تى  2به، غيرُمكتفين باألياء فقط. )

( عدر السم ى وتاء المك س ب المايى من وتاء هاذا الاناشااط 4
 بأى دك  من األدكاو.

إنتفاء توو المنافسة المالاماياة والاباحا  عان الشاهارة  (5)
خالو الترنيام  تماماً ، واإلنشغاو بتمجيد إسم الر  من

 واعتباته عباية بك  ممنى الكلمة.
 

يا أحبَّائى ...أتجو أن ننتب ه ل الَّ يخدعنا عدوِّ الخير وي دُخ  فى 
لاهاا لاماصالاحاتاه يون أن نادتى ،   نايا الخدمة الروحية ليحو ِّ
لنا المنافسة أو الاتابااتى عان خاالص أنافاساناا  وأتجو أال تُشغ 
ادَّف عالاى  و بات عشرتنا مع مخل ِّصنا وفاييناا ، حاتاى ال يُاج 

 (7:2اإلسااام الاااحاااسااان بساااباااباااناااا. )تساااالاااة ياااماااقاااو  
 

 وإلى لقاء آخر
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 معلومات طبيه غذائيه  
 عشرتاسع الموضوع ال

 

 الغذاء وامراض الكلي
Nutrition and Kidney Diseases 

 
 kidney Diseases ما هي أمراض الكلي 

 
  Nephritis التهاب الكلي  -١

وسببه باكتيريا ستربتوكوكاس والتي قد تحدث اوال في التهاب 
اللوزتين او التهاب الجهاز التنفسي االعلي. .والعجيب إن إصابة 
الكلي تحدث بعد أسبوع الي ثالثة أسابيع بعد ان يكون السبب قد 

 .زال
 :يوجد نوعين اللتهاب الكلي

 اوال: االلتهاب الحاد
وهناك عالمات ظاهرة وهو تورم العينين والوجه وتورم بالقدمين 
وكمية من الدم في البول ورغوة بالبول وقد يكون ذلك مصحوب 

مع فتورعام ، حمي ، عدم شهية لالكل او استفراغ وشد 
  بالعضالت

أهمية الغذاء: إلنقاص كمية البولينا في الدم وجب بشدة مراعاة 
الناحية الغذائية وذلك بإنقاص كمية البروتينات بقدر المستطاع 
والتحول الكل النشويات مثل الخبز والبسكويت ، المربات ، 
الفاكهة والخضروات وإنقاص ملح الطعام لحد كبير الن الكلي 

 .تكون مجهدة وتحتاج لعناية خاصة
 ثانيا: التهاب الكلي المزمن

ال تظهر اي عالمات ظاهرة تجاة المريض وال تجعلة يلجأ 
الستشارة الطبيب ولكن المشكلة تكمن أنة بعد مضي بضعة سنوات 
يبدأ المريض في مالحظة تدهور الناحية الصحية وأداء الكلي يبدأ 
في التدهور وبالفحص الطبي يالحظ ارتفاع البولينا في الدم ومن ثم 

 يجب إنقاذة لتفادي تدهور الكلي
 
 KIDNEY STONES حصاوي الكلى  -٢

حصاوي الكلى اكثر شيوعا فى الرجال وذلك لعدم شربهم كميات 
كافيه من الماء وخاصه الذين يعملون تحت حراره الشمس وكذلك 
الذين يبذلون مجهودا بدنيا يؤدى الى كثره العرق وفقد السوائل 

وبالتالي نقص فى كميه البول وهذا يساعد على ترسيب األمالح فى 
الكلى. وقد تكون الرواسب في الكلي في هيئة صغيرة مثل الرمل 
او تكون حصاوي كبيرة مع استمرار تكوين الرواسب . وقد يساعد 
اإلصابة بالجاوت او النقرس في عملية ترسيب األمالح بالكلي. 
ولقد لوحظ ان حصاوي الكلي نادرة جدا عند النباتيين ولعل 

 .بروتينات اللحوم تساعد علي تكوين الحصاوي

العالمات: الحصاوي الكبيرة في معظم األحيان ال تسبب ألما اال اذا 
تحركت من مكانها. وقد تكون مفاجئة ظهورها عند عمل االشعات 

المختلفة بالجسم. اما ألم الكلي الحاد المفاجئ يأتي في تحرك 
الحصاوي الصغيرة من مكانها او النسداد انابيب الكلي او الحالب. 
وللعالج السريع للتخلص من الحصاوي الصغيرة أخذ كميات كبيرة 
من الماء مع عالجات توسيع المجاري البولية وغالبا ما ينتهي االلم 

 بنزول الحصاوي الصغيرة مع البول
 

 :. انواع الحصاوي
 كالسيوم فوسفات -١
 كالسيوم اوكساالت -٢
 كالسيوم يوديت -٣

 
المسببات: اوال تركيز األمالح في الكلي لنقص الماء . وثانيا كل 
االغذية اذا أخذت بكميات معقولة يوميا فإنها ال تؤدي الي تراكم 
األمالح فى الكلى. ولكن وجد ان اإلفراط فى اكل بعض الفواكه 
والخضروات بكميات كبيره وخاصه التى تحوى على ماده 

الجوافه  -المشمش  -الفراوله  -الطماطم  -االوكساليت مثل المانجو 
التفاح. فان الكلى فى هذه الحاله ال تستطيع التخلص من ماده  -

االوكساليت او الفوسفيت بالدم وتتحد مع الكالسيوم لتكوين 
  .الحصاوي سواء الرملية او الكبيرة منها

 
 KIDNEY FAILURE الفشل الكلوى  -٣

 :وهنالك نوعين
 اوال: الفشل الكلوى الحاد

وقد يؤدى الى شبه توقف الكلى عن العمل فجاه وذلك الحدى هذه 
المسببات: التهابات كبيره بالجسم، الحروق التى تؤدى الى فقدان 

كميه من السوائل، اإلسهال الحاد او ألقى، التسمم المفاجئ، عمليات 
جراحية او اصابه مباشره بالكلى. والشئ الجيد عندما تعالج هذه 

المسببات بسرعه تعود الكلى الى طبيعه وظائفها. األعراض للفشل 
الم اثناء  -الكلوى الحاد: تغيير فى لون البول قاتم ويكون له رغوه 

والرتفاع  -صعوبه فى التنفس  -تورم بالوجه واالطراف  -التبول 
  .المبولينا واألمالح فىالدم يشتم! طعم معدني غير مستحب بالفم

 ثانيا: الفشل الكلوى المزمن
األعراض ال تظهر اال بعد عدة سنوات وأهم المسببات ارتفاع 
ضغط الدم وعدم السيطرة علي ارتفاع السكري وفي كثير من 

 الحاالت المتأخرة يحتاج المريض لغسيل الكلي
  
  kidney Dialysis الغسيل الكلوي -٤

نسبة الرتفاع البولينا والسميات اآلخري بالدم وعدم استطاعة الكلي 
التخلص منها يجري عملية غسل الكلي للتخلص منها وغالبا ما 

تكون تحت اإلشراف الطبي 
  .المتخصص بالمستشفي

وأثناء استمرار العالج يجب 
الراحة التامة للمريض واإلقالل 

من األطعمة التي تحوي كميات من 
البروتينات والفسفور والبوتاسيوم 
ويستحسن اكل السمك وبياض 
البيض وبعض البقوليات تحت 

 .إشراف الطبيب وأخصائي التغذية
ويجب تحديد كمية الماء التي يسمح 
بيها للمريض النها اذا زادت قد 
تودي الي تورم الجسم وزيادة 
ضغط الدم او الي قصور عمل 

 .القلب
 
 زراعة الكلي -٥

Kidney Transplant  
في الحاالت المتأخرة من الفشل الكلوي او حالة عدم االستجابة 
للغسيل الكلوي قد ينصح الطبيب بنقل كلي من شخص اخر ولكن 
يجب مراعاة فصيلة الدم والوزن والطول وعدم إصابة الشخص 
المتبرع باي أمراض باطنية وكل الفحوصات الطبية تكون جيدة 

 .حتي يتقبل جسم المريض الكلية الجديدة المعطاة له
وبعد نقل الكلية الجديدة للمريض وجب مراعاة الغذاء بصورة دقيقة 
واالكثار من البروتينات مثل البيض واللحوم خالية الدسم واألسماك 

واإلقالل من النشويات والسكريات  -لبن منزوع الدسم  -والدواجن 
 .واالبتعاد عن المأكوالت المالحة

وحيث ان المناعة ضعيفة بعد زراعة الكلي وجب االلتزام 
 بالنواحي الوقائية مثل غسل الخضروات والفواكة جيدا وغلي الماء

 
  kidney Carcinoma سرطان الكلي  -٦

  يتم التشخيص بواسطة عمل االشعات والفحوصات المختلفة
أهم األعراض وجود دم مع البول او آلم عند تجلط الدم بالمجاري 

  البولية ويخضع المريض للعالج الكيمياؤي واإلشعاع
 
  kidney Tuberculosis سل الكلي  -٧

وهو قليل الحدوث وغالبا ما تكون نتيجة الصابة الشخص بالسل 
 الرئوي او في اي مكان اخر بالجسم واهمال العالج المبكر لذلك

 
 

 د. فؤاد ج بطرس 
 ماجستير تغذيه ونمو األطفال

 كفانا حزنآ فلنفرح
 سمير ساوس  -بقلم:

 
ان هللا ليس منعزل عنا فى سمواته بل حاضر معنا، انه أمييين فيى 
حبه ورعايته ووعوده ويسر ان يسيكين فيى قيليب كيل ميؤمين إنيه 
حاضر فى حياه أوالده، لذا البد أن كل لحظه من لحظيات عيميرنيا 

 لها تقديرها العجيب فى عيينى هللا خالقنا. 
وهذا واضح فى وعوده األلهيه فى الكتاب المقدس. لذا فاهلل يجعلينيا 
 نتحقق دائما من أنه هو ضابط الكل، له خطته السماويه فى حياتنا،

 
إن كل األحداث التى تمر علينا المفرحه أو الميؤليميه ميهيميا ييكيون 
مرارتها فهى تعمل حتما لخيرنا كأوالد هللا فيفيى وسيط أى أوقيات 
تبدو صعبه ترى مسيحنا يبسط يديه ليحملنا على منكبيه ويحضنينيا 

 بحبه االلهى ويدخل بِنَا إلى أمجاد فائقه 
اآلالم والضيقات أيا كان مصدرها هى فرصه الكتشاف رعاية هللا 

 لنا وحضوره فى وسطنا واهتمامه بخالصنا األبدي. 
ان هللا يسمح بالضيق لكى يختبر أوالده، فمن هيرب مين الضيييقية 
فقد هرب من هللا. وعندميا نيكيون عيليى درجية عياليييه مين اليفيهيم 
والتمييز الروحى نجد ان كل األشياء تقودنا إلى هللا حيتيى األشييياء 
المضادة لنا التى يضعها عدو الخير والتجارب هى محيك األييميان 
ومصنع الرجال ومنبع الفضائل، ومن يشرب مين بيحير اليتيجيربية 

 يموت عطشانا فى صحراء الجهل. 
وإذا كانت التجيربية عيالميه ميحيبيه هللا، فيليمياذا يضيعيف عيزمينيا 
ونشتهى ان نتخلص منها أن تتم غايتها، فياألوليى ان نيرحيب بيهيا 
ولو كانت حامله الموت بيمينها ألنها تنتهي بِينَيا إليى مياييه أفضيل 
الخيرات، وما أنبل القلب الحزين الذى ال يمنعيه حيزنيه عيليى أنيه 
ينشد لحنا مع القلوب الفرحه النيه إذا نيزعينيا اليحيب مين االرض 
تصبح فيرا وال يوجد حزن فى االرض تعجز السماء عن تيعيزييتيه 
وان هللا يسمح بالتجربة والضيق لكيى ييخيتيبير أوالده وليييتيميتيعيوا 

  .بالنصرة والمجد
وإذا كان العالم هو ألم وضيق فان تعزيات الرب هى نوافذنا عيليى 
السماء ومع كل ضيقه هناك تعزيه. وال ييوجيد حيزن فيى االرض 
تعجز السماء عن تعيزييتيه، وييجيب عيلييينيا أال نيحيزن عيليى ييوم 
انقضى، فسيكون الغد أفضل ما دمنا نملك قلوبا شجاعه ونجيد مين 
نحبه ومن يحبنا لهذا يفرح المؤمن فى الضيق ويسر بالتجربة ألنه 

 فى ألم التجربة متعة اللقاء مع هللا. 
إحسبوه كل فرح يا أخوتي حينميا تيقيعيون فيى ضيييق أو تيجيارب 
متنوعة عالمين ان امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. وأما الصبر فليكن 
له عمل تام لكى تكونوا تامين وكاملين غيير نياقصييين فيى شيئ   

  .  فنحن بالصبر يكتمل ايماننا٤-١:٢يعقوب 
 

وهللا هو الذى يحمل إلينا التعزية بنفسه، عزو عيزو شيعيبيى ييقيول 
  كما تعزى األم أبناءها هكذا أعزيكيم أنيا رب ١:٤إلهكم  أشعياء 
  ١٣:٦٦الجنود  اشعياء 

 
فعلينا األيمان باهلل واالتكال عليه   الق عيليى اليرب هيميك وإتيكيل 
عليه وهو يعينك، ويقول اليقيدييس بيطيرس ليليميؤمينييين   ميليقييين 
همومكم عليه  النه الرب الهنا الممسك بيميننا القائل لنيا ال تيخيف 
أنا أعينك، وألنه يوصيى ميالئيكيتيه بِينَيا ليكيى ييحيفيظيونيا فيى كيل 
الطريق، وها أنا معكم وأحفظكم حينما تيذهيبيون ألنيى ال أتيركيكيم 

 حتى أفعل ما كلمتكم به. 
تعالوا الى ياجميع المتعبين والثقيلى األحمال وانا أريحيكيم، وأر  

وهيا أنيا ميعياكيم كيل األييام إليى   ..عليكم ماء طاهرا فيتيطيهيرون
  وهو يجرح وييعيصيب يسيحيق ٢٢.: ٢انقضاء الدهر أمين   مت 

ويداه تشفيان فى وسط شدائد ينجينا، وال ييميسينيا سيؤ فيى اليجيوع 
 يفدينا من الموت وفى الحرب من حد السيف. 

وهل تنسى المرأه رضيعها فال ترحم ابن بطنها حتى هؤالء ينسين 
 وانا ال إنساكم والرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين،

سالمأ أترك لكم سالمى أعطيكم ليس كما يعطى العالم أعطيكم إنَّيا 
التضطرب قلوبكم وال ترهب، وستينياليون قيوه ميتيى حيل اليروح 

 القدس عليكم. 
وهللا لم يعطينا روح الفشل، بل روح ألقوه والمحبه والنصر، فنحن 
أيضا ضعفاء فيه لكننا سنحيا ميعيه بيقيوه هللا وهيو يينيجيى اليفيقييير 

   .المستغيث والمسكين إذ ال معين له
وعلينا األيحاء للنفس بإنها للخير   إحسيبيوه كيل فيرح ييا أخيوتيي 
عندما تقعون فى تجارب متنوعة، فبرغم أنها تجربه وهم إالعلييينيا 
بااليمان والثقة فى هللا نحسبها لخييرنيا، عياليمييين ان كيل األشييياء 
تعمل معنا للخير للذين يحبون هللا  أنتم ستحزنيون وليكين حيزنيكيم 

  .يتحول الى فرح
والصبر أحسن دواء  فبصبركم إقتنوا أنفسكم  والذى يصيبير إليى 
المنتهى فهذا يخلص. وهو يحقق االمال: فالصبر مر ولكنه أخيييرا 
يحقق لنا مطالبنا. فالصبر مر فى مذاقيه ليكين عيواقيبيه أحيليى مين 
العسل. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أييوب ورأييتيم 
عاقبه الرب. والذى يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وفى الينيهياييه 
حياه أبديه وعلينا بالقناعة واألكتيفياء فيبيرغيم اليهيميوم واليتيجيارب 
نشعر بالسعادة لو اننا قانعون الن ) القليل مع ميخيافية اليرب خييير 

 من مركز عظيم مع هم( 
والن التقوي مع القناعة هي تجارة عظيمية، وعيلييينيا بياليتيعيزييات 
اإللهية كقول دَاُودَ ) عند كثرة همومي في داخيليي تيعيزيياتيك تيليذذ 

ولتحقيييق ذليك عيلييينيا !)نفسي
بالصالة، فهي الشريط الذهبي 
الذي يربط المخلوق بياليخياليق 
وألنها مصيبياح اليحييياة اليذي 
يضئ الطريق نيحيو السيمياء، 
وهييي إصييالح الييحييييياة الييتييي 
انحرفت وهي طمأنينة الحييياة 
وتييبييدد الييخييوف ميين الييمييوت 
وهي توسيع القلب لحمل كافية 
الناس بالحب، وهللا يسيتيجيييب 
لصييلييواتيينييا إن واظييبيينييا عييلييي 
الصوم والصلوات أمام اليرب 

فمن يسأل يأخد ومن يطيليب  ،
يييجييد وميين يييقييرع يييفييتييح لييه، 
وصيييالة اإلييييميييان تشيييفيييي 
المريض واليرب ييقيييميه وإن 
كان قد فعل خطيئية تيغيفير ليه 
وهيييو قيييرييييب ليييكيييل اليييذيييين 

يدعونه، والمصائب واالحزان تدفعنا الي الصالة ، والصالة تيدفيع 
عنا المصائب واالحزان وهي كالشمعية تضيئ قيليب االنسيان فيي 

 ظلماته، 
 

ومن إقتني دموعآ في صالته فهو كإنسان يقدم قربانا عظيما للملك 
وقد اقتني عنده وجهآ بهيجآ، وفى الصاله نلتصق باهلل ونحتمي بيه 
ويستجاب الدعاء لذلك قال رب اليميجيد )) كيل ميا تيطيليبيونيه فيي 

 الصاله مؤمنين تنالونه(( 
لقد صلي موسي من اجل الشعب فرفع عنهم الحيييات و اليعيقيارب 

  . وصلي كثيرون من رجال هللا فأستجاب الي طلباتهم
 

واخيرآ الحذر من الشيطان، النه عالج هام فيي حييياتينيا اليروحيييه 
ألننا نعلم ان ) ابليس خصمآ كاسد زائر يجول ملتمسآ من ييبيتيليعيه 
هو( فهو يتسلل في الخفاء إلينا وينفث سموميه فييينيا وييدس حيييليه 

 .علينا
يا رب أفرج حزننا وإن لم نقبل إليك فمن يشفينا. الن عندك الشفاء 
التام فجراحاتك هي دواء ضعفنا فدعنا نلتيجيئ إليييك و كين دواءآ 
ناجحآ لكل أدواء أنفسنا ألنك انت اللذي حملت خطييتينيا وجيرحيت 
ألجل معصينا وسحقت ألجل أثامنا وصرت لنا برآ وفدآ وحكميه ، 
  فليتمجد اسمك وحده وليتعظم عملك وال يبقي الي ذكرك الي األبيد

 أمين
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ت العالم   قوة القيامة  ... التى غير
 بقلم : د . مجدى شحاته

                                         
كل ما أحاط بميالد المسيح كان بسيطا ، دخل العالم بعيدا عن  
كل مظاهر الترحيب ، فى غير ضنجنين  ،  لند من  ار فنقنينر  
يتيمة ، لم تك  تجد م  يعولها .  المكان الذى  لند فنينه كنان 
حامال بذكريات الفقر  الحرمان ، مذ د حنقنينر لنلنمناشنينة فنى 

 (. 6:  1قرية هى " الصغرى بي  رؤساء يهوذا " ) مت 
 

حقيقة ان السماء قد انفتحت فى هذه النلنينلنة  حنلنقنت  نوقنة 
المالئكة ترنم تسبحة الميالد التى لم يسمعها سوى رعا  بينت 
لحم الساهري  لحراسة أغنامهم تنحنت رزاز الننندى فنى لنينل 
الشتاء القارص ،  ظهر لنهنم منالل النرش ينبنشنرهنم بنمنينالد 
المسيح  ... لتبدأ رحلة الخالص العظيم لكل م  آم  بالمسينح 
مخلصا ,  تنتهى بالقيامة المجيد  مر را بنطنرينآل ا ار النى 

 الجلجثة  الصليب. 
عاش السيد المسيح  طفولة مجهولة ،  رحلة معانا    عنمنل 
فى شبابه نجارا بسيطا ،  رضى ان يحاكم امار عبيده ، امنار 
بيالطس  هير دس ،  امار أعضاء مجلس السنهدريم   كان 

 ( .  66:  21يقول : " مملكتى ليست م  هذا العالم " ) يو 
فى  قت المحاكمات  الصلب كان كل شيئ يبند  فنى منننتنهنى 
الضعف  الرثاء  اليأس ... حول الصليب ، حفنة ضئيلنة من  
ااتباع الضعفاء أ رأهم قد انكره بتجديف ،  أحبهم  قد تركنه 
 هرش ,  بقى قلة ضعيفة يتطلعون بحسر   ألم النى لنلنينب 
خشبى يحمل  سدا تهرى م  الجلد  السحل  ا حيا  فنينه    
لم يك  أعداء يسوع ساكني  ، الجنحنود شنننينا ،  الضنمنائنر 
شرير  ،  لم تتوقف حتى بعد موته على الصنلنينب ،  عننندمنا  
تذكر ا فى رعب  هلا النبوات الشائعة ع  قيامنتنه اسنرعنوا 
مطالبي  الوالى م  تشديد الحراسة علنى النقنبنر حنتنى النينور 

 الثالث .
ما الذى أخرج القو  م  الضعف ؟  ا  د اامل   الر اء م  
اليأس  ااحباط ؟ ما الذى غير كل تنلنا النمنشناهند النمن لنمنة 
الحزينة الى مشاهد م  الفرح  البهجة  النصر  ؟  منا النذى 
زلننزل اارو  شننآل  الننجننبننال  فننتننح الننقننبننور  أقننار ا سنناد 
القديسي  الموتى م  النقنبنور؟ منا النذى غنينر كنل منقناينينس 

  مفاهيم البشر خالل العشر ن قرنا  بعد الميالد ؟؟  
ليس هنال سوى  نواش ...   نواش  احند ... قنينامنة النرش 
يسوع م  ااموات ...    قار المسيح فجر ااحند بنينننمنا كنان 
الظالر باق ، قار  أشرق لنا بقيامته بنور اابدية ،  لار يور 

( فنبنعند أحنداج النجنمنعنة  21:    2ااحد هو يور الرش ) رؤ 
العظيمة المشحونة بآار الصلب  ما انتهاء يور السبت النذى 
انقضى فى سكون تنار  .. بندأت أحنداج النقنينامنة النمنبنهنجنة 
المفرحة ،  التى بدأت بزلزلة عظيمة حدثت كما حدثت زلزلة 

( هنكنذا  قنعنت النزلنزلنة  قنت  12:   12 قت الصلب ) مت 
القيامة لتعل  ان النذى قنار فنجنر ااحند هنو النذى منات ينور 

الجمعة     لذلا لم تشمل الزلزلة سوى بقعة النبنسنتنان فنقن   
حيث يقا فيه القبر ،  نزل مالل النرش من  السنمناء  دحنرج 
الحجر   لس عليه ،  توالى ظهور المالئكة فى ثياش بنراقنة 
للنسو   القديسات اائى أتي  الى القبر ينبنشنرهن   بنالنقنينامنة  

 ( .  2:  12المفرحة العظيمة . ) لو
 

ما أعظم هذا اليور الذى اشرق فيه السيد المسيح  النمنخنلن  
بانوار القيامة م  القبر ليبه   قلب الكنيسة بقيامته  المجيند  
، نور القيامة الذى يتجلى  يبهر العالم فى ) سبت النور( من  
كل عار   تنقله كافة  سائل ااعنالر فنى كنل بنقناع اارو . 
 فى المساء دخل الى التالمينذ  هنم منجنتنمنعنون فنى النعنلنينة 
 اابواش مغلقة كما خرج م  القبر النمنغنلنآل  ااخنتنار عنلنينه 
 هذا لم يك  أمرا غريبا ، فقد خرج م  بط  القديسة العنذراء 
مريم  بتوليتها مختومة      اقار الموتى م  النقنبنور   اننهنا 
قو  القيامة ، النحندج النمنعنجنزى النمنبنهنر النذى ينفنوق كنل 
التصور , ألنها م  أعمال السيد المسيح ، اننه النوحنيند النذى 
قار بذاته  لم يقمه أحد     فكل الذي  قاموا من  قنبنل أقنامنهنم 
غيرهم . فكانت قيامته دلنينال عنلنى اننه أقنوى من  النمنوت ، 

  أقوى م  ظلم ااشرار  الطغا  . 
بعد قيامة السيد المسيح لم تعد القيامة مجرد منفنهنور ننظنرى 
 انما باتت القيامة حقيقة  اقعة  ملموسة " النذى سنمنعننناه 
الذى رأيناه بعيوننا ، الذى شاهدناه  لمستنه أيندينننا .  النذى 
قال : " انا هو القينامنة  النحنينا  " فنا لنمنسنينح النقنائنم من  
ااموات هو الطرينآل النوحنيند النى ا ش " اننا هنو النطنرينآل 

 ( . 6:  22 الحآل  الحيا  " ) يو 
 

قو  القيامنة .. النتنى حنولنت شنا ل النطنرسنوسنى من  اكنبنر 

مضطهد للكنيسة الى بولس الرسول أكبر كارز بنالنمنسنينح    

قو  القيامة .. التى  علت قائد المائة ، رئينس النجننند النلنذين  

للبوا المسيح ، ي م  يالمسيحية  يسنتنشنهند من  ا نلنهنا ، 

  يصير قديسا    

قو  القيامة .. التى غنينرت قنلنب النلن  النينمنين   هنو عنلنى 

 الصليب ليدخل الفرد س فى نفس اليور    

قو  القيامة .. التى دفعت امرأ  بيالطس الوالى نحو اايمان ، 

  تتوسل م  أ ل ) هذا البار (    

قو  القيامة ..  التى حولت مريم المجدلية التى كنان يسنكنننهنا 

سبعة شياطي  ،  تتحول الى كارز   مبشر  للنرسنل بنقنينامنة 

 الرش م  ااموات      

قو  القيامة ..  التى أبهرت  أزهلت بولس الرسول فقال عن  

 القائم م  ااموات " ألعرفه  قو  قيامته ". 

قننو  الننقننيننامننة ..  الننتننى 

أعطت التالميذ الشجاعة 

 النننجنننراء   لنننيننننننناد ا 

باانجينل بنكنل منجناهنر  

 تنتشر كرازتهم فى كنل 

انحاء اارو ،   هنبنت 

للتالمنينذ ر ح النفنرح ، 

 هو الذى قال لنهنم قنبنل 

للبنه " أراكنم  تنفنرح 

قلوبنكنم ،  ا يسنتنطنينا 

أحنند ان ينننننزع فننرحننكننم 

منكم "   هذا ما تنحنقنآل 

تماما بعد  ان تنخنلنصنوا 

م  كل الخوف "  فنرح 

 (  11:  11التالميذ اذ رأ ا الرش " ) يو 

قو  القيامة .. التى علمتنا انه ا يو د شيئ مستحيل  ... عنند 

هللا كل شيئ ممك   مستطاع  ،  ان  هالء العالم قادر ن ان 

يخز ا الحكماء ،  ان ضعنفناء اارو قنادر ن ان ينقنحنمنوا    

 ااقوياء . 

م  كان يظ  ان تنتشر المسينحنينة  تنتنصندى ضند النديناننات 

الوثنية القديمة المتأللة فى كثينر من  د ل النعنالنم فنى ذلنا 

الوقت ،  ضد اليهودية التى حنا لنت ان تنقنف ضند النكنراز  

المسيحية ؟   ضند اامنبنراطنورينة النر مناننينة  النفنلنسنفنات 

المتأللة فى ذلا العصر ؟   استطاعت المنسنينحنينة النعنزاء 

تقف لنامند   تنمنتند فنى كنل ربنوع اارو ،  لنارت كنل 

 اارو للرش  مسيحه . 

قار المسيح  فى قيامته ، منح البشرية نعمة القنينامنة ، فنهنو 

الذى داس الموت  ليقودنا  فى موكب نصرته ..  نعم انها قو  

 رش المجد يسوع الذى قال : " ثقوا أنا قد غلبي العالم " 

قو  القيامة .. النتنى غنينرت كنل منفناهنينم  منقناينينس النعنالنم 

 مازالت تعمل  تغير نحو الكمنال   النى النمنننتنهنى .  ننحن  

نحتفل  نبته   بالقيامة المجيد  ، فلنحيا فى قوتها ،  نعنين  

ما نصرتهنا ،  لنننهنتنف بنكنل النر ناء منا منعنلنمنننا بنولنس 

 الرسول : " ألعرفه  قو  قيامته " . 

  كل عار  انتم بكل الخير  البركة .   

 الكلمة لنعة 
 بقلم : نشات رشدي منصور

 
صناعة الكلمة مثل اي حرفة واقصد من الصننناعنة 
في تلك الحال  عملية الخلق الفني اي اضافة الجديد 
الي عالم الكلمة  ولنةنة النثنحند  ننمنا ا  صننناعنة 
الكلمة من أصعب الفنو  قاطبة  امنا ص  النكن    

 فله شا  اخر ال يهمنا من قريب او بعيد 
والصحفي هو ناقل الخبر وتحصيل حاصل ولنكنننه 
يثبع جريدة ويثعيش منها  نموظف تحرنه قنواننينن 
وتعليمات االداصة ووجوب االلثزا  بها ونلما ازداد 
صانع الكلمة خبرة نلما تحقق له ما يصبو اليه منن 
شهرة في مجال عمله  وبالمنثنل النبنبنينب النجنرا  
نلما زاول من العملينات النجنراحنينة ننلنمنا  زادت  

 خبراته  وذاعت شهرته  
اما اذا انثقلنا الي الشاعر فمن المفروض ا  ينكنو   
علي قمة الثبيا  اللةوي والنحنا النفنكنري  نن لنك 
الحصيلة اللةنوينة منع حتنن تتنخنينرهنا منن اجنل 

 اخراج عمله وقصيدته بشكل صائع  
هناك شاعر مرموق مع ا  حصيلثه الفكرية الباس 
بها  ولكنه يصل لحد الصداصة  في عمله ال  لندينه 

 مقدصة  علي عرض الجواهر بشكل 
 صائع  وملفت لألنظاص والعكا صحيح   

ا  اهم شن  فني اي صنننعنة هنو  امنثن ك ادوات 
الصنعة ف  يعقل ا  ننجند منقناوال ال ينجنيند خنلن   
مننثننبننلننبننات الننبننننناا  ونننجنند ا   الننبننننناا  مننبننابننق 

 للمواصفات بل يكو  عرضة للتقوط 
ما أسهل ا  يقثن االنتا  بضنع اوصاق وعندد منن 
األق   وهات يا نثابه  ليا لها اي قينمنة  اال عننند 

 بائع الثتالي  في نهاية االمر  
اما النقبة االخيرة الثي اود اإلفصنا  عنننهنا  اننه  

مهما أنشأنا من نليات لكي تخرج لنا  موهوبينن او 
مبدعين فمالها  الفشل الزصيع  ال  الموهنوب ينولند 
 ومعه موهبثه   الثي تنضج مع االيا  وتزداد بريقا

 ترنيمة : مد ايديا 
 مد ايديك لينا يا يتوع       

 مين غيرك لينا المرسي والمينا     
 قد ايه انت  غالي  علينا      هات ايديك  في  ايدينا  

 مد ايدك يايتوع لينا                      
 يايتوع فرحنا دائماً بوجودك 

 ومن  عبفك  وجودك      
 قد ايه احنا محثاجينلك      ومنثظرين نل  وعودك 

 مد ايدك يايتوع لينا                       
 مد ايدك وامتح دموع             نل حزين بمنديلك            

 في وقت الشدة ووقت              التكو  بنناديلك 
 مد ايدك يايتوع لينا                          

 ما في حد يريحنا غيرك      وقربك لينا  و وجودك 
 ماسك  في  ايدينا                وبثلف  من  حوالينا 

 مد ايدك يايتوع لينا                        
 

 بياع السمي  " ”م  اادش الشعبي 
 

 الواد حدقة 
 بياع التمي   

 ومعاه  احلي دقة 
 ياما ننت باسثناه 
 علي نوبري شبرا 
 ولما من بعيد أشوفه 

 افر  بشدة 
 ولما اقرب منه 
 يقوللي أيوة يابيه 
 النهاصدة معايا 

 بيض 
 أقوله بحب ابو طاسة 

 المقلي في الزبدة 
 الواد حدقة 
 ابن بلد 

 تملي عاود طاقيثه 

 مةروص حبثين 
 لكنه بيجري وصأ لقمثه 
 علشا  يكفي اسرته 

 له تحياتي 
لكوبري  شبرا  ًً  وبوسة ً

 
 م  اادش الشعبي : لالطفال أيضاً لقطة 

 يا حبايبي   
 

 يا حبايبي يا حلوين خدوا بالكم 
 من اللي بيلعب بيكو

 الولد الشقي اللي اسمه 
 شيكو بيكو 

 اللي عامل نفته بهلوا  
 لحد ما يوقعكوا في مزاصيبه 

 وف النهاية  يبكيكم 
 ممكن ت قيه في اي شاصع 

 في فن النصب باصع 
 اسمعوا ن   بابا وماما 
 وابعدوا عن  طريقه 

 دي أغلي نصيحة مني ليكو 
 دا بياع ن     األساس 
 ياما ضحك علي ناس 

 خدوا بالكم منه 
 وخلوه يبعد عنكم

 
 ليه يا دنيا ؟ 

 
 ليه يا دنيا تملي توصينا الميه 

 وترجعينا عبشانين 
 ال بثروينا وال بثتمعي لينا 

 ومن طيبة قلوبنا 
 بنفضل منثظرين 

 وعلي ش  االمل جالتين 

 يا زمان 
 

 يا زما  قد ايه انت غداص 
 ال بثرحم وال بثدي أع اص 

 وأخد نله في طريقك 
 حثي  وا  نا  

 حبيبك او صديقك 
                                                     

 تطلعات  رد  
 

 ا  تتري في عروقها 
 دماا الشباب 

 وا  تثوصد  خدودها 
 قبل األوا   

 وتشةل عقول ناظريها 
 ويكثر طالبو  يديها 
 وبرائحة عبيرها 

 تم  المكا  
 وتثخايل يمينا وشمال 
 حثي يجيئها  نصيبها 
 ويقبفها احد الجدعا  

 
 ضحكة 

 
قال احد بني خيبا  لوالنده  بنعند ا  ننهنره لنةنبنائنه   

 بثقولوا  فضلثم االدب عن العلم  
 صد والده باإليجاب 

 فرد ابنه من اجل ذلك فضلت االدب  
 لماذا تنهرني  وانا علي حق ؟ 
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 +  ترجمة العهد القديم وسمعان الشيخ فى مصر
لما أراد الَمِلك البَطلَمى بِطلَْميوس فيالِدلفيوس تَْرَجَمْة الُكتِِتْ   

الُمقَدََّسة اليهوديَّة ِمن لُغَِِها األصليَّة الِعْبتِريَّتة ىلتى التيتونتانتيَّتة 
اللغة الرسميَّة ِللباِلد حيُث لم تَُكْن الُكِِ  التُمتقَتدََّستة التيتهتوديَّتة 
تُرِجَمْت بَْعْد ىلى أية لُغَة ولم تُعَرف ىال بالِعْبِريَّة فقط فقد َحَضترَّ 

عاِلماً ِمن أسباط  بنى ىسرائيل اإلثنا عشر وِمن كل ِستبتط  33
ِسَِة شيوخ ُعلَماء قاموا بَِِرَجَمتة نُستَةتة التعتهتد التقتديتم ِمتن 
الِعبريَّة ىلى اليونانيَّة وكان ذلك فى مكِبة اإلسكندريَّة بِتمتصتر 
فى القرن الثالث قبل المتيتالد وكتان ِمتنتهتم التقتديت  ِستمتعتان 
الشيخ الذى عاش حوالى ثالثة قرون حِى رأى التر  يستو  
ِِه بالجسد والسيدة العذراء وماِريوِسف النجار ختادم  فى ِطفولَِّ
ِسر الِجُسد اإللهى فقد َحَملَهُ على ِذراعيه قائالً" األن تُتطتِلت  
َعتتْبتتَدس يتتاستتيقِتتد حستت  قتتولتتك بِستتالم ألن عتتيتتنَتت َّ قتتد أبَصتترتتتا 

(  ِلذلك فقد جتاء ِستمتعتان الشتيتخ 23  – 32:  3َخالِصك")لو
ىلى مصر َكعَاِلْم يهودى وُمَِْرِجْم ِمن العتبتريَّتة ىلتى التيتونتانتيَّتة 
ضمن مجموعة ُعلماء بنى ىسرائيل ُمَِتْرِجتمتى التعتهتد التقتديتم 

 ُكِ  اليهود الُمقَدََّسة وتمت ترجمة العهد القديم فى مصر.
 
 +  رئي  أنبياء العهد القديم فى مصر 
أن رئي  أنبياء العهد القديم وكات  األسفار الةمستة األولتى  

و تُنِسْ  ىليِه شريعة بنى ىسرائيل هو موستى التنتبتى صتاحت  
الشريعة المكِوبة وتُلَقَْ  بـ الشتريتعتة التمتوَستِويَّتة وهتى أو  
شريعة سماوية مكِوبة للبشرية وهذا العظتيتم متوستى التنتبتى 
ُوِلدَّ فى مصر وتحديداً فى متقتاطتعتة )بِتر متنتِتو( التفترعتونتيتة 
)أرمنت حالياً(  وتربى فى بيت فرعون مصر وتَبَنََِتهُ األمتيترة 
ىبنة الِفرعون وأصبََح أميراً وقاد حتمتالت تتبديتبتيَّتة عستكتريتة 
وتَعَلَْم العلوم المصريَّة ولُتغَتِِتهتا وفَتلتِستفتِتهتا وعتاش مصتريتاً 
بِمسقط رأسِه ونشبتِه وثتقتافتِتِه وكتان أبتنتاء وأحتفتاد التمتلتك 
الفرعون البد أن يدرسوا جتمتيتل التعتلتوم التعتامتة والتةتاصتة 
)السرية( ليكونوا واسع  العلم والمعرفة وتنطب  هتذه تتمتامتاً 
على موسى كببن ىبنة فرعون بالِبنى  ِلتذَِلتك َشتِهتدَّ التقتديت  

ِحكَمة المصريتيتن أى  بكلىسطفانوس ببن موسى النبى تهذ  
تعلم كل العلوم الفرعونية )الحكمة( فقد كان ىسرائيلياً بالنََسِ  

الجسدى من نَسل بنى ىسرائيل  ومصرياً حس  نََس  التَِتبَتْنتى 
الفرعونى واإلعاَشة الحياتيَّة ولكننا الننسى أن أرَضعَتِتهُ أمتهُ 
لَبَْن اإليمان مل ِرضاعِِه اللبن الطبيعى وحينما أسِتلتم لتوحت  
الشريعة أسِلمها على َجبَل حوري  الُمقَدَّْس وهو َجتبَتْل داِختْل 
حدود المملََكة المصرية الفرعونيَّة "َجبَْل سينتاء" وقتد كتِت  

سنة  433أسفاِرِه الةمسة أيضاً فى سيناء الَمصريَّة، وعاش 
وُدفِْن فى أرض موآ  فى التِجتواء ُمتقتابِتل بتيتت فتا تور ولتم 

 (.3 – 4: 21يُعَرف قبر موسى حِى األن )تث 
 

 +  أ  اآلباء رئي  البطاركة وىسرائيل فى مصر 
تباركت مصر بـزيارة أ  اآلباء ىبتراهتيتم رئتيت  التبتطتاِركتة  

ومعه ساره ثم )ىسرائيل( يعقو  أبو األسباط وبنتى ىسترائتيتل 
ومكثوا فى مصتر فتى متنتطتقتة وادى جتاستان وُمتَدبِتر مصتر 
يوسف الصدي  العفيف وعاشوا فى مصتر وأصتبتحتوا شتعتبتاً 
هائالً فى العدد ىلى أن تم الةترو  بتقتيتادة متوستى التنتبتى ثتم 
عاشوا فى أرض سيناء المصريتة ثتم أكتمتل يشتو  بتن نتون 

 رحلة الةرو  حيُث قادهم ىلى ِكنعان أرض الموِعد.
 

 + أرميا النبى وَهَدْد اآلدومى فى مصر
وأيضاً أتى أرميا النبى ىلى مصر هرباً من سبتى بتابتل ومتعته  

مجموعة من مواطنيِه  ويُقا  أنهُ ُدفِن فى ِمصر التقتديتمتة فتى 
ً متن  تَْل يُسمى تَْل أرميا  كما أتى هدد اآلدومى ىلى مصر هربتا

 الملك سليمان بن داود فكانت مصر ملجب آِمْن لليهود.
 

 + السيد المسيح فى مصر 
تََو َّ الر  يسو  جميل زيارات آباء وأنتبتيتاء ورجتا  التعتهتد 
القديم لمصر حيتنتمتا أتتى ومتعتهُ الستيتدة التعتذراء والتقتديت  
يوِسف النجار تصطحبهم سالومى وذلك عندما  َعَرَف التَمتِلتْك 
هيروُدس بِميالد َمِلك اليهود ِمن الَمجوس وكما يقو  التِكتِتا  
الُمقَدَّْس أضَطَرَ  هيرودس وجميل اليهوديَّة ولكن ىضتطترا  
هيرودس كان ألنهُ ُمغَِِصباً للعرش الَملَكى  فبمر بِقِل األطفتا  
ِمن سنِين فما دون وقَْبتلَّ صتدور األمتر التَمتلَتكتى كتان األْمتْر 
اإللهى َصَدرَّ للعائلة الُمقَدََّسة بالهرو  ىلى ِمصر فكان التقُتْطتر 
الوحيد الذى زارهُ الر  يسو  بالجسد خار  باِلدِه هتو مصتر 
تحقيقاً ِللنِبوات َوبََرَكة ِلِمْصر وقد ذكر الِقليد الَكنَس   تفاصيل 
رحلتة التهترو  فتكتان َمتوِطتْن الستيتد التمتستيتح يُتطتاِرَدهُ أمتا 

 ِمصرتَْسَِقبِلَّهُ.

+ اآلبتتتتتتتتتتاء 
اإلنتتجتتيتتلتتيتتيتتن و 

 مصر
نجد أن القديت  
َمرقُ  الرستو  
أحتتد الستتبتتعتتيتتن 
رستتتوالً َكتتتَِتتت َّ 
اإلنتتتجتتتيتتتل ىلتتتى 
التتتمتتتصتتتريتتتيتتتن 
والتترومتتان فتتى 
مصتتتتتر وهتتتتتو 
كتتاروز التتديتتار 

المصريَّة  ونجد أيضاً القدي  لوقا اإلنتجتيتلتى أحتد الستبتعتيتن 
رسوالً  قد  َكََِ   اإلنجيل ىلى شةص تربطه به عالقتة متحتبتة 
يُتتدعتتى ثتتامفتتيتتلتت  مستتيتتحتتى ِمتتن أصتتل أُمتتمتتى وِمتتن أثتتريتتاء 
اإلسكندريَّة بِمصر ويبدأ القدي  لوقتا بتقتولتِه" أيتهتا التعتزيتز 

( وهنا واضحة تماماً دالة المحبة القويَّتة  2:   4ثامفيل " )لو
بينهما، هذا باإلضافة ىلى التنُتَستخ  األصتلتيَّتة لتلتعتهتديتن متعتاً 
ومحفوظة حِى اليوم ِمنها نَُسْخ بِدير سانت كتاتتريتن بستيتنتاء 
وتُسمى "النُسةة السينائيَّة " وهناس الكثير ِمن أجزاء الكِا  
الُمقَدَّس يِم الِعثورعليها فى تنقي  وحفائر المتجتلت  األعتلتى 

 ِلآلثار المصريَّة وجميعها تُثبِت ِصحة الكِا  الُمقَدَّس.
 

 + رسل العهد الجديد فى مصر
أتى القدي  مرق  الرسو  كاروز التديتار التمتصتريَّتة وأيضتاً 
القدي  بُطرس الرسو  الذى بََشَر المةِونين فتى بتابتل التِتى 
هى بابليون  بمصر القديمة وقد َمرَّ القدي  ِسمعان التقتانَتِوى 
بِمصر أثناء َسفَِرِه ىلى البالد الجنوبيَّة بإفريقيا وعلى السحتا  
أتى الر  يسو  مل تالميذِه وَدَشَن بِيَِّدِه الطاهرة مذبح كنيستة 
السيدة العذراء بالتمتحترأ بتبستيتوط )فتى وستط أرض مصتر 
تحقيقاً للنبوات( ثم فى أجواء مصر وسماءها وتحديداً ستمتاء 
أخميم )سوها ( تقابل القدي  توما مل َكْوَكبَِة المالئكتة وهتى 
تحِمُل جسد السيدة العذراء ُكِليَّتة التُطتْهترالتقتديستة متريتم بتعتد 
نياحِها بِثالثة أيام وتبارس من جسدها التطتاهتر وأختذ التِزنتار 
كدليل على مقابلِه لهم وأظهرهُ للِالميذ حينتمتا تتقتابتل متعتهتم 
وهذا الِزنار محفوظ ىلى اليوم فى كتنتيتستة ستيتدة التِزنتار فتى 

 سوريا. 

مخسون عاما على جتلى أم النور 

 بالزيتون

وفىى  8691ابريل  2عاما أى فى  05فى مثل هذه األيام من 
حبرية القديس البابا كيرلس السادس بىدأ  يىيىد ىمىا أم الىمى   
 تجلى فى مشاهد ومماظر  وحانية نى  انىيىة وعىاىاض ابىيى  
مبهر عظيم وبشكل واضح ف ق قىبىاك كىمىيىسىتىهىا بىالى يىتى   
بشا ض ط مانباى ، وقد أيتمر و  الى هذا التىجىلىى الىاىجىيى  
فى ليالى مت الية ومسىتىمىرا عىاهىده ن ا مىن الىبىشىر يى ا  
مسيحين ومسلمين وحيث ظل ا واقفين لساعىا  طى يىلىة وهىم 
مر لين وفى ابتها   بل وفى دم ض وو ض ممتظرين لخظا  
الظه  ، وكانت أم الم    تجلى  وهى  حيى البشر أو  ىمىسى  
غصن زيت   أو وهى فى صىةا  وقىد عىاهىدهىا كىا ى  هىذه 
السط   وهى فى حالة صةا( وقد ظل المىشىهىد مىحىفى   فىى 
أذها  كل من عاهد هذا الظه   الاجي ، وفى أحيىانىا أىىرى 
كا  يشاهد ب ض ح لية يرك من الىحىمىام األبىيى   يىطىيىر 

 ف ق قباك الكميسة...                                                               
وقد أيتمر حض   حش د الجماهىيىر فىى كىل لىيىلىة بى نىتىظىا  
ظه   الاذ ا ، وحيىث أيىتىمىر ذلى  ألكىثىر مىن عىام وأمىام 
األل ا من المصريين بل وأجان  حضروا ىصيصا كىمىا أ  
الظه   قد  جلى على الدوام فى أعكال  ائاة ف ق  ص   أى 
عقل بشرى بل وف ق مست ى المادا وال اقع ولكى  حىقىج جى  
من الصفا  الروحى الاجي  فى كل ال طن..وقد عكل قىدايىة 
البابا كيرلس السىادس لىجىمىة مىن األيىاقىفىة مىن أجىل  ى كىيىد 

مىايى   4الظه   ولهذا صد  بىيىا  مىن الىمىقىر الىبىابى ى فىى 
بت كيد الظه   و م قرا ا البيا  فى كل الكمىائىس، وقىد  8691

نشر  كل الصحف المصرية ذل  الظه   ،بل وصح  ذلى  
التجلى مئا  من ماج ا  الشفا  ألمىرا  مسىتىاىصىيىة مىن 
بركة األم الحم نة... باألضافة أ  هذا الظه   الاجىيى  أوجىد 
صدى عالمى لم يارفه الاالم من قبل نظرا أل  التجلىى حىد  
أمام ن ا من البشر،على عكس مىا كىانىت أم الىمى    ىظىهىر 
لشخص أو ثةثة أعخاص فى با  البىةد، فىمىثىة فىقىد كىا  
ظه  ها فى فرنسا "ل  د" وفى قىريىة لى  د الصى ىيىرا وقىد 
ز  ها هماك   وحيث يت افد عليها المىاس كىل يى م بىالىمىئىا ( 

 على حين عمدنا كم  لم نستطع أ  نستثمره  ماما.. 

                                                                                                                                                    
وقد يرجع البا  يب  هذا الىظىهى   فىى ذلى  الىتى قىيىت 
بالذا  نظرا ب   الاذ ا  أ اد  م اياا القلى ك الىحى يىمىة 

و ىاىطىى  يىالىة  8691والم جاة باد نكسة مصىر فىى 
يةم وىاصة وأ  مصر كانت فقد  المئا  مىن أبىمىائىهىا 

فكانىت مصىر  ىتى عىح بىالسى اد وبىالىحى    91فى حرك 
ىةل  ل  السم ا ..وقد قام الرئيس جمىال عىبىد الىمىاصىر 
وماه حسين الشافاى حيث وقفى ا فىى عىرفىة مىمى ل أحىد 
كبا  التجا  وكا  مم له م اجه للكميسة وظىلى ا يىاهىريىن 
و ىىحىىقىىج بىىمىىفىىسىىه حىىيىىث ظىىهىىر  الىىاىىذ ا  فىىى الىىخىىامسىىة 

واما عن تاريخ تلك الكنيسة األثتريتة فتالتِتاريتخ صباحا...
ب   السيدا الاذ ا  ظهر  لرجىل صىاحى  عىقىا ا  يذكر

يدعى "  فيج ب  ىليل" وطلبت ممه أ  يبمى كمىيىسىة لىهىا 
  ىمسين      باد      فيها       تجلي      ي ا      أنها      ووعد فى هذا المكا  

بى ىىذ  8624لىتىبىا كىهىا وقىد بىدأ الىرجىل مىن عىام       عاما  
الم افقة والتمفيىذ  وىىاصىة وأ  اهىالىى الىمىمىطىقىة كىانى ا 
 يريدو  لهم كميسة فى الحى( وباد وفا ه قام أبىمىه  ى فىيىج

  التتعتتذراء      دعتتوة      تتتنتتفتتيتتذ      فتت       والتتده      أمتتنتتيتتة      بتتِتتحتتقتتيتت  بىى 
المتعتمتارى واتتفت        المهندس    اسِدع    الفور   وعل  ...  .. له 

ى "ليموفيل " )ليموفيلل ( لكت   مل مهندس ىيطال  يَُسمَّ
يصنل تصميم "كنيسة السيدة العذراء بالتزيتِتون" عتلتى 
نس  "كنيسة أجيا صوفيا  بالقسطتنتطتيتنتيتة كتمتا أحضتر 

  التِت       والزخرفة      الصور      لرسم      خصيصا      ىيطاليا      من      فنانين
م، وقتام 4231. وتم بنتامهتا ستنتة   الكنيسة      جدران      تمأل  

بِدشينها المتِتنتيتح "األنتبتا أثتنتاستيتوس" متطتران بتنتى 
سويف.. وكان أو  كاهن خدم بتالتكتنتيتستة هتو التمتِتنتيتح 

 "القمص دانيا  مسيحة
                                                                         

  عتنتدمتا      التثتالتث      شتنتودة      التبتابتا      كما أن مثلث الرحمات قداستة
التكتِتدرائتيتة       متذابتح      لتِتدشتيتن    4292    متارس  23فتجتر       ذه   

  التكتنتائت       "آالف   :   الجديدة )المواجهه للكنيسة األثرية( قتا 
  وبتعت   ,   التفتنتانتيتن      ألعتظتم      بتبيتقتونتات      نقشت    قبابها   العالم   ف  
  ال      ولتكتن. بتالتذهت       مصتفتحتة      أوربتا      كتنتائت       ف       رأيِها      القبا   
  بتالتنتور       تلتفتت      التِت       التزيتِتون      كنتيتستة   قبا    من   أجمل   توجد 
  كتنتائت       تشتِتهتيته      متجتد      هتذا  ....   التعتذراء      عليهتا      ظهرت      حينما  
  ىل         العذراء   جاءت   لقد ... عليه   تحصل   وال   البالد   كل   ف    العالم 
  مصتتر      ىلتت       وجتتاءت  ,    هتتيتترودس      متتن      هتتاربتتة      بتتالتتجتتستتد      مصتتر  
 .."   البركة   لِمنحها   بالروح 

                 
                                                         

                     ) بقلم وريشة: جون كرياقوس( 
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 ( ... 18ثقـافــة غـــذائيـــة )
   لماءصـحــتـك وا

 أ.د / منـــير حنـــا أســكنــدر
 

مـن أهـم ضروريات الحيـاة وتأتى أهميتـتـتب متةتاعترة  ت تـتـت  المـاء 
االوكـســجين واالنســان يسـطيع تحت ظــروف م ينـة أن يسـمتـتر 

لكنكـكـكـك     ـت ون ــتـت ا فـى الـحـيــاة حــوالـى خمسـتـتة أـتـتـتا تيتـتع 
 .   ون مــا اليسـطـيـع ذلك أكـثـر مـن أيـام قلـيـلـة 

ضترور  الاا  كتمتا انتب متوتون هتام لتةنستجتة والـمــكاء   
. ففـى كـل خةيـا النـةات أو الـحيــوان نـجـ  مقـ ارا م ينـا  وظائفها

وتــوقف حـيـاة هـ ه الـخـتـتةيتا ىتلتـتى وهـتـتوا هـتـت ا . مـن الـمـا  
السائل  حيث إذا ما هفت تماما وانـزع منها هميع ما  ها متن التمتا  

أ  أن الةروتو ـةزمـا الـحـيـة يجـب أن تـتوتـتـتون .  فقــ ت الحيــاة 
 .ياــــمـرار فـى وــط رطـب 

وال تـوقف حياة الخلية ىلى وهتوا التمتا  فتحتستب  تل ىتلتى  
فكفكـك كـك  .  تج ي ه أيضا فهناك اورة مسـمرة للمـا  فى هسم النتةتات 

الما  من االوراق   مليات الةخر والنـح  وفى نتفتا التوقتت  الـبات
كتمتيتة أختر  متن التمتا  متن التـتر تة  تال ت تيترات يمـص النتةتات 

كمية مـتن الـتمتـتا  فـتى كـتل يـتوم ىتن ويـ ــ  الحفـوان   . الج رية 
طريق االفـرازات الخارهيـة مثـل الةــول والـ ــترق وفـتى هـتـتوا  

 وميـة من الـمـا  يـ ــر ـتهتـتا أو فـتى ويســ يض ىـنـهـا الــزفـيـر 
 .صــورة مـا ضـمـن أـــ يــــب 

أن الـتةتـتروتـتو ـتةزمـتا الـتحتـتيتـتة وقــ  أثبـتت الـتـكـكـكـكا    
من المركةات ال ائةة فى المحاليتل التمتائتيتة همـيـع ــ ائها   تســتمـ 

االكـســجين الةزم لتحتيتاتتهتا متن تســتم  كمـا انـهـا .  الـى تغمرها 
الما  فهــ ا ال نصــر ) أ  االكسجين ( ال يسـتطتيتع التوصتول التى 
االهــزا  الـ اخليــة من الـخــةيا إال إذا ذاب أوال فـتى الـتستـتـتوائتل 

أن  ـروتـو ـةزم الـخـةيا . وثبت أيضـا الــى تـمـــصـهـا الـخـلـيـة 
الـحـيـة فـى الـنةـات والـحـيــوان تـتختـتلتـتص مـتن الـتمتـتختـتلتـتفتـتات 
الـــالـفـة الـنـاتـجـة مـن ىمليـات الـــأكـســ  والـهـتـت م والـتـتمتثتيتـتل 

هـو الـوـــتيتـتط . أى أن ألـمــاء  مـا يحيـط  ـهـا مـن الـمـا  أيـضـا 
الــ   تـحـ ث فيـب وتنـقتـتل  ـتب هتمتيتـتـتع الـتقتـتـتو  الـتحتيتـتة فـتى 

 . الـجـســم
 

   -وظـائــف الــمـــاء: 
 -: يـمـوــن تـلـخـيـص أهـم وظـائـف الـمــا  فـيـمـا يـلـى

هــو الـمـوــون الـرئـيـسـى فـتى خـتـتةيـتا الـتجتـتستـتـتم الـمــاء  .4
 .فـى الـةـروتـو ـةزم % 08وتـصـل نـسـةــب الـى 

بـشـنـك  ويـــم ذلـك وـــط لـنـقــل الــمـواا الـغــ ائيـة الـمــاء  .2
فـك  لتيتمتف أو بشكـكـكنك  ىـصـيـر خـلــو  فـتى الـتنتةتـتاتـتات 

مـتحتـتـتلتـتول مـتائـتى فـتى أ حتيتـتا  أو بـشكـكـكنك  الـحـيـوانات 
 .الـ قيقـة ) أو الـمجـهـريـة ( 

يـوـون كـوـــط وكـمـااة كـيـمـاويـة مـــفـاىـتلتـتة فـتى الـمــاء  .3
ضترور  لت تمتلتيتات . والـمــاء أيـكضكـكا ىـمـليـات الـهـضــم 

وهـتتنتتـتتاك متتجتتمتتـتتوىـتتة مـتتن   Hydrolysisالتتـتتحتتلتتل التتمتتائتتى
مثـل اإلنتزيتمتات  Hydrolasesاالنـزيمـات المحللة وهـى الـ 

وإنتزيتمتات اإلنـتفتـترتتيتـتز   Lipaseالمحللة للزيوت وال هون 
Invertase     ال تـتتقتـتتوم  ـتتوظتتائتفتتهتـتتا  تت ون وهـتتـتوا الـتمتتـتتا
وفـتى فـى ىمليتات االكست ة واالختـتزال مـهـم أيضا والـمــاء 

 .ىمليـات حيـوية كثيرة أخـر 
تـتنتـتـتـتيتـتم ارهـتـتة حـتـترارة اورا مهمـا فـى الـمــاء يـلـ ب  .1

 .الـجــســم 
فـتتى إذا ـتتـتتة فضتتـتتـتتةت الـتتجتتـتتستتـتتـتتم  ىـتتامـتتل هـتتامالـككمككـككـككاء  .5

 .) اإلخــراج ( وحمـلـهـا الـى الـخــارج 
 Osmoticالـتضتـتـتغتـتط اإلرتـت تـتـتاحـتى الـكمكـكـكاء يـحـفـت   .6

pressure   فـتى فى هـســم االنـســان ولـهــ ا اخــل كـتةتيتـتر
 .تــوازن الـجـســم 

والـمــاء   ويـمـنــع هـفـافـهـا ـخـةيا الـجـســم الـمــاء يـحـيـط  .7
فتتيتتـتتستتـتتـتتاىـتت هـتتا ىـتتلتتـتتى أخـتت  يـتترطـتتب الـتتـتترئـتتة أيـككضككـككا 

 .أالوكـســجـيـن وطـرا ثـانـى أكـســي  الـوــر ـون 
 . ـــاهــرة اال ـصــار الـمــاء يـرتـةـط  .0
الـتـتى تـتر ـتط أهـتـتزا  الـتجتـتستـتـتم مـن الـ تـتـتوامـتل الـمــاء  .9

 . ـةـ ـضـهــا 
 .الـصــوت فــى االذن الـمــاء يــوصــل  .48
مـرتةـطـا مـع الـةروتينـات والـوـتر ـتوهتيت رات الـمــاء يـوهـ   .44

من الما  ال   ينفصـل من الـمـركةيـتن ويـســـفـيـ  الـجـســم   -
 تـتحتلتلتب  فالةروتيتن  Metabolic waterوالـ   يـســمـى  الـ 

تت تطتى والزيوت وال هون % من وزنب ما  24ي طى حوالى 
والـســور % (  001% من وزنها ما  ) حوالى 011أكثر من 
 .% من وزنب مـا 01ي ـطـى 

  
يـوـفتـتـتى أن نـت كـتـتر أنـتب فـتى ولـبفـان أهـمـفـة الـمــاء للـــســم 

قـت  يـتفتـتقتـت  الـتجتـتستـتـتم كـتل الـت هـتن  حـالـة الـصــوم الـطــتويـتل
فتيتـتستـتةتب % من مـتا  الـتجتـتستـتم 01فـقــ ان أمـا الـمـخــزون  ـب 

إذا متنتـتع التمتـتا  ىتن تـســـمـر الـتحتـتيتـتاة طـتويـتة .  وال الـوفـاة 
 ينما تسـمر الحياة إذا اىطى الما  ومن ت  قيتة الت تنتاصتر الـجـسـم 

حيث يمون ان تسـمر الحياة ىت ة أـتا تيتع حتـتى  -الغ ائية االخر  
هـت ا .  % من  روتيناتب 01    فق  هميع اهن الجسم وما يقرب من 

 33ىلـتى أعـهـر  2-3ال   ىمره من جـسـم الـــــفـن ويـحـــو  
%   30ىتلتى الت   ىتمتره ختمتستة أعتهتر والـكـكفكن % من الما  

الت   والكـكـكفكن % متن التمتا   18ال   ىمره ــة أعهر والــفن 
والكمكولكود ثك يك كا % من الما   10يحـو  ىلى ىمره ـة ة أعهر 
% متن  84ىتلتى والـبكـكالـك  % من الما   11يحـو  هسمب ىلى 

 .الما  

  -الـمــاء كـمــنـون فــ  الـغــذاء: 
 

ي ـةـر الـمــا  مـن مـوــونـات الـغــ ا  الـرئـتيتـتستـتـتيتة وتتـتـتفتـتاوت 
فـك  فـهـى مـرتـفـت تـتة هـتـت ا نـسـةـة وهــواه فـيـب تـفـاوتـا كـةـيـرا 

 3060حيث قــ  تـصـل الـى الـطـازجــة الـخـضـروات والـــاكـهـة 
% كـمـا هــو الـحــال فـى الـخـيـار  يـنـمـا نـتجتـتـت هـتا فتى مـتـتواا 

مثـل الــســور الـختـتـتام حتيتث مـنـخـفـضــة هــ ا ـــ ائيـة أخــر  
 . %  160نـسـةـة الـمــا  ال تــ ــ   

فـك  الـكـكـكسكـكـكفكـك  ويــوهـتـت  مـتثتـتل هـتـت ا الـتـتـتفتـتـتاوت أيـتضتـتا 
%  ـتيتـتنتـتمتـتا فـتـتى  Jelly Fish 3361فـهـى فــى الـالـحـفــوانـ  

 . %  0161حـيـوانـات أخــر  أقــل مـن 
لـتمتـتـتا  اهــ ا وقــ  أظـهــرت ا  ـحـاث الـطةيـة والـغـتـت ائتيتـتة أن 

وهـتـت ه % (    81  -  01حــوالـى ثـلـثـى وزن الـتجتـتستـتـتم )يـوــون 
النـســةة هـى الــى يــوهـ   ـهـا الـتمتـتا  فـتـتى أــتلتـتب أ ــتـت يـتة 

هـتنتـتيتـتن وتـوـون نســةـة الـمـا  مـرتف ـة هــ ا فـى .  الـطـةـيـ ـيـة 
ويـتةحـت  مـتثتـتل .  ثم تقل     الوالاة و ـــقتـت م الت تمتر الحفــوانات

حـتـتوالـتى الـتةتـتاارات فـهـى فـى اور فـ  الـــبـاتـات هــ ا الـ ــئ 
 . الـنـضــوج% فــى اور  01% ثـم تـصــل الـى حــوالـى  31

ال يـمـوــن الـحـوــم ىـلـيـتـتب والـمـحــــو  الـرطــو ـى ال  ـــ ا  
تـــهـر كـمتـتا  Strawberriesالـفــراولة . فمـ ـال مـن الـمــــهـر 

لـو أنـهـا تـحــــو  ىـلـى كـمـتيتـتة أكـتةتـتر مـتن الـترطـتـتو ـتة مـتن 
والتتلتتةتتن أكـتتـتتةتتـتتر مـتتن الـتتفتتـتتاصتتـتتـتتولـتتيتتـتتا  Cabbageالـتتوتتـتتـتترنـتتب 
كـمــا أن الــ قـيـق الـجتـتاف يـتةتـتـت و  Green beansالـخـضــرا  

 .كـمـا لــو كـان خـالـيـا تـمـامـا مــن الـمــا  
 

ونـكسكـكـكبكـكة الـكمكـكـكاء  لـبـعـض الــــاكـهكـكـكةوفـفـمـا يـلــ  أمـ ـلـة 
  -الـمــوجـودة بـهــا : 

 %  01... ... الــــفـاح ) الـطـازج (   -
 %   28... ... الــــفـاح ) المجـفف (  -
  % 0553... الـمـ ـمـش ) الـطـازج (  -
 %  21...  ... الـمـ مش ) المجفف (  -
 %  7355... ... الـمـــوز  -
 %  79... ... الـــيـن ) الطازج (  -
 %   2454... ... الـــيـن  ) الـمـجـفف (  -
 %  08... ... الــــوت  -
 %  08... ... الـجــوافـة  -
 %  01... ... الــرومـان  -
 %  0553... ... النـانـاس ا -
 %  00... ... الـيــوــفـى  -
 %  0456... ... الـ ــنـب   -
 %  09...  الـجــريـب فـروت  -
 %  0953...  اللــيـمـون   -
 %  06 ...الـةـرتـقـال   -
 %  0656... الـخــوخ ) الـطـازج (  -
 %  21...  الـخــوخ ) الـمـجـفـف (   -
 %  0352... ... الـوـمـثـر  ) الطازهة (   -
 %  21... ... الـوـمـثـر  ) الـمـجـفـفـة (   -
 %  21... ... الـ ـنـب الـمـجـفـف ) الـز ـيـب (  -
 % . 03... ... الـةـرقـوق   -

   
ونـكسكـكـكبكـكة  لبـعـض الـخكـكضكـكـكرواتوفـفـمـا يـلــ  أيـضـأ أم ـلــة 
 -الـمــاء الـمــوجــودة بـهــا : 

 %  93... ...  الـةــاذنـجـان -
 %  07... ... كــرنـب الـســلـطـة   -
 %  48... ...  الـ ــ س الـجــاف  -
 %  9150... ... الـخــا   -
 %  0050... ... الـةــصـل   -
 %  959... ... الـةـصـل ) الـمـجـفـف (   -
 %  01... ... الـةـقــ ونـا   -
 %  75... ...  الةـسـلـة الـخـضــرا   -
 %  9250. .... .الـفـلـفـل االخــضـر   -
 % 7750... ... الـةــطـاطـا   -
 % 0357... ... الـخــرعــوف   -
 % 9254الــســةـانـخ   -
 % 69... ... الـةـطـاطـا   -
 %  9154... ... الـطـمـاطـم   -
 % 0950... ... الـةــامـيـة   -
 %  9457... ... الــقـرنـةـيـط   -
 %  9353... ... الـوـرفـا   -
 % 9556... ... الـخــيـار   -
 % 09... ... الــفــراولـة   -
 % .9855... ... الــةـطـيـخ   -
 

هـتـتل تت تـتلتـتم أن عــزيـزى الـ ـا ئ ... عــزيـزتـك  الـك كـكا ئـكة... 
تـعـتـبـر ضـمـن الـخـضـروات ولـكفكـكـكسكـكت الـةـطــيـخ و الـفـراولـة 
رــم طـ ـمـهـمـا الـحـلـو حيث طـةـتقتـتا لتلتـتـتـتصتـتنتـتيتـتف فـاكـهــة 

كـل مـا يـنـمتـتـتو ىـتلتـتى ـتـتـتطتـتح خـضــا ا الــزراىــى يـ ـــةــر 
تـحـــهـا و نا  ىليـب فـــ ـــةتـتر التةتطتاطتا والتةتطتاطتا أو االرض 

بكفكـكمكا تـحتـتت ـتـتـتطتـتح االرض امـثـلة للخـضـروات ألــى تنمـو 
ت ــةر الطمتاطتم والتوتوـتة والتةتطتيتخ والتفتراولتة والتختيتار أمتثتلتة 

. مكن نكاثكفكة أخكرى فـوق ـــطـح االرض للخضروات الـى تنمو 
كــل مـا فـاكـهــة يـ ــــةـر أيـضـا   وطةقـا للـــصـنـيـف الــزراىـى

الـتـتزيـتـتـتون وتـةـ ـا لـ لـك فـإن ثـمتـتـتار يـنـمــو ىـلــى ا عــجـار 
 . ت ــةـر فـاكـهـة 

 

إثـكككـكككتكككـكككفكككـكككاجـكككات 
الـككـككـككسككـككـككم مـككن 

  -ألـمــاء : 
 

يـحــصــل الـجـســم 
ىلـى مـا يـحـــتاهـتب 

مـككن مـتتن الـتتمتتـتتا  
ثـككككككالر مـككككككوا د 

مـا نـ ــر ـب أولـهـا 
مـتتا وثـككانـككفككـككهككـككمككـككا 

يـ خـل فـى تـركيـب 
الـمــواا الغــت ائتيتـتة 
الـتتـتتى نـتتأكـتتلتتـتتهتتـتتا 

مـتتا  وثـككالـكك ككـككهككـككمككـككا
يتتـتتـتتوتتـتتـتتون ااخـتتـتتل 

الـجــسـم مـن الـــفـاىـةت الـوـيـميـائيـة الـمـخـــلـفـتة خصتـتوصتـتا 
فـى ىـمـلـيـات االحــراق الــى تـؤا  الـى تـوتـتـتويتن مـتا  وــتاز 

 .ثـانـى أكـســي  الـوــر ـون 
حـتـترارة بـإخـتـالف مـن الـمــا  وتـخـــلـف إحـــيـاهـات الـجـســم 

فـتوتـتلتـتمتـتا إرتتفت تت مـا يـؤايـب مـن نـت تـتـتاط وبـإخـتــالف الـجــو 
ممـتا يـتـتزيـت  الـتحتـتاهـتة الـتى حـرارة الـجــو زاا إفــراز الـ ــرق 

وكـلـمـا زاا مـجــتهتـتوا اإلنـتستـتـتان .  تـ ــويـضـب  ـمــا  الــ ـرب 
 .زاا ىــرقـب وزاات حـاهـــب الـى ألـمــا وىـمـلـب 

لـكتكـكـكر مـكاء فـك   255 - 455الــى الـبـالـ  ويـحـــاج الــ ـخـص 
والـمـ ــ ل هــو ــنـــيـمـــر مـوـ ـب واحــ  مـن الـتمتـتـتا  الـفــوم 

ويـتجتـتب أن .  لـوــل ـــ ـر حـرار  فـى الـطـ ــام الـتمتـتـتـتنتـتاول 
مـتن مـتـتواراه مـن الـتمتـتا   مـا يحـصـ  عـلـفـ يـوــون مـجـمــوع 

الـت تـتـترق ومـتـتع الـتةتـتول يـكـكـك كـكـك   منـاــةـا لـتمتـتا الـمـخـــلـفـة 
ـــيـرهـا حـــى يـــأتـى اإلتـتـتزان الـتةزم والــــةـرز والـــنـفـا و

 .مـن تـمـثـيـلـب فـى الـجـســم 
 

عكلكـك   يـحـصــ  عـلـفـ  الـــسكـكـكموتـ ــ   كـمـفــة الـمــاء الــذى 
  -وجــ  الـتـ ــريـب كـمـا يـلــ  : 

  ـتتنتتـتتيتتمتتيتتـتتر متتوتت تتب متتن الـتتمتتـتتـتتا  أو  0011  -  0211مـتتن
 .ألـســوائـل أ خــر  أو مـا هــو فــى حـوـمـهـا 

  ــنــيميـر مـوـ ـب مـن الـمــا  ألـمـتـتوهـتوا  101  -  811مـن
 .فــى ألـمـأكــوالت 

  ـــنــيميــر مـتوتـت تـتب متن الـتمتـتـتا  الـت    301  -  311مـن
 .يـــوــون ىـن ىـمـلـيـة الــــأكـسـ  

 
عـكلكـك  يــخــرج مــن الـــكـكـكسكـكـكم وتـ ــ   كـمــفـة الـمــاء الــذى 
 -وجــ  الــت ــريب كـمـا يــلـ  : 

  تـتختـتـترج مـتع ــنـــيـميتـتـتر مـتوتـت تـتب  0011  -  0211مـن
 .فـى الـصـيـف  وتـ ـ فـى الـ ـــا   وتـزيـ الـةــول 

  تـخـرج ىن طريتق التجتلت  ــنــيميـر مو ب  011  -  011مـن
 .فى الصيف  وتزي فى ال ـا   وت  ال رق   مع 

  تـتختـتـترج ىـتـتن ـــنـــيـمـتيتـتـتر مـتوتـت تـتب  211  -  311مـن
 .طــريـق الـــنـفــا 

  تـتختـتـترج مـتـتع ـــنــيتمتـتيتـتـتر مـتوتـتـت تـتب  311  -  011مـن
 .وتــزيـ  فــى حــالـة اإلـــهـال الــةـراز 

 
كـالةتـتولـتيتـتنتـتا وحـتمتـتض فـضــةت ذائـةــة مــع الــةـول ويــطـرد 

. ويـكطكـكـكرد  إذا  ـقـيت فـى الـجـتستـتموتـعـتـبـر ســامـة الــةـولـيـك 
مــع الــةـراز ولـوال الـمــا  لـوــان الـةــراز هـتـتافـتا الـمــا  أيـضـا 

ويـجــرح الـغـ ــا  الـمـخــاطـى الـحـسـاس الــمـةـتطتـتن لـتجتـتـت ار 
مــن الـ ـســيـر ىـلتـتيتهتـتا طـتـتراه ويـــعــ  االمــ ـا  الـغـلــيـــة 

فـتتـتتى أحـتتـتتوال وهـككـككذا مـككا يـككحككـككـكك ر الـتتـتتى خـتتـتتارج الـتتجتتـتتستتـتتـتتم 
وفـى هــ ا الـ ــأن أظـهـتـترت أ  ـتحتـتـتاث الـتطتةتيتـتة .  أإلمـســاك 
يـكسكـكـكاعـك   ـأن عــرب كــوب مــا  ىـلتـتى الـتـتريـتق والـغــ ائيـة 

عـلـ  إزالـة أإلمـســاك وتـــظـفـم لـفـكن الـكـكبكراز مكمكـكا يـكسكـكهكـك  
وذلـك الن الـمــا  إذا عــرب ىـلـى مـ ــ ة خـاويـة فـتإنـتب  طــرد  .

ـــرىـان مـا يــفـرز ويــ هـب  ـ ـضــب الـى االمـ ــا  الغـلـيــتـتة 
 . لـيـلـيـن مـا  ـهـا مـن  ــراز هأف تـراكـم خـةل اإلمـســاك

  
مـتاذا عــزيـزى الـ كـكا ئ ... ... عـكـكزيـكزتـكـك  الـك كـكا ئـكة ... ... 

؟ ومـكا هـكو ؟ ومـا هـو ت ــريفتهتـتا الـــفـتــامـفـــات تـ ــرف ىـن 
  ين الفيـامينات ال ائةـة فـى الــ هـون  الـــرق 

Fat-soluble vitamins  متتتثتتتل فتتتيتتتـتتتامتتتيتتتن(A-D-E-K )
) متثتل  Water-soluble vitaminsوالفيـامينات ال ائةة فى الما  

؟ ومـكا هـك  الكعكوامـك  (  جـكالمركةة وفيـامين   مجموىة فيـامين 
؟ ومـكا هك  الــى تـؤثـر ىلى إــــفـااة الـجـســم من الفتيتـتامتيتنتات 

؟ ومـكا هـك  مصتاارهتا التغت ائتيتة ؟ ومكا هـك  أىراض نتقتصتهتا 
 . الــخ ؟ ... ... لـســمم  الفيـامينات ؟ ما هـو اوظائفـهـا فى الجســم 

 
ما ـــوف نــحــ ث فيـب انـ ــا  الــرب وىـ ــتنتـتا فـتى هــذا هــو 

... ... (   03الحـلـقـات الـقـاامـة فـى ــلسـلـة ثـقـافـتـتة ــت ائتيتـتة )
 صـحـتـك والــفتـامفــات .
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 ش  4321 برمهات 32 اخبار االقـباط

 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” 

 

  )2363)لو)فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم""
  

 طوبى للرحماء على المساكين، فالمسيح يرحمهم فى يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم.""
 

فى هذه االيام المباركه من الصوم الكبير وقُرب ذكري اآلم وصلب وقيامة رب المجد من بين االموات، نجد ان كنيستنا المرتشده بروح 
 هللا تحثنا دائمآ على عمل الرحمه وتذكرنا باستمرار بفضيله العطاء والبركات الكثيرة التى نجنيها من هذه الفضيله. 

، والذين يعانون دانوعليه فان مؤسستكم الخيريه تتوسل منكم بان تتذكروا االطفال وااليتام والمنكوبين والمعوذين من اخوه الرب بدولتى السودان وجنوب السو
 الكثيرمن المصاعب و المتاعب واالوجاع والجوع بسبب كثرة الحروب واستمرارها. 

  
 -وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى:

Swift Code: - SGBLAU2S  
BSB: -   112-879   
A’cc:-   493911231 

 
 وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.

 
  بيعوا مالكم واعطوا صدقة. اعملوا لكم اكياسآ ال تفنى وكنزآ ال ينفد فى السموات..." )لو22643("

 
 وجميع تبرعاتكم معفاه من الضرائب

 
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) 

 ذبيحة التسبيح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القلب الجريح هذامن بعيد سمعت دقات  

 الجرح الفسيح ذاالجنب  هذامن بعيد نظرت الى 

 من بعيد نظرت تاج شوك على جبين يدمى من كثرة الجروح

 تأملت وقلت انت ..أنت  كنت تجول تصنع خيرا و تفرح كل روح

 الكسيح هذا فشفيت االعمى و ابرءت األ برص و األعرج و

 تأملت و قلت أنت .. أنت كنت تشفى كل من كان على الفراش طريح 

 من بعيد نظرت وقلت كيف الغالى الثمين يباع بالرخيص و الشحيح؟

 من بعيد نظرت  وقلت كيف أنكرته كما قال عندما كان الديك يصيح؟

 قيدوك ..  ربطوك  .. وصلبوك.. يا صاحب الكون الفسيح 

 أقتربت و تأملت أم هللا كيف جاز فى قلبها سيف و لم تبيح

 للتعابى .. ولكى تريح الذراع رفعوك على خشبة و أنت فاتح

 فدنوت و أقتربت  مثل اللص اليمين و صرخت  أنت ..أنت هو المسيح

  بيحة التسبيحذأغفرلى ..أغفرلى و ادخلنى فى ملكوتك.. يا 

 

 

 كلمات ميشيل جرجس

  41تابع من ص 
 

عـززززيـززززـ الـزززقزززـزززار  ... عـززززيـززززتـزززى 
كل عام وانتمم جممميمعما بمخميمر القـارئـة ... 

بمناسبة قرب حلول عيد القيامة الزمزجزيزد 
أعاده هللا علميمنما وعملميمكمم والمعمالمم أجممم  
بالخير واليمن والبركمات بصملموات أبميمنما 
ألمممممكممرم المممممثمملمم  الممطمموبمماو  أبممى أالبمماء 
ورئيم  رسسماء كمهمنمتمنما خملميمفمة ممرقم  
االنجيلى المعممميمم فمى المبمطماركمة حمبميمب 

أبينا الطاهر االنزبزا تزاوسزر   المسيح . 
بممطممريممري المممممديممنممة الممعممممممممى الززثززانززى 

االسكندرية وكل كورة مصر وممالمهما ممن 
فى المخمدممة وشريكه المدن وبالد المهجر 

أبزيزنزا االسزقزف الزمزكزرم االنزبزا الرسوليمة 
أسقف المديمنمة المممحمبمة لملمممسميمح دانـييـل 

الـه السماء يثبتهممـما .  سيدنى وكل تخومها 
على كراسيهم سنين عديدة وأزمنة سلممميمة 
ويخض  جممميم  أعمدائمهمم تمحمم أقمداممهمم 
سريعا ويعطيهم زمانا هادئا لذيذا ويعطيمنما 

 .نعمة ورحمة بصلواتهم وطلباتـهـم 
 

 -كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو 6

  خززادم بززكززنززيززسززة ألززقززديسززة دمززيززانززة
وألززقززديززس أثززنززاسززيززو  ألززرسززولززى 

 سيدنى . -ببانشبول 

   رئيزس قسزم عزلزوم أألغزذيزة أألسزبز
 بجامعة إلمنيا بصعيد مصر 

Former Head of Food Science 
Minia-Univ. Egypt 

  رئززيززس جززمززعززيززة كززيززمززيززاء ألزززيززوت
 أالفريقية أألسب   

Former President of African 
Oil Chemists Society 
(AFOCS)   

  عضززو جززمززعززيززة كززيززمززيززاء ألزززيززوت
 أألمريكية أالسب 

Former Member of American 
Oil Chemists Society )AOCS) 

  أستاذ علوم أألغذية ألمتفرغ بزجزامزعزة
    .إلمنيا

Emeritus Professor of Food 
Science - Minia Univ.  Egypt 

 قصائد شعر
 بقلم6 رامي مجدي لويس

 
 نسيم البرية .. قصيدة للبابا شنودة الثالث

 بمناسبة ذكرـ انتقاله السماء في هذا الشهر
 وهي تحكي عن فترة توحد قداسته في البرية ست سنوات

 لمحبي الشعر .. 
 القصيدة تم نظمها من بحر مجزوء الوافر و رويها حرف الواو

  

 أجوب البيدَ بالتسبيــــــح و الترنيمة الحلوة
 أطوف التّل و الصحراَء كي أحيا بها الخلوة
 و لي كهفًا على الجبِل .... كعُّش النسَر بالذروة
 أنا منه أر  الدنيا .... سرابًا أو كما حصوة
 فال أحنو لها ساعة .... و ال أشهى بها ثروة
 أقوم الليل و األسحار بين الشعر و الصلوة
 أر  األفالي من كهفي .... فتشعُل قلبّي النشوة
 أسبُح ربّي األعلى .... و تنسى مقلتي الغفوة

 أر  السماوات مفتوحة .... أر  اآلباء و الصفوة
 و إذ تشرق لَي الشم  .... يعودُ القلب للصحوة
 أعودُ أسير في البيِد .... و ال تهدأ بّي الخطوة
 أسيُر برارًي تخلوا .... سو  رماًل كما الجذوة
 أسبُح ربي الطيْب .... هو الحّب ُ هو الشهوة
 فال أحتاَج للقوت .... و ال الماَء و ال الكسوة
 و لي اآلباء من قبلي .... هم البركة هم القدوة
 و لي العذراء تشف  لي .... تشدّ بأيدي الرخوة
 هي العذراُء إن تشف  ْ.... أناُل القصد و الحموة
 هي األّم ُ و إن تحنو .... يزول الغم و الشقوة

  
 قصيدة في الصوم بمناسبة الصوم الكبير

 لمحبي الشعر .. 
 تم نظم هذه القصيدة من بحر مجزوء الرمل و رويها حرف الراء

 
 لي  جوًعا إنما صومــــــًا نقيًا طاهًرا
 فيه تصحو النفِ  شوقًا .... للصالة باكًرا
 آية اإلنجيل تشفي .... كل جرًحا غائًرا
 و ضياُء الروح يهدي .... كل روًحا حائًرا
 و مالي هللا ينجي .... كل شخَصا خائًرا
 ثّم وحي الحب يلهْب .... في البرايا شاعًرا
 ينمُم القصد قصيدة .... في الصيام شاكًرا
 لي  جوًعا إنما صومـــــًا نقيًا طاهًرا
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 طوبي لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك الي االبد

 شكر وذكري االربعين للمرحوم االخ الغالي 

 وليم يسي جادهللا

تتقدم االسرة بالشكر لجميع من واساهم في مصابهم 
االليم سواء بالحضور او التليفون وسيقام القداس 
  االلهي بكنيسة االنبا ابرام والقديس ميخائيل البحيري

  بيكهرست .سيدني يوم السبت

13-1-8132 

 ( 6٢:6لي الحياه هي المسيح والموت ربح  * ) في 
 

 الذكري السنويه الثانية للخادم األمين 
 دياكون استفانوس ) جميل نصيف عياد(

 
الخادم األمين الذي سمع صوت سيده يسوع المسيح ) نعما أيهاا الاعاباد 
األمين كنت أمينا في القليل سااقاياماي االاي الاكاثايار ادخال الاي فار  

 سيدك (
 

حقا لقد كان مثاال للخادم األمين فاستحق المكافأه من معلمه ربنا يساوع 
المسيح ، لقد تركت فراغا ال يستطيع احادا ماناا ان ياماره ذكاراك لان 
ننساها أبدا كنت نعم األخ والزوج واألب والصديق لكن ازائنا الوحياد 

 صالتي لينا امام ارش المجد فكيف نرثاك وانت المعلم 
تمتع بالعشرة مع القديسين واذكرنا دائماً في صالتي الي ان نلتقاي فاي 

 الفردوس 
زوجتي فوزيه اياد وأوالدك ميرفت وجيهان وأسرهم وإخوتي سمايار 
وميمي وحشمت اياد وأسرهم وناهد وسوزان وماجد شحاته وأسارهام 
واالستاد فخري باسيلي وأسرته وناخاب باالاذكار قادس اباوناا ماارك 
باسيلي وأسرته واسره اخوك المتنيح دياكون ياوسااب اايااد وزوجاتاه 

 واائلته ونخب بالذكر قدس ابونا موسيس اياد وكل األهل واالصدقاء في استراليا وأمريكا ومصر 
 

بكل من كاناياساه الاقادياس ماارمارقاس  8132/  4/  9وسيحتفل بالذكري اثناء القداس االلهي يوم شم النسيم 
 بحي ارنكلف وكذلي بكنيسه القديسة دميانه بحي بانشبول 

 
 ان كل العائله

 دياكون حبيب جرجس ) سمير اياد(

 
 
 
 
 

 طوبي لمن اخترته يارب ليسكن في ديارك الي االبد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انتقلت الي االمجاد السمائيه
 السيده سنيوره عبد المالك

 
 والده السيده ليلي اسعد حرم السيد كمال ابرام

 والده السيده سهير اسكندر حرم السيد رمزي اسكندر
 والسيده امال واصف حرم السيد ماهر واصف
 تيوالده السيد جرجس اسعد وحرمه السيده انطوان
 والسيد نبيل اسعد وحرمه السيده فاتن

 وقريبة السيد ايمن مالك وحرمه السيده جاكلين مالك
 والسيد ساهر يوسف وحرمه السيده ماريا يوسف

 والسيد ريمون جورجي وحرمه السيده اميره جورجي
 والسيد جورج اسكندر وحرمه السيده  شيرلي اسكندر

 صباحا   66٢١١مارس الساعة  ٢:واقيمت صالة الجناز يوم الثالثاء 
 بكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمينا ببكسلي

 هللا ينيح روحها ويعطي سالم وعزاء لكل العائلة واالصدقاء

 بيني وبينك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عزيزي القارئ ٢ 
قالوا زمان  " جنة منغير ناس مس 

 تنداس." 
  االنسان منذ قديم االزل بيحب اللمة.

وبيعيش مع حبايبه وعائلته وأصدقاءه. 
حتي في رحالته أول سؤال بيكون مين رايح 

معانا.  وقالوا أيضاً زمان " الصديق قبل 
الطريق " سؤال بيني وبينك لو رايح رحلة 
وحاتلف حول العالم تحب تروح مع مين؟؟؟ 

يمكن االول تحتار وتسأل طب كم واحد 
ممكن أختار ؟؟ لو قلنا أختار أي عدد أنت 

عايزه، حا تكون اجابتك أيه ؟ فيه ناس 
تختار من العائلة وناس تختار من العائلة 

واألصدقاء وناس تختار من العائلة 
واألصدقاء والجيران وفيه ناس تختار 

العائلة هنا وفي مصر أو في السودان. بس 
 كلنا حا نختار عدد كبير علشان بنحب اللمة. 

طيب ورحلتنا لالبدية مش برضه عاوزين 
كل الناس دي معانا. طب عملت أيه علشان 
تأخدهم معاك؟  فكر وقولي بيني وبينك... 

 وكل سنة وانت طيب. 
 المسيح قام .... بالحقيقة قام   
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