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

يف عيد ميالدها : ملكة بريطانيا متنح مصري ميدالية أسرتاليا امللكية

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء والقديسة فريينا بسويسرا

أكــد قداســة البابــا تواضــروس الثانــي بابا اإلســكندرية 
بطريــرك الكــرازة المرقســية أن احتفــال الكنيســة 
المصريــة بتــذكار دخــول العائلــة المقدســة إلــى مصر 
يحــدث منــذ ســنوات بعيــدة، وأن الســيد المســيح هــو 
أول الجــئ إلــى مصــر وهــو أول ســائح أيضــا جــاء 
إلــى بالدنــا، مقدما الشــكر للرئيس عبدالفتاح السيســي 
ــا  ــة الباب ــال قداس ــة.    وق ــه لالحتفالي ــى رعايت ، عل
تواضــروس - فــي كلمتــه خــالل جمعيــة محبــي 
ــرى  ــبة ذك ــرا»  بمناس ــى «نه ــراث القبط ــاء الت إحي
ــز  ــى أرض مصــر بمرك ــة المقدســة إل دخــول العائل
المنــارة للمؤتمــرات بحضــور الدكتور خالــد العنانى ، 
والدكتــورة غــادة والــى وزيرة التضامــن االجتماعى ، 
والســفيرة نبيلة مكرم ،  وزيرة الدولة للهجرة وشــئون 
المصرييــن بالخــارج وممثليــن عــن األزهر الشــريف 
- إن الدولــة المصريــة اهتمت بمســار العائلة المقدســة 

وهــى صــور مــن الممكــن تصديرهــا لــكل العالم على 
المســتوى الســياحى واالجتماعــى. وقــدم قداســة البابــا 
تواضــروس ، الشــكر لجميع القائمين علــى االحتفالية 
الخاصــة بذكــرى دخــول العائلــة المقدســة إلــى مصر، 
مشــيدا بالمجهــودات التــى تقــوم بهــا وزارة األثــار في 
ــع  ــى مصــر، وتاب ــة المقدســة إل ــة مســار العائل رعاي
قائــال، أقــدم الشــكر للوزيــرة الفنانــة إينــاس عبدالدايــم  
، علــى جهودهــا وفنهــا ومــا قدمتــه مــن عــرض فنــى 
ــور ،  ــر غب ــدس مني ــدم المهن ــدوره، ق ــع ومميز.ب رائ
رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة محبــي التــراث القبطــى 
ــى  ــاح السيســي عل «نهــرا» الشــكر للرئيــس عبدالفت
رعايتــه الحتفــال دخــول العائلــة المقدســة إلــى مصر، 
كمــا قــدم الشكرلشــيخ األزهــر الشــريف حيــث أنــاب 
ــر،  ــادات األزه ــن قي ــد م ــال وف ــه لحضوراالحتف عن
الفتــا إلــى أن مــا نحتفــل بــه اليوم هــو عيــدا قوميا ألن 

الســيد المســيح جــاء إلــى المصرييــن جميعا.وأضــاف 
غبــور، أن أوبــرا «مصــر الطريــق» ســيتم ترجمتــه 
إلــى اللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية وأنــه ســيتم عرضه 
فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، موضحــا أن مــا تقوم 
بــه جمعيــة محبــي التــراث القبطــى «نهــرا» تهــدف 
إلــى مســاعدة الدولــة فــي إحياء مســار العائلة المقدســة 
ــع أن تســتقبل مصــر  ــن المتوق ــه م ــى مصــر، وأن إل
فــي حــال تطويــر مســار الزيــارة نحــو ۱۰  مالييــن 
ــة  ــورة طيب ــن ص ــه م ــا تقدم ــن م ــال ع ــائح، فض س
ــة مرافقها.حضــر  ــا وكاف ــا وأهله عــن مصــر وأمنه
االحتفاليــة األنبــا إبراهيــم اســحق بطريــرك الكنيســة 
الكاثوليكيــة ، ومنيــر حنا ،  مطران الكنيســة األســقفية 
ــس  ــوزراءو أعضــاء مجل ــن ال ــي مصــر وعــدد م ف
النــواب والشــخصيات العامــة ووســائل اإلعالم.يذكــر 
ــورج  ــترو ج ــادة المايس ــينكوب بقي ــترا س أن اوركس

قلتــه، قــدم أوبريــت «مصــر الطريــق»، وقــام بالغناء 

ــاركة  ــال « بمش ــرا « اكبيل ــورال دار االوب ــق ك فري
فريــق باليــه األوبــرا .
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ــام  ــم الع ــجروف الحاك ــر كوس ــيد بيت ــن الس أعل
ألســتراليا امــس االثنيــن الموافــق ۱۰ يونيــة 
منــح الدكتــور المصــرى ســمير أبراهيــم ميداليــة 
أســتراليا الملكيــة ( OAM) مــن قبــل الملكــة 
إليزابيــث الثانيــة ملكــة بريطانيا , أســتراليا ودول 
الكومنولــث لخدمتــه فــى الطــب والعــالج النفســى 
والــدور الــذى يقــوم بــه فــى خدمــة المجتمــع 
االســترالى بمدنيــة ملبــورن عاصمــة واليــة 
فيكتوريــا , والدكتــور إبراهيــم قبطــى ( مصــرى 
ــل  ــاً , يعم ــذ ۲٥ عام ــتراليا من ــى أس ــر ال ) هاج
بالطــب النفســى منذ نحــو ۳۹ عــام , عضو دولى 
فــى الجمعيــة االمريكية للطب النفســى , ســكرتير 
قســم األبحــاث األســرية بالرابطــة العالميــة للطب 
ــة  ــى الملكي ــب النفس ــة الط ــل كلي ــى , زمي النفس
االســترالية والنيوزيالنديــة منــذ عــام ۱۹۹۷ , 
ممثــل واليــة فيكتوريــا فــى لجنــة الطــب النفســى 

والعنــف األســرى منــذ عــام ۲۰۱٤ , يشــغل 
ــى  ــى ف ــارى الطــب النفس ــر مستش منصــب كبي
ــج  ــر برنام ــارك الخاصــة ومدي ــفى نورثب مستش
ــتاذ  ــة وأس ــر الجمجم ــي عب ــز المغناطيس التحفي
محاضــر بكليــة القديــس أثناســيوس اإلكليريكيــة 
ــاد  ــاً إلتح ــاره رئيس ــم أختي ــا ت ــورن كم ــى بملب ف
ملبــورن  فــي  األســترالية  المصريــة  الجاليــه 

فى ۲۰۱۷.

أعلــن القــس بولــس حليم المتحدث باســم الكنيســة 
المقــدس  المجمــع  أن  األرثوذكســية  القبطيــة 
ــة  ــة قداس ــية برئاس ــة األرثوذكس ــة القبطي للكنيس
اإلســكندرية  بابــا  الثانــي  تواضــروس  البابــا 
ــراف  ــرر االعت ــية ق ــرازة المرقس ــرك الك بطري
ــر  ــا الســائح بأســيوط، ودي ــس هرمين ــر القدي بدي
الســيدة العــذراء والقديــس ماريوحنــا الحبيــب 
بطريــق اإلســماعيلية وهمــا ديرين للرهبــان، كما 
تــم االعتــراف بديــر الســيدة العــذراء وماريوحنــا 
الحبيــب بأوهايــو بالواليــات المتحــدة األمريكيــة 
ــم  ــال القــس بولــس حلي ــات وق ــر للراهب وهــو دي
- فــي تصريــح لــه اليــوم - إن لجنــة شــئون 
اإليبارشــيات الرئيســية أوصــت بتأجيــل تجليــس 
اآلبــاء األســاقفة الجــدد فتــرة مــن شــهر إلــى 
ثالثــة أشــهر حتــى يتفرغ األب األســقف للدراســة 
ــة  ــى إنشــاء صنــدوق لرعاي ــادل الخبــرات إل وتب
اإليبارشــيات ذات االحتيــاج بحيــث تشــارك فيــه 
كل اإليبارشــيات بشــكل اختيــاري عمــًال بالمبــدأ 
ــي: «وكان عندهــم كل شــيء مشــترًكا»  اإلنجيل
منهــج  بوضــع  أوصــت  كذلــك   ،(٤٤:۲ (أع 
تأهيلــي للمكرســين والمكرســات وتوجيههــم إلــى 
مجــاالت خدميــة (التكريــس العامــل) وتشــجيعهم 
ــا  ــات العلي ــة، والدراس ــات التكميلي ــى الدراس عل
فــي مجــاالت خدمتهــم وأضــاف أن لجنــة األســرة 

الرئيســية أوصــت بضــم منهــج معهــد كبار الســن 
إلــى معهــد الرعايــة، إلــى جانب وجــود دار لكبار 
ــع اإليبارشــيات وعمــل اجتمــاع  الســن فــي جمي
أســبوعي لهــم بجميــع الكنائــس، ودراســة إضافــة 
«تعهــد العروســين» إلــى صــالة اإلكليــل، فضال 
عــن إنشــاء لجنــة فرعيــة تختــص برعايــة المــرأة 
ــة  ــى أن لجن ــم» إل ــكل متطلباتهــا وأشــار «حلي ب
الرعايــة والخدمة الرئيســية أوصت بتفعيل قاعدة 
البيانــات للتكامــل بيــن لجــان البــر باإليبارشــيات 
معًــا ومــع اللجنــة المركزيــة بالبطريركيــة، إلــى 
جانــب إضافــة مــواد الصحــة النفســية ومكافحــة 
ــد  ــة والمعاه ــات الالهوتي ــج الكلي ــان لمناه اإلدم
الدينيــة، وتطبيــق برنامــج الكشــف المبكــر عــن 
اإلعاقــة وتابــع قائــال، إن توصيــات لجنــة اإليمان 
والتعليــم الرئيســية تضمنت، تشــكيل لجنة لوضع 
ــة األرثوذكســية،  ــان الكنيســة القبطي دســتور إيم
وتشــكيل لجنــة فرعية جديــدة للمراجعــة اإليمانية 
تكــون مســئولة عــن مراجعــة أي تعليــم خاطــئ 
ينشــر ســواء علــى الميديــا أو علــى المنابــر 
ــا  ــل األنب ــر الجلي ــة الحب ــا نياف ــيكون مقرره وس
هــدرا مطــران أســوان بينمــا أوصــت لجنــة 
العالقــات والحــوارات المســكونية بعمــل خريطة 
مســكونية لــكل العالقات والحــوارات مع الكنائس 
ــوب  ــى مب ــجل إلكترون ــل س ــع عم ــرى، م األخ
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قرارات مهمة من املجمع املقدس برئاسة البابا تواضروس

وصــل مطــار ســيدني بأســتراليا، مســاء أمــس 
الجمعــة، نيافــة الحبــر الجليــل االنبــا أنجيلــوس 
مطــران لنــدن للقــاء شــباب إيبارشــية ســيدني وقــد 
توجــه إلــى كنيســة مارمرقــس لعقــد أول لقــاء لــه 
مــع الشــباب بحضــور االنبــا دانييــل أســقف ســيدني 
وتوابعهــا وعــدد مــن كهنــة االيبارشــية، وقــد هنــأ 
االنبــا أنجليــوس االنبــا دانييــل الكهنــة وشــباب 
والخدام وشــعب إيبارشــية ســيدني بمناســبة اليوبيل 
ــة بأســتراليا  ــية القبطي ــة الكنس ــدأ الخدم ــي لب الذهب

ــام  ــة هللا ع ــا نعم ــص مين ــح القم ــا المتني ــي بداه الت
۱۹٦۹ وذلــك فــى بدايــة محاضــرت، وقــد قــدم االنبا 
دانييــل أيقونــة الســيد المســيح لالنبــا أنجليــوس نيابــة 

عــن شــباب اإليبارشــية ، كمــا أعلــن عــن احتفاليــن 
إليبارشــية ســيدني بمناســبة اليوبيــل الذهبــي أحدهمــا 
للشــباب يــوم ۳۰ يونيــه واآلخــر للشــعب يــوم ٤ 

ــادم . أغســطس الق

االنبا أجنيلوس يبدأ اللقاء األول بشباب إيبارشية سيدين األسرتالية

االحتفال بالذكري 
السابعة عشر لرسامة 
أسقفنا المحبوب نيافة 

االنبا دانييل أول اسقف 
البراشية سيدني 

وتوابعها. 

 البقية ص ۱٥

ــورج  ــترو ج ــادة المايس ــينكوب بقي ــترا س أن اوركس

االحتفال بالذكري 
السابعة عشر لرسامة 
أسقفنا المحبوب نيافة 

االنبا دانييل أول اسقف 
البراشية سيدني 

وتوابعها. 
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 المنارة 

 

جريدة شهرية مجانية تعبر عن االقباط 
 االستراليين بإيبارشية سيدني وتوابعها 

 

 لجنة التحرير والتصميم 
 

 مجموعة من شباب إيبارشية سيدنى 
 بأشراف القس يوسف فانوس 

 

 سكرتارية الجريدة واالعالنات 
 
  5144011140السيدة/ مرفت ميخائيل 

  5290910911فاكس 
 

 للمراسالت 
 

PO Box 447  South Hurstville 
 NSW 2221  

 
editor@elmanara.org.au 

advertising@elmanara.org.au 
 

 الموقع االلكتروني

 
www.elmanara.org.au  

 

المممقماالت المممنم مورة ال تمعمبمر عمن ر   
الناشر  و االيمبمارشميمة اقمة المممعملموممات 
المن ورة بمالمممقماالت مسم مولميمة المكماتم  
لمملممجممريممدة الممحممق فممي رفمم  المممممقمماالت 
الجارحة  و المتمي ت معمل المخمالفمات بميمن 

  صحاب اآلراء المتباينة 
 

 للقراء األعزاء لجريدة المنارة
 

PO Box 447  
South Hurstville NSW 2221 

 
  و باإليداع على حساب الرقم التالى

 
Account name  
SYDNEY COPTIC MEDIA 
ASSOCIATION 
BSB 062 196 
Acc No 10576855 

 
 ) ويمكن طل  إيصال بالقيمة المرسلة (           



 ش  5321برمودة   32 اخبار االقـباط

 2  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 

 الروح القدس
 

وهتا ننتا عند صعود السيد الرب الى السماء قال لتالتيمتيت ه  
ارسل اليكم موعد نبى، فأقيموا فى مدينت  نورشتمتيتم التى ا  

ولتمتا ر تر يتو       42:34  لتوتمبسوا قوة مت  االعتالتى
الخمسي  كا  الجميع معا بنفس واردة......وامتالتا التجتمتيتع 

، ومن  هت ا التوقتا صتار  4-  5:3  نعم  الروح القدس...
الروح القدس روح هللا القدوس هتو التعتامتل فتى التكتنتيتست  
والمؤمني  وال ي ينخس قموب غير المتؤمتنتيت ، ويتدعتوهتم 
الى االيما  وينير طريق معرف  هللا الحقيقي  ويجهز الجمتيتع 

 لميراث الحياة االبدي .
 

  قيادة الكنيس :
 

قاد الروح القدس الكنيس  من  والدتها، نعطى الكمم  لتابتاء 
الرسل وبالمغات المخالمف  وهتو الت د دبتر ختدمتالتهتم ورتدد 
نماك  كرازتهم، والروح القدس هو الت د عتمتل فتى قتمتوب 
السامعي  وقادهم إلى الالوبت  وكتا  ي تم لتمتكتنتيتست  الت يت  
يخمصو ، ووضع الروح التقتدس التالتعتمتيتم ورتيتاة ال تركت  
المسيحي ، الروح ينخس القموب ويعمتمتهتم ثتم يتقتو  بتعتمتل 
الوالدة الجديدة، يولدو  م  الروح والماء، والروح يثبتالتهتم 
بالسكنى فيهم ويأخ  مما تممته الستيتد التمتستيتم لته التمتجتد 
ويقدمه لنا مت  ختيل تتقتديتم جستد الترب ودمته ا قتدستيت  
ومفاعيل الالوب  الدائم  ونقل الخطايا الى صتمتيتل التختي  
ل التزواأ وتتأستيتس  ويرافق المؤمني  فى كل رياتهم متقتدستا
ل لتمتجتمتيتع فتى متروو التمتر  والتالتجتارب  االسرة وراعيتا
 المالنوع  فهو المعزد وال افى عاميل فى الكهنوت المقدس.

 
  فى القمل:

 
الروح القدس يخمق )النه هو هللا( فينا القمل التنتقتى فتالتكتو  
جميع مخارأ الحياة نقي  ومقدس  فينا، الكمم  الطاهرة الالى 
تبنى وتعزد وتقود الى الالوب  والقداس ، القمل الجديد الت د 
يسعى با سالقام  ويرفض وال يقبل نو يطيق ند إعوجاأ نو 

ل بروح هللا القدوس.   إنحراو فهو ينقاد دائما
 

  فى الجسد:
 

إذ اصبحنا هيكيل لروح هللا القدس، فيالقدس الجتستد وتصتيتر 
ن  تتختمتعتوا مت  جتهته التالتصترو لنا الالصرفات المقدس    

السابق االنسا  العالتيتق التفتاستد بتحتستل شتهتوات التغترور 
وتالجددوا بروح ذهنكم وتمبسوا االنسا  التجتديتد التمتختمتو  

لت ا  34-  33:4  نوبحسل هللا فتى التبتر وقتداست  التحتق
نخ ع الجسد كل ري  لعمل الروح القدس فنعمتل دائتمتا كتل 

 عمل صالم وال نكمل شهوات الجسد الرديئ .
 

  فى القوة:

الروح القدس روح هللا القادر عمى كل شئ التقتود، فتهتو ال 

يعرو ضعفا نو ختوفتا،  بتهت ا التروح عتمتل ا بتاء الترستل 

وكانوا ي هدو  هلل بعظم قوة، فى االضطهادات الالتى وقتعتا 

عميهم كانوا نقوياء فى االرالمال واقوياء فى غمب  ال ر فتمتم 

يقابمتوا ال تر بتال تر بتل جتازوا بتالتختيتر هتؤالء االشترار، 

وبالقوة لم يخافوا بل وقفوا اما  المحاكم والتقت تاء والتواله 

والحاكم وشهدوا لتييتمتا  الت د فتيتهتم، بتهت ه التقتوة دافتع 

القديسي  ع  ايمانهم وكنائسهم وشعبهم وكانوا اقوياء اما  

نستتمتتحتت  التتمتتعتتالتتديتت  

وقبموا نكاليل ال تهتادة 

وهتتتم عتتتالتتتمتتتيتتت  ا  

الحترب لتيتس متع مت  

نتتتراهتتتم امتتتامتتتنتتتا بتتتل 

مع السيطتيت  متع  ... 

والة العالم عمى متمتمت  

ه ا التدهتر متع نجتنتاد 

ال تتر التترورتتيتت  فتتى 

  الستتتتتتتتتمتتتتتتتتتاويتتتتتتتتتات

ل لك لم ولت   53:1او

يستتالتتختتدمتتوا إال ستتيح 

هللا الكامل، درع التبتر، 

انتتجتتيتتل الستتي ، تتترس 

االيتتتتتتمتتتتتتا ، ختتتتتتوذة 

 الخي ، سيف الروح كمم  هللا.

 القمص تادرس سمعا 
 وكيل عا  اإليبارشي 



   93٠٢يونيو  03   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

4 

 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 
 الفوضى واألنتماء

 
 مصر والتراث

 

هل االكتفاء بالغناء أقصى  اىا دىهى اى  
المصرى للوطن؟ ف  زدارت  لمصر كانت أهم اىلىظىوىىاتى  
الضىىىىىو ىىىىىاءضض .ىىىىىم الضىىىىىو ىىىىىاءضض االز ىىىىىا  بىىىىى  
ح  دضض الميكر فونات ف  كل اكان سواء جوااع ا  اى ار  
أ  اسواق أ  اظ ت تجاردةضضبل  صىل االاىر ىلى  الى  ا ىر 
االنتخابي   ف  جميع االحياء  الت  تواف   ليها الشعب بشىنن 
التع د ت ال ستوردة ف  بعض المواد  الت  تتعلق بمى  فىتىر  

 ر اسة الر يس السيس ض 
 

 هنا أقف قلىيى ضض اىا  ىنن االنىتىخىابىات  صىوت الىمىواطىن 
   قتها بالغناء  الرقى   االكىل  تىوزدىع السىكىر  االرز 
 سنلت نفس  هل المواطن  ل  درجة ان الو    المسؤلىيىة 
السياسية  االجتما ية إلدراك اادظ ث حول   المشاركىة فى  
فو    ق  تظولت اللىجىان الى  سىاحىات لىلىرقى   الىغىنىاء 
 الاانع طبعا ان  جود الطبلة  خ ف ض  بى أت أبىظى ضض هىل 
هذا السلوك تراث اصرى  طن  أم ااذا؟ ال دىوجى  ىحصىاء 
دقيق بع د االغان  الوطنية التى  أغىرقىت سىوق الىغىنىاء فى  
اصر انذ .ور  دنادر حت  االنض لىكىن دىكىفى  انىتىشىارهىا فى  
االسواق  التاكسيات  االااكن العاا  لن رك أن هىنىاك سىيى  

 ان االغان  الوطنية ق  ىجتاح المشه  الغنا  ض 
 

ان درى المصردين ف  المياددن  هم دتفا لون اىع االغىانى  
الت  تهيم ف  حب الوطن بالغناء المتظمس تاره  البكاء تىاره 
أخرى دوقن بظهيهة  ه  أن الشعب المىصىرى دىذ ش  شىهىا 
ف  ب دهضض  لكنضض اا أن دىجىوا الىرا ى  فى   ىوار  اصىر 
 الجهات الظكواية  حت  استشفىيىاتىهىا  حىتى  فى  فىو ى  
المر ر   )ىهىرااىات الىهىمىااىة   كسىل اىوىىفى  الىظىكىواىة 
 االاىىبىىاال   الىى اسىىؤلىىيىىةا  هىىنىىا دىىنتىى  السىىؤااضض ىذا كىىان 
المصردون دىظىبىون  طىنىهىم بىكىل هىذا الىظىمىا  فىلىمىاذا ال 
دترجمون ذلك ف  سلوكيات بسيطة اثل ىحىتىرام الىمىر ر أ  
الظفاى  ل  نىاىافىة الشىوار  أ  ىتىهىان الىعىمىل أ  االلىتى ام 
بر ادة اصالح المواطين ف  الجهات العاا ض بمعن  لىمىاذا ال 
دجي  المصردن التعبير  ن حبهم لىمىصىر ىال بىالىغىنىاء الىذى 

 دصل لظ  الفو  !!
 

 ب ات رحل  البظ   ن ىاهر  الرق   الىغىنىاء   ى قىتىهىا 
بالتراث الوطن ض  هذا االهتمام درجع ل راست  المتخصىصىة 
ف   لم االجتما   قادتن  ال  ال كتور أحم  اظمود  ىكىا ىة 
 هو  الم اصرى  ر يس الجمعية المصردة للطب الىنىفىسى  
 ر يس سابق للجمىعىيىة الىعىالىمىيىة لىلىطىب الىنىفىسى    ضىو 
المجلس التنفيذى لليونسكو  ل  اؤلفات ذات قيمة لكل بىاحى  

  ق  أ ار افسرا هذه الااهرهض
 

المصردون انذ ق دم االزا دظبون الىطىرش بىجىمىيىع أنىوا ى  
سواء كان  طنيا أ   اطفيا أ  أجتما يا أ  كىواىيى دىا بىغىض 
النار  ن المظتىوى  حىتى  نىفىهىم هىذه الىمىفىارقىة البى  اىن 
تىو ىيىح نىهىطىة اىىهىمىة  هى  أن هىنىاك اشىكىلىة فى  فىكىىر  
)المواطنة   فهمها ل ى المصردين فاألنسان  مواا الدنىتىمى  
ال   طن  ىال ىذا أ بع ل د  الظاجات البىيىولىوجىيىة اىن اىنكىل 
 البس  اشرش  اسكن اناسب   ى    تىعىلىيىم  أحسىا  
باالاان  ىذا لم دتوفر ذلك ال دمكن أن دنتم  االنسان لىوطىنىة 
بمعن  أن الفرد المواطن فوق أرض الوطن ىذا لم دىتىوقىر لى  
العمل  الظيا  االنسانية الكردمة دفه  االنتماء  دبظ   ن  فى  
اكان اخر بل أحيانا دكون    انياض  هنا دجب أن نعتىر  أن 
هناك فصي  ان المصردين دعيشن ف  اصر لكن  ال دىنىتىمى  
لىهىىاض  هىىؤالء دىهىىتىى  ن ألى اىىوسىيىىهىى  أ  طىرش فىىنىىجىى هىىم 
اتفا لين اع ىدها ات الطبل  الم اار د ن حت  أن دىفىهىمىوا 
الكلمات المغنا   أن الظىمىا  الىمىصىاحىب بسىمىا  االغىانى  
الوطنية ال  قة لها نها يا بالوطنية  أن انتشار تلك االغىانى  

 ف  هذه الفتر  ارتبط بظالة ان االال  التفاؤاض 

 االنسان المصرى  اطف  ل رجة المبالغة سواء كىانىت حىبىا 
أ  كراهية سواء كانت صراخ غ  حالة  فىا   ا زغىاردىيىت 
ف  حالة فرح  ز ا   هو ليس  سط  الم ا  بل دا ما  ل  
درجة  الي  ان التطر   التعبير  ن هذا االنفعاا دا ما فى  

 تطر   اغاال ض
قرأت هذا الىتىظىلىيىل الىمىو ىو ى  جى ا  تىمىنىيىت أن تىوجى  
الظكواة هذه الطاقة ال  اشر  ىات فىوردىة تىفىيى  الىمىواطىن 
بمعن  أن دكون ىذا بذلوا اجهودا دىكىون اىرد دا  أن دىكىون 
اص حا خهيهيا    يا صادقا دلمس  المواطن ف  أحىتىيىاجىاتى  
اليواي  ان اواص ت  تعليم  صظة  أكىل  اىعىااى ت فى  

 اختلف المجاالتض
المصرى دتمن  أن دتراجع الفسادضضض المصرى دتىمىنى  حىيىا   

انسانية كردم ضضض المصرى درد  اسىؤلىيىة  ال دىكىون اىجىرد 
تابعا خلف طبلية  ا اار  نشيى   رقى ضض دىردى  أن دىعىمىل 
بعا   دضمن كراات ض المصرى درد  أن دتام ااا  ىلى  تىعىلىيىم 
ا الده   ل  صظت    ل  لهمة  يش ضض ان أجل هذا المعىنى  
االنسان  جاء  عار ضض  يى.ضض حىردىةضض  ى الىة أجىتىمىا ىيىةضض 

  كراا  أنسانيةض
 مصر .. ياغالية

 
االااكن الشعبية ف  جميع انظاء العىالىم لىهىا جىاذبىيىتىهىا فىهى  
تظمل  مق التاردخ  را ظة المىا ى   .ىهىافىات  اخى قىيىات 
 سلوكيات الشعوش ف   اقع  حا ر نىعىيىشى   نشىاهى ه اىن 
خ ا المعاا ت اع النا  ف  المظ ت  االسواقض  ف  كىل 
ار  ان ا فيها اصر الب  ان زدار  هذه االحياء خان الخلىيىل 
 االزهىىر  الىىظىىسىىيىىن  الصىىاغىىة  الىىمىىوسىىكىى   الىىغىىوردىىة 
 العطاردن  غيرها  غيرها ان االسماء الحياء ق دمة أصيلة 
لها اذاقها الخاص  كلها ات اخلة ف  اربع  اح  نتنىهىل قىيىهىا 

 سيرا  ل  االق امض 
قضينا دواا كاا  فى  هىذه الىمىنىطىهىة  الىظىق ان الى ا ىر ا  
السا ح الذى دى  ر اصىر الدىكىتىفى  بىاالهىرااىات  الىفىنىادق 
الفاخر   المتاحف  لكن اشاه   هذه الجذ ر الغنية باالصالىة 

  التراث  التاردخ لها  بق  ر ح اختلفةض
 

اعر  ات  الممي     وار   الضيهة  أغلبها   –خان الخليل 
اسهوفة  ق  ىهرت ابان  ج د   اكان البيوت اله دم  لىيىنخىذ 
السوبر ااركت اكاناض  ال خوا لشار  خان الخليل ان قىرش 
المسج  الظسين حي  المظ ت  ل  الصفين تىعىلىق  تىفىر  
البضا ع بفن  جماا  الىوان زاهىيىة  تشىمىل الىمىعىر  ىات 
االطباق النظاسية  الصوانى   الىفىوانىيىس  الىعىلىب الصى   
 الصنا ات الجل دة  ف  كل زدىاراتى  لىمىصىر كىنىت أتىردد 
 ل  خان الىخىلىيىل  أ ىاهى  الىمىعىر  ىات  ا ىتىرى هى ادىا 

 ل ص قاء االستراا هناض 
 لكن ق  زدارت  االخير  الحات تراجعا ف  الىمىعىر  ىات 
الفر ونية  الموجود ان  أغىلىبى  صىنىا ىة صىيىنىيىة  ىىهىور 
 ا ح لعرض االدشاربات  ب ا الرق   الج ليب!  كانت 
ىبنت  داسمين اتلهفة لمشاه   قهو  الفيشا ى  دخلنا اليها اىن 
امرات  يهة ف  هذا الظ  العتيق حي  انىتىشىرت الىكىنىبىات 
الخشبية  الوسا   المردظة  الىكىراسى   الىمىوا ى  الىنىظىاسىيىة 
 غطيت الج ران باالقمشة السميكة الت  تصنع انىهىا الىخىيىام 
برسواها الممي    ت اخل الوانها ال اهيةضض  كثير ان الى حىام 
   د ان السا ظين دجلسون فى  صىمىت  الشىيىشى  فى  كىل 
اكان  ترتفع سظب ال خان  بالطبع لم نفكر حت  بىالىجىلىو  
لشرش الشاى الخضر الىذى كىان اشىهىوراض  اىازاا صىور 
لبعض الفنانين  الكتاش  ل  الج ران  لكن جىردىنىا بسىر ىة 
هربا ان ال خان الخانق  الغردب أن هذه الشىيىشى  أصىبىظىت 
ف  جميع الهها ى  الكثير ان الكافيهات  الفنادق  ف  جميىع 
احياء الهاهر   ان المنلو  اشاه   العنصر النسىا ى  دى خىن 
الشيشة!!  لم أستسيغ هذا المشه  كىثىيىرا  قى  أخىبىرنى  احى  
االطباء أن اىرض السىل الىذى انىتىهى  اىن اصىر لسىنىوات 

 طودلة ب أ ف  الاهور .انية بسبب التلوث
 

 خان الخليل
خان كلمة فارسية بمعن  فن ق أ  ن ا  الخليل اثلها اثل أى 
ىسم  لكن دهاا انها ىسم رجل فلسطينى  اىن بىلى   )الىخىلىيىل  
بفلسطين  كان تاجر اتنه  حط بى  الىرحىاا فى  هىذا الىظى  
 ىفتتح فن ق للمسافردن ق دما ليستردح المسافر  دابىتى   دىجى  
الطعام  الر اد   الظمام ادضاض  دهاا ادضا أن الخليل بمعن  
الرفيقض  خان الىخىلىيىل اىتىجىا ر اىع سىوق الىذهىب  سىوق 
النظا   نفس االسم دظمل أهم أ ماا كاتبنا صىاحىب جىا ى   
نوبل ل دش نجيب اظفوى  كتاب  خان الخىلىيىل  قى  ىلىتىهىيىت 
باالددب نجيب اظفوى  كان لهاء جىمىيىل سىو  ا ىيى  نشىره 
قردبا كذلك الكاتب اظمود تيمور  كتاب  كليوبىاتىرا فى  خىان 
الخليلض  هذا الظ  تهوا كتب التاردخ كىانىت تىمىتىلىكى  ىحى ى 
االايرات أسمها  ودكارض أقاات البيوت  ل  الطراز العربى  
بالمشربيات  الس الك  الظىراىلىك  الىمىنىطىهىة نىاىيىفىة جى ا 
 االرض كلها ان الىظىجىر االبىيىض  الىطىرق اسىهىوفىة فى  
تشعر بىظىر الىنىهىار  الشىمىس الىظىارقىةض  الىطىرق الضىيىهىة 

ا دحمة  بها كثير ان االطفاا لست أ ر  لماذا ال دذهبىون 
للم ار   ق  سنلت أح  أصىظىاش الىمىظى ت أ.ىنىاء  ىرا ى  
لبعض اال ياء فهاا ل : )ىسمهم المشه قية دنىاىفىوا الىمىكىان 
 در وه  دلمعوا الفتاردن  دتعلموا الصىنىعىة  اىحىنىا النىتىرك 
ال بون دخر  ب  ن تلبية طلب   الغير اوجود  ن ى بسىر ىة 
 ل  ان المشه تية دظضره اىن  ىنى  جىارىض  حىيىن دى خىل 
المظل اجمو ة ان السياح دستردظوا  ل  المهىا ى  الىو.ىيىر  
 نضادفهم  نكراهم بالعصير  الشاى االخضىر  الىكىركى دى  
 التمرهن ىض  الواد المشه ت  دىجىرى إلحضىار الىطىلىبىاتض 
صظيح السوق نادم  ودة  السياح اليوم لىبىسىوا أغىبىيىاء اىثىل 
زاان لكن ال بون هو ال  فاتح بيوتنا  نظىن بى  ن سىيىاحىةضض 

 ننام أحسن
 

  ار  الصاغة
ف  نفس انطهة خان الخليل بجوار اسىجى  الىظىسىيىن  دسىيىر 
بطوا الشار  ان خ ا  ار  الموسك   حت  قرش اىيى ان 
العتبة  ف  المظ ت المتجا ر  كل انهم دتفنىن فى  الىعىرض 
 ال توج  انافسة  دتصرفون كانهم أسر   اح    لهم قىنىا ى  
كل اظل  ل  رزقض  فى  فىتىاردىن هىذه الىمىظى ت تىعىرض 
كميات ال حصر لها ان الذهب  ق  الحات أن الظجم  الثهىل 
أهم ان الذ ق  الجماا  ق  اازحتن  ىبىنىتى  دىاسىمىيىن بىهىذه 
الملظوىة بهولها ) ه  ألماى أ  خىاتىم سىولىيىتىيىر بىثىمىن كىل 
المعر ض ف  الفتردنة ض  رغم ذلك الذهب ل  سظىر الدىهىا م 
خاص  للمرا  الشرقية فهو الفلو  المضمونة المخبو ة لوقت 
الظاجة  هو البنك الجاه  تظت الطلب دا ىمىا  قىيىمىتى  تى دى  

  التنه ض 
 كانت اع  سلسلة      خواتم ان أستراليا فكرت ف  بيعهم 
  راء   ء اخر  دخلت المظل   اه هم الىبىا ىعضض ااحضىر 
ناارت  .م التفت ل  قا  ً : ) ده دهىب تىعىبىان دىااى ام ضض  ال 
سوق ل   ن نا ألن تهردباً ضضض دهب اضر ش!!   ىستىفىسىرت 

قراط نىهى   42ان  ااذا دهص  ضض أ طان  درساًض الذهب  يار 
ج ا  لكن ال دصلح للصياغة  التشكىيىل ألنى   ى دى  الىلىيىونىة 
 الب  ان أ افة فضة أ  نظا  ليسهل تشغيل ض  حين دىخىلىط 
بالفضة دكون لون  رادق فاتح  الخلط بالىنىظىا  دىمىيىل لىلىون 

قراردط فضة لىلىذهىب دصىبىح  ىيىار  3االحمرض  ىذا أ يف 
 21 هو أرق  أنوا  الذهب  أغ هاض .ىم الىذهىب  ىيىار  42

قىراردىط ث .ىم الىذهىب  7 هو اا أ يفت الي  الفضة بنسىبىة 
فهو خليط اناصفة ان الذهب  الىفىضىة ض  الىذهىب  24 يار 
انتشر ف  جىمىيىع الىبى د الىعىربىيىة  الىكىثىيىر اىنى   42 يار 

 اصنو  ف  الهن  ض
بمعن  نسىبىة الىذهىب  9 ف  أستراليا الشا ع هو الذهب  يار 

ث  هذا النىو  فى  اصىر تىرفىض اىظى ت 21ال   9للفضة 
الصاغة  راؤه أ  التعاال في  لع م قيمت     م ىقباا ال بىون 

  لي   دسم  ) ذهب اضر ش  ض 
 ق  الحات ذهب ىدطال  بكثر  ث  ه  اشغوالت أنيهىة جى اً 

 الس سل الظ دثىة اى دىن اىن  21 جميلة ث  جميعها  ياار 
 الظ قات الذهب االبيض  االحمر ض 

خرجت ان خان الخليل ألدخل الىغىوردىة ث  تىرن فى  أذنى  
كلمات الفنان اظم  قىنى دىل ضض ) دىارادىظىيىن الىغىوردىة هىاتىوا 

 لظبيب  ه دة   ضض ضضض  تهف حول  را ظة العطاردين ضضض 
 

 
  هذا ح دث  ف  الع د الهادم أن  اء  هللا 
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 بقلم وريشة : جون كرياقوس  

 
قالوا القدماء بان "الكتاب خير جليس" فهل ذهب هذا القققوف فقى 

القكقاتقب   –مهب الريح، فقد طرح صديقى األستاذ فقارق  جقويقدة 
( 3152يقونقيقه  51فى مقاله بجريدة األهرام )الجمعة  -قالشاعر

بعنوان: "هل يودع العالم زمن الكتاب!" ق تساءف هل صحيح أن 
الكتاب بدأ رحلة الوداع من دنيا البشر قأن جهازا صقيقيقرا سقو  
يجمع كل شيء ابتداء بسخافات مواقع التواصل غير االجقتقمقاعقى 
قانتهاء بمسرحيات شكسبير..قهو يشير إن قداع القكقتقاب لقيقس 
قضية عادية خاصة أن هناك من يؤكد انه ينسحب فقى هقدقء قال 
أحد يعلم ما هو مصير الكتب التى أصبحت جزءا من تاريخ قحيقاة 
البشرية.. إن القكقتقاب كقل يقوم يقاقققد مقكقانقتقه بقيقن القنقا  قفقى 
المكتبات، بل انه ياقد مكانته تماما فى المدرسة قالقجقامقعقة قدقر 
البحث قال ندرى ماذا يبقى لنا بعد ذلك..قالواقع ان هقذا القتقخقو  
الذى تم طقرحقه ققد كقان أيضقا مقومقع أهقتقمقامقى فقى السقنقوات 
المامية قكتبته على هذه الصاحات قتحت عنوان "القراءة غذاء 
العقوف.." ق" اقرأ..من أجل المعرفة" حيث أميف هنقا أن األمقر 

بقل  -أى كان نوعهقم–ال يقتصرفقط على أختااء حب أقتناء الكتب 
قائم على مشكلة هامة قالتى تطاو حاليا عقلقى السقطقح فقى زمقن 
يكاد يسيطر فيه عالم األلكترقنيات على عالمنا الحالقى بقل قعقالقم 
القنوات الاضائقيقة القمقتقنقوعقة قبقالقتقالقى هقنقاك صقراع أعق مقى 
قتحديات الشك تعترض مسار أعتياد البشر فى القققدرة قالسقلقوك 
فى تطور قتنمية عادة األط ع قالقراءة ..قأذكر بآسف ما سمعتقه 
من أحد خدام بيع الكتب بأحد كنائسنا قوله لى النا  ال تقرأ قلهذا 
ال يشترقن الكتب..! قأما  لى فقد أخرجنا الكتب القققديقمقة لقكقى 
يأخذها من يريد القراءة قظلت فترة من الزمن  دقن أن يقأخقذهقا 
أحد  الى أن أخذ بعضها من قد أستحقها.. فربما كان يعر  ققيقمقة 
القراءة! قالجدير بالذكر أنه قديما كان فى بعض الكنقائقس حقجقرة 
مخصصة للكتب قاألستعارة حتقى ذلقك أخقتقاقى قذلقك مقمقا يضقع 
البعض فى تساؤف قحيرة حوف أثرذلك مستقب  !؟  فأحقاقا لقلقحق  
هذا ما يتطلب ادراك تام ألهمية القراءة  قذلك على العكس عنقدمقا 
تجهل فوائد شيئا ما فلن تهتم به ق لن تاكر فيه ق مقهقمقا تقكقلقمقنقا 
عنه، قحيث تأتى أهمية القراءة قعلى األخص بأرتباطه بالدين أق 
بالكتاب المقد  قحيث يقوف الوحي االلهي في انجيل يوحنقا  فقي 
البدء كان الكلمة بل ققيل فتشوا الكتب .. فالكلمة قالقراءة  قصية 
الخال  المحب للمخلو  صنعة يدية قهللا الذى يريد لقنقا القخقيقر... 
قالسعادة في الكلمة ققراءته..إذا فاى األقباف عقلقى حقب قأنقتق قام 
القراءة الهادفة الواعية قالتى لها جوانب إيجابيةعديدة بل قالقتقى 
تحمل الاوائد الع يمة فى شتقى أنقواع القمقعقرفقة.. قققاف فقولقتقيقر

الشعب الذي ال يقققرأ ”  )الاليسو  قالماكر الارنسى(قالها قديما: 
       يموت)طبعا هو هنا ال يعنى بالموت الجسدى(                                                                      

من المعروف ان األنسان فى  بىعىهىعى ى   السعى للمعرفة التى تبنى:
يمهل ال  المعرفة  وي وق ال  العلم بكافىة الىوئىاوىل والىمى ىا ىة فى  
عصرنا الحاضر وربما بعضها قد تكون نىافىعىة لىلىوىهىر  و   ىر  
ضارة قد يؤد  ال  الوطهة وتوابعها وبىعىعىا  اىلىمىا اىان ا نسىان 
بعهدا عن المعرفة الضارة اان ف   مىان مىن السى ىوب واانىحىراف 
قالواقع هللا ترك لنا حرية األختيار قلكن ال شقك كقلقنقا نسقعقى مقن 

..وهىاىا يى ىدر  ن  أجل المعرفة قاتى تهد  للخير قالبناء الرقحى
 شهر ال  ما ا ع .. نهافة األنعا باهامهن مطران الماىوفىهىة فى  مى ىالىة 
قديمة اانت بعاوان "الىمىعىرفىة الىرو ىهىة"  ىهىه  شىار فىهىهىا عىن 
مصادر المعرفة وفواودها ومضارهىا وهىل الىمىعىرفىة هى  وئىهىلىة 
لل  رب من هللا ام العكس؟ ، ومع ال وضهح بىنن مصىادر الىمىعىرفىة 
قالتى هى متعددة قأقف مصدر أساسى لها هقو هللا خقالق  القكقون 
فهو يكشف لإلنسان عن كل معرفة نافعة من خ ف الكتب المقدسة 
التى تمنح الحكمة قاالستنارة الرقحية لقإلنسقان "سقرار لقرجقلقى 

، ومىن  ى ا الىرعىاة الىقيىن يى ىدمىون فىكىر هللا قنور لسقبقيقلقى" 
والمعرفة الصحهحة للااس ل  ديس  هاتهم بالوصهة ا لههة الم ىدئىة 
، ومن مصادر المعرفة  يضا الطعهعة وما ت  ىق بى  مىن مىوىلىوقىا  
م اوعة ال   تم د هللا الق   لق ال هقا ال اوع فهااك الموئوعىا  
العلمهة ال   تحو  درائا  عن ال الو وق االىاىعىاتىا  والىطىهىور 
والحهوانا  والحشرا  وغهرها من المولوقا  ال   تىكىشىد قىدرة 

قهقنقاك مصقادر نقاققلقة هللا و ده ف   ل   الق  يع ز العىلىم عىاى . 
للمعرفة مثل الميديا بكل قسائلها التليازيون قالقراديقو قالسقيقنقمقا 
قالجرائد قالكتب قعلى رأ  كل ذلقك االنقتقرنقت القذى يقنقققل كقل 

قهناك مصادر داخقلقيقة ، أخبار العلم قالمعرفة فى كل أنحاء العالم 
فى اإلنسان مثل الحوا  قالعقل قاسلوب البقحقث القذى يقنقتقهقجقه 

وقد ائ وىدم هللا ا نسىان فى  الىكىشىد عىن  للوصوف الى المعرفة،
ااوز المعرفة ف  الوله ة الها وهكقا ي م د هللا وئى   ىلىهى ى ى ، مىا 
عن فواود المعرفة ومضارها  اد لاا نهافة األنعا باهامهن  ن ا نسىان 
الما درس العلم من   ا الىمىعىرفىة الىرو ىهىة اىلىمىا ازداد  يىمىانىا 
وتم هدا هلل  ذ ير  هللا ف   له    وم هاس الماىعىعىة  و الضىرر فى  

...إذا احقر  يقا عقزيقزى اهعهة الوصوا ال  فاودة رو هة ومادية 
القارئ على المعرفة الحقيقية التى تقربك من هللا الخال  قالقمقدبقر 
للكون ، قاحذر من المعرفة التى تبعدك عنه فتاقد أبديتك...قأيضقا 
أشار قداسة البابا توامرق  الثانى فى أحدى ع اته كقيقف أيضقا 
الوسائل الحديثة لها جوانب إيجابية قجانب سلبى قعلقى األنسقان 
أن يسعى لألدراك الصحيح فى عصرنا الحامقر.فقلقهقذا كقلقه فقمقن 
الضرقرى بل قاألهمية السعى للمعرفة مقن خق ف عقادة القققراءة 
كما من الضرقرة األخقتقيقار قخقاصقة أمقام تقنقوع قتقعقدد قسقائقل 

                                                المعرفة..  
قهنا أعرض مثاف ققوى قالها الرب بوموح :" فتشوا الكتب"...:

على أهمية القراءة قالبحث فى القمقعقرفقة قذلقك مقن خق ف ا يقة 
قالتى جاءت على لسان المخلص فى قوله:" فتشوا الكقتقب ألنقكقم 

 (22:    1ت نون أن لكم فيها حياة أبدية قهي التي تشهد لي  )يو 
وقد بلب السهد المسهح الههود والك ع  والعريسهن ف  لوم  لهىم  لى  
الك ب لهس ألجل ال راءة العادية ف  ، لكا   رئلهم لهعحثىوهىا بىحىث ىا 

ا، ألن  لم ي ل اقر وا الك ب بل قاا:  ، "فتشوا القكقتقب"بلهغ ا م صعح 
لهقا ينمرهم  ن ي عم وا فهها، ألن األقواا ال ي قهلت عا  تح اج  ل  
اهىى ىىمىىاٍم اىىعىىهىىٍر لىىهىىمىىكىىاىىهىىم  ن يىى ىىدوا الىىعىىواوىىد الىىمىىوضىىوعىىة فىىي 
 عماقها..وانن  يصعهم بال هل    هو ال هل الرو ي، والىق  قىاا 

ِ »: عا  المسهح ّٰ ةَ ل )مىر  «تَِضلُّوَن، إِْذ ال تَْعِرفُقوَن لْلقُكقتُقَب َقال قُقول
 ن  .قأميف أيضا فى تاسير للقديس يوحنا الذهبي الام(. 12:  21

الععارة هاا تشهر  ل  القين يعحثون عن المعادن الاعىهىسىة فىي بىطىن 
األرض، يحعرون المااجم ويعحثون باه مام عىن الىمىعىدن الىاىعىهىس 
    ي دوه..اما  ن يسوع يعاتعهم بهقه اآلية ألنهم يَدَّعىون الىوىعىرة 
في الك ب الم دئة ولكاهم بعد ال هقه الساهن لم ياع ح ذهاىهىم عىلى  
ئر الحهاة األبىديىة الىكىاوىن فىي األئىعىار، لىهىدراىوا مىاىهىا األمىور 

( فاألئىعىار الىمى ىدئىة هىي ائى ىعى ن 12:12المو صة بالمسهح )لو
للمسهح، مملوءة باعوا  عا ، وذلك فى  اىل  ىطىوة مىن  ىطىوا  
ِّقُونَىايىي، ألَنَّى ُ ُهىَو  ِّقُوَن ُموَئ  لَُكْا ُْم تَُصدي  هات  " ألَنَُّكْم لَْو ُاْا ُْم تَُصدي
َا ََب َعايِّي" فهم اانوا يظاون  ن فهمهم الحرفي لألىئىعىار الىمى ىدئىة 
ئهعطههم  هاة  بدية، واانوا يظاون  ن م رد  ىعىظىهىا  و تى وتىهىا 
ئهعطههم  هاة  بدية. ولكاهم لو فهموها بعىمىق ااى ىشىعىوا الىمىسىهىح 
واهب الحهاة األبدية. لكاهم درئوها لم رد المعرفة والى ىعىا ىر بىمىا 
يعرفون .    ه  قراءة دون فهم؟  واان من الواضح ان اىلىمىة هللا 
لهست ثاب ة فههم. ولماذا؟ انهم لم يضىعىوا فىي قىلىوبىهىم  يضىا بىنن 
ياعقوها. ولو فعلوا لكانوا قد عرفوا هللا ولىكىانىوا قىد تىعىرفىوا عىلى  
المسهح بسىهىولىة  ذ هىو صىورة اآلب )وهىقا مىعىاى  مىثىل السىهىد 

ا= تدا عل  العحص الشديد المثابر لىألىئىعىار. ومىن فتشوالمسهح(. 
يععل ئهك شد المسهح وئهعرف  ويؤمن ب .  ن م تظاون  ن لكم فههىا 
 هاة  بدية=وهقا  ق ولكن اهد ن ر ؟ هل لم رد المعرفة ف   مثل 
الههود  م لار  ونعحه عن شوص المسهح ونعرف ، فاحعى  ونىؤمىن 
ب  ونثق فه  ف كون لاا الحهاة.من يريد  ن ي د المسهىح ئىوف يى ىده

هللا اعىطىي ئىلىهىمىان الىحىكىمىة  ملحقوظقة :) اما وجده الم وس(. 
فانشغل بالعطهة دون العابي. مثل الههود اان الىكى ىاب فىي ايىديىهىم 
فانشغلوا بال راءة دون ال عمق ألجل المعرفة وانشغلوا ب ساؤا  ا 

مثل سؤالهم أية قصية هي األعق قم.. لقذلقك ققاف لقهقم جدو  ماها 
: 1المسيح "فتشوا الكتب ألنكم ت نون أن لكقم فقيقهقا حقيقاة" )يقو

عل   هن ن د داود الاع  انشغل بالمعرفة الح ه ىهىة بشىوىص (.  22
هللا فا ع  ف اا " ذوقوا وانظروا ما  بهب الرب.." وهىكىقا  جىد ان 
السهد المسهح انن  ي وا لل مهع "ا يكعي  نكم تع ورون بىاقى ىاىاوىكىم 
الك ب، و نكم ت ر ونها،  نما يلزم  ن تع شوا فهها باج هاد لى ى ىمى ىعىوا 
 بو صكم و هاتكم األبدية، فإن جمهعها تدور  وا م هئي  لهكم ...

ىلوىوَن، »جهلهم رو ها، والق  قاا عا  السهد المسهح: ولهقا اان  تَضي
ةَ ٱّلٰلي  فُوَن ٱْلُك َُب َوا قُوَّ  (                                                     12:21)مر  « يْذ ا تَْعري

ال ديس بطرس الرئوا عن هىقه قلمزيد من التأكيد ما قاله أيضا : 
الشهادة الحهة فه وا: "وعادنا الكىلىمىة الىاىعىويىة وهىي  ثىعىت، الى ىي 
تععلون  سا ا  ن ان عه م  لهها اما  ل  ئراجٍ ماهٍر في موضع مظلىم، 

عالمين هذا  لي  ن ياع ر الاهار، ويطلع اواب الصعح في قلوبكم، 
ألنه لم تأِت نقبقوة ، أقالا أن كل نبوة الكتاب ليست من تاسير خا 

بل تكلم  ناس هللا ال ديسون، مسوقهن من الىرو   قط بمشيئة إنسان،
(..اىمىا يى ىوا: "الىوى   الىق  فى ى  12-2:22بى   1ال دس" )

وبحه عا   نعهاء القين تاعنوا عن الاعمة ال ي ألجلكم، بىا ىثىهىن    
وقت  و ما الوقت الق  اان يدا عله  رو  المسهح الىق  فىهىهىم،  ذ 

: 2بى   2ئعق فشهد باآلام ال ي للمسهح واألم اد الى ىي بىعىدهىا" )
21-22                                                                                                                            )     

   حياة الملئ الرقحى فى القراءة قمعرفة ك م هللا: 

ف د بوب الرب القين ي ر ون الك اب ويحعظون ويعملون بالمك وب 

: 22)لو "طوبى للذين يسمعون ك م هللا، قيحا ونه"فه ، فه وا: 

( وبععا قد ينت  عن بريق قىراءة األنى ىهىل الىمى ىدس والىكى ىب 12

الرو هة و يضا ال   تعكس الثراث و قواا األباء وغهىرهىا الىكىثىهىر 

الم اوع و هه المعروض عل  ال مؤمن  ن يكون ل  غىقاء يىومى  

من ا م اللـ  الق  ب  تحها نعس  و اصة الووف فى  الى ىهىاون فى  

قراءة ا م اللـ  فإن ا نسان قد ي و  عله  الشهطان وقد يدفعى   لى  

ظلمة ال هل والوطهة والاا نعلم ان ال راءة ف  الك اب الم ىدس،فىهى  

ا م الحهاة األبدية فهوا م الحق والحىهىاه بىل هىوالىكى م الىمىعىز  

للحزين، والمريح لكل تععان اما بها نااا العراا ، وائ اارة ال لىب 

والقهن بالمعرفة ا لههة الاافعة لو   نعوئاا  واىمىا قىاا عىاىهىا 

"عبدك يُحذُر بها قفي حا ها ثواب ع يم"..قكماأذكقر داود الاعي 

:" لقلك ئىعى  شىعىعى  لىعىدم الىمىعىرفىة وتصىهىر قوف إشعياء النبى 

: 5شرفاؤه رجاا جوع  وعام   يابسهن مىن الىعىطى " )  شىعىهىاء 

(..و ما هوشع الاع  ف اا:" قد هلك شىعىعى  مىن عىدم الىمىعىرفىة 21

 (             6: 2ألنك  نت رفضت المعرفة.. ")هو 

 

أن لم تؤمنوا بالقراءة  ف  تأمنوا فيما تشاهدقنه أحيانا  فى بعض 

مشهد قد يوجد ف  بعى  الىعىاوى   وهىو  ن تى ىد األب  القنوات:

يعود م ععا من العمل وهوما يسىعى  لىلىرا ىة واألئى ىمى ىاع بىمىا قىد 

يشاهده و اصة  ف  الى ىاىوا  مىن  فى م بىولىهىسىهىة  و لىمىغىمىرا  

شه ةٌ ال   تن ق ال  ه مام  وتعطه  ئعادة وم عة وائ م اع ويا عقا 

لو اانت مثهرة ومشوق  لألن عاة، ف   هىن األم فىهى  تىهى ىم  ىاصىة 

باشرة  أل عار وما فهها من   داث من ال راوم واألرهىاب) وعىلىمىا 

ا تولو  ابدا نشرا  األ عار األئ رالهة من   عىار الى ىراوىم بشى ى  

 نىىواعىىهىىا(  مىىا األبىىن بىىالىىطىىعىىع لىى   ىى ىى  فىى  األئىى ىىمىى ىىاع  ىىهىىه ا 

تعارق "ال ابلهت")فهو الصديق الملئ بالمغمرا !( ومىع الىاىت ومىا 

فههما ماشاء وباب اما واألئرة يرئلوا  بىاىهىمىا  ئىعىوعىهىا لى ىعىلىم 

"الكراته " واألبن لهقا  صعح لغ   وئلوا  فههما عاىد بىل ويىمى ىد 

يده بالعاد عل   م  بل و يضا ف  مدرئ   مىمىا اوقىع  ئىرتى  فى  

قالواقع أن كثيرا ما تصبح عيون األم  أق األب زجقاجقيقة م اعب 

ف  ترى أخطاء أقالدهما .!!؟...قالخ صة أن من يزرع الشقوك ال 

بقل   –كقدقة.. أنها قد ال تقدرى   –يحصد العنب، كما أحيانا األسرة 

قالخطيئة من يرتقكقب القيقلقط إذ هقو  -ترى أنهم يتصرفون بحكمة

ي ن أنه يدرى فى حين هو ال يدرى بأن أطاالنا كاألسمنت المقبقلقل 

قلهذا فاكر األبناء هو كالقوعقاء فأى شئ يسقط عليهم يترك أثرا...

يستوجب من القدقة الجيدة قبأن يدربوا اقالدهم على حب القراءة 

قاألط ع المايد قلكن األهم هل األب قاألم هما فع  يقبلون بشو  

قرغبة على القراءة المنت مة ) قخاصة فى ك م هللا( قأعقذرقنقى  

فى قولى هذا بأنه ال داعى خل  األعذار قالتى هقى ربقمقا أكقاذيقب 

قخوفا بأن نقققوف: رب يقوم  إذا علينا مواجهة الحقيقة  مبتكره...!

بكيت فيه فلما ...صرت فى غيره بكيت عليه !! قفى مقالقة أخقرى 

ربما أقمح جانب من المعط ت قالعوائ  قالتقحقديقات قالقتقى ققد 

تعو  القراءة بل قأثر األلكترقنيات الحديثة على القراءة فى زمنقا 

                                                                                                                                                        المعاصر  
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 ( ... 72ثقـافــة غـــذائيـــة )
 (8طـــرق حفظ األغذيـة )

 
 (  1) فيفحــفـظ األغـــذيـة بالـتـجـ 

 أ.د / مـنـيــر حـنـا اسـكـنــدر       

   لـمـحــة تـاريـخـيــة :ــ
 

هـو اقـدم الـشــمـســى الـتـجـفـيـف يـمـكـن الـقــول بـان 
مـنـذ اقــدم اذ ادرك االنـســان .  طـرق الـحـفـظ لالغــذيـة 

ان المحـاصيـل التى تنـضـج وتـجـف بـصــورة الـعـصــور 
تبـقـى مــدة طـبيعيـة وهـى مـا زالـت مـتـصـلة بـسـيقـانهـا 

 . دون ان تتـلـف طـويـلـة مـن الـزمـن 
لم يكـن يعــرف االسـاس الـعـلـمـى  ومع ان االنـســان االول

فـى طـريقـة الـحـفـظ هذه اال انـه اســتخـدم تلك الـعـمـلـيـة 
بعض المحاصيل و االســماك و لـحـفـظ اللـحــوم الـطبيعيـة 
 . االخـرى 

  
لـقـد اقـتـصـر االنـســان فى بـداية تـطــويره طريقة الـحـفـظ 

اشـعـة الـشــمـس وتـيـار الـهــواء عـلـى اســتـعمال هـذه 
، اال انـه بـعــد ذلـك اضـاف الـيـهـا بـعـض الـطـبيـعـى 

و الـتـدخـيـن و كـالـتـمـلـيـح الـعمـلـيـات االخــرى 
 .الـكـبـرتة 

  
اول اسـتـعـمـال للـحــرارة الــى ان تـشــير الـتـقـاريـر 

لـتـجفيف الـغــذاء كان فـى الـقــرن الـمـولـدة صـنـاعـيـا 
 . الـثـامـن عـشــر 

بعـض   J. Graeferعـامـل    1281ففى عام 
الـخـضــروات بـالـمـاء الـحـار ) الـســاخـن( وتـركها 

خـضـروات   Eisenوفـى تلـك االثـنـاء جــفـف  .  لـتـجـف 
عـلـى رفــوف فـى غــرفـة تـم تـولـيـد الـحــرارة بـداخـلـهـا 

 . بـصــورة صـنـاعـيـة 
 & Mansonصــمـم الـعـالـمـان    1271وفـى عـام 

Chalet   فـى فـرنـســا غـرفا للـتـجـفيف الـصناعى
اســتـعـمـال فـيـهـا الـهــواء الـمـســخـن الـى درجـة حــرارة 

 .م لـتـجـفـيف الـخـضـروات بـامـراره فـوقـهـا 6,04
 

خـالل حــرب الـ  الـخـضــروات الـمـجـفـفـة اســتـخـدمـت 
Crimea  كـمـا انـهـا كانت جــزءا مـن غــذاء الـجــنـود

االلـمـان خــالل الـحــرب االلـمـانـيـة الـفـرنـســيـة عـام 
 . م  1781

خـالل لالغـذية الـمـجـففـة وزادت االهمية االقتصادية 
حيث كانت تشحن (    11,1ــ  1711حـرب الـبـربـر ) 

الخضروات المجففة من كنــدا الـى الـجـنـود الـبريطانييـن 
 . فـى جـنــوب افـريـقـيـا 

ذات قـابـلـيـة الـى اغــذية ويـحـتـاج فـى ظــروف الـحــرب 
ال تـشــغـل مـســاحـة و قـلـيـلـة الــوزن و تـخـزيـن جـيـدة 

. لـذا نـجــد ان الـحــرب الـعـالـمـيـة كـبيـرة اثـنـاء شــحـنـهـا
دفعت صناعة التجفيف خطوات كبيرة الى االمام االولـى 

مصنعـا للـتـجفيف عام  667فبعــد ان كان فى الـمـانـيـا 
 .  مـصـنـعـا 761اصـبح عــددها بـعـد عـامــين  1116

متطـورة فى اوربا خـالل فـترة  وكانت هذه الصناعة 
فـى امـريـكـا ولقـد اكـثـر منـهـا الـحـرب العالميـة االولـى 

شــحـن للـجـنـود االمـريكان فـى الـمـيـدان االوربـى حـوالـى 
 . طـن مـن الـخـضــروات الـمـجـففـة  ,,60

لـنفق الـتجفيف الـبسيـط الـتصميم الـذى صــمم فـى لـقـد كان 
اثـرا قـويا فى  1111كالـيفـورنيـا بـامـريكا بـعــد عـام 

اكتشـاف الكثير من نظـم الـتجفيف التى تمت خـالل 
 الـثـانـيـة. الـحــرب الـعـالـمـيـة 

وقــد مـنـحــت فـى الـواليـات الـمـتـحــدة خــالل الـفــتـرة 
بــراءة اخــتـراع مـتـعـلـقـة  14م  عــدد  ,116ــ  1110

جـمـيـعـهـا بـجـوانب مـخـتـلـفـة مـن تـطـويـر صـنـاعـة 
 .الـتـجـفـيـف

 
بـعــض الـمـصــطـالحـات ذات العـالقـة بـازالـة الـمـاء مـن 

   الـغــذاء :ــ 
 الـتـجـفـيـفDrying   ويـقـصــد بـه فـى الـتـصـنيـع

الـمـوجـودة مـعـظـم الـرطـوبـة تـبـخـيـر الـغــذائـى 
بـحـيث يتحول الغـذاء الـى مـادة طـبيعيـا فـى الـغــذاء 

اى تحت اما بصـورة طـبيعيـة ويتـم الـتجفيف .  صـلـبـة 
تاثير اشـعـة الـشـمـس ويـسـمى فى هذه الحالة 

او بصـورة  Sun drying  بـالـتجـفيف الـشـمـسـى 
باسـتعـمـال هــواء ســاخـن ويـسـمى فى هذه صـنـاعـيـة 

وفى  .Dehydration بالـتجـفيف الـصـنـاعـى  الحالة 
الـحقيقـة ان ايـا مـن الـطـرق الـتى يـتـم بـواسـطـتـهـا 
تـقـلـيـل الـرطـوبـة الـمتـوفـرة فـى الـغــذاء هـى احــد 

فـتـمـلـيـح االســمـاك واضـافـة .  انــواع الـتجـفيف 
الـســكر فـى حـالـة الـحـلـيب الـمـكـثـف هـمـا مـن 

 .وســائـل الـتـجفيف لـهـاتـيـن الـمـادتـيـن 

 : الـتـبـخــيـر والـتـركــيـز والـتـكـثيـف 
Evaporation, Concentration & 

Condensation  
يـقـصــد بـكـل مـن الـتبخـير والـتـركـيز والـتكـثيف ازالـة 
جــزء مـعـين مـن الـمـاء الـمــوجـود فـى الـغــذاء وتـكـون 
عـادة بـيـن الـثـلـث الـى ثـلـثـى الـكمـيـة الـمـوجــودة اصـال 

تحضير اغـذيـة . وتـجـرى هـذه الـعمليـات فى فـى الـغــذاء 
مـعـجــون الـطـمـاطـم والـحـســاء مـثــل مـصـنـعـة 

 الـمـكـثـف والـحـليب الـمكثف وغيرها 
 
عـلـى فـى مـصــر هـذا وتعـتـمـد صـناعـة الـتجفيف  

الـبـصــل الـنـقـى ) فـرزة خـاصـة بالـتـصــديـر للبـصـل 
الطازج ( ورغـم عـدم تـوفـر الـمـواصـفـات الـمـطـلـوبـة 
فـى هـذا الـبـصـل والتى تـؤدى الـى انتـاج بـصـل مـجـفف 

فـان الكميات كانت غير متوافرة ذى مـواصـفـات عـالـمـيـة 
بـاالضـافـة الـى ارتـفـاع ســعـرهـا وتـغـييـره مـن وقـت 

 . الـى اخــر 
 

ســوقـا وقـد كان ســوق الـبـصـل الـمـصــرى المـجـفف 
وكان المنتج به مـن صفـات   1141حـتـى عام رائـجــة 

وقد بدات .  عـالميـة مـطـلـوبـة اهـمـهـا  درجــة الـحــرافيـة 
بعض الدول فى التوسع فى انتاج البصل المجفف واقامت 
مصانع حديثة بها مزودة باحدث االالت وسـايرت فى 
انشاء هذه المصانع التقدم التكنولوجى فـادخـلـت نـظـام 
الـفــرز االلـكـتـرونـى وكـذلك نظام الـتـقـشــيـر االلـى مـع 
الـرقـابـة الـكـامـلـة عـلـى جــودة االنتـاج فـى جميـع 

 . مـراحـل الـتصنيـع والـتعبئـة 
مـن اهـم وتعتبـر دول اوربا الشـرقية وخاصـة بـلـغـاريـا 
ويـقــوم .  الـدول الـمنـافـسـة بالنسبـة للـبـصـل الـمجفف 

شــركـة فـى مـصــر بـهــذا الـنـوع مـن الـنـشــاط 
الـنـصــر لـتـجـفـيـف الـمـنـتـجـات الـزراعـيـة ويتبعـهـا 

  ــ بـور ســعـيـدــ اســكـنـدريـة  ــمـصـانـع فـى ســوهـاج 
 .  الـقـاهــرة ــ مـغـاغـة  

 
هــذا وتـنـقـســـم طـريـقــة الـحــفـظ بـالـتـجــفـيـف الـى  

 قـســمـيـن رئـيـســـيـن :ــ 
Sun-ــ الـتـجـفـيـف الـطـبـيـعــى او الـشــمـســى  1
 dryingــ: 
ال تـزال اشــعـة الـشـمـس بـشــكلها الـمـبـاشــر او الـغـيـر  

مـبـاشــر ) الـنـافـذ اى الـظــل ( تســتعمل لـتجفيف كثير 
من الفواكه والخضروات والبندقيات . وقد كان استعمالها 
فى حالة الفواكه مقتصـرا على االنواع المحتوية على نسبة 
عالية من السكر لقلة ما يحصل لها من فقد بواسطة التخمر 

 . واالصابة بالعفن 
المناطق الـمتمتعـة وتـالئـم عمليـة الـتجفيف الـشــمسـى 

خـال و بـمـنـاخ مـرتـفـع نـســبيـا فـى درجـة الـحــرارة 
مـن الـرطــوبـة وســقـوط االمـطـار خـالل فـتـرة 

 . الـتجـفيف 
وتـعـتـبـر منـاطـق كـالـيـفـورنيـا فـى الـواليات الـمـتحـدة 

مـن واالقـطار الـمجـاورة للـبحر المتـوســط واســـتـرالـيـا 
 . اهـم مـنـاطـق الـعـالـم فـى انـتـاج الــفـاكـهـة الـمـجـففـة 

 
على عملية التجفيف  تـحـســينـات عــديـدةولقـد ادخـلـت  

االصـنـاف االكـثـر : انتـخـاب الشمسى من جملتها 
الـثـمـار قـبـل واثـنـاء الـتـجـفـيـف ومـعـامـلـة مـالئـمـة 

بـمـعـامـالت مـخـتـلفـة ســاعدت فـى تـســهـيل عملية 
. تـقـليـل الـفقـد فـى اللـون والـنـكـهـة والـقــوام و الـتجفيف 

تغـطـيـس الـثـمـار فى مـاء ومن جملة هذه المعامالت 
مـســتحلب دهـنـى واسـتعمـال محـلـول قـلـوى او ســاخـن 
 .الـكـبـرتـة والـســـلـق وكـذلـك 

 
فى جميع يـســتـعمـل الـتـجـفيف الـشــمـســى ومـا زال  

اذ للـعــنـب انحاء العالم على نطاق كبير وخاصة بالنسبة 
% مـن  70تـدل االحـصــائيـات على ان اكـثـر مـن 

الـعـنب الـمـجـفف يـصــنـع بـطــريقـة الـتـجـفيف 
 الــبـلـح . الـشــمـســى وكـذلك 

يـجـفف بـهــذه جـمـهــوريـة مـصــر الـعــربيـة وفـى 
الـطــريقـة كـميـات كـبيـرة مـن الـخــضـر وخـاصـة 

. الـبـلــح وكـذلـك الـبـامـيـة والـمــلـوخــيـة والـنـعـنـاع 
بـطــريقـة يـصــنـع قـمــر الــديـن وفـى ســـوريـا 

 .الـتـجفيف الـشــمـســى 
 

مـن الـنـاحــيـة يـعـتـبـرالـتـجـفـيـف الـشــمـسـى 
فـى بعـض انحـاء الـعـالـم ولـبـعـض انـواع االقـتـصـاديـة 

. مـن احـســـن واكـفـأ طــرق الـحـفـظ بـالـتـجـفيف االغـذية 
ايـد فـنـيـة او وقــود او فـالـعـمليـة التـحـتـاج الـى اجـهــزة 

. لـذا تـكــون االغــذيـة الـمـجـففـة الـنـاتـجـة  مـاهــرة 
كـمـا ويـزداد تـركـيـز بعـض رخـيــصـة الـثــمـن 

الـعـنـاصــر 
الـغــذائيـة كـتـحـول 
الكـوليســتـرول الـى 

 .  Dفـيـتـامـيـن 
 

اال انـه مـن نـاحـيــة 
اخــرى نـجــد ان 
هـنـاك مـســاوئ 
) عـيـوب ( مـتـعـددة 
لـهــذه الـطــريقة مـن 
طــرق الـحــفـظ ) اى 
التجفيف الشمسـى ( 

 اهـمـهــا :
 
تـخـتـلـف مــدة الـتـجـفـيف  بـطــئ الـعـمـلــيـة: .1

فـى بـاخـتـالف الـفـاكـهـة فـفـى الـوقـت الـذى تـتـم فـيـه 
حـالـة الـخــوخ يـوم وفـى  7  -  1فـى حالة الـمـشـمـش 
يـوم نـجـدهـا  7  -  6فـى   Nectarines  والـخـوخ االمـلـس

 10  -  16والـكــمـثـرى  يـوم 10  -  ,1فـى حـالـة الـعـنـب  
. يـوم  0  -  3الـى حـوالـى   الـخـضــروات وتـحـتـاج.  يـوم 

تـكــون طـويـلـة اذا ما قـورنت وال شـك ان هـذه الـمــدة 
بالـزمـن الـمـســتـغـرق فـى الـتجـفيف الـصـنـاعـى والـذى 

 8ســاعـة فى حالة الفاكهة و 71  -  17يـكـون فـى حــدود 
 ساعة فى حالة الخضـار. 11 -
 
ذات النوعية ال تـوافـق الـعـمليـة كـثيـرا مـن االغــذية  .7

العالية نظــرا للـتغـيرات الكثيرة التى تحدث وتجعلها غير 
 .مقبولة 

 
%  11عـتـيـاديـا التـنـخـفـض نـســبـة الـرطـوبـة عـن ا .3

وهــذه لـيـسـت صـالـحـة لـتـخــزيـن مـحـاصــيـل مـتـعـددة 
 .لـفـتــرات طـويـلـة 

 
 مـســاحـات واســـعـة مـن االرض .تـحـتــاج الـى  .4
 
اكــثـر طاقـة الـعـمـل الـمـبــذولـة بـهــذه الـطــريـقـة  .1

 مـقـارنـة بـالـتـجــفـيـف الـصــنـاعـى . 
 
حـصـيـلة الـتـجـفـيف او نـســبـة الـتـجـفـيـف او  .6

والـذى يـعــنـى بها عــدد (    Yieldنـســبـة الـتـصــافـى  ) 
الالزمـة النتـاج وزن واحــد من  الـغــذاء الـطـازجاوزان 

تـكــون قـلـيـلـة ويرجع ذلك الى الفقد الذى   الـمـادة الـجـافـة
. فعلـى سبيـل المثـال يحدث فى الثمار اثناء التنفس والتخمر 

كيلـو من الـعنب ومن المشمش الى  4نجـد اننا نحتـاج الـى 
كيلوجرام النتاج كيلوجرام  4,1كيلو ومن الخوخ الى  1

 مـجـفـف مـنـهـا .واحد 
 
يتغير ذات نـوعـيـة رديـئـة   المنتجـات النـاتـجـة تـكــون .2

فيها اللون والطعم والقوام بسبب التغيرات االنزيمية وغير 
 . االنزيمية التى تحدث اثناء فترة التجفيف 

 
الـمـحـاصـيـل الـمراد تـجـفـيـفـهـا تكون عـرضــة  .8

للـتـلـوث بـاالتـربـة واالوســاخ وبـمـا تتـركه الـحشـرات 
من فضالت ممـا يـســتـدعـى والـفـئران والـطـيـور عـلـيـهـا 

غـســلــهـا بماء سـاخن قبـل التـعـبـئـة وبـدون شـك فـان 
االتـربـة والـنـدى الـتـى تـكــون فـى اللـيـل تـطـيـل فـتـرة 

 .الـتـجـفيف 
 

الـعـنـب مـثـل التـجــزا الـثـمـار الـصــغـيرة الـحـجـم وعـادة 
الـخـوخ والـمـشــمـش امـا فـى حـالـة والـبرقـوق  

الـى انـصـاف وتـزال الـبـذور تـجــزا   والـكـمـثـرى فـانـهـا
من الـمـشـمـش والـخـوخ ومـراكـز الـثـمـار مـن 

امـا الـتـفـاح فـانـه يقشـر ويـقـســم الـى .  الـكـمـثـرى 
بـالـغــمر فـى . هذا وتعامل كثير من الفاكهه شــرائح 

مـثـال فالـبـرقـوق .  مـحـلـول قـلــوى قـبـل الـتـجـفيف 
% لـمـدة  ,10  -  010,يـغـطـس فى مـحـلـول ذى تـركـيز 

. هذا وتـؤدى معـاملة الـثـمـار بـالـقـلـوى ثـانيـة  ,3  -  0
تـشــقق الـطبقـة الـشـمعـيـة الخارجية فيسـهـل هذا الـى 

خروج الماء من الداخل الى الخارج وبالتالى تسهيل 
كمـا وتحتفظ الـثمـار بلـونها الطبيعى بصــورة التجفيف 

فـســوف ياتـى ذكـرهـا فيمـا بعــد الـكــبـرتـة . امـا افضـل 
 . عنـد الـتـكلـم عـن تجـفـيف الـفـاكـهـة 

 
    2يتبع فى  ص 
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تـجـفف مـبـاشــرة دون مـعـامـلـة الـعــنـب بـعـض اصـنـاف 
%  5,0وبـعـضـهـا يـعـامـل بـمـحـلـول قـلـوى تـركـيـزه 

ثـوانـى بعـدهـا تـوضـع الـثـمـار عـلـى اوانـى  6  -  3لـمــدة 
.غـالـبـا ما تكـون االوانـى الـمـســتـعملـة فـى الـتـجـفـيـف 
مصـنوعـة من الـخـشــب وقـد تـكـون بـشـكل الـتـجـفـيـف 

اوراق قـويـة او مـشــبك مـعــدنـى وتـســتعمـل االخــيرة 
ابـعــاد تـتـوقـف .    فـى اســـتـرالـيـافـى تـجـفـيف الـعنب 

 05عـلـى الـثـمـار الـمـســتـعـملة فتكون ابعادها  االوانـى 
ســم فـى حـالـة الـمـشــمـش والـخــوخ وتـتـســع  005فى 

 . كجم لكل انـيــة  34 - 33هـذه لـ 
 

يـســاعـد تـجـفـيـف  الـثـمـار فـى الـظــل  ) بعـيـدا عـن 
على تجانس توزيع الرطوبة والحالوة وفى الـشـمـس ( 

الحقيقة ان جعل عملية التجفيف شاملة التجفيف الشمسى 
والظلـى هـى احـدى التحسينات التى ادخلت على التجفيف 
الطبيعى حيث يساعد ذلك علـى االحتفاظ بـلـون وقـوام 

 . الـثـمـار 
   

ويـســاعـد الـزيـت الـمـسـتـعـمـل فـى بعـض االحـيـان مع 
علـى منـع تـراكـم االمطـار وفـى حـالـة بعـض الـثـمـار 

يـســاعـد عـلـى تـكـويـن لـون فـاتـح مـرغــوب الـعــنـب 
. البـد ان يـكـون الــزيت فـيـه مـع تـمـتـعـه بـنـكـهـة جـيــدة 

صـالـحـا لالكـل واغـلب مـا يـســتـعمـل هـو الـمـســتـعـمـل 
 .زيـت الـزيـتــون 

   
على يـســاعـد ايـضـا تـقـلـيـب الـثـمـار اثـنـاء الـتـجـفيف 

ســرعة العملية وينصح بعمل ذلك مــرة واحــدة على 
وكما هو الحال فى اى من طرق الحفظ للثمار فان .  االقـل 

درجة النضج للمحصول الخام تؤثر فى الناتج النهائى 
المصنع لـذا يـجـب ان تـجـنـى الـثـمـار فـى مـرحـلـة 

 نـضـجـهـا االمـثــل .
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عبـارة عـن ازالـة كـل الـمـاء الـمـوجــود فـى الـغــذاء وهــو 
وذلك صــنـاعـيـا تـقـريبـا بـواسـطة حــرارة مــولـدة 

تخفيض الـرطـوبـة لـحــد . وهـذا يـعـنـى لغــرض حـفـظــه 
. اليـقـاف او تـثـبـيــط نمو االحياء الدقيقة واالنزيمات يكفـى 

مـســيـطـر عـلـيـهـا تحـت ظـروف   وتتـم ازالـة الـرطـوبـة
من درجة الـحــرارة والـرطـوبة الـنـسـبيـة وســرعـة 

من  القـل مـا يـمـكــنيتعـرض الـغــذاء بـحـيـث الـهــواء 
. الـتغـيـرات او ال يـتـعـرض بـالـمـرة لتغيرات اخرى 

شــئ ويعتبر عدم تعرض الـغـذاء وصفـاتـه الى تغـيـرات 
اســاســى فـى التصنيع الغذائي بصفة عامة وفى التجفيف 

عمليات مثـل الـخــبيز   مـثـال ال نـعـتـبـرفـنحن بصفة خاصة 
مـع انـهـا تـعـمـل عمـلـيـات تجـفـيـف   والـشــوى والـقــلـى

. ويفـضـل فـى عـلـى خـفـض الـمـحـتـوى الـرطـوبـى 
ان يـتـشــرب بـالـرطـوبـة الـمـضـافـة الـغــذاء الـمـجـفف 

الـيـه بـســرعـة وبحـيث ال يخـتـلـف عـن نـظــيـره 
 .الـطـازج 

   
بـعـض الـتـعـاريـف والـمـصـطـلـحـات والـمبـادئ 

  -الـمـســتخـدمة فـى صـنـاعـة الـتـجـفـيـف:
 

الـتى تتـوقـف  حـالـة الـجـسـم هــىدرجــة الـحــرارة :   - 5
اذا اتصـل بجسـم اخـر  منه او اليهانتقال الحرارة عـلـيـهـا 

 . وهى تقــدر امـا بـالـدرجات المئـوية او الـفـهـرنهـيتيـة 
 
 -:  Dry temperature درجــة الـحــرارة الـجـافـة   - 3

 .درجــة الـحــرارة الـتى يـســجـلها الترمومتر العادى هــى 
 
                                                                                                                                                                                                                              -: Wet temperature درجــة الـحــرارة الـرطـبـــة  -2

درجة الحرارة التى يسجلها التتترمتومتتتر التعتادى التذى هــى 
يحتفظ بمستودعه الزئبقتى فتى حتالتة رطتبتة وذلتك بتاحتاطتة 
قطعـة مبللة من الموسلين طرفهتا متغتمتور فتى انتاء صتغتيتر 

 .يحتوى على ماء فقـط 
 
 British Thermalدرجة الـحرارة الـبـريطانيـة  - 4
 Unit ( B.T.U. ):-  كميـة الـحـرارة الـالزمـة هــى

لـتـحـويـل رطـل مـن الـمـاء الـى بـخـار عـلـى درجـة 
  .درجة فهرنهيت  040حـرارة 

 
الـحرارة هــى     Latent heat:-الـحــرارة الـكـامـنـة  - 1

الممتصـة او المتحررة عند تغير الحالة الطبيعية ) الفيزيائية( 
ويـعـبـر التبخير والتكثيف والتسامى والتجميد مـثـل للمادة 
 . بعدد من السعرات لكل كجـم من المـادة عـنـهـا 

وهــى    Sensible heatالـحــرارة الـمـحـســوســة   - 6
الـحــرارة التى تـسـتنفـذ لـرفع درجـة حـرارة الـهـواء دون 
التغـيـر فـى الضغـط او الرطوبة النسبية ويعبر عنها بنفس 

 .االسلوب فى الحرارة الكامنـة 
 
عــدد هــى     Specific heat:-الـحــرارة الـنـوعـيـة   - 3

الـســعـرات الـحـرارية الالزمـة لـرفـع درجـة حـرارة جـرام 
 .واحـد من الـمـادة درجـة واحــدة مـئـويـة 

 
كميـة الـحـرارة الالزمـة هــو  -الـســعـر الـصـغـيـر : - 8

من الماء المقطر درجة جـرام واحـد لرفع درجة حرارة 
 .مئويـة

 
كمية الحرارة الالزمة لرفع هــو  -الـســعـر الـكبيـر :  - 9

من الماء المقطر درجة كـيـلـو جـرام واحـد درجة حرارة 
 مئوية

 
هــو   -:  Moisture or Humidity الـرطــوبـة  - 51

اصـطالح عام يشـير الـى بـخار الماء الموجود فى الهواء 
 الرطب

 
   Relative humidity:-الـرطـوبة الـنســبية   - 55

وزن بـخـار الـمـاء الـمــوجـود فـى حـجـم مـعـين مـن هــى 
وزن بخـار الـمـاء الـذى يـشــبع او بـمعنـى اخـر الـهـواء 

 .  511×  هـذا الـحـجـم على نـفـس درجـة الـحــرارة  
 

:Absolute humidity الــرطــوبـة الـمـطـلـقــة    - 53
عـبـارة عـن كـتـلة الـبخـار الـمـوجـودة فى وحدة هــى    -

بـكـيـلـوجرام . ويعبر عنها الكتلة من الـهــواء الـجـاف 
 . كـيـلـوجـرام هــواء جـاف لـكـل بـخـار مـاء 

 
درجــة هــى   -:  Dewpoint نـقـطــة الـنــدى    - 52

الـحــرارة الـتى يـكـون عـنـدهـا الـهــواء مـشـبـعـا بـبـخـار 
درجــة الـحــرارة الـتى تـكــون عـنـدهـا او انـهـا الـمـاء 

 . %  455 الـنـســبـيـة الــرطــوبـة 
 

هــى    -:  Drying rate ســرعـة الـتـجـفـيـف  - 54
الـســرعـة الـتى يـتم بهـا فـقــد الـرطــوبـة مـن الـغــذاء 

بوزن الماء المتبخر من . ويمكن التعبير عنها الـرطــب 
وزن الماء او وحــدة الـزمن فـى وحدة المسـاحة الـسـطحيـة 

 .المتبخر بالساعة مـن كـل كـيــلـو جـرام مـادة صـلـبـة 
  

هــى   -:  Drying ratio نـســبـة الـتـجـفـيـف    - 51
الـتـجـفـيـف قـبـل بين وزن الخامات الطازجة الـنـســبـة 

عدة . وتـؤثـر على هذه الـنسبـة الـتـجـفـيـف بـعــد ووزنـهـا 
مـنـطـقـة و الـنـوع و اعـتبـارات تـمـثــل الـصـنـف 

الـفـقـد خـالل و وقت الـحـصــاد و حالـة الـنمـو و الـزراعـة 
تحتـفظ ان المادة الغـذائيـة . وكمـا هـو مـعــروف الـتـجـهـيـز 

ســواء فى المادة الـجـافـة او الـصـلـبـة بـكـل مـركبـاتها 
هـو كـمـيـة الـمـتـغـيـر والـعـامـل الطازجة او بعـد جفافها 

 .الـرطـوبــة الـمـفـقــودة اثـنـاء الـتـجـفـيـف 
 

  -:  Case hardening الـجــفـاف الـســطـحـى    - 56
او احـتـراق االنـســجـة الـســطـحـيـة عـبــارة عـن 

تصـلـبـهـا وتكوين طبقة صلبة سـطحيـة للـمـادة الغذائية 
بـحـيـث انها تمنع تـبـخــر الماء المــتحـرك من الـمجففـة 

وبـذلـك تحتفظ المادة الغذائية وســط الغــذاء الى ســطحـه 
بـنـســبة عـالـيـة من الرطـوبة فى انسـجتها الـمـجـفـفـة 

انـتـقـال عـنـدما يـكـون . وتـحــدث هـذه الـظاهـرة الداخلية 
اقـل مـن الـرطـوبـة من داخل المادة المجففة الى خارجها 
ويـرجـع .  ســرعـة تـبـخـير الـرطـوبة من على سـطح المادة 

او كـبــر حـجـم قـطـع الـمـادة الـغـذائيـة الـمـجـففـة ذلـك الـى 
او انـخـفـاض الـرطـوبـة الـنـسـبيـة بـهــواء الـتـجـفيـف 

ارتـفـاع او زيـادة ســرعـة هــواء الـتجفيف عـن الـمـعــدل 
 .درجــة حــرارة هــواء التـجـفـيـف 

   
عــزيـزى الـقـارئ ... ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ... ... الـى 
اللـقـاء فى الــعـدد الـقـادم ان شاء الـرب وعـشــنا 
لـنـســتـكـمـل الـحــديث عــن حــفـظ االغـــذيـة 

 بـالـتـجـفـيـف .
 

 
 -كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو :

  خادم بكنيسة ألقديسة دميانة وألقديس أثناسيوس
 سيدنى . -ألرسولى ببانشبول 

  رئيس قسم علوم أألغذية أألسبق بجامعة إلمنيا بصعيد
 مصر

Former Head of Food Sci Dept Minia Univ 
Egypt  

     رئيس جمعية كيمياء ألزيوت أالفريقية أألسبق 
Former President of African Oil Chemists 

Society (AFOCS)  

 عضو جمعية كيمياء ألزيوت أألمريكية أالسبق 
Former Member of American Oil Chemists 

Society )AOCS)  

  أسـتاذ علوم أألغذية ألمتفرغ بجامعة إلمنيا.             

Emeritus Professor of Food Science - 

Minia Univ  Egypt  

 .. د.مجدي إسحق تزييف التدين 
 

 .. من كثرة ما علمونا عن العبادات ، و لم يحدثونا عن األخالقيات ، وصلنا لهذا المنحدر السلوكي
 .. تهم و نشتمهم و نشوه صورتهمسمعنحفظ الصلوات و األلحان و الترانيم و الطقوس ، و ما اروعها ؛ لكن في نفس الوقت نكره و تحقد و نحسد و نغتاب سيرة الناس و نسيء الي 

 
 .. نحترم الكنيسة ، و ما أعظمها و لكن ال نحترم الناس و نحسن معاملتهم و نرحب و نرحم و نترفق

 
 .. كرامتهم و إدانة أفعالهم و النميمة الشريرةنة نضع علي أفواهنا لفافة بعد التناول احتراما و تبجيال لقدسية األسرار ، ثم نفتحها باإلهانة و التشهير بالناس و اغتياب سمعتهم و إها

 
 .. نغمض عيوننا في العبادة خشوعا و تساميا ، ثم نفتحها بكل الشر علي الشهوة النجاسة و الحسد و الحقد

 
 .. نصوم بكل دقة عن الطعام ، ثم نأكل حقوق الناس و نظلمهم و ننهش غيبتهم و نحطم سالمهم و بيوتهم

 
 .. نعظ ببراعة عن الحب ثم نحطمه بقسوتنا و لساننا القبيح و أفعالنا األكثر قباحة

 
 نسعدهم و نخدمهم قبل أن ندخل المخدع هي ابتسامة ترسمها علي وجه الناس ، و قبل أن نكلم هللا في المخدع سعي صادق لكي نفرح الناس و العبادة قبل أن تكون صالة أو صوم أو فعل 

 
 هل آن األوان أن نتعلم معني التدين الخلوق المملوء حبا و رحمة و اتضاعا و إحسانا ؟

 و هل آن األوان أن نطرح عنا التزييف ، لنحبب الناس في جمال التدين و حالوة العبادة ؟
 

 .. نعم : عبادة بدون أخالق تزييف



   93٠٢يونيو  03   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

8 

 عتاب الي هللا من اجل البنات القبطيات المخطوفات
 

يخطفها وانت  كيف يا رب تترك الخراف علي الطريقلكل ذئب 
 الرحيم

 راعي صالح انت ال تترك خروف وحيد
 يقاسي الظلم والضغط المريب

 اين انت من الديابة وهم الوالدك محاصرين
 وهم فيهاالمنين يحاصرون اوالدك في ديارهم 

 ترسله يهلك الماليين ونسوا ان مالكا واحدا 
 كفي ظلما واختطاف يا قاتلين

 ومخططي وصانعي كل كمين ذئاب انتم 
 تكمنون لكل خروف وهذا شان القاتلين

 اين االنسانية والعطف وهي صفات البشريين 
 لهامتصيديين ولماذا خراف بذاتها انتم 

 مسالمه وليسوا بمتعدين وهم خراف 
 لم نسمع يوما خروفا افترس ذئبا مخيف

 هم حمالن يحيون في سالم امنين
 ال طمع بينهم وال عداوة وال سم الحاقدين

 حتي متي يا رب تصمت صمت المستسلمين
 فاض الكيل وتفرقت الرعية ايها الراعي االمين
 قم ايها الرب االله وليهرب من امامك السفاحين

 قم انقذ اوالدك من فكاك القاتلين
 قم واريهم قوتك فهي تفوق المسلحين

 ذلك الي حين تصمت برهة ولكن 
 ويقوم بركانك يدمر كل من يظن انه قدير

 
 انت انت االمس واليوم البد االبدين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الي كل اسرة مباركة
 

 يا كل زوج وزوجه خلوا ربنا في وسطكم
 يتبارك بيتكم واوالدكم ويهدي سركم

 خلو لكم صلوه كل يوم مع والدكم وبعضكم
 تتحل المشاكل والشيطان يهرب من عندكم

 ربوا والدكم في الكنيسة دي امكم
 يتباركوا ويرضعوا لبن االيمان من صغرهم
 ال يمشوا في طريق بطال وال صحبه تضرهم

 يعرفوا مسيحهم وقديسين بهم يتمثلوا
 يطلع منهم مارجرجس ودميانه والعذرا امهم

 يكونو طول عمرهم عواميد في الكنيسة 
 ال تتعبوا في تربيتهم وال اصحاب تجرهم

 لطريق بعيد وسكة مفيهاش ربهم
 ودا حال كل اسرة شاطره تعرف تحبهم

 وتعرف انهم وزنة يتاجروا بيها ويربحوا
 يشوفوا اب وام الكنيسة امهم

 عايشين علي طول فيها ويفدوها بدمهم
 وقاعدة اعتراف والروح القدس يقودهم للتفاني لبعضهم

 اب وام يحبوا بعض وعيشين لبعضهم
 ال حد يدخل بينهم والشيطان بعيد عنهم

 كتاب مقدس يتقرا ويتناقشوا مع بعضهم 
 ووالد بتسمع ويسجلوا بركات في عقلهم

 يا كل اب وام ابنوا بيوتكم علي صخر حبكم
 يتبارك البيت وال تهزه عواصف وانفعاالت تهزكم

 يا كل زوج وزوجه خلوا ربنا في وسطكم
 
 
 
 
 
 

 حبيب  جورج
 بانشبول -خادم بكنيسة القديسة دميانة والبابا اثناسيوس 

 
 

 ابو العوريف
 

 يسمي نفسه ابو العوريف
 هو عالما كانه ببواطن االمور 

 ولهامرددا يسعي ويجري وراء االشاعات 
 كلمات مؤلفا وكاذبا يزيد علي الكالم 

 وينسج من الخيال اوهاما لها وحده حالما
 يخرب بيوت بكلماته ولنفوس البسطاء هالكا

 هذا يصدقه وللطعم سريعا كا لسمك بالعا
 واخر لم يتوخ الحكمة فوقع في البحر غارقا

  فهل من حكيم ينتظر برهة متسائال
 منهامدققا يتحري الدقة في الكلمة ويختار 

 ام اننا كابو العوريف ببغاوات للكلمات نغنيا
 له قاتال الم تسال يوما نفسك عن من كان رصاص كالمك 

 ام تترك باب فمك مفتوحا ولسانك حصانا جامحا
 الكلمات وكن لدفة لسانك قابضا فق لنفسك وافرز 

 كم من كثيرين تركهم لسانك جرحي ينزفون وممزقا
 اتعرف مثل الهك ان تكون للجراح ساترا

 ام تجري جري الوحوش لالكاذيب ولها جامعا
 وتبث عبر قنواتك كل ما هو من االخبار كاذبا
 يا ليتك تصحو من غفلة وتصمت برهة عاقال
 كم من قديسين ستروا فكان هللا لزالتهم ساترا

 جاهدا متجسسا ال تجري وراء الناس والخبارهم 
 فستجد يوما من الخبارك هو مجندا ومجمعا

 ولكن تذكر الم تكن يوما ظالما تبكي وتقول ظلمت 
 مسمما اشرب الكاس مثلما اشربته الخيك بغير شفقة 

 واالشاعات مرددا ومزورا تب وارجع وال تكن للكالم 
 ويكون لك تاركا واعلم يوما سوف يعزف عنك الجمع 

 غزير االكازيب مرددا الن صنبور فمك علي الدوام 
 سيكون لك عادال تذكر دائما يوما ستقف امام هللا ودينه  

 
 لست اذا ابو العوريف ولكنك ستعرف انك انسانا جاهال

 وصنع السالم وكنت البليس تابعا تركت الحكمة والمحبة 

 العدسة المكبره
 

 دراسة مبسطه لسفر اعمال الرسل 
 

-بمناسبة صيام االباء الرسسرا االار را 
هرذا الفرفرس -لناخذ بسكة سفس االعرمرا  

الذي احتوي علي كنوز نشرا  الريرنريرفرة 
والتي اسف ا السوح القدس علي -االولي

 يد االباء السسا
وهو -كتبه كما ذكسنا القديس لوقا البشيس

شخص تا يخي ولم يين معاصسا للفيد 
المفيح اثناء ميالده او صلبه ولينه تتلمذ علري يرد الرقرديرس برولرس 

 والررقررديررس لرروقررا مررن الررمرردقررقرريررن  رردا لررالحرردا -الررسسررو  
 
وينت ي بروصرو  او  -يبدا الففس من صعود  ب المجد يفوع  -1

 كا ز للمفيحيه لسوما وهو القديس بولس السسو  
 
 03يحيي الففس بصو   توضيحيه تا يخ نشا  الينيفرة خرال   -2

 سنة
 
يحتوي ثلثي الفرفرس عرلري حريرايرا   -0

برردايرره مررن -الررقررديررس بررولررس الررسسررو  
اضط اده لرلريرنريرفرة وانره كرا  حرا سرا 
لررمررالبررس الررقررديررس اسررطررفررانرروس   رريررس 

وقد كرا   اضريرا -الشمامفة وقت   مه
بذلك وفسحا ب ذا االمس كما يحيي الففس 
في تفصيا عجريرق قصرة هردايرة شراو  
الطسسوسري ببرولرس الرسسرو ف وكرير  

ظ س له السب مناديا اياه ب شاو  شاو  صرعرق عرلريرك ا  ترسفرس 
وكي  ا سله هللا الي حرنرانريرا الرترلرمريرذ لريرعرسفره  -ف 9اع  -مناخس 

وكي  اصبح اناءا مختا ا للسب ونافع لرلرخردمرة -الطسيق الصحيح 
-سافس فب ا مبشسا حو  الرعرالرم كرلره ترقرسيربرا- حال   0من خال  

وكتق لنا ا بعة عشس   سالة حو  اليثيس من من محتويا  العر رد 
 الجديد

 
يشما سفس االعما  وفي  وعة تفصيليلية نظام القسعة ال ييلية  -4

والتي اخذ  به الينيفة االولي مرنرذ نشراتر را فري اخرتريرا  مرتريراس 
 ف1باع  السسو  عوضا عن ي وذا 

 
يحيي الففس ايضا حلو  السوح القدس علي الرترالمريرذ فري يروم  -5

ف وكذلك عظة القديس بطرسس والرتري امرن فرير را  2الخمفين ب اع 
يرحريري الفرفرس ايضرا الرنراحريرة  -ثالثة االف نفس فري يروم واحرد 

وكي  اختا  السسا سبعة شرمرامفرة  -التنظيمية في الينيفة االولي 

وحتي ييرو  كرا -مش ود ل م من قبا الينيفة ال ا خدمة الموا د
 ف6اع  شيء بتستيق ب

 
يشسح الففس ايضا نظام اخرتريرا  الرخردام عرن ارسيرق وضرع  -6

االيدي والمعمو  به الي اال   حيث في اخرتريرا  برسنرابرا وشراو  
اع  للخدمة ب فصاموا حينئذ وصلروا ووضرعروا عرلرير رم االيرادي 

 ف 10
 
احتوي الففس علي او  مجمع عقدته الينيفة االولري لرمراقشرة  -7

قضية الت ود بس اسة القديس يعقوب وقد اتخذ المجمع قسا ه : لقد 
 ف 15باع   اي السوح القدس ونحن 

 
يحريري الفرفرس ايضرا كرير  وضرعرت الريرنريرفرة االولري نرظرام  -8

المشا كة العادله حيث كا  الجميع يبيع كرا مرمرترلريراتره ويضرعر را 
وكي  عاقق السب حنانيا وسفيسا لما كذبا فري -تحت ا  ا التالميذ

ثمن الحقا اللذا  كانا يمتليانه بالمو  وقا  ل ما الرقرديرس برطرسس 
 ف 5ب اع   لقد كذبتما علي السوح القدس 

    
يشسح الففس القداس االل ي ومجيبا عن ما يترفرا رلرو  مرن ايرن  -9

 ف 2: 2ب اع   ا ت الينيفة بالقداس االل ي
 
 يوضح الففس كذلك ا  الي نو  للس ا فقط وليس للمسا  -13
 
يوضح الففس كي  ا  الشمراس البرد ا  يريرو  مرمرلرو را مرن  -11

معسفة الريرتراب الرمرقردس حريرث نرسي كرلرمرة اسرطرفرانروس   ريرس 
الشمامفة حيث تيلم من ادم وحتي صلق وقيامة المفيح له الرمرجرد 

 ف 7ب اع 
 
والرخرصري -حيث معمودية شاو  -يوضح الففس سس المعموديه-12

وكي  ا  المعمودية بالتغطيس وليس بالسش ب نرل  الري -الحبشي 
 ف 18:9اع   الماء 

 
يوضح الففس  ليا كي  ا  اباء اليرنريرفرة ب الرسسرا ف كرانروا  -10

يفتخدمو  الملاميس في صرلرواتر رم باال ربريره ف وهرذا يرسد عرلري 
 ف  13ب اع  الطوا   االخسي والتي تسي انه ال ضسو   لذلك 

  
يو د الففس اليثيس من المعجلا  التي ا ساها هللا عرلري يردي  -14

 ف 16مثا اخساج بولس وسيال من الفجن ب اع -السسا 
 
اوضح الففس مبدا التمفك بالحق وعدم التناز  عنه من خال   -15

ما تمفك به بولس حينما قبضوا عرلريره و فر  ا  يرترسكروه سرسا 
ب ضسبونا   سا غيس مقضي علينا ونحن   ال   ومانيا  والقونا 

كرال برا لريراتروا هرم انرفرفر رم -فري الفرجرن فراال  يرطرسدونرا سرسا 

 ف16اع  ويخس ونا 
 
كذلك تمفك الرقرديرس برولرس  -16

 ف 25بسفع دعواه الي قيصس ب اع 
 
اوضرررح الفرررفرررس شرررجررراعرررة  -17

القديرس برولرس ومرجراهرستره امرام 
حررتري صررسح -اغرسيربراس الروالري 

ب برقرلريرا ترقرنرعرنري ا   اغسيبراس 
 ف26اصيس مفيحيا ب اع 

 
وهيذا نجد الففس وقد اشتما علري 
كا قرواعرد الريرنريرفرة مرن اسرسا  

 ومجامع واقس 
 بسكة االباء السسا وهذا الففس تيو  معنا امين

 

 قصة قصيرة  

 
تصاحق قط مع قط اخس وكانت فيسته في ذلك انه قد يرحرتراج الريره 
خاصة انه ليس له زو رة وال اوالد وقرد يرحرد  لره مريرسوه كرا  
 يمسض او يحد  له حاد  فال احد يرد ي مراذا ترخربريء لره االيرام

القط  ا ه  ولذلك حاو  ا  يتقسب من   
حيث ا  هذا الجا  لم يريرن مرن الرنروع -

الذي يتقسب من احرد وال يرترذكرس الرقرط 
االو  ا  الثاني سا  عرنره ذا  يروم او 
دعاه الي بيته لتناو  ولو شريرئرا بفريرطرا 

 تقديسا لحق الجيسه
وبالسغرم مرن هرذا قرا  الرقرط االو  مرا 

وبدال من ا لس اندب حظري -المانع ا  ابدا انا المحاولة من  انبى 
 احاو  ا  افعا شيئا ايجابيا قد يفيدنا نحن االثنين

وبعد هذا التفييس اخذ يتقسب من القط  ا ه ويبدا برا  يرذهرق الريره 
ثم يربردا يرومره -كا صباح سا ال اياه ا  كا  يحتاج شيئا يحضسه له

قا  لرنرفرفره سراترقراسرم -باحثا عن اعامه فاذا عثس علي اعام ش ي 
هذا مع  ا ي العليل وال يذهق الي بيته قبا ا  يرمرس عرلري  را ه 
معطيا ايه ما لديه با يعطيه اكثس مما ياخذ هو وكا  القط االو  قرد 

حيث كا  يفرمرعره -اكتفق هذه االفيا  من صاحبه الذي تسبي لديه
با كا  يفمع صراحرق -كثيسا ينصح ابنا له ا  يصنع الخيس للجميع

البيت هذا كثيسا يقسا في اليتاب المقدس ب ا م خربرلع عرلري و ره 
 كثيسهف المياه فانك تجده بعد ايام 
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 قصة قصيرة  

 
ومرت االيام والقط مواظب علي  ميمياميليه ميامل ميمياميليه   ي ي  

ولو ان هذا القط مامل لم يفيرير -مفضال ايال عل  نف   ف  كل ش ء
مرة ان يبادل  االهتمام او عل  االقل يقدم ل  كلمه شرر امت يانيا ليميا 

ولرن القط االول كلما فرر ف  تصرفات مامل تذكر تلي  -يفمل  مم 
خبزك  ) امم  االي  الت  كان يرددها صا ب البيت الذي ترب  في  

 (1111مييا عييليي  وميي  الييميييييال فييانيي  تيي ييدل بييمييد ايييام كيي يييييرة 
 

وقال اليقيط االول -ومرت االيام والقط االول يمط  وال ام ياخذ   
لمل القط مامي مقدما لما افمل  من ممروفا وهو م تيرير اليفيرصيه 
الت  يموض   فيها عن كل ما فملت  وذات يوما ا س القط بالي يو  
وقام سريما ليفتش عن ايه طمام ليديي  لييي كيلي  وليرين سيرعيان ميا 

 اكتشف ان ليس لدي  ايه مخزون ف امل ال يترك ل  شيئا
ولم يرن امام  اال ان يخرج با  ا عن طيمياميا وفي  طيرييقي  وميد 

القط مامل مفتو ا وهو يت اول طماما شهيا كان هو قد اعيطيال  باب 
وفرر ف  نف   وموادتي  اال يالم ان ميامل سيييميطييي  -ل  باالمس 

ولرن سرعيان -بمض الطمام ليقتات ب  و ت  يذهب ليحضر طماما
اذ بم رد ان مال ال ام مري سيرييميا وخيبيا ميا -ما تبددت ا الم  

 لدي  من طمام وسال القط ان يحضر ل  مم  طماما وهو مامع
   

-صدم القط وكاد ان يبر  لصدمت  الربيرل ف  مامل ناكر الي يميييل
وف اة وميد اميامي  فياما -ولرن البد ل  ان يذهب سريما لي د طماما

كبيرا وسريما ول وع  ام   بالفيام اليذي اسيتي يليم دون ميقياوميه 
ولرن القط فومىء بان الفام يترمال ان يتيركي  قيليييال ليييرميع الي  
محرل اذ قد ترك زومت  مريضه وه  لتوها قد ولدت اب اءا سبيمي  
وليس لزومت  المريضه والفئران اليوليييدة اي طيميام ووعيد اليفيام 
القط ان  سيمود الي  وليفمل ب  ما يشاء وسيريت اليقيط ميفيريرا مياذا 

ولرن سرعان ما تذكر ما قيالي  صيا يب اليبيييت -يفمل فهو موعان
) امم خبزك عيلي  ومي  اليميييال فياني  تي يدل بيميد  الذي ترب  في  

( وقال للفام اذهب ال  زومت  واوالدك وانا 1111ما  ك يرل  ايام 
 سيتوالن  هللا

واستدام القط ووقع امام عي ي  مخزن ذو باب كبير ب  شيبياك بييي ي  
والن  كان موعانا كانت ممدت  فيامةيه واسيتيطيا  -قضبان  ديدي  

ان ي فذ من القضبان ال  المخزن الذي ومد ب  الري ييير مين الي يبين 
وامتال م م  وهم بالخروج قيبيل ان  وظل ياكل  ت  مل ء ممدت  

وليري ي  اصيييب بياليحي يرة  ييي   ياول -يحضر صا ب المخزن 
الخروج من بين القضبان كما دخل وليرين دون ميدوي  ييي  زاد 

وظل يصدم مواءا مرات ومرات  ي  سيميع صيوت اليقيط -وزن  
وليرين اليقيط ميامل ميا ان سيميع -مامل بالخامج لمل  يات  وي يقيذل 

صوت  وفهم ان  محبوس داخل المخزن اال وفير هيامبيا قياييال في  
نف   اذا ذهبت النقاذل قد ا بس ممي  واخ ير  ييياتي  وفير هيامبيا 

 تامكا المران كل  
وكيان اليفيام عي يد وعيدل  ييي  -وعاد القط الم رين يصدم مواؤل 

بم رد ان يذهب الوالدل وزومت  المريضه بياليطيميام اوصياهيا ان 
تاخذ الحيطه الن تل  وصيت  االخيرة  ي  سيذهيب ليليقيط لييياكيلي  
وما ان ممع الفام ال  المران لم ي د القط ولرن سمع صيوتي  فيقيط 

 وعرف ان القط محبوسا داخل المخزن
وهيو سيييميوت  وموادت  فررة الهروب فالقط لم يميد مي ي  ضيرما 

لر   تذكر ان  كان يوما يختب ء بم زل وقيد سيميع  -داخل المخزن 
صا ب الم زل ك يرا ي صح اوالدل بالوفاء بياليوعيد والصيدن وان 

نمم وال ال لذل  قام سريما وت لق باب اليميخيزن  يرون كالمهم نمم 
وظل يقرض الخشب بين اليقيضيبيان اليحيدييد  يتي  اسيقيط ا يداهيا 
صانما م افه ي تطيع القط ان ييمير مي يهيا وسي ل اليقيط ان ي ير  

ع يدهيا قيال اليفيام -وفمل القط وخرج سريما شاكرا الفام -ويخرج 
هانذا يا سيدي مهن يدي  ت تطيع ان تاكل   وقد اوصيت زوميتي  

ع دها انح   القط للفام وقال لي  اذهيب -واوالدي بوصيت  االخيرل
خبزك عل  وم  اليميييال فياني   ال ت تملم تل  االي  ) امم  -ب الم 

 (1111ما  ت دل بمد ايام ك يرة 
   

ولي يرين اصيدقياء -لقد عوض   هللا ب  عن ما فملت  بي يامي اليقيط 
واسمح ل  ان تري   مران زومتي  واوالدك الفيتيقيدكيم مين وقيت 

 الخر
 

 -موالت المدسه 1
 ثرثرل عل  الشاط ء -1
 

ل لتيقي  -كان صديق  قد اتصل ب  
وليميا كي يا عيادة -ف  لقاي ا لمت دد 

نلتق  ف  كافي  ني يليس ونيتي يامير 
فيما مض  ونترليم مين هي يا ومين 

ا ادي  تمليئيهيا اليذكيرييات  ه اك 
ال ميله عبر س وات طالت مدتها ولملها بلغيت اكي ير مين امبيمييين 

لذل  ك رت ا داثها وت وعت كشريط لم ل ل سي مايي  ميا -عامت 
 ان ت ته   لقه  ت  تشته  ان تري الحلقه التالي 

ولرن صديق  هذة المرة اماد ان ي ري تغييرا اال وهو بيدال مين    
-لقاي ا الممتاد ف  الرافي  فقد فضل ان نلتق  عل  شاطي ء ميانيلي  

وتيقيابيلي يا -ولح ن الحظ كان اليوم مشم ا ومميال ك ر برد الشتاء 
تي ياولي يا فيييهيا بيميض -واخذنا الفيري لي ير ب ا ف  م له ميميتيميه 

اال ادي  القصيرة ال  ان بلغ ا مانل  بشاطئها الي يميييل وهي  في  
 ي  الهدوء والت مع االسري ال ميييل  الحقيقه تذكرن  براس البر 

الذي ي دم ومودل االن مع االميال الحدي ه التي  ال تيميرف ميمي يى 
 الدفء االسري والذي يرييط اليقيليوب بيبيميضيهيا صيغياما وكيبياما

 وبادمن  قايال 1-ومشي ا عل  الشاط ء
كانت امي  تصيحيو ميبيريرا قيبيل ميميييمي يا -فين زمان وايام زمان 

بل ا يييانيا كيانيت تيقيوم بصي يع بيميض -وتحضر الفطوم ل ا مميما
وقيد كيان ميا -الرقايق ال ريمه وكم كانت شهي  اليطيميم واليميزان 

يمط  الطمام مزاقيا خياصيا هيو اني  كيانيت تيقيدمي  بيحيب ةيزيير 
بل ا يانا كانت تيريون ميريضيه وال تيقيدم -وتضحي  ال يمبر ع ها 

لرن قلبها المامر برل  ب كان ييدفيميهيا ليليتيضيحييي  -عل  الوقوف 
 وه  سميدة بهذا

 
ولرن ييا عيزييزي ليدي سيداال بيدم الي  -وبادمت صا ب  قايال   

ذه   وما هو؟ قلت ال ت تري ان ا ف  هذل اليبيالد كيل االميريانيات 
ولم يمد ه اك  امه الن يبذل ا د كامهات ا مهدا كبير ف  -مومودة 

فيانيت ت يتيطيييع اليذهياب الي  -الطبخ واعداد المدكالت بيانيواعيهيا
وتشتري كل شيئ ماهز فيهي ياك اليخيبيز    shopping centreاي

لرن بياليرةيم -بانواع  وه اك ال بن بانواعها واللحوم وما ال  ذل  
من كل هذل االمرانات ال تشمر بال مادة الت  ك ت تشيمير بيهيا ميع 

 ؟ وال ادمي ما هو ال بب -طمام ام  المتواضع
 

ال يبيب هيو اليحيب اليذي كيانيت -واماب   صديق  عل  اليفيوم    
قليت -والدت  تمزم  مع االكل الذي تقدمه وايضا  ام  تاني  مهمه 

اللم  يا عزيزي انت واخوات  وابوك وام  عيلي   تقصد اي ؟  قال 
الترابيزة او الطبلي  كلرم م ب بمض ف  دفء المشاعير واليميحيب 

علشان كدل مفيش مشاعر وال يب  takeawayلرن دلوقت ميل ال
—وكل وا د يروح ياكل لوا دل  dinner outدلوقت ميل البتزا 

وزومي  مين ةييير زوميهيا وال -زوج من ةير زومي  وال اوالد 
علشان كدل اتلغت المحيبي  ومشياعير اليحيب اليلي  بيتيربيط -اوالدها

 القلوب زي زمان
ال ام بتضح  وتطيبيخ -ال هامدل يا عزيزي كل اسرل مفيش مشاعر 

وطبما االوالد هيميا كيميان مياشيفيو   يب  -وتتمب علشان والدها
 قيق  مشبمو    ان من خالل اكل  مطبوخ  ي ترروها وياكلوهيا 

 مع بمض ف  وسط ابوهم وامهم
وهي ياك -كيل وا يد في   يالي -اتلغت فل فه اللقاء والدفء االسيري

و ل مح اليدفيئ االسيري - ال  من التو د ي ودها ممود المشاعر 
 االنان ي  وكل ي لس بيحي يرتي  و يييدا ميع االنيتيرنيت واليميوبياييل

-ضياعيت اليتيضيحييي -ضا  الحيب -ضاعت االسرل  -قال صديق 
وسادت  -ةاب دوم االم وةاب االب واالخ االكبر واالخت الربيرة

 االناني  والفردي 
وقلت لذل  لم يمد يمرف اخ ان ييحيب اخيول او اخيت ان تيحيب  

الن  ليمياذا -اختها وال زوج يحب زومت  وال زوم  تحيب زوميهيا
  takeawayو  netانيي  ميييييل ال  -الييحييب لييم يييمييد مييومييودا 

وك ا قد مشي ا طويال وقلت لصديق  هيا ب ا لقيد ا  ي يت بيالي يو  
تمال  ساعزم  لمل ا ن د فييي  شيييئيا مين -كبابا  وه اك مطمم يقدم 

مزان طمام الحب الذي كانت تطبخ  امهياتي يا اييام اليميز واليبيركيه 
والتضحي  ت اول ا الطمام وههم ا ماميمييين بيميد ييوم وليقياء ميدييد 

 وضحرات مدوي  من القلب ووعد بلقاء مديد
 

 قصة قصيرة
 

وزومت  ان انه تحياف هللا ميحيبيه -كان قد تزوج م ذ عشرين عاما 
وعطوفه علي  وعلي  اوالدهيا 

وقد مبتهم ف  الر ي ه ف شاوا -
خييدامييا م ييتييقيييييميي  الييطييريييق 
 و ماهم هللا مين كيل ميريرول
وهو كذل  ان يان ييميرف هللا 
والر ي ه ام  نشا بها ومضيع 

 م ذ صبال لب ها 
ومييرت االيييام واذا بيي  وقييد 
تحول ال  ان انا عابس الوم  

وت مدت مالمحه بيميد ان كيان ييحيميل وميهيا طيفيوليييا تصيا يبي  
 االبييتيي ييامييه الييتيي  كييان يييحيي ييدل عييليييييهييا الييريي يييييرييين ميين اتييرابيي 

ولما ال رت الزوم  ذل  اضطربت وفررت ما ع ي  ان ييريون  
و اولت ان تي ير ميمي  اطيراف -وكان  زن  قد طالت مدت  -هذا 

 اليييييريييييالم ليييييميييييليييييهيييييا تيييييميييييرف ال يييييبيييييب ومييييياذا بييييي 
مياذا بي  -وذات يوم ضان بها االمر وزاد قلقها وت اسرت وسياليتي 

- بيب  ولماذا انت شامد وال ت ام ميدا وومه  فامقتي  االبيتي ياميه
اخبرن  فقد اعيتيدت -لمل  اكون قد اةضبت  ف  ش ءوانا ال ادمي 

في  الصرا ه واعلم ان  دايما التخف  ع   ش ء ما فانا كما تقيول 
لر   بادمها سريما ليس ه ياك -دايما اخت  وام  وزومت  و بيبت 

ولرن قاليت في  نيفي يهيا ال اليح -ولم ترتح ه  لهذل االماب   -ش ء
 عييييلييييييييي  واتييييركيييي  اليييي  ان يييييحييييريييي  ليييي  ميييياذا بيييي 

 
ولما ماء يوم اال د كمادتهم يذهيبيون كياسيرة ميع بيميضيهيم الي    

 وييحيضيرون اليخيدميه بيميدهيا-الري ييي يه ييحيضيرون اليقيداس ميميا
وبمد القداس مات  مال ا مع اب اعتراف  وفر ت لذل  فيهيو اب    

 وقوم ماليت  االيام  رمه واعطال اليروح اليقيدس بصيييرة مو ييي 
كيف  ال  يا ب   وكيف  ال  يات  الرو يي -وسال  االب الراهن 

 وامييييياب ييييييمييييي ييييي  اليييييحيييييميييييد   نشيييييرييييير مبييييي يييييا-
وسال  الراهن وماذا تم   برلمه يم   وانا اماك  زي ا مرتئبا عيلي  
ةير عادت  واماب وكيف افرح وقد مل ت اقامن نف ي  بيميد كيل 
هذل ال  ين من الممل ولم ادخر شيئا الوالدي ومازلت اذهيب الي  
عمل  سيرا عل  االقدام واب ت  قد قامبيت عيلي  سين اليزواج واذا 

واب   الطالب برليييه اليطيب -تقدم لها عري ا ليس مم  ما ي هزها 
ليقيد سيافير -لن استطع ان اسياعيدل في  شيراء وليو عيييادة ب يييطيه

اصحاب  مميما ال  بالد مختلف  وهم االن ييميييشيون في  مفياهيييه 
ففالن سافر ال  ك دا وفالن سافر ال  امريريا وفيالن الي  اييطياليييا 

 واالخييييييييييييييييييييييييييير الييييييييييييي  اليييييييييييييخيييييييييييييلييييييييييييييييييييييييييي 
 وهيييل تيييميييليييم شيييييييئيييا عييين اخيييبيييامهيييم-ومد االب اليييرييياهييين

ومد صدق   ابدا فقد انقطمت اخبامهيم عي ي  مي يذ  يوالي  خيميس 
 سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوات
ومد االب الراهن قايال يا اب   ليس المهم  يات  ه ا عيلي  االمض 
وما ادخرت  بها ولرن المهم هو ما ادخرت  ل ف   والسرت  بالحيياة 

والمشرل  ع دك ان  اصبح لديي  ميا ي يمي  -االبدي  وهذا هو االهم
اي ال تري ما لدي  من عطايا ك ييرل  يرم -بقصر المرر الرو   

 م ها ك يرين ويتم ون لو دفموا كل اميواليهيم وييميتيليريون ميا ليديي 
انا ان يان ميفيليس وال -وضح  ساخرا وماذا لدي ويتم ال االخرين 

  ول ل  وال قوة
صل  ل  االب الراهن التحليل وقال ل  ساصل  لي  ليري  ييفيتيح هللا 

وامبض عل  كتف  وانصيرف-بصيرت  فتري ما لدي  من خيرات 
 وقد امتاح بمض الرا  -

 
ومرت  وال  اسبوعين و الت  بها بمض التح ن ولرن ابيتي ياميتي  
وسالم  لم يميد كياميال وذات ييوم من تيليييفيون مي يزلي  ومد واذا 

وطيام -انا ف  القاهرل عياييز اشيوفي -بصا ب  الذي ف  ك دا يرلم  
قلب  من الفرح وعل  الفوم سال  انت فين قيال لي  انيا بي يوامك ال 

-قيال االن -ابمد ع   ك يرا واود ان اماك وسال  عل  الفوم مت  
 انا بف د ن ماميوت يمر   ان تات  االن-واين 

وعل  التيو ذهيب سيرييميا واخيذل بياال ضيان فيلي  و شيه كيبيييرة 
وسال  كيف  ال  قال انا بخير وكما تيميليم  وذكريات الصبا ال ميل

الولد يدمس بالطب والب ت بالصيدل  واالخيرة -اوالدي ب تان وولد 
ادفيع ليهيا كيل شيهير ميبيليغيا وقيدمل ليليدموس -بال يانيوييه اليمياميه 

نشرير -الخصوصي  وبادمل صا ب  وماذا عن صحت  انت والمدام 
 مبييي يييا ا ييي يييا بيييخييييييير وليييرييين مييياذا عييين اخيييبيييامك انيييت ؟

كيان -قال سافرت كما تملم ولمل  تتذكر اوالدي فقد كان لدي ولدان
 ؟؟؟؟

 كان  ماذا تقصد
بمد سفرنا وصل اب   االصغر ال  سين -قال والدمو  تمال عي ي  -

س   والنشغال  انا ووالدت  ك ا نرمع ف  وقيت ميتياخير  11 وال  
 الي  ان  يدم ميا  يدم -وليس ليديي يا اي وقيت ليميميل اييه شي ء

فقد تمرف عل  م موعه من اصيدقياء ال يوء اليذيين ميرول الي    
ولما علمت  اولت ان ادخل  مصحه لمالمي  وقيد -سره المخدمات 

الي  -كلف   ذل  كل ما ادخرت  وبمدها خرج وشررت هللا اني  شيفي 
اب   بالم ايه المركزل واسرعت الي  -ان ومدت يوما مقما يرلم   

ه اك المدل م ه هامدة بمد ان ت اول مرعه زايدة مين اليميخيدمات 
ولر   بمدها افقت الن  ك ت قد انشغلت عن هللا واسرتي  بياليميميل 

واقيليليت مين سياعيات عيميلي  -ل اعات طويل  الوفر وادخر الميال
بل ومميميت -واعطيت وقتا السرت  ولرب ا وواظبت عل  الر ي ه 

ال  خدمت  طالبا ان يمطي   هللا فيرصيه ان اعيد شيييئيا مين اميل 
  ييييييياتييي  االبيييديييي  واليييذي ال ييييميييوضييي ييي  شيييييييئيييا عييي يييهيييا
امبضت عل  كتف  و ولت ان اةيير اليميود وتيريليمي يا كي يييرا عين 
ذكريات ا القديمه وااليام ال ميل  الت  كي يا فيييهيا نيقيضي  ال ياعيات 
 نضييييييحيييييي  ونييييييفييييييرح فيييييي  نييييييادي الييييييريييييي ييييييييييييي ييييييه
وبمدها قادن  الحدي  ان اسال عن صديق ا يوسف الذي سافير الي  

 امريرا
 

واماب ان  بخير ولقد كلمت  باالمس قبل ان ات  اليييوم كيميا طيليب 
فيهيو سييي يري عيميليييه قيليب ميفيتيوح بيميد -م   ان تصل  المل  

ولر   ليس قلقا ولدي  ايمان ع يب كل ما يختامل هللا هيو -اسبوعين
فهو دايما شاكيرا مةيم ميرضي  -ولدي  بصيرة مو يه ع يب  -خير

 ولييييريييي يييي  يييييري هللا فيييي  كييييل شيييي ء  ييييتيييي  الييييمييييرض
 وامييبييت مبيي ييا مييمييال دا ا يي ييا الييليي  مييحييتييامييييين صييلييواتيي 

وبمدها سالت عن صديق ا امير والذي سافر ال  ايطالييياواميابي ي    
-ولرن اال تتذكر ان  كان شماسا ممتازا وخيادميا مو يييا-هو بخير 

 ودفييييميييي يييي  الييييفييييضييييول وسييييالييييت ولييييريييين ميييياذا  ييييدم ؟
بمد ان سافر ببضمه س وات ضحرت علي  شيابيه امي يبيييه ونشيات 

وبمد بمييدا -عالقه ةير سوي  بي هما صداقه سرعان ما تحولت ال  
و اول ك يرين من الره ه امماع  عين هيذل اليميالقيه وليرين دون 

وقيد تيركيتي  زوميتي  ولي  وليدان -مدوي وقد تزومها زواما مدنييا
صل  ليرمع ال  صواب  ويفيق من ةفلت  ويري هللا اميامي  -وب ت 
 فيتوب

 
-وانا اعلم ان  سافر ال  الخلي -وماذا يا عزيزي عن صديق ا فداد  

وقد  اول م ذ سفرل ت ميع االقيبياط بيمي يزلي  كيل -نشرر مب ا بخير
اسبو  ليدمسوا مما الرتاب المقدس ويمملون امتما  صالل بيميدهيا 

قيليت -وهو ي ترر عل  مضض انتهاء مدة عقدل ليرمع ال  مصير-
 ولييييييميييييياذا ال ييييييي ييييييدد عييييييقييييييدل انييييييهييييييا فييييييرصييييييه
 وامييابيي يي  قييلييت ليي  هييذا ولييريي يي  امييابيي يي   ييييياتيي  مييع مبيي ييا اهييم

وبيميدهيا ا  ي يت وكياني  قيد افيقيت مين ةيييبيوبيه -طال الحدي  
وتيذكيرت كيالم ابي  -وانفرمت اساميري ومممت لي  ابيتي ياميتي 

وشيريرت هللا -الراهن ودعوت  ل  ان يفتح هللا بصيرتي  اليرو ييي  
عل  ما لدي من اوالد مبيامكييين وزومي  تيحيتياج ان اقيبيل ييدييهيا 

وعلمت ان  ليييس بياليخيبيز و يدل ييحييي  -وصحه مو ي  وم دي  
 االن ان بل برل كلمه تخرج من فم هللا
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 عرض من : جون كرياقوس
 

 البابا تواضروس يزور العراق منتصف الشهر المقبل
قالت مصادر داخل سفارة العراق بالقاارارة  ق قاةاسا  
البابا تواضروس الثاني، بااباا اكساراةاةررا  با اررار  
الررازة المرقسي ، وافق على دعوة السفير أحمة نارا  

 الةليمي، بزرارة العرق.
وأكةت المصادر لـ"الةساواور"، أنان مام الاماواوقا  أق 
تروق زرارة البابا  لى العراق مةوص  الشارار الاقااد ، 
مشيًرا  لى أنن جاري تحةرة موعة الزراارة والاواةاساياق 

 بيم الجانب المصري والعراقي.
وكاق السفير الةكاواور أحاماة ناارا  الاةلاياماي، سافايار 

جمرورر  العراق لةى القاررة وماةاةوباراا الاةاىا  لاةى 

جامع  الةول العربي ، الوقى قةاس  الابااباا تاواضاروس 

الثاني، بابا اكسرةةرر  ب ررر  الارارازة الامارقسايا ، 

أول أمس، بالاماقار الابااباوي لالارااتاةراىايا  الامارقسايا  

بالعباسي ، حيث بحث الجانباق العالقات األخاورا  بايام 

البلةرم الشقيقيم، وأرمي  الوعارش بيم األدراق السماور  

ن السفير أحمة الةلياماي،  الَسِمح  في العال  العربي ووجَّ

الاةعااوة لااقاةاساا  الااباابااا تاواضااروس الااثاانااي، لاازرااارة 

العراق، وعبَّر قةاسون عم تثميةن لارا ا الاةعاوة ووعاة 

بولبيورا في أقرب وقت ومم جانبن بيم السفير الةليمي، 

دور الحروم  العراقي  في توفير الماةااا انمام لاعاودة 

األُسر المسيحي  الةازح   لى ماةااهاقاراا الاماحاررة فاي 

مةرة  نيةوى، مؤكةًا عز  الحروم  العراقي  على  عادة 

 عمار وتأريل كاف  الرةاىس واألدررة الوي اساواراةفاواراا 

عصابات داعش الظالمي ، ُمشةدًا عالاى أق مساياحاياي 

ق مر  في الةسيج الاعاراقاي ولارا  دور  ِ العراق ر  مرو 

رىاايااس فااي الااعااماالااياا  السااياااسااياا  وأكااة قااةاساا  الاابااابااا 

تواضروس الثاني أرمي  العالقات بيم العراق ومصر، 

ودور الحضارتيم الرافةرةي  والمصرر  في الاواوا ال 

اكنساني القةر ، ُمثمةًا دع  الحروم  العراقي  في  فوواح 

الرةيس  القب ي  مؤخًرا في بغةاد وفي نرار  اللقاء شرر 

السفير الةليمي قةاس  البابا تاواضاروس الاثااناي عالاى 

حفاوة االسوقبال والروح األخور  الصادق  الوي سادتان، 

 وعلى الم بوع الو كاري ال ي أرةاا قةاسون لن

 
حفل افتتاح كأس األمم األفريقية فى عيييوا اليعياليم    
الجاردياا تصفه بالمدهي     وليوميوايد اليفيرا ييية  

 أثبت قدرة المصريين أمنيا وسياسيا

اروامات الصاحاافا  الاعاالامايا  
بافوواح كأس األم  األفارراقايا  
لااراارة الااقااة ، مساااء أماااس 
الجمع ، معرب  عم  عاجااباراا 
بمسووى الواةاساياق والاواةاظايا  

واكخراج لحفل االفوواح، كما ألقت الضوء علاى داللا  
االفوواح وتاةاظايا  را ا الاحاةي الاراروي الامارا  عالاى 
األوضاع المصررا  اقاواصاادراا وأماةاياا مام نااحاياواراا 
و فت  حيف  الجاردراق البرر انايا  حافال االفاواوااح 
بالمةرش، وألقت الضوء على هررقا   خاراج وتاةافايا  
حاافاال االفااوااواااح، حاايااث األراارامااات رمااز الااحااضااارة 
المصرر  ال ي كاق لرا حضور قوي في حفل االفواوااح 
ولفوت الصحيف   لاى الارقاي الا ي عالاب عالاى حافال 
االفوواح ال ي تضمم مشارك  اساواعاراضاات مصاررا  
وأفررقي  ترش  عام الاثاقاافا  الاماشاواركا  بايام الاةول 
األفررقي  ، وقالت الصحيف   ق الافارراق الا ي أشار  
عاالااى تااةاافااياا  االفااوااواااح فااررااق مااحااواار  وراق جااةأ.. 
وأعربت الصحيف  عم اكعجاب بفررة ظرور ماالما  
شخصي  مصر مم حيث الوضارراس والاوااررال خاالل 
االفااوااواااح، خااا اا  نااراار الااةااياال والااوادي الاا ي أحاااه 
باألررا  الاثاال ا  عالاى قا اعا  الاقاماا  الاواي عا ات 
الااماالااعااب.. وفااي السااياااق ةاتاان، قااالاات رااياا اا  اكةاعاا  
البرر اني   ق حفل االفوواح كاق م رال للغاارا ، وألاقات 
الضوء على االسوعراضات الموامايازة الاواي تضاماةاراا 
حفل االفوواح، كما و فت وساىل  عال   سبانايا  حافال 
افوواح كأس األم  األفررقي  بالمبرر، وقاالات  احايافا  
"آس" اكسباني ،  ق حفل االفوواح كااق الىاقاا باةاساخا  

مةواخاباا  42الب ول  الواررخي ، الفو   لى مشارك  نحو 
بالب ول  ألول مارةا مام جاراواراا اعاوابارت  احايافا  
"لومونة" الفرنسي  أق الوةظي  المصري لب اولا  كاأس 
األم  األفررقي  والشرل ال ي خرج بان حافال االفاواوااح 
تحة قوي ونجاح بارر مم شأنن   بات مصار لاقاةرتاراا 

  أمةيا وسياسيا على الصعية الةولي
 

ألول مرة جماهير المشجعين يرفعوا الفيتياب بيالي ي ية 
 القبطية فى استاد القاهرة 

تةاقل العةرة مم رواد الافاياس باو   اورا مام  

حفل افوواح ب ول  كأس االم  االفررقايا  أماس بااساوااد 

القاررة وقة رف  فيرا الشباب الاماصارى الفاوا  تاحامال 

جااماالاا  " بااةااحااب مصاار " وةلاا  بااالاالااغاا  الااعااربااياا  

واالنجليزر  والول مرة باللغ  القب يا  " تايام ماى اق 

كيمى " .   ووو   " فااراز داناياال " اساوااة الالاغا  

القب ي  باالسرةةرر  ر ا  المشرة بأنان  اورة جامايالا  

ومشرف  عبارت عام حاب الشابااب الاماساياحاى لالاغا  

القب ي  الوى رسمعرا فى الرةيس  ، والاواى تاوارنا  باراا 

الرةيس  المصرر  فى الحانرا الموميزة ، وقاال عااشاق 

اللغ  القب ي  والمورج  لرا ، أق القبا ايا  لاغا  حايا  و 

موجود فى الحياة اليومي  لرل المصررايام ، حاياث اق  

الرثير مم مفردات الاعاامايا  الاماصاررا  وتاركايابااتاراا 

اللغور  مسومةة مم القب ي  ، واق اروما  الشباب بارفا  

الفوات تشجي  للمةوخب المصرى بر ا اللغ  فى ب ولا  

االم  االفررقي  رعاة دلاياال عالاى حاب راؤالء الشابااب 

للغور  القب ي  ، وأشاار " داناياال "  لاى أق ماحار  

البحث " جوجل " قة قا  مؤخرا باضاف  " كاياباورد " 

للغ  القب ي  ، كما ا ب  رةا  قاموس للاغا  الاقابا ايا  

مواحا على شبر  االناوارنات تساوا ايا  مام خااللان اق 

تورج  مفردات  اللغ  القب ي   لى اللغاات االناجالايازرا  

والفرنسي  وااللماني  ، ورى كلرا مظارر جميل  تةعونا 

 للفخر بلغوةا القب ي  وانوشاررا فى العال  كلن . 

 
الكني ة األرثوذك ية تحتفل بعودة رفياب ميارميرقي  

 من روما
احوفلت الرةيس  القب ي  األر وةكسي ، با كارى اساواال  
البااباا كايارلاس الساادس، رفاات الاقاةراس ماارمارقاس 
الرسول وتسل  البابا كيرلس في الراب  والعشاررام مام 

رفات القةرس مار مارقاس الارساول  8691رونيو سة  
الب ررر  األول مم ب ارك  اكسرةةرر . وكاق الابااباا 

كيرلس السادس قاة 
انوةب وفةا رساماياا 
لاالااساافاار  لااى رومااا 
لوسل  رفات القةرس 
مرقس الرسول مم 
الاااابااااابااااا بااااولااااس 
الساااادس. وتاااألااا  
الوفة مم عشرة مم 
الم ارن  واألساقف  
باايااةااراا   ااال اا  ماام 

الم ارن  األ يوبييم ومم  ال   مم كبار أراخة  الاقابا  
أما الم ارن  واألساقف  فر  حساب أقاةمايا  الارسااما   
األنبا مرقس م راق كرسي أباو تاياج وهارا اا وهاماا 
وتوابعرا، ورىيس الوفة األنبا ميخاىيل م راق كارساي 
أسيوه وتوابعرا، األنباا أنا اوناياوس ما اراق كارساي 
سوراج والمةشأة وتوابعرماا واألناباا با ارس ما اراق 
كرسي أخمي  وسااقالاوان وتاواباعاراماا، واألناباا راوأناس 
م راق تيجراي وتوابعاراا باو اياوباياا، واألناباا لاوكااس 
م راق كرسي اروساي وتاواباعاراا باو اياوباياا، واألناباا 
ب رس م راق كرسي جاوناةار وتاواباعاراا باو اياوباياا، 
واألنبا دومادروس أسق  كارساي الاجايازة وتاواباعاراا، 
واألنبا عررغورروس أسق  عا  للةراساات الاالراوتايا  
العليا والثقاف  القب ي  والبحث الاعالاماي واألناباا باولاس 
أسق  حلواق وتوابعراوهار الوفة البابوي اكسراةاةري 

 69 لى روما في هاىرة خا   أقلاوارا  وماعارا  ناحاو 
قب يا مم المرافقيم كاق مم بيةر  ساباعا  مام الاراراةا  

 44وفي الساع  الثاني  عشر مم رو  السبت الاماوافاق 
مم رونيو ةرب الوفة البابوي السرةةري ومعن أعضااء 
البعث  البابور  الروماني  في موكب رسمي  لى القاصار 
البابوي بمةرة  الفاتيراق وقابلوا الابااباا باولاس الساادس 
وتسلموا مةن الرفات المقةس في حفل رسمي، بعة أحاة 
عشر قرنا كاق فيرا جساة ماار مارقاس ماحافاوظاا فاي 

  مةرة  البةةقي  )فيةيسيا( بور اليا
 

عيا  تيدكيد  0011تفاصيل العثور ع ي بردية عمرها 
 بناء األهراماب بأيد بشرية   

سل ت  حيف  "درلي  كسبررس" البرر اني ، الضاوء  

 2099على فيل  و اىقي جةرة رظارار باردرا  عامارراا 

عا ، ت  العثور عليرا في كر  أ ري بالقرب مم البحر 

األحمر وأشارت الصحيف  البرر اني ،  لى أق األس الا  

حول كيفي  بةاء األررامات كثيرة، فرةا  مم رزع  بأق 

مخلوقات فضاىي  ري مم قامت ببةاء األررامات وأنراا 

اسوغرقت عقةرم مام الازمااق لاباةااىاراا وعايارراا مام 

الروارات األخرى لرم المؤرخ  بيواني رياوز، كشافات 

خالل فيلمرا الو اىقي الجةرة، كايا  وضاعات الاماجالا  

حاةا لارا ا  4982في عاا   2099الوي رعود عمررا لـ

الوررةات، والوأكية على أق األررامات راي مام  اةا  

البشر وليس مم قبل كاىةات فضاىيا  وقاالات باياوااناي، 

ساةاوات، عالاى نساخا  مام ماجالا   9 نر  عثروا قبل 

مصةوع  مم ورق البردي القةر ، في كارا  باالاقارب 

مم الاباحار األحامار، لارجال راةعاي "مايارر" وتاعاود 

عا ، وةل  خالل مرم  فرنسي  قا  باراا عاالا   2099لـ

ان ار بيير تالت، مم جامع  باررس "الساورباوق" فاي 

االساا  الااحااالااي  -كااراا  "وادي الااجاار "

لمة ق  على ساحل البحر األحمروأوضحات 

عااًماا  2099المجل  الوي راعاود عامارراا لـا

والمرووب  باللغ  الريروعليفي  والريراهيقي ، 

أق رار  الاجايازة األكاابار الاماعارو  بااساا  

خوفو، رو أقة  وأكابار األراراماات الاثاال ا  

وواحة مم عجاىب الةنيا السب  الاقاةرا ، وتا  

عااًماا، وتامات  49بةاء ر ا الريرل الضخ  على ماةار 

المصادق  علين تحت حاكا  األسارة الاراباعا  )خاوفاو( 

ال ي رعوقة الرثيروق أنن دُفم في قبار باةاخالان، مشاياًرا 

  لى الةور الرىيسي ال ي لعبن الةيل في بةاء األررامات

 
وزيرة الثقافة تعزف في حيفيل ذكيرخ د يول اليعيا ي ية 

 المقدسة إلى مصر  
عزفت الةكواورة  راةااس عاباة الاةارا ، 
وزررة الثقاف ، عةدا مم الاماقا اوعاات 
الموسيقي ، في احوافاال ةكارى دخاول 
العاىل  المقةسا  ألر  مصار، الا ي 

نظمون جمعي   حياء الوراي الوهةي المصري "نررا"، 
بقاع  المةارة بالوجم  الاخااماس رشاار  بااالحاوافاالايا  
قاةاساا  الااباااباا تاواضااروس الاثااانااي باااباا اكسااراةااةرراا  
وب ررار  الارارازة الامارقسايا ، وعاةد مام الاوزراء 
وأعضاء البرلامااق وعاةد مام الشاخاصاياات الاعااما ، 
ومةير عبور رىيس مجلس  دارة جمعي   حياء الاواراي 

  الوهةي
 

األابا مارتيروس  مصر ت تطيع أا تيحيفيم سيمياتيهيا 
 وتحفم  صا ص حضارتها

على رااماش  فاواوااح ماعار  بصاماات عالاى أر  

لااقاااء ماا  ناايااافاا  األناابااا ”  وهااةااى” الاامااحااروساا  كاااق لـاا

مارتيروس األسق  العا  لرةاىس شرق السرا  الاحاةراة 

حيث قال  سعية جةا بوفوواحى معر  

بصاامااات عاالااى أر  الاامااحااروساا  

والخاص بالعاىالا  الاماقاةسا  فاى ظال 

 روما  دولى بمل  الاعااىالا  الاماقاةسا  

ومساررا والماعاار  الاراثايارة الاواى 

تفوو  والخا   بالعاىل  المقةس  تاعابار 

عم وحةة المصرريم فى ش ونر  الةاخلي  ، حاياث  ناةاا 

نجة الفةاق المصرى سوء مسل  اومسيحى رعبر تعابايار 

حقيقى عم العاىل  المقةس  ووجةراا فاى مصار ألكاثار 

مم  ال   سةوات ر ا رع يةا فخر وعزة ورةل علاى أق 

المصرريم روحر  واحةة رعاياشاوق واقاعارا  با ارراقا  

األلواق والخ وه ،ور ة المعار  تع ى قوة وتحراى 

عم وحةة الاماصاررايام وحضاارتارا  الاواى  اةاعاوراا 

ورصةعورا األق على المسووى السياسى واكقاواصاادى 

واكجوماعى والثقافى مم فةوق و قاف  و عاال  ،وناحام 

نقول  نن مم ضمم القوة الةاعم  فى مصار والاماؤ ارة 

على وجةاق اكنساق الماصارى والاواوجا  الاحاضاارى 

للمصرريم رو الوعبير بالفم ومم خالل ر ا الاماعار  

الراى  بعةوان  الجميل بصماات مصاررا  عالاى أر  

المحروس  ومم ضمم ر ة البصمات الماصاررا  الاواى 

رحفظرا العال  جيةا رى رحالا  الاعااىالا  الاماقاةسا  الاى 

أر  مصر ومم خاللرا .نةظر الى العال  كلن ونعر  

أنفسةا للعال  العاىل  الاماقاةسا  أت الاى مصار ومصار 

أحوضةورا ور ا فى مةلولا  راةل عالاى اق مصار راى 

حاضة  للشعوب األخرى وللحاضاارات األخارى دوق 

اكنوماء ألى حضارة مةر  أو الزوباق فى أى مم تالا  

الحضارات مصر تسو ي  أق تحفظ سامااتاراا وتاحافاظ 

خصاىص حضارترا ور ا واض  جةا مم الارساوماات 

الوى تمت لرحل  العاىل  المقةس  للفةانيم سوء مسياحاى 

أو مسل  بل دعةا نقول كما رةادى ارضا با لا  الارىاياس 

عبة الفواح السيسى الفةاق المصرى وليسى الاماساياحاى 

فعال الفناا المصرخ له ييد بيارعية ورا يعية أو المسل  

يمت ك ريشة ح اسة وجمي ة ي يتيطيييع بيهيا تيجي يييد 

قصة العا  ة المقدسة باألليواا اليميفيتي يفية ولية قيدرة 

فا قة ع ى إستفدا  الضوء والظل فى اليتيعيبييير ايضيا 

أتمنى مزيد من العطاء من الفنااين وأا اشارك بيهي   

ال وحاب فى المعارض التى تنظم بالفارج ألا الفارج 

يعشق الفن اليميصيرخ وييقيدرة جيييدا سيوء كياا فين 

م يحى أو إسالمى أتمنى أا ييعيرض هي ا اليميعيرض 

بالفارج لكى ما يط ع الناس فى اليفيارج عي يى اليفين 

المصرخ وه   الفنوا أكيبير دليييل عي يى تيقيد  مصير 

وأاها ت ير فى الطريق الصيحييي    فياليفين هيو الي خ 

 يحفم تاريخ الشعوب

 

البابا تيواضيروس ييدكين كينييي ية اليعي راء بيميديينية 
 ال اداب 

دشم قةاس  البابا تواضروس الثاني باباا اكساراةاةررا   
وب ررر  الررازة المرقسي ،  باح  اال ةيم، كاةاياسا  
السيةة الع راء مرر  بمةرة  السادات، والم ب  األوسا  
باس  السيةة الع راء مرر ، الم ب  البحري باس  رىياس 
المالىر  ميخاىيل، والم ب  القبلي باس  الشريةة ماررةاا، 
والقةرس  مرر  المصرر  كما دشم أراقاوناات الاراةاياسا  
ومعمودرورا، واشاوار  فاي  الاوات الاواةشايام االناباا 
باخوميوس م راق البحيرة وم روح والاخاماس ماةق 

اكاواوبار واالناباا  9الغربي  واالنبا دومادراوس أساقا  

ارالرروق اسق  عا  كةاىس عرب االسرةةرر  واالناباا 
درمورروس اسق  ملوي واألنبا ميةا اسق  ورىيس درر 
مارجرجس الخ اهب واألنبا ساوررس األساقا  الاعاا  
لااةرااري االناابااا مااوسااى بااالااعاالاامااياام واالناابااا تااوماااس 
بالخ اهب ، واألنبا ميخااىايال ألساقا  الاعاا  لاراةااىاس 
الوارلى والقب ، واالنبا ارالرروق اسق  البحار االحامار 
واالنبا ارسا  االسق  العا ، واألنباا  اايفايالاس اساقا  

 مةفلوه
  

البابا تواضروس يطالب أساقفية اليميهيجير بياليتيرويي  
 ال ياحي لمصر   ويشيد بـ براام  إيجي جيت

دعا قةاس  البابا تواضروس الثانى، بااباا اكساراةاةررا  
ب ررر  الررازة الامارقسايا ، شاركا  " راجاي جايات" 
بواب  مصر الرقمايا   حاةى شاركاات  اةاةوق تاحاياا 
مصر، لحضور االجوماع السةوى ألسااقافا  الاراةاياسا  
القب ي  برةاىس المرجر، لعر  البرنامج الفررة الا ى 
أعةتن الشرك  كحايااء مساار الاعااىالا  الاماقاةسا  وفاقاا 
ألحةي تقةيات العال  االفوراضى، والا ى اساوا ااع أق 
روغلب على نقاه المسار الوى ل  تو  تةميورا حاواى انق 
وقة أشاد قةاس  البابا بالوقةيات الحةرث  الوى اسوخةمواراا 
" رجى جيات"، والاواى عارضاواراا الاةكاواورة ماياةااس 
 براري ، الرىيس الوةفي ى والعضو المةواةب لالاشاركا ، 
مؤكةة أنرا رسرت بشرل كبير لمسيحيى العال  مشااراةة 
مسار السية المسي  وعاىلون ماةا  دخاولارا   لاى مصار 

 وحوى خروجر  مةرا.. 
وهالبت أساقف  الرةيس  القب ي  برةاىس المرجر بةعاوة 
أبةاء الجاليات المصررا  فاى الاخاارج وأقابااه الاعاالا  
لزرارة ر ا المسار ال ى تعرضن الشرك  على مةصوراا 
اكلروروني  باسوخةا  تقةيات الوى عالجت نقاه المساار 

  Virtual realityعير الممرةة. 
 

المااييا تيميني  اليعياليم اليميصيرخ هياايى عيازر وسيا  
 االستحقاق من الدرجة األولى  

مةحت دول  ألمانيا الاماراةاةس رااناى عاازر مساواشاار 

رىيس الجمرورر  وخبير األنفاق الاعاالاماى، والارىاياس 

الشرفى لمؤسس  مصر تسو ي ، وسا  االسوحقاق مام 

الةرج  األولى تقاةراًرا كناجاازاتان الاواى 

شرةترا ألامااناياا ومام الاماقارر أق تاقايا  

ألمانياا عاةا الاجاماعا  احاوافاال الاواسالايا  

والمراس  لوررر  عازر، باحاضاور عاةد 

ماام أباارز الاامااساا ااولااياام الاامااصااررااياام 

واأللماق؛ حيث أناب رىيس جمرورر  ألمانيا االتحادرا  

الةكوور فالور شوارام ماارار، الاماحاافاظ األول لاماةراةا  

دورتمونة "أولررش سيراو "لاواسالايا  الاةكاواور رااناى 

عازر وسا  االسوحقاق مم ال بق  األولى لاجاماراوررا  

ألمانيا االتحادر  ورضا  الاحاضاور السافايار باةر عاباة 

العاهى، سفير مصر فى ألمانيا، والقاةاصال الاعاا  مام 

فرانرفورت، وخالة هن، واألنبا ميخاىيل أسق  الرةيس  

القبا ايا ، وعاةد مام كاباار الشاخاصاياات السايااسايا ، 

وأعضاء البرلماق، والشخصيات العام  وراناى عاازر 

اس  فر  نفسن بقوة عالاى السااحا  الاعاالامايا ، حاياث 

بعةما شي اة -شخصي  فى ألمانيا  09اخوير ضمم أشرر 

الاواى حصالات  -4999مح   سر  حةرة برليم عاا  

آن ا  على جااىازة "ماحا ا  الاعاا "، كاماا شاار  فاى 

عشرات الماشاروعاات باألامااناياا وارتابا  اسا  عاازر 

بعشرات األنفاق ومشروعات حول العال  حوى أ ابا  

 أحة أشرر خبراء األنفاق فى العال 
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  عالميًا Aladdinم عود  

أق راحاقاق  رارادات فاي شاباا   Aladdinت اع فيل   
مالريم دوالر  990ت اكر السيةما العالمي  و لت  لى 

أمررري حاول الاعاالا ، وراو الافايالا  الا ي راعاة  عاادة 
Aladdin  في نسخ  ساياةامااىايا  حايا ، والا ي ُهارح

 .8664تجاررًا عا  كنواج للفيل  الررتوق الشرير 
رشار  فى ب ولون الماماثال الاماصارى  Aladdinفيل  

ميةا مسعود، ال ى رجسة األداء الصوتاى لشاخاصايا  " 

"Jasmine   والةجم  نعومى "  ساراوت باةور حابايابا

عالء الةرم، والةج  العالمى ورل ساماياث الا ى راؤدى 

Aladdin" دور شخصي  الجةي ورجم  الاعامال بايام ،

العةرة مم عوامل الةجاح مةرا قصا  الافايالا  الاماشاوقا  

والرقص والغةاء  ضاافا  الاي ناجاومايا  ورال ساماياث 

وتعوبر مشارك  ميةا مسعود فى الفايالا   ضاافا  جاةراةة 

لر ية المصرريم ممم رفعوا اس  مصر في الماحاافال 

السيةماىي  العالمي  خا   بعة ما مثلن رامي ماالا  مام 

  ضاف  ألوالد مصر في الخارج.

 

 مع وماب عن اليو  القبطي العالمي األول  
اليييييو  الييقييبييطييي بييأعييمييال الييفييييير والييرحييميية      

والر ي  األمريكي وزوجته يهنئوا المجتمع القبيطيي 
 األرثوذك ي   

أعلةت الرةيس  القب ي  األر وةكسي  عم احوفاال جاةراةا 
تحوفل بن للمرة األولى، ورو "اليو  القب ي العالاماي"، 
وبمةاسبون بعث الرىيس األمررري دونالة ترامب رسال  
 لى المجوم  القابا اي األر اوةكساي.   وناعار  فاي 

 -8معلومات عم ر ا الاياو .  89الس ور الوالي  أبرز 
أعلةت الرةيس  أنن سيو  تةظيمن في  رباارشايا  جاةاوباي 
الوالرات الموحةة األمررري ، وةل  بالوازامام ما  عاياة 



 ش  5321برمودة   32 اخبار االقـباط

 55 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

صاحب الفكرة  -2دخول السيد المسيح أرض مصر.   
هو األنبا يوسف أسقف اإليبارشية،  ححصةم مةبةار ة، 
قداس، البابا على فكرة "اليوم" في نةوفةمةبةر مةا الة ةام 

تقول الكنيس،  إن فةكةرة الةيةوم تةرتةبة   -3الماضي.   
ب يد مجئ السيد المسيح إلى مصر  ذلك المةجةئ الة   
حمم دالل، حاضح، علةى قةبةول السةيةد الةمةسةيةح لةكةم 
الش وب حاألجناس  األمر ال   حققته المسةيةحةية، مةا 
خالل قبول  م األمم )حليس اليهود فق ( فةي اإليةمةان 

تتضما ف اليات اليوم أنشطة،  ةراةية،  -4المسيحي.   
قالت الةكةنةيةسة، إنةه مةا بةيةا  -5حخدمي، حت ريفي،.   

الف اليات: صلوات ما أجم سالم الكنيةسة،  حبةرنةامة  
اقرأ )لألطفال الصغار(  حبرنام  ابدأ )تقليد القراءة(  
حأعمةال الةرحةمة، مةاةم مسةاعةدة الةفةقةيةر حالةمةرية  
حالجوعان حالمسجون  ح دعوة الغير أقبةاط لةحةضةور 
خدمات الكنيس،  حتقديم خدم، الةمةجةتةمة ةات الةمةحةلةية، 
حالجيران  حتقديم ت ريف الة ةالةم بةتةاريةيةنةا حإيةمةانةنةا 

نشر المر ز الاقافي القبطي األرثوذ سي   -6الغني.   
نص الرسال، التي ب ث بها الرئيس األمةريةكةي دحنةالةد 

قةال  -7ترامب إلى المجتمع القبطي به ه المناسبة،.   
"ترامب": "أب ث بتحياتي الحارة إلى المجتمع القبطي 
األرثوذ سي أثناء احتفالهم بةالةيةوم الةقةبةطةي الة ةالةمةي 
األحل من  قرحن    انت الكنيس، القبطي، األرثوذ سةية، 
جزًءا ال يتجزأ ما المجتمع الدينةي. مةع حةلةول األحل 

  حهو أحل يوم قبةطةي عةالةمةي   2102ما يونيو عام 
آمم أن يوفر اليوم ش وراً متةجةدداً بةالةهةدي لةمةاليةيةا 
المسيحييا األقباط في الشرق األحس  ححةول الة ةالةم. 
في حقت سابق ما ه ا ال ام   فتحت  اتدرائي، الميةالد 
في القاهرة   حهي أ بر  نيس، فةي الشةرق األحسة    

حتابةع  -8أبوابها أمام الباحايا عا حب هللا حرحمته". 
الرئيس األمريكي: "إحياء ذ ةر  هة ا الةمة ةلةم الةهةام 
ألعضاء الكنيس، القبطي، األرثةوذ سةية،    ةمةا نةكةرم 
أحلئك ال يا فقدحا بسبب االضطهاد الديني حالة ةنةف".   

ححعد ترامب بأن "ستةدافةع حةكةومةتةي دائةًمةا عةا  -2
الحريات الديني، حت مم على ضمان حري، الةنةاس مةا 
جميع األديان في الة ةيةا حالة ةبةادة حفةقًةا لضةمةيةرهةم 

حأعرب عا تهنئته حتهنئ، عائلتةه  -01حم تقداتهم".   
لألقباط به ه المناسب، قائال: "تشار ني ةحجتي ميالنيةا 
في تمنياتي لجميع المسيحييا األقباط األرثوذ س ذلةك 

 االحتفال المملوء بالبهج،. بار كم هللا".
 

 احتفاالت الكنائس بذكرى دخول المسيح إلى مصر  
عّمت احتفاالت عيد دخول ال ائةلة، الةمةقةدسة، مصةر   

إيبارشيات الكنيس، القبطةية، األرثةوذ سةية،  إذ أقةامةت 

إيةةةةةةبةةةةةةارشةةةةةةيةةةةةة، 

الزقاةيةق حمةنةيةا 

القمح التي تتميةز 

بوجود منطق، تم 

بسةةةةطةةةةا الةةةةتةةةةي 

ةارتةةهةةا الةة ةةائةةلةة، 

المقدس، حقةت مةجةيةئةهةا إلةى مصةر  صةلةوات بةتةلةك 

المناسب، بكنيس، السيدة ال  راء حمةاريةوحةنةا الةحةبةيةب 

بمقر المطراني، بالزقاةيق  صالها األنةبةا تةيةمةوثةاحس 

أسقف اإليبارشي، حعدد ما الكهن، حالشمامس، حأعةداد 

 بيرة ما الشة ةب حخةالل االحةتةفةاالت الةتةقةى األنةبةا 

تيموثاحس بطلب، الاانوية، الة ةامة، حأسةرهةم حبةار ةهةم 

  ادته السنوي،   ةمةا صةلةى األسةقةف فةي عةدة قةر  

حرّسم أعداد  بيرة ما الشمامس، لتنمي، اليدم، بها  ما 

احتفلت  نيس، السيدة الة ة راء مةريةم األثةرية، "حةالة، 

الحديد" بةحةارة ةحيةلة، بةالةقةاهةرة  بةتةلةك الةمةنةاسةبة،  

بحضور األنبا رافائيم أسقف عام  نائس حس  القاهرة 

حعدد ما الكهةنة، حالشةيةصةيةات الة ةامة، حالسةيةاسةية، 

بالمنطق،.حشهدت االحتفالي، عرض "فةيةلةم تسةجةيةلةي" 

عا تاريخ الكنيس، حةيارة ال ائل، المقدس، لةهةا  هةربةا 

ما بطا الةمةلةك هةيةرحدس  إذ سةم السةيةد الةمةسةيةح 

حالسيدة ال  راء حالقديةس يةوسةف الةنةجةار فةي أرض 

اشهر ما تم تقديم مةجةمةوعة،  6سنوات ح 3مصر لمدة 

ما الترانيم الوطنةية، الةيةاصة، بةالةمةنةاسةبة، حاأللةحةان 

الرححي، احتفاال ب  ر  دخول السيد الةمةسةيةح ألرض 

مصر.حافتتح األنبا رافائيم حالكةهةنة، بةكةنةيةسة، السةيةدة 

ال  راء مريم بحارة ةحيل،  م رًضا لب   األيقونةات 

القبطي، النادرة  التي توثق رحل، ال ائل، المقدس، أثةنةاء 

ةيارتها إلى مصر حطالب األنبا رافةائةيةم فةي  ةلةمةتةه 

خالل االحتفالي، أّن يكون دخول المسيح أرض مصةر 

عيدا قوميا  الفتا إلى أّن الةرئةيةس األمةريةكةي دحنةالةد 

تةةرامةةب قةةدم تةةهةةنةةئةة، لةةلةةكةةنةةيةةسةة، األرثةةوذ سةةيةة، بةةهةة ه 

الةةمةةنةةاسةةبةة،.حصةةلةةي األنةةبةةا مةةار ةةوس  أسةةقةةف دمةةيةةاط 

ح فرالشيخ حالبرار  حرئيس ديةر الةقةديسةه دمةيةانة،  

القداس اإللهي بكنيس، السيةدة الة ة راء مةريةم األثةرية، 

بسيا في  فر الشيةخ  بةتةلةك الةمةنةاسةبة،  إذ تة ةد هة ه 

الكنيس، ما أحد األما ا التي ةارتها ال ائل، الةمةقةدسة، 

حتبارك المكان بطبع قدم المسيح حهو طفم على حجةر 

موجود إلى اليةوم بةالةكةنةيةسة، ححضةر الةقةداس  ةهةنة، 

االيبارشي،  حأقيم اجةتةمةاك لةكةهةنةه اإليةبةارشةية، بةهة ه 

المناسبه ب د القداس اإللهي حفي ميت غمر  خدم األنبا 

صليب أسقف ميت غمر حتواب ها  قداس ال يد بكنيسة، 

السيدة ال  راء األثرية، بةدقةادحس حالةتةي تةقةع ضةمةا 

مسار رحل، ال ائةلة، الةمةقةدسة، فةي مصةر  حتة ةد مةا 

المزارات األثةرية، حالةتةاريةيةية، الةمةهةمة، فةي الةوجةه 

البحر . ما نظمت إيبارشي، طنطا حتواب ها  احتفالةية، 

مر زي، بتلك المناسةبة،  فةي  ةاتةدرائةية، مةارجةرجةس 

حالشةةهةةداء األبةةرار  بةةحةةضةةور األنةةبةةا بةةوال مةةطةةران 

اإليبارشي،. حبحسب الكنائس  يتوافةق دخةول الة ةائةلة، 

المقدس، إلى مصر مع األحل ما يونيو  م عةام  حهةو 

ذ ر  هرحب السةيةد الةمةسةيةح حالسةيةدة الة ة راء مةا 

هيرحدس في فلسطيا إلى مصر حاالحتماء بها  حهةي 

الرحل، التي بار ت أرض مصر مةا الة ةريةا حةتةى 

 سنوات.  3أسيوط  حاستغرقت ما يزيد على 

 

األنبا ماركوس يحمل  اللحلالر اللملطلبلود  ل ليله قلد  
 يسود في  يد دخوله أرض مصر

تةةرأس نةةيةةافةة، الةةحةةبةةر الةةجةةلةةيةةم األنةةبةةا  

مار وس أسقف دمةيةاط ح ةفةر الشةيةخ 

حالبرار  حرئيس دير القديس، دميةانة،  

صالة القداس اإللهةي بةكةنةيةسة، السةيةدة 

ال  راء مريم األثري، بسيا  فرالشةيةخ  

حذلك بمناسب، عيد دخول السيد المسيةح 

إلى أرض مصر  حةيةث أن هة ه الةكةنةيةسة، مةا أحةد 

األما ا التي ةارتها ال ائل، المقدس، حتةبةارك الةمةكةان 

بطبع قدم للرب يسوك حهو طفم علةى حةجةر مةوجةود 

إلى اليوم بالكنيس، شارك مع نيافته في الصةالة لةفةيةف 

ما اآلباء  هن، اإليبارشي، حعقب الصالة ترأسه نيافته 

  اجتماك مجمع اآلباء الكهن، باإليبارشي،

 

 أقباط المهار يع نون رفضهم توحيد موا يد األ ياد
ب ث عدد ما أقباط المهجر التاب يا للكنيس، الةقةبةطةية، 

األرثوذ سي، باليارج  رسال، على هيئ، م  رة مقدمة، 

إلى المجمع المقدس قبم ان قاد جلساته المقةبةلة،  تةنةقةم 

رفضهم لمقترح توحيد مواعيد األعياد المسةيةحةية، مةع 

الكنائةس الةغةربةية، ..حقةال أقةبةاط الةمةهةجةر فةي نةص 

رسالتهم: "نحا أقباط الةمةهةجةر فةي أحرحبةا حأمةريةكةا 

حأستراليا ح اف، دحل ال الم متسمكون بأعيادنا القبطةية، 

األرثوذ سي،  حلا نطالب بتغييرها إطةالقًةا حال يةوجةد 

لدينا مشكل، ما األسةاس بةيةصةوح االحةتةفةال بة ةيةد 

يناير  حهة ا لة ةدة  7 يهك الموافق  22الميالد المجيد 

أسباب أهمها إننا ندرك خطورة توحيةد األعةيةاد بةدحن 

ححدة إيماني، سليم، مبني، عةلةى الصةيةرحتةابةع أقةبةاط 

المهجر: " ان البطار ، الراحليا البابا شنودة الةاةالةث 

حالبابا  يرلس قد رفضوا فكرة توحيد األعياد مؤ ةديةا 

أن  تاب الدسقولي، لألباء الرسم يةدعةو إلةى ضةرحرة 

التحقق ما مةواعةيةد األعةيةاد حالةحةفةاس عةلةى ثةوابةت 

الكنيس، األرثوذ سي، حأشار أقباط المهجر في بيةانةهةم  

إلى أن السبب الااني لرفضهم توحيد األعياد يتمام فةي 

رفضهم االحتفال مع الغةرب بة ةيةد الةمةيةالد الةمةجةيةد  

 25مؤ ديا أنهم يحصلون على إجاةات رسمية، يةوم 

ديسمبر لكا ال ي تبرحنه عيدًا مسيحيًا حفةقًةا لةلةكةنةيةسة، 

القبطي، األرثةوذ سةية،  خةاصة، أن األعةيةاد فةي دحل 

المهجر ت تبر  نوك ما التسلي، حالترفيه حال ينةظةرحن 

للم اني الرححي، بالكنيس، مةاةم  ةنةسةيةتةنةا الشةرقةية،.. 

حاختتموا رسالتهم قائليا: "سنظم متمسكةيةا بةايةمةانةنةا 

األرثةةوذ سةةي إلةةى الةةنةةفةةس األخةةيةةر مةةؤ ةةديةةا عةةدم 

مشار تهم في أ  تغيير أح تة ةديةم لةمةواعةيةد األعةيةاد 

  بالكنيس، القبطي، األرثوذ سي،

 

جامعة بوخارست تملنلح درجلة اللدكلتلوراه اللفل لريلة 
 ”السيسي”ل رئيس

في إطار ةيارة السيد الرئيس الحالةية، إلةى الة ةاصةمة، 

الرحماني، بوخارست  منحةت بةوخةارسةت لةلةدراسةات 

االقتصادي،  إحةد  أهةم الةمةؤسةسةات الةتة ةلةيةمةية، فةي 

رحمانيا  درج، الد ةتةوراه الةفةيةرية، لةلةسةيةد الةرئةيةس 

حصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمةي بةاسةم 

رئاس، الجمهوري،  بأن  الً ما رئيس مجلةس األمةنةاء 

حعميد جةامة ة، بةوخةارسةت أعةربةا عةا الةفةيةر إةاء 

تشريف السيد الرئيس للجام ،  مؤ ديا أن قرار مةنةح 

السيد الرئيس درج، الةد ةتةوراه الةفةيةرية،  حالة   تةم 

اتياذه باجماك أعضاء مجلةس أمةنةاء الةجةامة ة،  جةاء 

انطالقاً ما دحر سيادته في قةيةادة مصةر خةالل فةتةرة 

عصيب، مةا االضةطةرابةات إلةى مةرحةلة، جةديةدة مةا 

االستقرار حالتنمي، حالبناء  حإطالق إصالحات هيكلية، 

عةمةيةقة، فةي الةمةجةاالت االقةتةصةادية، حاالجةتةمةاعةيةة،  

حالشرحك في تشييد مشرحعات قومي،  بر  في ةمةا 

قياسي فةي شةتةى قةطةاعةات الةدحلة،  مةمةا أعةاد رسةم 

اليريط، التنةمةوية، حاالقةتةصةادية، لةمةصةر  ةمةا أشةاد 

مسئولو الجام ، بجهود السيد الرئيس في سبيم تطوير 

الت ليم المصر  بشقيه األساسي حالجام ي مةا خةالل 

برام  حمشاريع إصالح أ اديمي، جوهري، حفق أحدث 

الم ايةيةر الةدحلةية،  ح ة لةك تةأسةيةس عةدد جةديةد مةا 

الجام ات حأحضح الةمةتةحةدث الةرسةمةي أن مسةئةولةي 

األ اديمي، أشارحا   لك إلى الدحر المؤثر ح الةحةرح 

الملموس للسيد الرئيس على ت زيز ال القات الةاةنةائةية، 

بيا مصر حرحمانيا حت ظيم قةيةمةتةهةا  ال سةيةمةا عةلةى 

المستو  األ اديمي حالاقافي  فضالً عا التر يز علةى 

الب د االقتصاد  ما خالل تشجيع االستامارات حإقام، 

مشاريع مشتر ، حةيادة حجم التةبةادل الةتةجةار  بةيةا 

الب دين كما ثمنت الاامعة المساهمة الفلا ل لة لل لسليلد 

الرئيس في تعزيز السال  والتعلاون  ل لى اللملسلتلوى 

الدولي، وجهود سيادته الرائدة لصيلاةلة إطلار دوللي 

شام  لمكافحة ظلاهلرة اهرهلاا واللفلكلر اللملتلطلر  

بهد  حماية اهنسانيلة جلملعلاض، فضلالق  لن قليلادتله 

ل اهود الحثيثة   ى اللملسلتلوى اللوطلنلى فلى مصلر 

لمكافحة واحتواض اهرهاا، وهو األمر اللذ  انلعلكلس 

   ي المستوى اهق يمي

 

صحف  المية: المتحف المصر  الكلبليلر طلفلرة فلي 
 السياحة لمصر

أ د موقع بينزس انسةايةدر أن مصةر أصةبةحةت أ ةاةر 
الوجهات التي يسافر إلى إليها المليارديرات ه ا الة ةام 

 boutiqueنقال عا ح ال، السفر بوتةيةك لةو سةور  
luxury travel agency Original Travel 
 حالتي تيط  لرحالت األفراد ذح  الارحات ال الي،.

حقد احتةلةت مصةر الةمةرتةبة، االحلةى فةي الةتةصةنةيةف 
  تحديد ه ا الترتيةب جةاء 2102السياحي للموقع ل ام 

طبقًا ل دد الةحةجةوةات حردحد الةفة ةم حاسةتةفةسةارات 
ال مالء  حفقًا للموقع حصرحت أميليا ستيوارت سفيرة 
الة ةالمة، الةتةجةةارية، لشةر ةة، أحريةجةةيةنةال تةةرافةيةم أن 

تضاعفت ه ا ال ام ثالث مرات عا  2102حجوةات 
الة   –ال ام الماضي. حتوق ت ستيوارت ةيادة الزخم 

مةع اقةتةراب افةتةتةاح الةمةتةحةف  -بدأ بال فم هة ا الة ةام
الةةمةةصةةر  الةةكةةبةةيةةر الةةمةةنةةتةةظةةر إفةةتةةتةةاحةةه خةةالل عةةام 

حيةةوضةةح مةةوقةةع ذا أرت نةةيةةوة أن الةةمةةتةةحةةف 2121
المصر  جزء ما رؤي، أحسع لةلةحةكةومة، الةمةصةرية، 
لت زيز السياح، الاقافي، لهضب، الجةيةزة  حية ةد مةطةار 
سفنكس الدحلي غرب القاهرة أحد ال وامةم الةرئةيةسةية، 
ما ه ا التطور حيث يقع على ب د نصف ساع، مةنةه.. 
تبلغ تكلف، المتحةف الةمةصةر  الةكةبةيةر مةلةيةار دحالر 
حسيصبح موطنًا لمائ، ألف قط ، أثري، مصةرية، مةنة  
عصةةور مةةاقةةبةةم األسةةرات حةةتةةى الةة ةةصةةر الةةيةةونةةانةةي 
الرحماني. حه ا سيج م مبنةى الةمةتةحةف أ ةبةر مةبةنةى 
ميصص لتراث حضارة حاحدة  بحسب ايةه بةي سةي 

 نيوة. 
حتبلغ مسةاحة، الةمةتةحةف حفةقًةا لةمةوقةع فةالةو ا ةتةويةم 

valeurs actuelles ألةةف مةةربةةع   51الةةفةةرنسةةي ب ةة
 info tv infoحيقارنها موقع فرانةس تةي فةي انةفةو 

الفرنسي بمساح، متحف الةلةوفةر  مةؤ ةدًا أن مسةاحة، 
المتحف المصر  الكبير تبلغ ض ف مسةاحة، مةتةحةف 
اللوفرحقالت ايه بي سي نيوة إن الةمةتةحةف جةزء مةا 
مجمع ا بر سيشتمم على مسةاحة، لةلة ةرض حمسةرح 
أفةالم حغةيةرهةا مةا الةمةرافةق الةةتة ةلةيةمةية، حالةاةقةافةيةة، 
حالترفيهي، للسياح ما جميع األعمار. ه ا حسيتةضةمةا 

مةتةجةر حعشةرة مةطةاعةم  28 -بحسب ذا ارت نيوة–
حمر ز مؤتمرات حسينما. حإلى جانب نواف ه الضيم، 
التي تظهر أهةرامةات الةجةيةزة الضةيةمة،  سةيةحةتةو  
المتحف أيًضا على تماال رائع لرمسيس الااني طةولةه 

طةنًةا حمةر ةب خشةبةي  83متةًرا حيةبةلةغ حةجةمةه  02
ليوفوحتوضح ايه بي نيوة إن مةا بةيةا األمةور ذات 

قةطة ة، مةا  5111األهمي، في المتحةف هةو عةرض 
 نوة الملك تةوت عةنةخ آمةون  حالة    ةان ية ةرض 

قط ، منهم فق  فةي الةمةتةحةف الةمةصةر  فةي  0811
التحرير. حاحد ما تلك القطع األثرية، صةنةدل لةلةمةلةك 
توت حال    ان ي تقد إنها لةا يةتةم اسةتة ةادة رحقةنةهةا 
حشكلها القديم  لكةا الةمةرمةم مةحةمةد يسةر  ا ةتةشةف 
طريق، لترميمهويشير الموقع إلى أنه ما الةمةتةوقةع أن 

ألف سيستفيدحن بشكم غير مباشر مةا الةمةتةحةف  05
حال   يتوقع أن يستقبم مايصم إلى عشرة آالي سائح 
يوميًا. حألمحت رحسيا اليوم إلى أنه ما الةمةنةتةظةر أن 

ألف قط ، أثري، يتم نقلها إليه حفق  011يضم المتحف 
قةطة ة،  0111أحدث األساليب التقني، حال لمي،  بواقع 

شهريا أما المتحف المصةر  الةحةالةي فةي الةتةحةريةر  
فةقةد مةر ”  أم المتةاحةف” حال   حصفه موقع رحيترة ب 

سن، حهو ب لك ي تبر قط ، أثرية، فةي  007على بناءه 
حد ذاتها. حعندما تم بناءه  ان متحفًا  بيًرا  حلكا على 
مر ال قود  أصبح ميزن أ ار منه متحةف  عةلةى حةد 
قول ايه بي سي نيوة. حقد حق ت مصر باألمس اتفةاقًةا 

ما  -حفقا للبي بي سي–مع االتحاد األحرحبي لتطويره 
مليون يورح. حيشارك  3.0خالل منح، أحرحبي، بقيم، 

في ذلك المشرحك  ال   يقام على ثالث مةراحةم   ةم 
ما المتحف المصر  بتورينو في إيةطةالةيةا  حمةتةحةف 
اللوفر في فرنسا  حالم هد الة ةلةمةي الةفةرنسةي لة ثةار 
الشرقي،  حالمتحف البريطاني  حالمتحف المصر  في 
برليا في ألمانيا  حالمتحف الوطني ل ثار في هولنةدا  
حالمكتب االتحاد  للبناء حالتيطي  اإلقليمي  حالم هةد 

 المر ز  ل ثار..
 

وفاة محلملد ملرسلى اللعليلاط أثلنلاض حضلوره جل لسلة 
 محاكمته فى قضية الت ابر

أعلنت الفضائيات المصري، حفاة المتهم محمد مرسي   
ال ياط   ب د ت رضه لنوب، إغمةاء عةقةب رفةع جةلةسة، 
محا مته اليوم فى قضي، الةتةيةابةر حأفةادت مصةادر   
بأن المتوفى الكلم، ما الةقةاضةى  سةمةح لةه بةالةكةلةمة، 
حعقب رفع الجلس، أُصيب بنوبة، إغةمةاء تةوفةى عةلةى 
إثرها  حتم نقم الجامان إلى المسةتةشةفةى حجةار اتةيةاذ 

 اإلجراءات الالةم،.
 

برلماني: اهخوان المس مون هم أسعلد اللنلاس بلوفلاة 

 الرئيس المعزول محمد مرسي  
أ د محمود بدر  عضو مجلس النواب  مؤسس حةر ة، 

يونيو  أن  31"تمرد"  التي  انت شرارة اندالك ثورة 

عناصر جماع، اإلخوان المسلةمةون هةم أسة ةد الةنةاس 

بوفاة الرئيس الم زحل مةحةمةد مةرسةي  ألنةهةم سةوي 

يةةتةةاجةةرحن بةةهةةا. حقةةال "بةةدر"  فةةي تصةةريةةحةةات لةةه: 

"االخوان حمرا يبهم حقنواتهم ا ار الناس س ادة بوفةاة 

محمد مرسي ..اهو مادة اعالمي، يتاجرحا بيها شوي، .. 

فرص، ل مم  ربالئي، حمناح، جديدة .. فرص، التةهةام 

الدحل، حفتح بكابورت السفال، حالك ب اللي مبينةتةهةيةا 

رغم انه مات في المحكم، حل د ما اتكلم  ةمةان.. لةكةا 

د  طبي ، تجار الديا حالدم حاالحطان". ه ا  حأفةادت 

قناة "إ سترا نيوة الفضائي،"  في خبر عةاجةم  بةوفةاة 

الرئيس الم زحل محمد مرسي ال ياط  أثناء حضةوره 

لجلس، محا مته فةي قضةية، الةتةيةابةر الةيةوم االثةنةيةا. 

ح شفت القناة  أن محمد مةرسةي  طةلةب الةكةلةمة، مةا 

القاضي حقد سمح له بالكلم، حتوفى عقب رفع الجلس،  

حتوفي عقب رفع جلس، محا مته إثةر إصةابةتةه بةنةوبة، 

 إغماء. 

 

األنبا مكاريوس ألقلبلاط اللملنليلا: اللتلالملهلر ال يل ليل  
 واخضعوا ل بابا  

ح ر األنبا مكاريوس  أسقف عام المنيا حأبو قرقةاح  
ما أ  محاحل، ما أجم التجمهر ألجم أن يصةبةح هةو 
المسئول عا اإليبارش،  حعدم تقسيمها  ما يزمع البابا 
تواضرح   حأرسم األسقف خطابا مكتةوبةا بةية  يةده 
لكهن، اإليبراشةية،  يةطةلةب فةيةه عةدم الةتةجةمةهةر أمةام 

 المطراني، ما قبم الش ب.
وجاض فى نص ال طاا كالتالي :األا الحبيب، نما إلى 
  ما أن أفرادا من الشعب تلنلو  اللتلالملهلر، و لمل  
وقفة إحتااجية اما  المطرانية، والحقيقة أن مث  ت ك 
الس وكيات ال ت ي  بنا، فالتامهر واالحتااج ال يل ليل  
بنا إنملا اللطلا لة والل لضلود للقلداسلة اللبلابلا، فلهلو 
األسقف الحقيقي لإليبراشية، ومن جانبي أنا أول ملن 
يطيع قداسته وقد نبهت   ى العام ين في اللملطلرانليلة 
  د  السماح بالتامهر نهائيقا، شاكرا وفاض الاميع: 

  

الللكللنلليللسللة تللنللفللى مللا تللردد  للن وقللف الللملل تللمللرات 
 والرحالت بالصيف

نفى القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة،  

القبطي، ما تردد على ب   المواقع حول الغاء ححقةف 

الرحالت حالمؤتمرات خالل فصم الصةيةف   مشةيةراً 

أنه ال صح، لما ينشر   حتابع القس بولس حليم قائال : 

نشرت ب   المواقع اإللكترحني، اإلخباري،  م لومات 

ُمفادها  إيقاي الرحالت حالمؤتمرات الةكةنةسةية، خةالل 

فترة الصيف.. حاستكمم القس بولس حليم قائالً : تؤ د 

الكنيس، القبةطةية، األرثةوذ سةية، أن هة ه الةمة ةلةومةات 

حاألخبار غير صحيح، جمل،ً حتفصيةاًل   حأن مةقةطةع 

الفيديو المنشور على ه ه المواقع  مقطع قةديةم .. هة ا 

حنهيب بوسائم اإلعالم  اف،ً اإللةتةزام بةأمةانة، الةكةلةمة، 

حتحر  الدق، فيما ينشرحنه  حاإلضطالك بالمسةؤحلةية، 

الوطني، الُملقاة على عاتقهم .. حنصةلةي أن يةحةفة  هللا 

 مصر حالمصرييا ما  م سوء.. .

 

البابلا يشلارف فلي احلتلفلالليلة تلذكلار دخلول اللعلائل لة 
  المقدسة بمشاركة األوبرا

أعلنت الكنيس، المصري، األرثوذ سي،   اأن قةداسة،    

البابا تواضرحس الااني بابةا اإلسةكةنةدرية، حبةطةريةرك 

فةي  24الكراةة المرقسي،  سةيةشةارك مسةاء االثةنةيةا 

احتفالي، "أحبرا مصر الطريق" التي تنظمةهةا جةمة ةية، 

التراث الوطني "نهرا" بةمةنةاسةبة، عةيةد دخةول السةيةد 

المسيح إلى أرض مصر بمر ز المنارة لةلةمةؤتةمةرات. 

حما المقرر أن يترأس االحتفالي، الةمةايسةتةرح جةورج 

قةةالدة  فةةي حضةةور عةةدد غةةفةةيةةر مةةا الةةمةةشةةار ةةيةةا 

حالشيصيةات الة ةامة،   إضةافة، إلةى عةدد مةا خةدام 

حخادمات الكنيس، المصري، . حسبةمةا حرد فةي مةوقةع 

 جريدة الدستور. 

 

الكنيسة: ال إيقا  ل رحلالت واللمل تلملرات اللكلنلسليلة 
 صيفقا

نفى القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنةيةسة، 

القبطي،  ما تداحلته ب   الةمةواقةع اإللةكةتةرحنةية، عةا 

إيقاي الرحالت حالمةؤتةمةرات الةكةنةسةية، خةالل فةتةرة 

الصيف حذ ر فى بيان رسمى: تؤ د الكنيس، الةقةبةطةية، 

األرثةةوذ سةةيةة، أن هةة ه الةةمةة ةةلةةومةةات حاألخةةبةةار غةةيةةر 

صحيح، جمل،ً حتفصياًل  حأن مقطع الفيديو الةمةنةشةور 

على ه ه المواقع  مقطع قديم حاختتم: نةهةيةب بةوسةائةم 

اإلعالم  اف،  االلتزام بأمان، الكلم، حتحر  الدق، فيةمةا 

ينشرحنه  حاالضطالك بالمسؤحلية، الةوطةنةية، الةمةلةقةاة 

على عاتقهم  حنصلي ان يحف  هللا مصر حالمصريةيةا 

  ما  م سوء
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 شئون المصريين 
 الصحفيه وداد مينا الياس

 
 

 المبارك.  كان شهراً حافال في مختلف اللقاءات بداية من زيارة نيافة االنبا دانيال الي مبني القنصلية المصرية وتهنئة القنصل العام بعيد الفطر -
 
تصادف االحتفال السنوي ألهم جمعيتين مصريتين في نفس التوقيت وهم جمعية السيدات المصريات والتي ترأسهاا السايادة   9102/  6/  8في يوم  -

 57357وأهم أعمال هذه الجمعية جمع التبرعات وإرسالها لماساتا افاي  .The Order of Australiaروز سولاير بمناسبة حصولها علي تكريم  
 لعالج سرطان االطفال في الوطن مصر. وهو مجهود سارت عليه الجمعية ألكثر من ع رون عاماً . 

 
الحفل السنوي لجمعية أبناء مصر العليا ) الصعايدة ( والتي يرأسها رجل الخايار الالاواء جااد   -

جاد  وكان من الضروري حضور القنصل العام السيد ياسر عابد في الجمعيتين. ولاذلاح حضار 
حفل السيدات المصريات، ثم انتقل الي حفل أبناء مصر العليا بارفاقاتاه كال مان الاقاناصال ماحاماد 
فرغلي والقنصل محمد طاهر بدر. ويتميز ن اط جمعية ابناء الصعاياد باالاماسااهاماة االجاتامااعاياة 
والعالجية في اسهامات رائعة وملحوظة في الم روعات الخيرية المتعددة من المسااعادة الاماالاياة 
والعينية لبعض االسر وإقامة ملجأ ومستوصف عالجي ومركز لعمل الغسايال الاكالاوي وتاجاهاياز 
العرائس وتوفير مصروفات التعليم لبعض المحتاجين. والتبرع السنوي بالكراسي المتحركة لذوي 

كرسي، كذلح مئاات مان الاعاصاي لاحااالت ضاعااف  011اإلعاقة. وقد تبرع العام الماضي بعدد 
 ر البصر . وهذه المساعدات تذهب الهل الصعيد عامة بدون النظر للهوية الدينية. هذه المجموعة الفريدة اللواء جاد   والمهندس طلعت نصا

 وغيرهم ال يحضرني أسمائهم.
 

ً بار - الاتاه ساتخلل الحفل تكريم عدد من االمهات المثاليات، وكذلح تكريم االب المثالي االستاذ فؤاد كاراس والذي ضجت القاعة تصفيق لاه وإعاتارافاا
 التربوية. كذلح تكريم المتفوقين في الثانوية العامة االسترالية. 

 

 
 
ً باعاد قضااء أرباعاة  - إمتنانا من الجمعية بعمل القنصل محمد طاهر بدر والذي سينتهي فترة انتدابه الستراليا قرياباا

سنوات كان له فيها دور كبير منذ إنتقال القنصلية من محطة السنترال الي وسط البلد كاذلاح اشارافاه عالاي حضاور 
الفرقة المصرية للفنون ال عبية وتنسيق عمل اللجنة التي حضرت من مصر ب أن الرقم القومي وكذلح االستقباالت 
الرسمية لزيارة قداسة البابا تاوضروس لسيدني. واالشراف علي معرض الاوماياات الاماصارياة فاي سايادناي لامادة 

 شهرين . 
وقد كرمته الجالية وجمعية أبناء الصعيد بلوحة تذكارية وسط تصفيق الاحااضاريان الاذي تاجااوز  -

 فرد .  011عددهم
 

تخلل حفل الع اء بإشراف السيدة هويدا بخيت ومساعدة سيدات لهن ايمان كامل بالعمل االجتماعاي 
التطوعي. كذلح كان عرضاً راقصاً علي مسرح لفرقة استرالية تقدم الرقص والموسيقي وااللاعااب 

 وكل هذا وسط فرحة الجالية برجل يحمل إسمه وفعله معني العطاء .. والجود .. والرحمة 
لذلح تم تكريمه أيضاً ... بصورة للسيد المسيح له المجد  حملها القنصل العام ياسر عابد مهدياً إياهاا 
لرئيس الجمعية اللواء جاد  الذي انحني بكل حب يقبل الصورة ملتفتا للحاضرين ي كرهم ... وقاد 

 صلوات السجدة المقدسة
 

  السجدة في نقاط
 
االجتماع الَمهيب في يوم البااكاورة وباداياة الاحاصااد الاجادياد  

وسيادة   وهيمنته على كنيسته منذ باكوراتها فنقدم هلل ذباياحاة 
  صباحية القداس وذبيحة مسائية السجدة

 
وهو حدث فعل خلقي جديد؛ ظهرت بركااتاه وإماكاانايااتاه فاي  

تأسيس الكنيسة، فالوجود اإللاهاي لالاثاالاوث الاقادوس هاو سار 
 وجود وكيان الكنيسة

 
فنصلي السجدات الثالث ونحن ساجدين نيابة عن الاعاالام كالاه. 
لذا نصلي في الخورس الثاني نصلي السجدات خارج الاهاياكال 
ألنها تعبر عن إستعالن عمل   للعالم والكون كلاه، أي لاياس 
للمؤمنين فقط من أعضاء جسد المسيح )الكناياساة( لاكاناهاا مان 
أجل حضور الروح القدس في الخليقة كلها؛ ألن الروح ياعامال 

 في العالم وفي التاريخ.
 

لذلح نصلي من أجال حضاوره فاي الاماساكاوناة لاكال األلساناة 
وال عوب واألمم كي ترى خالص   العاجاياب، الاذي أعالاناه 
لمختاريه في كنيسته وجمعهم له في وحدانية الاروح فاي بايات 
واحد؛ بعد أن تعددت األلسنة في حادثة برج بابل؛ عندما كانت 
آية الت تت والتبديد إلاى جاماياع األمام. أماا فاي الاماساياح فاقاد 

  صارت آية لإلنجماع في الوحدانية بواسطة الروح.
 

وكأننا أمام جبل   حوريب؛ الذي هاو الاكاناياساة؛ الاتاي فاياهاا 
المسيح هو الرأس؛ والطيب نازل على الارأس وعالاى الالاحاياة 
وعلى جيب قميصه؛ كذلح العهد في حوريب؛ الذي ظهر ب باه 

 (9922نار آكلة )تث 
 

، هانااك  في سيناء جبل وهنا علية، هنااك دوي وهاهاناا صاوتا
رعود وضباب وهنا ريحا عاصفة؛ على الجبل ينزل   بالنار، 
وفي العلية يحل الاروح الاقادس باألساناة ناارياة. هانااك أخارج 
موسى ال عب كله من المحلة إلى أسفل الجبل لمالقاة  ، وهنا 

  يجتمع التالميذ كلهم في العلية "بقلٍب واحٍد".
 

2 09هذِه المقارنة أشار إليها بولس الرسول وفسَّرها فاي )عاب
( 2"ألنَّكم لم تأتوا إلى جبٍل ملموٍس مضاطارٍم باالاناار، 08-02

… وإلى ضباب وظالم وزوبعة، وهتاف بوٍق وصوت كلاماات
بل قد أتيتم إلى جبل صهيون، وإلى مدينة   الحاي، أورشالايام 

لذلح، ونحن قابلون ملكوتاً ال يتزعزع ليكن عندناا … السماوية
شكرا به، نخدم   خدمةً مرضيَّةً بخ اوع وتاقاوى، ألنَّ إلاهاناا 

  نارا آكلة.
 

في سيناء عندما صاارت الارعاود ونازل الارب عالاى الاجابال 
بالنار، لم يقترب ال عب منه بل بقوا في أسفال الاجابال. وهاناا، 
حين ينحدر الروحي اإللاهاي ناناطارح ناحان  أسافال. وكاماا أنَّ 
التالميذ سجدوا للرب يسوع وهم يرونه صاعداً، نسجد نحن له 
أيضاً إذ نراه )الروح( نازالً. لهذا، صعد يسوع لينازل الاروح. 

 فكما ودعناه نستقبله اآلن بالسجود.
 

كِب المنحنية. ما نقدمه ناحان  ونحن اليوم الروح يستقر على الرُّ

أمام حلول ال ريعة الجديدة هو إحناء األعناق والاركاب. ناحان 
نقدم ضعفنا، وتوبتنا، وخ وعنا، وقوته تكمل في ضعفنا. هكذا 
نستقبل ال ريعة الجديدة. هكذا نستقبل الروح النازل. إنَّ إحانااء 
الركب يعني تماماً انفتاح القلب لعمل الروح. فنكون في الثالثاة 

  سجدات2
 

  )كحبة حنطة(
في السجدة االولي الصالة الت فعية نفرح ألننا باقاي لاناا ماكاان 
في يمين االب وبوقوع حبة الحنطة وموتها اصبح لنا اسما فاي 
شخص الرب يسوع لذا تضع الاكاناياساة أثانااء عاباادة الساجادة 
األوعية الفخارية )المانااقاد( الامامالاوءة باجامار الاناار؛ وي ارفاع 
البخور بكثافة من أجل نفوس الاراقاديان؛ طاالابايان لاهام نايااًحاا 
وبرودة مع جميع الذين رقدوا فاي األمااناة األرثاوذكساياة ماناذ 

  البدء وإلى اآلن...
 

  مصلين ليكون لنا معهم حًظا ونصيبًا في نور القديسين...
 

نذكرهم وقد رحلوا عن الحياة لكنهم أحياء عند إله األحيااء فاي 
  كورة األحياء...

 
نذكرهم بأسمائهم؛ إذ أناهام حااضارون فاي ذاكارة الاكاناياساة؛ 
  وأسماؤهم ال زالت ت ذكر؛ ألن ذكر الصديق يدوم إلى األبد...

 
نذكرهم بأسمائهم ألن مسيحنا قد دعاهم بأسمائهم... لكن الاذيان 
ال تربطهم باهلل شركة؛ فلن يكون لاهام ذكار عاناد الارب؛ ولان 

  يكون لهم حضور عنده...
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  األنبا ابرام
 

 

 

 

 

 

 
 

 أملئ فمي بالتسابيح
 لحبيب يسوع المسيح
 قمة قداسة و سالم

 االنبا ابرام  البينا
 ولد في دلجا بملوي

 وتربي علي المحبة و أصبح قوي
 ترعرع علي الفضائل و الكمال
 واسماه والداه بولس غبريال

 نمي في القامة و الحكمة
 سبب بركه   والسبب والداه فكانوا له ....

 حفظ المزامير وااللحان
 فكان يتلوها بحب علي طول الزمان

 أنتقلت أمه للفردوس
 لتصلي في السماء اللهنا القدوس

 في الثامنة رشموه شماس
 وكان يخدم في كل قداس

 في التاسعة عشره لدير المحرق ذهب
 و للنسك و العبادة ... قلبه أنسكب

 في الدير عاش حياة الطاعة و األدب
 لم يضطرب  وقلبه أبداً ... ابداً ...

 فسمع عنه مطران المنيا ياكوبوس
 فعينه وكيال للمطرانبه فربح النفوس

 فحول المطرانيه الي فردوس                            
 ناشر لكلمة الهنا القدوس  وكان

 فأصبحت المطرانيه دار لمعونة المساكيين
 وكان يفرح كل محتاج و حزين

 ثم رقاه األنبا ياكوبوس واصبح قسا
 فأمتلئ قلبه بااليمان .... وكان يرتل الكثير من األلحان

 بعد خمس سنوات للدير  أشتاق فرجع له ...
       فزاع سيطه بعمل كثير من المعجزات

 كثير من الرهبان وعلى يديه تتلمذ
 فكانوا يسيرون علي نهجه لنوال الغفران

 أتهمه البعض بتبديد األموال
 وهو للفقراء كان شايل كثير من األحمال

 ... ملك السالم  فكان منفذ لوصية الرب
 و بدون كالم  ...  العطاء الفقير

 ذهب  فعزلوه ولدير البراموس
 فتزامل مع القمص يوحنا عن كسب
 فأصبح القمص يوحنا البابا كيرلس

 وعلي كرسي البشيرمرقس جلس  
 فرشمه اسقفا علي الفيوم

 كل الغيوم  فتبددت
 فكان يعيش علي الرجاء

 وفي االحتياج كان يعطي بمحبه وبسخاء
 ولم يرد طلبة فقير أو غلبان

 حتي شاله الوحيد للفقير اهداه
 فعاش حياته في تقشف و صاله

 ولكلمة الحق وأناكر الذات كان موهوب
 النه علي كلمة الحبيب مسنود

 كانت نياحته 0101يونيو  01في 
 والشعب القبطي مازال يطلب شفاعته

 السالم لك يا أبينا
 نرجوك أن تشفع لينا
 عند الهنا و فادينا

 كلمات ميشيل جرجس
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St Mark Nubian Foundation 
(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966) 

POBOX 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” 

 

 (٦٣:٥٢النى جعت فاطعمتمونى. عطشت فسقيتمونى. كنت غريباً فآويتمونى" )متى"
 

لحاجه الى د امؤسسه القديس مرقس الخيريه تتوسل الى كل فرد من شعبنا القبطى المحب للمسيح بان يهبوا على الفور للتبرع الخوه الرب والذين هم فى اش
 عطاياكم  الجزيله النهم يموتون جوعآ بسبب الحرب االهليه الدائره بدوله جنوب السودان.

وبحسب تقارير مكتب االمم المتحده لالغاثه بان مايقرب من مليون ونصف شخص سوف يواجهون حطر الموت جوعآ بسبب نقص 
 الغذاء. وعليه فنحن نتوسل اليكم بان تعضدونا االن بدعواتكم وتقديماتكم لكى ما نستطيع  ان نطعم هؤالء المعوزين.

وخصوصآ فى هذه االيام المباركه من الصوم الكبير وقُرب ذكري اآلم وصلب وقيامه 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. 
وبهذا فان مؤسستكم الخيريه تتوسل منكم دائمآ بان تتذكروا االطفال وااليتام والمنكوبين والمعوذين من اخوه الرب بدولتي السودان 

 .وجنوب السودان، والذين يعانون الكثيرمن المصاعب و المتاعب واالوجاع والجوع بسبب كثره الحروب واستمرارها
 

 -وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى:

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

 وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.

 

 (  ٢:٥٢فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم" )لوقا  "
 وجميع تبرعاتكم معفاه من الضرائب.

 ( ٩:٩كو٦كما هو مكتوب فرق. اعطى المساكين. بره يبقى الى االبد" )"
 "طوبى للرحماء على المساكين، فالمسيح يرحمهم فى يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم."

 
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) 

  1بقية  قرارت المجمع المقدس ص 
 
 

، مع عمل سجل إلكترونى مبوب لتوثيق نتائج الحوارات، فيما شملت توصيات لجنة العالقات العامة الرئيسية، تسليط 
الضوء على الدور الوطنى آلباء الكنيسة واإلكليروس والعلمانيين وتأثيرهم في المجتمع من خالل مناهج التربية الكنسية 

والمنابر والميديا... ونوه إلى أن توصيات لجنة الطقوس الرئيسية أوصت بأن يقال لحن "أللي القربان" طوال السنة، وأال 
يقال لحن "أونيم ناي" وال "ياكل الصفوف" بدًءا من عيد الصعود، بينما شملت توصيات لجنة اإلعالم والمعلومات، 

ضرورة االهتمام بأبناء الكنيسة من المتفوقين والموهوبين في جميع المجاالت، والعمل على إنشاء بنك المعرفة الكنسية 
للكنيسة القبطية األرثوذكسية يتضمن كافة العلوم الكنسية بجميع فروعها، وتسجيل سير اآلباء بطاركة ومطارنة وأساقفة 

وكهنة الكنيسة القبطية األرثوذكسية خالل القرنين العشرين والحادي والعشرين وذكر القس بولس حليم أن توصيات لجنة 
شئون الرهبنة واألديرة الرئيسية أوصت بإصدار كتاب وثائقي لألديرة القبطية االرثوذكسية داخل مصر وخارجها، بيننا 
تضمنت توصيات لجنة شئون بالد المهجر الرئيسية أنه في حالة االحتياج إلى استثناءات لقوانين الكنيسة والتقليد المقدس 

نتيجة احتياجات رعوية بكنائس بالد المهجر يجب على الكاهن الرجوع إلى أسقف إيبارشيته ويمكن لألسقف الرجوع إلى 
قداسة البابا فيما أوصت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتشكيل مجلس التعليم الكنسي بواسطة قداسة البابا تواضروس 

  . الثاني كخطوة أولى لتفعيل الئحة األكاديمية الالهوتية
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 (٥:٨) مت "طوبي لالنقياء القلب ألنهم يعاينون هللا"

 

 شكر وذكري األربعين

 لالم الغاليه السيده/ إيلين متري شكير
 

يوم السبت بقلوب يملؤها التسليم الكامل الرادة هللا اقامت االسره القداس االلهي علي روحها الطاهره وذلك 
 بكاتدرائية القديسه العذراء مريم والقديس مارمينا ببكسلي سيدني.  9٢63.693٠٢الموافق

واالم الغاليه زوجة المرحوم االستاذ/ يوسف الديري مدير الشركه المساهمه لتجارة وتصدير األقطان ووالدة 
ذ حسني يوسف مدير بالتربية والتعليم بأسيوط والمهندسه سلوي يوسف زوجة المهندس طلعت تاكل من االس

نصرهللا بسيدني والدكتور يسري يوسف مدير مستشفي الجلدية والجزام بأسيوط والدكتور مهني يوسف 
 استشاري العظام بمستشفي الشامله بأسيوط والدكتوره لبيبه يوسف برعاية 

 طفل فلاير بأسيوط زوجة اللواء اسامه امين قسطندي.
وجدة كل من الصيدلي يوسف حسني والمهندس وسام حسني والسيدة ماريان حسني، ودكتورة التحاليل كريستين نصرهللا زوجة المهندس 

هاني عيد بسيدني والمرحوم المهندس مينا نصرهللا والصيدلي اثناسيوس نصرهللا زوج الصيدالنية يوستينا نصرهللا بسيدني ويوسف 
 بثانوي اسيوط ويوسف وبنيامين مهني بثانوي اسيوط.  ومريم يسري

 

بالقاهره والدكتوره  وخالة كل من الدكتور نشأت المعصراني وشقيقاته بالقاهره والدكتور ايهاب اسحق زوج الدكتوره مورين عصمت 
ايمان اسحق زوجة المرحوم الدكتور هاني فتحي بأسيوط والمحاسبه ايناس اسحق زوجة الكيميائي بولس هنري بأمريكا. وقريبة االب 

المهندس صبري سيدهم وشقيقاته وعائالت المساح باسيوط والديري بملوي والخواجات  الفاضل القمص بيشوي االنبا بيشوي واخيه 
 بجرجا

كما تتقدم االسره بكل الشكر لجميع من واساهم سواء بالحضور او باالتصال تليفونيا ويخصون بالشكر اآلباء الكهنه األفاضل وجريدة 
 وجريدة اخبار مصر. المناره ومجلة ينبوع المحبه

 
ست الحبايب ماما الغاليه ستظل سيرتك العطره امامنا وذكراك الغاليه في قلوبنا وروحك الطاهره في وسطنا، عزاؤنا انك في احضان 

 القديسين. اوالدك واحفادك

ه رينيه حلمي زوج الدكتوره جاكلين بالقاهره واالستاذ وعمة االستاذ ميشيل حلمي المحامي زوج السيده رانيا بالقاهره والمهندس ابراهيم حلمي باوراسكوم 
 زوجة المهندس سامي ميالد بقنا

 
The 12th departure commemoration of the 
late Mr Adeeb Ishak Botros was held on Fri-
day 14/6/2019 during the Holy Mass at Arch-
angel Michael & St Bishoy Church,  Mt 
Druitt. Remember us in your prayers. Your 
wife Laila, your children Fr Bishoy Botros, 
Alfred, Ghada & Mario.   
 

 الثانية عشر للمرحوم  61الذكري السنوية 
 

 أديب أسحق بطرس 
  

أقامت االسرة قداس الذكري السنوية الثانية عشر خالل القداس 

االلهي بكنيسة رئيس المالئكة ميخائيل االنبا بيشوي يوم 

 .  1162/ 1/ 61الجمعة 

أذكرنا في صلواتك:  زوجتك ليلي وأبنائك القس بيشوي 

 بطرس، الفريد، غادة، وماريو. 

 

Third Year Anniversary  
 

The Holy Mass was held on 
Sunday June 23, 2019 from 
9:00am at Saint Demiana & 
Saint Athanasius Coptic Or-
thodox Church, Punchbowl. 
 

 
 الذكري السنوية الثالثة 

 
 م الغالية/ امنا راعوث لأل
 

نسال الرب ان يعطي نييياحيا اليي روحيهيا 
الطاهرة في فردوس النعيي  وان يينيفيعينيا 
بصلواتها امام عرش رب اليميجيد يسيو  
المسيح . ويعيطيي اليعيوال واليرجيال اليي 
افراد أسرتها . وسيتيييليي ييا أميي دائيميا 

 معنا بروحك . ابنتك حنان
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