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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

دير االنبا شنودة رئيس املتوحدين باسرتاليا يشهد سيامة راهب جديد

مستشار الكنيسة األرثوذكسية: «قانون األحوال الشخصية» سينظم 
قضايا مرياث مسيحي مصر 

   أرســل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، بابــا 
اإلســكندرية، بطريــرك الكــرازة المرقســية، اليــوم 
الســبت الموافــق ۲۹ مــن شــهر يونيــو لعــام ۲۰۱۹،  
ــي،  ــاح السيس ــد الفت ــس عب ــى الرئي ــة إل ــالة تهنئ رس
والشــعب المصــري، بمناســبة ذكــرى ثــورة ۳۰ 
ــاء  ــوان .   وج ــة اإلخ ــت بجماع ــي أطاح ــو الت يوني

نــص رســالة قداســته التــي نشــرها المركــز اإلعالمي 
القــس  برئاســة  األرثوذكســية  القبطيــة  للكنيســة 
ــة  ــة القبطي ــمي للكنيس ــدث الرس ــم المتح ــس حلي بول
ــاح  ــد الفت ــي : الســيد الرئيــس عب األرثوذكســية كالتال
ــئ  ــي أن أهن ــب ل ــة يطي ــس الجمهوري ــي رئي السيس
ســيادتكم، والشــعب المصــري كافــةً، باإلصالــة عــن 

نفســي وعن الكنيســة القبطيــة المصرية األرثوذكســية 
بالذكــري السادســة لثــورة الثالثيــن مــن يونيــو، تلــك 
الثــورة الشــعبية التــي حافظــت علــى بالدنــا مــن 
ــرطتنا  ــم وش ــنا العظي ــا جيش ــي حماه ــزق، والت التم
الباســلة، والتــي مهــدت الطريــق الســتقرار المجتمــع 
فــي شــتى المجــاالت. حســبما ورد فــي موقــع جريــدة 

الدســتور . وتابــع فــي رســالته :» نصلــي إلــى هللا أن 
يهبكــم الحكمــة فــي قيــادة مصــر نحــو آفــاق المســتقبل 
لمزيــد مــن النمــو واالزدهــار لشــعبنا األبــي الوفــي».

ــة  ــن بوالي ــا شــنودة رئيــس المتوحدي ــر االنب شــهد دي
ــوم الســبت  ــاح الي ــز االســترالية صب ــو ســاوث ويل ني
ــاً  ــو رســامة األخ ديمتريــوس راهب الموافــق ۱۳ يولي
ــك قبــول  ــا شــنودة كذل ــد باســم األب مــارك االنب جدي
االخ جيمــس طالبــاً للرهبنــة وذلــك ضمــن احتفــاالت 
ــى  ــداس االله ــرأس الق ــد ت ــفيعة , وق ــد ش ــر بعي الدي
االحبــار االجــالء االنبــا دانيــال أســقف ورئيــس ديــر 
االنبــا شــنودة رئيــس المتوحديــن بســيدنى واالنبــا 
ــاء  ــاركة االب ــا بمش ــيدنى وتوابعه ــقف س ــل أس دانيي
ــاء  ــة االبراشــية  وابن ــن كهن ــر وعــدد م ــان الدي رهب

كاتدرائيــة  قدمــت  و  ســيدنى...  مدينــة  وعائــالت 
العــذراء ومــار مينــا التهنئــة إلبنهــا المبــارك الراهــب 
االب مــارك الــذى ســبق وخــدم شماســاً وخادمــاً 

ــه . ــل الرهبن ــة قب ــد بالكاتدرائي ــدراس االح لم

قــال منصــف ســليمان، المستشــار القانونــي للكنيســة 
األحــوال  قانــون  أن  األرثوذكســية،  المصريــة 
الشــخصية للمســيحيين مــن المقــرر أن يصــدر قريبــا 
. وأضــاف ســليمان فــي تصريحــات لـــ «بــي بي ســي 
ــع  ــى جمي ــت عل ــالث توافق ــس الث ــوز»، أن الكنائ ني
التفاصيــل فــي قانــون األحــوال الشــخصية  ، موضحا 
أن وجــود مثــل هــذا القانــون فــي مصر ســينظم قضية 
ميــراث مســيحي مصــر بشــكل كبيــر . جديــر بالذكــر 
، أن المــادة الـــ۳ مــن الدســتور  تنــص علــى احتــكام 
غيــر المســلمين مــن اليهــود والمســيحيين فــي مســائل 
األحــول الشــخصية لشــرائعهم ، ورغــم ذلــك يتــم 
الفصــل فــي قضايــا الميــراث بينهــم  وفقــا للشــريعة 

اإلســالمية
 حاليـًـا نحــن نســير حســب قانــون الدولة فــي الميراث.

ولكــن يمكــن التصــرف قبــل وفــاة أحــد الوالدين.فمثًال 
ــه  ــاء، وابنت ــد األب أن أوالده موســرين وأغني أن وج
محتاجــة، يســتطيع قبــل وفاتــه أن يكتــب لهــا جــزًءا 
ــة  ــزء بطريق ــن ج ــازل ع ــراث، أي أن يتن ــن المي م
شــرعية تســجل فــي الشــهر العقــاري. وتصبــح مالكة 
لهــذا الجــزء فــي حياتــه وال عالقــة لــه بالميــراث. أو 
يعطيهــا حــق الرقبــة فــي جــزء، بحيــث يصبــح ملــًكا 
لهــا بعــد وفاتــه، باإلضافــة إلــى نصيبها فــي الميراثأي 
أنــه يوجــد نــوع مــن التصــرف باســم القانــون، لتعديل 
أنصبــة الورثــة قبــل وفــاة أحــد الوالدين.فاألمور يمكن 
أن تحــل بالمحبة والقناعــة، أو بالحكمة، أو بالتصرف 
القانونــي الســليم إلقامــة العــدل بيــن الورثــة، وليــس 

ــة القانون بتنفيــذ َحْرفِيَّ

شــهد ديــر االنبــا شــنودة رئيــس 
المتوحديــن بواليــة نيــو ســاوث 
ــوم  ــاح الي ــز االســترالية صب ويل
يوليــو   ۱۳ الموافــق  الســبت 
رســامة األخ ديمتريــوس راهبــاً 
ــا  ــارك االنب ــد باســم األب م جدي
شــنودة كذلــك قبــول االخ جيمس 
طالبــاً للرهبنــة وذلــك ضمــن 
احتفــاالت الديــر بعيــد شــفيعة 
, وقــد تــرأس القــداس االلهــى 

االحبــار االجــالء االنبــا دانيــال أســقف ورئيــس ديــر 
االنبــا شــنودة رئيــس المتوحديــن بســيدنى واالنبــا 
ــاء  ــاركة االب ــا بمش ــيدنى وتوابعه ــقف س ــل أس دانيي
ــالت  ــاء وعائ ــة وابن ــن كهن ــدد م ــر وع ــان الدي رهب

مدينــة ســيدنى... و قدمــت كاتدرائيــة العــذراء ومــار 
مينــا ببكســيلى التهنئــة إلبنهــا المبــارك الراهــب االب 
مــارك الــذى ســبق وخــدم شماســاً وخادمــاً لمــدراس 

ــه . ــل الرهبن ــة قب ــد بالكاتدرائي االح

القبطيــة  للكنيســة  المقــدس  المجمــع  أصــدر 
ــا  ــة الباب ــرة برئاس ــته األخي ــي جلس ــية، ف األرثوذكس
ــرازة المرقســية،  ــرك الك ــي، بطري تواضــروس الثان
نــص «تعهــد الــزواج المســيحي» كتطبيــق إجبــاري 
بعــد انتهــاء فتــرة صيــام الرســل وننشــر نــص بنــود 

ــي: ــا يل ــد كم ــذا التعه ه
ــاة،  ــى الرع ــاب وراع ــام هللا، رب األرب ــد أم - التعه
الكنيســة  آبــاء  وأمــام  وقديســيه،  مالئكتــه  وأمــام 
حيــاة  الزوجــان  يحيــا  أن  جميعًــا،  والحاضريــن 
مســيحية، كمــا يحــق إلنجيــل المســيح، وأن يحرصــا 
ــس اآلخــر، وأن يكــون  ــى خــالص نف ــا عل كل منهم
ــة،  ــت برك ــارة وبي ــت طه ــالة وبي ــت ص ــا بي بيتهم
ــا وبيتــى فنعبــد  عمــًال بقــول الكتــاب المقــدس أمــا أن

ــرب. ال

ــى  ــى إل ــان األرثوذكس ــى اإليم ــات عل ــد بالثب - التعه
النفس األخير، وأن يحترما قوانين الكنيســة المقدســة، 

ويحافظــا علــى تقاليدهــا وطقوســها وتعاليمهــا.
ــعاد  ــبيل إس ــى س ــه ف ــا نفس ــذل كل منهم ــد بب - التعه
اآلخــر، وأن يســلكا كل منهمــا تجــاه اآلخــر بالمحبــة 
واألمانــة والتســامح والصــدق وطــول األنــاة، وأن 
يحتمــال كل منهمــا ضعفــات اآلخــر، وأن يهربــا 
بــكل حكمــة مــن فســاد هــذا العالــم التعهــد بــأال تكــون 
الماديــات ســببًا فــى االختــالف بينهمــا بــأى صــورة، 
ــة تجــاه أســرة  ــا بحــب وحكم ــال كل منهم وأن يتعام

ــر.. اآلخ
ــا  ــيحية، وأن يكون ــة مس ــاء تربي ــة األبن ــد بتربي التعه
ــوا  ــى يكون ــة، حت ــال الصالح ــى األعم ــم ف ــدوة له ق

ــام هللا ــوم أم ــال ل ــين ب ــا قديس جميعً

الدموع في عيون الجميالت
 ص ٤ 

حياة جديدة  
ص ۸ 

يحب ويصنع كذبا  
ص ۲  

العدد القادم ۲٥أغسطس ۲۰۱۹
أخر موعد إلرسال المقاالت  

 ۱۹ أغسطس   ۲۰۱۹.

۲۱ أبيب ۱۷۳٥ ش 
۲۸ يوليو  ۲۰۱۹ م 

إصدار أول : العدد ۲٤۸
إصدار ثاني : العدد ۱٥۰

ســيدنى  إيبارشــية  ۳۰شــباب  االحــد  احتفــل 
وتوابعهــا باليوبيــل الذهبــي للكنيســة القبطيــة 
ــى  ــك عل ــارة االســترالية وذل األرثودكســية بالق
كوبــري  محيــط  فــى  بحريــة  ســفينه  ظهــر 
الهاربــر أشــهر معالــم ســيدنى الســياحية والــذى 
يشــهد أضــواء األلعــاب والعــروض الناريــة 
أثنــاء احتفــاالت رأس الســنة الميالديــة مــن كل 
عــام حضــر االحتفــال االحبــار االجــالء االنبــا 
دانيــال أســقف ســيدنى وتوابعهــا , االنبــا دانيــال 
أســقف ورئيــس ديــر االنبــا شــنودة رئيــس 
ــدد  ــز , ع ــاوث ويل ــو س ــة ني ــن بوالي المتوحدي
ــن  ــان وســط نحــو ٥۰۰ م ــة والرهب ــن الكهن م
شــباب إيبارشــية ســيدنى وهنــأ كل من االســاقفة 
إيبارشــية ســيدنى قداســة  الكهنــة وشــباب   ,
البابــا تواضــروس الثانــى بابــا االســكندرية 
بمــرور ٥۰  المرقســية  الكــرازة  وبطريــرك 
ــتراليا  ــة باس ــة القبطي ــاء الكنيس ــى أنش ــام عل ع
وقدمــوا لقداســته الشــكر لزياراتهــم عــام ۲۰۱۷ 
ــذا  ــه للحضــور ألســتراليا ه ــوا بدعوت ــا قام كم

العــام كــى تكتمــل فرحتهــم باالحتفــال باليوبيــل 
الذهبــي والجديــر بالذكــر ان بــدأت الخدمــة 
الكنســية بأســتراليا فــى ينايــر مــن عــام ۱۹٦۹ 
ــى  ــا نعمــة هللا ف ــح القمــص مين ــد المتني ــى ي عل
ــادس  ــس الس ــا كيرل ــة الباب ــح قداس ــد المتني عه
البابــا  قداســة  المتنيــح  عهــد  فــى  ونمــت   ,
ــترالية  ــارة االس ــت للق ــث وأصبح ــنودة الثال ش
إيبارشــيتان وعــدد مــن األديــرة والمــدارس 
ــر لشــعب  ــال اخ ــام احتف ــة , وســوف يق القبطي
وشــباب إيبارشــية ســيدنى يــوم االحــد الموافــق 
٤ أغســطس بحضــور قــادة الكنائــس وعــدد 
مــن أعضــاء البرلمــان الفيدرالــى وبرلمــان 
ــئولين  ــض المس ــز وبع ــاوث ويل ــو س ــة ني والي
السياســيين والجديــر بالذكــر ان بــدأت الخدمــة 
الكنســية بأســتراليا فــى ينايــر مــن عــام ۱۹٦۹ 
ــى  ــا نعمــة هللا ف ــح القمــص مين ــد المتني ــى ي عل
ــادس  ــس الس ــا كيرل ــة الباب ــح قداس ــد المتني عه
البابــا  قداســة  المتنيــح  عهــد  فــى  ونمــت   ,
ــترالية  ــارة االس ــت للق ــث وأصبح ــنودة الثال ش

إيبارشــيتان وعــدد مــن األديــرة والمــدارس 
ــر لشــعب  ــال اخ ــام احتف ــة , وســوف يق القبطي
وشــباب إيبارشــية ســيدنى يــوم االحــد الموافــق 
٤ أغســطس بحضــور قــادة الكنائــس وعــدد مــن 
ــة  ــان والي ــى وبرلم ــان الفيدرال أعضــاء البرلم
نيو ســاوث ويلز وبعض المســئولين السياســيين                                                                                            
ــا دانييــل أســقف ايبارشــية ســيدني  أرســل األنب
بأســتراليا، ، كلمــة بواســطة «رســالة المحبــة» 
باســتراليا  القبطيــة  الجاليــة  أطلقتهــا  التــي 
بصيغــة الفيديــو إلــى البابــا تواضــروس الثانــي، 
بابــا اإلســكندرية وبطريــرك الكــرازة المرقســية 
ــة  ــدء الخدم ــى ب ــا عل بمناســبة مــرور ٥۰ عام
القبطيــة فــي اســتراليا أنهــم يحبــون مصــر 
ــي  ــيدني ف ــية س ــقف ايبارش ــال أس ــدة.   وق بش
رســالته حســبما ورد فــي موقع جريدة الدســتور 
:» ســيدي الحبيــب قداســة البابــا المعظــم األنبــا 
ــي  ــارك ف ــن اآلن نش ــي، نح ــروس الثان تواض
احتفاليــة الشــباب القبطــي فــي اســتراليا بمــرور 
ــة  ــة القبطي ــة الكنيس ــدء خدم ــى ب ــا عل ٥۰ عام

فــي ســيدني، 
بــدأت  التــي 
يــد  علــى 
مينــا  القــس 
نعمــة هللا بــدء 

فــي ۲٤  الخدمــة 
   .۱۹٦۹ ينايــر 
ــم  ــع :» نهنئك وتاب
بمــرور الخمســين 

علــى  عامــا 
الكنيســة فــي 
استراليا 
ونشكركم 
ألجل 
زيارتكــم لنــا 

ــل  ــارة قبي ــرار الزي ــدكم بتك ــي ۲۰۱۷ ونناش ف
يســمح..  وقتكــم  كان  مــا  إذ   ۲۰۱۹ انتهــاء 

نطلــب صالتكــم ودعائكــم «

الدســتور . وتابــع فــي رســالته :» نصلــي إلــى هللا أن نفســي وعن الكنيســة القبطيــة المصرية األرثوذكســية نــص رســالة قداســته التــي نشــرها المركــز اإلعالمي    أرســل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، بابــا 
<<ÁÈfiÁË<OL<ÏÖÁm<ÔÜ“É<Ìfâ^fl≤<ÍäÈä÷]<ãÈÒÜ◊÷<åÊÜï]Ái<^e^f÷]<Ì÷^âÖ<ìfi

إيبارشية سيدين حتتفل باليوبيل الذهيب للكنيسة القبطية بأسرتاليا
فــي ســيدني، 
بــدأت  التــي 
فــي ســيدني، 
بــدأت  التــي 
فــي ســيدني، 

يــد  علــى 
مينــا  القــس 
نعمــة هللا بــدء 

إيبارشية سيدين حتتفل باليوبيل الذهيب للكنيسة القبطية بأسرتاليا

علــى  عامــا 
الكنيســة فــي 
استراليا 
ونشكركم 
ألجل 
ونشكركم 
ألجل 
ونشكركم 

زيارتكــم لنــا 

   .
ــم  ــع :» نهنئك وتاب
بمــرور الخمســين 
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المقققاالت القمقنقالقورة ال تقعقبقر عقن ر   
الناشر  و االيقبقارشقيقة اققة القمقعقلقومقات 
المنالورة بقالقمقققاالت مسق قولقيقة القكقاتق  
لققلققجققريققدة الققحققق فققي رفقق  الققمقققققاالت 
الجارحة  و القتقي تالقعقل القخقالفقات بقيقن 

  صحاب اآلراء المتباينة 
 

 للقراء األعزاء لجريدة المنارة
 

PO Box 447  
South Hurstville NSW 2221 
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Account name  
SYDNEY COPTIC MEDIA 
ASSOCIATION 
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 ) ويمكن طل  إيصال بالقيمة المرسلة (           

 

 يح  ويصنع كذبا  
جاء في سفر الرؤيا الموحي به من الروح القدس للقديس يوحقنقا 
الالهوتي عن اورشليم السمائية المدينة الجديدة  نه لقن يقدهقلقهقا 

الن هارجا القكقالب والسقحقرة والقزنقاة والقققتقلقة   "   بع  الف ات
 40:22وعبدة االوثان وكل من يح  ويصنع كذبا" رؤ 

 
 من هم هؤالء الذي يح  ويصنع كذبا ؟

اما االن فقيقتقبقت االيقمقان والقرجقاء  " المحبة هي  عظم الفضائل  
بقل  41:  41كقو 4 " المحبقة  اعظمهن والمحبة هذه التالثة ولكن

" ألن هللا محبقةالمحبة هي هللا نفسه " ومن ال يح  لم يعرف هللا 
ا والالرور والجرائقم والقخقيقانقات تصقنقع يكم من الخطا. 4:1يو4

"توجد طريق تظهر  بمحبة كاذبة !!! لذلك علينا  ن نفحص طرقنا
  42:41لإلنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت"  م

 
بهذه المحبة  قبل يهقوذا لقكقي يقققبقل السقيقد القرب محبة الرياء : 

"  بقبلة )عالمقة ويقول السالم يا معلم وكان را السيد الرب عليه 
قبالت غقاشقة إنقنقا  كم من 14:22المحبة( تسلم  بن األنسان" لو

 نصنع كذبا .
 

: نري  منون  بن الملك ااوا يح  ثامار بل ويصقل محبة الالهوة 

وجر  بعد ذلك انه كقان البالقالقوم بقن   الي حد المرض حبا  بها "
واحصقر  ااوا اهت جميلة اسمها ثامار فاحبها امنقون بقن ااوا  

 ن القحقققيقققة لقم   4: 41صم  2امنون للسقم من اجل ثامار..." 
يكن  منون يح  بل كان يالتهي    نه كان يكذب في محبته لقيقنقال 
شهوته  وكم من الالهوات يعطي لها  سم المحبة. لقذلقك  وصقانقا 

وال تالته امراة قريبك وال تالته بيت قريبك وال حقله وال عقبقده  " 
 24:0تث  وال امته وال ثوره وال حماره وال كل ما لقريبك"

 
غير مقجقانيقن عقن شقر المحبة الحقيقية ال تقبح "محبة التقبيح: 

بالر  و شتيمة بالتيمة بل بالعكس مباركين عقالقمقيقن انقكقم لقهقذا 
"ال بقذم بقعقضقكقم بقعقضقا  ايقهقا  9:1بق 4اعتيم لترتوا القبقركقة"

 .44:1الخوة"يع
 

: المحبة الحقيقة ال تعرف الغيرة المقرة وال محبة الغيرة والتحزب
النكم بعد جسديون فإنقه إذ فقيقكقم التحزبات واالنقسام والخصام "

حسققد وهصققام وانالقققققاق  لسققتققم جسققديققيققن وتسققلققكققون حسقق  
"المحبة ال تحسد. المحبة ال تتفاهروال تنتفق....   1:1كو4" البالر

ولقكقن "   0  1:41كقو4ال تحقد وال تظن السوء وال تفرح باألثم"
ان كان لكم غيرة مرة وتحزب فى قلوبكم فال تقفقتقخقروا وتقكقذبقوا 

بل  ننا نتجاسر احيانا  ونقول  ننا نقحق  هللا  41:1"يععلى الحق 
ونطيل الصلوات ونمارس االصوام وربقمقا نالقتقر  فقى هقدعقات 
روحية ونحن فى الحقيقة نكذب فى المقحقبقة الن القرب يقؤكقد ان 

ما    41:41 حبنى احد يحفظ كالمى"يو
موقفك من كالم السيد الرب؟ هقل نقرجقع 
سويا  ونقر  الموعظة عقلقى القجقبقل مقن 
انجيل معلمنا مقتقى القبقالقيقر اصقحقاحقات 

ونكون  مناء ان نحكم هل نحفقظ  0 6 4
كالمه ونعمل به  هل يحق نتبعه ونسقمقع 
صوته ونقرفق  صقوت القغقريق     " 
والخراف تتبعه ألنها تعرف صوته و مقا 
الغري  فال تتبعه بل تهرب منه ألنقهقا ال 

   6  0:45"يققوتققعققرف صققوت الققغققربققاء
 هاف يا اهوتى األحباء ان يصير صقوت 
هللا غققريققبققا  عققلققيققنققا وان يصققبققح صققوت 

الغرباء هو المحب  لنا  فلنحتمل صلي  المحبة الحقة ونالتر  فى 
احتمال الضيقات والجهاا ضد الذات والرغبات واللذات النفسانيقة 

 ونقدم المحبة التى تبنى وال تعتر.
 

 يا ليتنا نحفظ هذة الوصية الجديدة:
وصية جديدة انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا . كما احببتكم  نا "

 11:41يوتحبون انتم ايضا  بعضكم بعضا "
 

 القمص تاارس سمعان
 وكيل عام اإليبارشية

http://www.enjeel.com/bible.php?bk=46&ch=13&vr=13#ver13
http://www.enjeel.com/bible.php?bk=10&ch=13&vr=1#ver1
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 7  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

دروس  ظظل   –عظظ ظظ  عظظل هي الشظظهظظيظظد   ظظاريظظنظظا 
  حياتهاي

 
كان والد   الرب يخرج  ل الجافي حالو  ه .2

القديس  الشهيد  الع يم   ظاريظنظا يظدعظي 
داسيوس ولقد عينه دقظدظديظانظوس ر ظيظس 
كهن  االوثان في انطاكي  بيظسظيظديظ  وهظي 
غير انطاكيظ  الظعظ ظمظي . كظان داسظيظوس 
 خدصا لعباد  االوثان .  وعظنظد ظا بظدظ ظ  
القديس   اريظنظا عظا ظهظا الظخظا ظس  ظاتظ  
والدتها وهي تعبد االوثان  ظلظو والظدهظا   
 فقرر والدها ان يسند رعايتها الي  ريب  .

اهمي  تربيظ  اطظلظالظنظا فظي  ظخظافظ  الظرب  .2
كظانظ  هظ ه   بواسط  الكنيس  والظبظيظ  ه

المربي  تقطل بدد  ص ير   جاور  لمدين  
إنطاكي  بيسيدي  تبعد عنها حوالي خمظسظ  
ا  . هناك عاش   ارينا  ع المربي  القديس  بعظيظدا عشر  يالا
عل أوثان أبيها وعل  مارساته. كان  ه ه المربي  عظدظى 
قدر كبير  ل اإليمان، والورع و حب  المدك المسيح، كظمظا 
كان   ولع  بسير القظديسظيظل وتظعظالظيظمظهظذ. عظاشظ  هظ ه 
الطلد  تتمتع بظبظركظال الظمظربظيظ  الظلظاعظدظ  ال تسظمظع إال 
الصدوال واالبتظهظاالل، وال تظرال إال الظوداعظ  واإليظمظان 
والرجاء. استطاع   ربيتها أن تدقنها اإليمان الحقيقي، ال 
بالكالم فقط بو بالقظدو  الصظالظحظ ، والظمظعظا ظدظ  الظرقظيظقظ  
والعطف الحاني والنبو في الخد  . شعرل  ارينا في هظ ا 
البي  بالراح  واللرح ال ي أنساها والديها بسبب  ا رأته 
ولمسته  ل  ربيتها المظسظيظحظيظ   ظل رحظمظ  وإنسظانظيظ ، 
ا وتعدق  بها نلسها وشظبظ  عظدظى  فأحبَّ   ربيتها حباا جما
الخدق الكريذ  ل شجاع  وطهار  وصدق  ع الناس و ظع 

 نلسها.
عظاشظ   ظاريظنظا  ظع   اهمي  البعد عل اال اكل المعلظر  ه .3

 ربيتها عشر  سنوال حتى بد   الخا س  عشر . و ظال 
أبوها وهي في ه ه السل، فلضد  القديس  البقاء في بي  
 ربيتها. كما كان   ربيتها تعتبر بقاء  ارينظا  ظعظهظا بظعظد 

 وفا  والديها  ل نعذ المسيح عديها.
سظمظعظ     اهمي  االقتداء بحيا  الشظهظداء والظقظديسظيظل ه   .4

 ارينا  ل  ربيتها الكلير  ل سيظر الشظهظداء الظقظديسظيظل، 
عل ثباتهذ في اإليمان واستبسالهذ أ ام الظحظكظام والظوال . 
سمع  عظل الشظهظداء ااطظهظار أنظهظذ كظانظوا يظتظسظابظقظون 
لدشهاد  ولسلك د ا هذ  ل أجو ع ذ  حبتهذ فظي الظمظدظك 
المسيح. فنهض  تصدي قا د ه يأيها السيد المتحنل؛ أن  
تعرف ععف البشري . وأنا أسألك أن تقويني لظكظي أغظدظب 

 المضاديل لك وأقدم لك السبح إلى اابد. آ يلي.
يجب ان نعدذ ان الهنا وفادينا الرب يسوع يعظطظيظنظا قظو     .5

وفظي أحظد اايظام قظدم الظوفظارنظوس    وهيب  ا ام النظاس ه
الوالي الجديد إلنطاكي  بيسيدي ، وكان  كدلاا بالقبض عدى 
المسيحييل وتع يبهذ. وفيما كان  ع جظنظوده يظلظتظ  عظل 
المسيحييل إذا بالقظديسظ   ظاريظنظا خظارجظ   ظع  ظربظيظتظهظا 
فأبصرها وهو جالس في  ركبته ورأال جمالها فعزم عدظى 
أن يتخ ها زوج  له  هما كدّله ذلك. أرسو جنوده لدقبظض 
عديها فدما هموا ب لك شرع  تصدي قا د ه يارحمظنظي يظا 
هللا  خدصي وال تهدك نلسي  ظع الظكظلظار وال حظيظاتظي  ظع 
سافكي الد اء وال تتخدى عني، لئال يُهدك اآلثظمظ  نظلظسظي، 
ويدنّسوا  سا عي وي يّروا فهمي، بظو أرسظو  ظل الظعظالء 
وا نحني نعم  اتقوال بقوتك؛ وأثب  ب ير جزع وأجظاوب 
ه ا النجس بحسب سؤاله، اني أن ر نلظسظي الظمظسظكظيظنظ  
كظظالشظظا  بظظيظظل الظظ  ظظاب الظظخظظاطظظلظظ ، أو كظظالظظعظظصظظلظظور بظظيظظل 
المقتنصيل، وكالسمك  في شباك الصياديل. فتعاَل إلظىَّ يظا 
سيدي يسوع المسيح وخدصني  ل يد ه ا الكافر النجس، 
ولك ينب ي السبح والكرا   إلى اابد. آ يلي. ولما فرغ  
المختار   ارينا  ل  ناجا  الرب يسوع رجع الظجظنظد إلظى 

يلذ نتمكل  ل القبض عدظى هظ ه الصظبظيظ  الوالي قا ديله 
ي، فظاعظطظرب الظوالظي بظمظجظرد انها تدعو باسذ المسظيظح
 سماعه أن اللتا   سيحي .

يجب ان ال نتلاوض في التخدي عل عقيدتنا  ظهظمظا كظان    .6
ا وحّركه الشيطان ليُظرهظب هظ ه :     اللمل غضب الوالي جدا

اللتا  الص ير  بآالل التع يب والظتظهظديظد بظالظمظول. فظأ ظر 
جنوده أن يحضروا )الجاري ( أ ا ه فدما أحضظروهظا قظال 
لها الواليه ي ل أي جنس أن ؟ي أجظابظتظه أنظا نصظرانظيظ  
؟ و ظا  ولس  بأ  ي. فقظال لظهظاه يفظمظل أيظ  قظبظيظدظ  أنظ  
؟ي أجابته القديس   ارينا قظا ظدظ ه يأنظا  ظل قظبظيظدظ   اسمك 
يسوع المسيح واسمي  اريناي. قال لها الظوالظيه يفظأنظ   

الظ ي صظدظبظه  يسظوع الظنظاصظري الظجظدظيظدظيتدعيل بظاسظذ 
اليهود؟ي أجاب  القديس ه ينعذ؛ أنظا أدعظو بظاسظمظه وإن 
كن  لس  أهالا لكي ينعذ عدى نلسي الضعيل  ويخظدظصظنظي 
 ل كلرك ونجاس  قدبكي. عند ذلك أ ر الوالي أن يتحظلظ  
عديها حتى ال تدخو المدين . فدمظا دخظو الظوالظي إنظطظاكظيظ  
ليقدم ال با ح والظبظخظور آللظهظتظه أ ظر بظقحضظار الظقظديسظ  
 ارينا. ولما  لد  بيل يديه قال لهاه ياعدمظي يظا  ظاريظنظا 
إني أشلق عدى شبابك وحسل بها ك، فظارجظعظي واطظيظعظي 
أوا ري واسجدي واذبحي لظللظهظ  فظتظنظالظي  ظنظي أعظ ظذ 
العطاء، ويكون لك ب لك فضظو عظدظى غظيظركي. فظأجظابظتظه 
القديس  المختار  يإني ال أتزعزع عل عبظاد  هللا الظحظي؛ 
وإني أذبح ذبيح  الشكر هلل الع يذ  خدص الجميظع. وإنظي 

حينئظ  خظاطظبظهظا الظوالظي أتمسك بعبادته وحده إلى اابدي. 

ه يبه ا اإلصرار يا  ارينا ستعرعيل نلسك  لظدظعظ اب  قا الا
الشديد، وتُبتر أعضاؤك بالحديد والنار. وستجتازيل نيران 
غضبي، وليظس  ظل يظخظدظصظك  ظل يظدي سظوال طظاعظتظك 
اوا ري، وتخديك  عل عظنظادك  هظ ا، فظتظسظجظدي آللظهظتظي 
. وإن فظعظدظ  هظ ا أغظدق  وتربحيل نلسك  وتحل يل جمالك 
عديك أثمل العطايا وأرفعك إلى أعدى المراتب، فتصظيظريظل 
لي زوج  وتصبحيل  ظل اا ظيظرالي. أجظابظتظه الظقظديسظ  
قا د ه يأت ل أني أفزع  ل تهديداتك؟ أنا أؤ ل أن إلظهظي 
الصالح سوف يقويني ويرسو لظي عظوناظا  ظل قظدسظه. أنظا 
أعدذ أنه ليس لك سدظطظان إال عظدظى جسظدي، أ ظا روحظي 
فديس لك سدطان عظدظيظهظا كظمظا يظقظول إلظهظي فظي إنظجظيظدظه 
المقدس... وأ ا أنا فقني عدى أتذ استعداد لقبول أي ع اب 
لكي يؤهدني ه ا لدراح   ع الع ارال الحظكظيظمظال الظدظواتظي 
فُزن بالعريس الحظقظيظقظي يسظوع الظمظسظيظح، وصظرن أهظالا 
لدمضي  عه إلى العرس. ان سيدي يسوع المسيظح الظ ي 
أعبده ب ل نلسه لدمول  ل أجدنا، وأنا لس   ستحظقظ  أن 
أب ل جسدي وأن أحتمو جميع الع ابال  ل أجظدظهي. عظنظد 
ذلك أ ر الوالي أن تُربط يداها بالحبال وأن تظقظيظد رجظالهظا 

 وتضرب بالعصي والسياط.
يجب ان نعدذ ان هللا ا يل وعادل ويرسو لنا  عظونظتظه  ظل  .7

كظان نظ ظر      خالل قواته السما ي  في الوق  المظنظاسظب ه
ا إلى السمظاء وهظي تظقظوله يإلظيظك يظا رب  القديس   تجها
رفع  نلسي. إلهي عديك توكد ، فظال تظدعظنظي أخظزال وال 
تشم  بي أعدا ي، ان كو  نتظ ظريظك ال يظخظزون؛ لظيظخظز 
ال ادرون بال سبب... انني احتمو ه ه الع ابال  ظل أجظو 
اعترافي باسمك القدوس. ارسو رحظمظتظك وتظحظنظنظك لظكظي 
يتحول حزني ه ا إلى فرح.ي وبينما كان  القديس   ارينظا 
ظا حظتظى  ترنذ  سبح  كان الجند يضربظونظهظا عظرباظا  ظبظرحا
ا، وعند   ظهر لها ر يس  تمزق جسدها وسال د ها غزيرا
المال ك  الجديو  يخا يو وقظال لظهظاه يعظ ظيظذ إيظمظانظك يظا 
 ارينا، تقو  في اإليمان أكلر ان باعترافك الظحظسظل تظحظيظا 

 نلسك وستناليل المعمودي  المقدس ي.
يجب ان ال نسظمظع لصظول اولظئظك الظ يظل يظريظدون ان    .8

وكظان   يهدكونا بسبب العطف الزا ف او المحب  الخاطئظ  ه
الشعب الواقف ين ر إليهظا ويظبظكظي وقظال بظعظضظهظذه ييظا 
 ارينا إن جسدك الجظمظيظو الظمظشظرق أهظدظكظه هظ ا الظوالظي 
القاسي، وهو  ز ع أن يمظحظو اسظمظك عظل وجظه اارض 
فاخضعي اوا ظره وآ ظنظي بظآلظهظتظه حظتظى تظخظدظصظي  ظل 
ع ابه.ي فأجاب  الظقظديسظ  قظا ظدظ ه يإن هللا قظد أعظانظنظي 
وأرسو ر يس المال ك   يظخظا ظيظو لظي وحظمظو عظنظي هظ ه 
اآلالم، وشلي أوجاعي وقواني وكشف عل عينظي فظرأيظ  
عجا ب الرب، فماذا تريدون أنتذ يا قدظيظدظي اإليظمظان؟ فظقن 
كان جسدي يهدك، فقن روحي تتجدد، وتظكظون  ظع أرواح 
الع ارال الحكيمال. أ ا أنتذ فاسمعوا وآ نوا بظالظرب فظقنظه 
يسمع لكو الطالبيل إليه. أ ا أنا فال أسظجظد آللظهظ  بظكظمظاء 

 عمياء  صنوع  بأيدي الناسي.
أ ر الوالي أن يمشطوها بأ شاٍط  ل حديد. ثظذ اودعظ      .9

 السجل.
وكظان   يجب ان نظعظدظذ ان تسظجظيظو الظتظاريظ  هظام جظدا ه   .01

ثاؤفيموس كاتب سيرتها يحضر لها الخبز والماء  ل عند 
 ربيتها  ل طاق  السجل وكان  تكتب لظه كظو  ظا يظحظد  

 لها.
ه  فبينما كانظ   ان حيا  الصال  هي اساس حيا  القداس    .00

تصدي في السجل  في الديو ظهظر لظهظا  ظيظخظا ظيظو ر ظيظس 
المال ك  ورشمها بعال   الصديب المقدس، فظتظالظشظ   ظل 
جسدها كو جراحاتها وأوجاعها، وكان  تن ر إلى الضظوء 
المحيط بالسجل وكان أبهى  ل عوء الشمس. ثذ قال لها 
ر يس المظال ظكظ ه يتظقظو  يظا عظروس الظمظسظيظح الظقظديسظ  
؛ سظتظقظاتظدظيظل عظدوك   المختار   ارينا فستناليل  ظا سظألظ  
ا لظوجظه وتظ ظدظبظيظنظه، وسظتظنظالظيظل  الشيطان وتن رينه وجها
المعمودي  المقدس ، وسترتلع روحك إلى النعيذ اابدي.ي 
ثذ أعطاها  يخا يو السالم وصعد إلى السماء بمجد ع يذ. 
وبقي  القديس   ارينظا تصظدظي إلظى الصظبظاح، حظيظل أ ظر 

 الوالي باستدعا ها.
لما حضرل ون ر إليها لذ يَر في جسمها شيئاا  ظل أثظر     .02

االذ فقال لهاه ييا  ارينا بحق قد ظهر سظحظرك الظيظوم ي 
فقال  لهه يلس  بساحر ، بو أنا عبد  ليسوع الظمظسظيظح، 
واآلن لتلضح أن  وأوثانك النجس ي. حينئظ  أ ظر الظوالظي 
ه يحظتظى أبصظر إن كظان  أن تنشر بظمظنظشظار حظديظد قظا ظالا
المصدوب يخدصك  ل يديي، ثذ أ ظر أن يظقظطظع لظحظمظهظا 
بالسكاكيل، وتطرح في السجل حتى يظنظتظل جسظدهظا ظظاناظا 
أنها  ات . فما أن دخد  السجل حتظى أتظى إلظيظهظا ر ظيظس 
المال ك   يخا يو وقال لهاه يتقو  لت دبي أعداءك وت لري 
بقكديو اللرح.ي ثظذ رشظمظهظا بظعظال ظ  الصظدظيظب الظمظقظدس 

ا.  فعوفي  تما ا
بظيظنظمظا هظي قظا ظمظ  :    يجب ان ال نخاف ابدا  ل اي شظ   .03

تصدي خرج إليها  ل أحظد أركظان السظجظل تظنّظيظل عظ ظيظذ 
 لزع، فعند ا رأته القديس  فزع  وركع  تصدى قظا ظدظ ه 
يأيها اإلله غير المن ور ال ي ربظط الشظيظطظان وحظّو  ظل 
ربطهذ الشيطان،  حظيظي الظمظوتظى، وكظاسظر قظو  الظتظنّظيظل 
الع يذ، أن ر إلّي وارحمني اغدب هظ ا الظوحظ  الظرديء 
بقوتكي. وتقدم التنّيل  ل القديس  وفظتظح فظاه وابظتظدظعظهظا 
وكان  يدا القديس   رفوعتيل بعال   الصدظيظب وهظي فظي 
جوف الوح ، فانشق جوفه وخرج   نه القظديسظ ، ولظذ 

 يمسها أذال، أ ا التنّيل فمال لوقته.

يظظجظظب   .21
ان ال 
نسظظمظظع 
لصظظول 

ظد   ارينا واقل  تصدي ثظذ الظتظلظتظ  إلظى   الشيطان ابدا ه
ركل السجل اايسر فرأل الشيطان بشظبظه إنسظان جظالساظا 
عدى اارض وقد عقد يديه عدى ركبتظيظه. فصظدظ   ظاريظنظا 
قا د ه ييا سيدي يسوع المسيح بدء الحكم   دك الظمظدظوك 
صخر الدهور، أشكرك يا إلهي صخظر الظمظدظتظجظئظيظل إلظيظه، 
 دبر السا ريل، إكديو الع ارال،  ظخظدظص الظعظالظذي. فظدظمظا 
صد  أ سك  الشيطان بيدها فقال لهاه ييا  ارينا اطيعظي 
الوالي فيما يأ رك بهي. فالتلت   ارينظا حظولظهظا ووجظدل 
 طرق  فأخ تها وشرع  تدق بها رأس العدو ثذ وعظعظ  
قد ها عدى عنقه، وقال ه يكف عني يا شرير فظقن إلظهظي 
يخدصني  ل كو خطي  اني بالحق أعبدهي. فدما قال  ه ا 
أشرق عديها نور باهر فظي السظجظل وظظهظر لظهظا صظدظيظب 
المسيح وشبه حما   فظوقظه؛ وقظالظ  لظدظقظديسظ ه يأيظتظهظا 
الع راء القديس   ارينا قد أعد لك إكديو النور واللرح وها 

عظادل وربظطظ    أبواب اللردوس  لتوح  في انظتظ ظاركي.
الشيطان بعال   الصديب ويصدّب ي عدى اارض فانشق  

 وصارل هاوي  وانطرح فيها.
يجب ان نحتمو االالم  ل اجو اسذ السيد المسيح ونظلظق    .21

في ال د أ ر الوالي بقحضظار الظقظديسظ    ان هللا  عنا دا ما ه
وأعاد عديها أوا ره بالسجود لألصنام، ولما رفضظ  أ ظر 
جنده أن يجروها ويعدقوها ثذ يحرقوها. فلعو الظجظنظد كظمظا 
أ رهذ الوالي ثذ إزاء إصرار القديس  عدى عظدم اإلذعظان 
اوا ر الوالي بعباد  أصنا ظه أ ظر الظوالظي أن تُظربظط يظدا 
 ارينا ورجالها وأن توعع في  اٍء ي دي. فدما فعو الجظنظد 
وألقوا القديس  في الماء ن رل نحو السماء قا د ه يأيهظا 
الساكل في السماء أسألك أن تحو ربطي، وأن تظجظعظو لظي 
ه ا الماء  عمودي ؛ وألبسني ثوب الخالص. وانزع عظنظي 
اإلنسان العتيق، وألبسني الجظديظد، واجظعظدظنظي أهظال بظهظ ا 

عظنظد ذلظك   العماد ار  الحيا  اابدي ، وثبّ   فيَّ إيمانظيي.
حدث  زلزل  ع يم  وانحد  رباطال  ارينا وغطس  فظي 
الماء ثظال   ظرال بظاسظذ اآلب واالبظل والظروح الظقظدس 
وخرج   ل الماء وهي تسظبظح هللا. ثظذ جظاء صظول  ظل 
ه يأيتها المبارك   ارينا  السماء سمعه كو الحاعريل قا الا
ها أن  قد اصطب   بالمعمودي  الظمظقظدسظ . طظوبظاك  انظك 
استحقق  إكديو البتولي .ي في تدك الساع  آ ظل كظلظيظرون 
واعتمدوا في الماء ونالوا إكديو الشهاد  حينئ  أ ر الوالي 

 بقطع رؤوسهذ جميعا بحد السيف.
ا عظدظى أوثظانظه  .06 تحقق الوالي أن وجود  ارينا يشكو خظطظرا

وعبادتها فأ ر بقطع رأسها. فأخ ها الجندي المكدف بهظ ا 
وخرج بها خارج الظمظديظنظ  وهظنظاك قظال لظهظا أنظه يظؤ ظل 
بالمسيح وقاله يإني أن ر يسوع المسيح  ع المال ظكظ .ي 
حينئ  قال  له القديس ه أسألظك أن تظمظهظدظنظي قظدظيظالا لظكظي 
 أصدي، فأذن لها فشرع  القديس  المختار   ارينا تصدي.

ان القدو  الحسن  تجعو االخريل يظؤ ظنظون بظربظنظا يسظوع  .07
وعند انتهظاء صظالتظهظا صظارل لظدظوقظ  زلظزلظ   المسيح ه

ع يم ، وإذا بالمخدص  ع المال كظ  الظقظديسظيظل يظوافظون 
ا؛ وطرحظ  نظلظسظهظا  القديس  المختار  فارتعدل  ارينا جدا
عدى اارض أ ام المخدص فقال لهاه يال تخافي يا  ارينا، 
لقد أتي  إليك  اكمو لك جميع طدباتظكي. و ظد السظيظد يظده 
وأقا ها وقال لهاه يقو ي يا  ارينا، طوبظاك انظك ذكظرل 
في صالتك جميع الخطا ، وسأعطيك  كو  ا طدظبظ   وأكظلظر 

  ما طدب ...ي
هنا قال  القديس  لظدظسظيظافه يأيظهظا اا  افظعظو  ظا أُ ظرل بظهي. 

فأجابهاه يال أستطيع أن أقتو عبد  المسيظح الظمظبظاركظ .ي فظقظالظ  

الشهيد  المختار ه يإن أن  لذ تتمذ  ا أُ رل به فديظس لظك  ظعظي 

نصيب في  دكول السموالي. عند ذلك تقدم السيّاف  رتعباا وقطع 

رأس الشهيد  الظقظديسظ  وهظو يظقظوله ييظا رب ال تظقظذ لظي هظ ه 

الخطي ي. ثذ قطع رقبته عدى اسذ إله الشهيد  ووقع عل يميظنظهظا. 

عند   تزلزل  اارض وهرع كليرون  ل المرعى وذوي العاهال 

إلى جسدها يتباركون به ويطدبون شلاعتها، فبر وا  ل أ راعهذ 

وعاهاتهذ، ورأال كليرون المال ك  يزفون جسد الشهيد  قظا ظدظيظله 

يليس لك شبيه يا ربي. وآ ل جمع غلير واستشهد أكلرهذ حيل 

رأوا  جد شهاد  القديس  المختار   ارينا ونظالظوا أكظالظيظو الظمظجظد 

  عها.
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 
 الدموع فى عيون الجميالت

لم اشاهد إمراه جميله إال وفى قلبها مرارة 
وإنكسار وفى عيييايهيا .ميداي  يدا ي  مي  
مارلي  مدنرو اشهير جيميييلس السيييايميا 
والتى أنيهيح ايييابيهيا  ياالنيتي يار وايتيى 

االميراس الشهيراس مثل االمييرة . يانيا ايم اليكيثييير واليكيثييير مي  
 الجميلس اللبى  اطبق عليهم مثل )قيراط اظ وال قاطار جمال(

االميرة هيا او )اياه(  اح الي يسييي  ميلين االر.ت واال يح  ييير 
الشقيقه للملن عبد هللا ملن االر.ت وزوج  اياميم . يى مي يميد  ي  

جاء بربيبهيا فيى الي يشير االواىيل عيليى مسيتيد    –راشد المكتدم 
اميراس ال الم واالفضل على مستيد  الي يليم والير ياعي  والي يميل 

 الخير ي 

وهى اول إمراة عر ي  سفيرة للادا ا ال سا  والمشرف  على بيايفييي  
 رامج الغ اء ال المى لألمم المت دةي ام عياح رسدال ليليسيلم عيام 

 7002ومانح رىيس  للب ا. الدولى لليفيروسييي  مي  عيام  7002
 ي 7002واتى 

فى الدورة االولمبي  والتى إن قدس فى مد ا  سيدنى االسترالي  عيام 
بقدمح الفر ق االر.نى الر اعى الدولى للفروسيي ي ميانيح  7000

ش ل  م  الاشاط وال يد   وقد إلتقييح  يهيا وقيتيهيا عيمي  اليدفيد. 
المشترم  ايث ماح أقدم  التغطي  للدورة االولمبي  لب ض الجراىد 

 ال ر ي ي 

والنها فارسي  أصيل  مثلح االر.ت فى السباق اليدوليى فيى ميد ياي  
أسبانياي وهى ا ضا رىيس  ملي  . ى الطبيي  ليليخيدمياس االنسيانييي ي 
وبتميز  قدر هاىل م  االاساس االنسانى ولها ش بييي  جيارفي  فيى 
االر.ت وطاها وم لن  اقى البلدات ال ر ي ييي ولك  ر يم ميل كلين 

 الدمدا فى عيدت الجميلسيي! 

ارمح م  امها عليا طدمات، الفلسطياب  والتى ميابيح فيى ايا.  
طاىرة ور م اب الملن اسي  وبدليله لها ولك  ايرميات مي  االم 
شىء ا ربماماي ب لمح فى أنجلترا م  المرال  اال يتيداىييي  وايتيى 
التخرج م  جام   أمسفدر. البر طاني  ايث .رسح فيها السيياسي  
والتار خ واالقتصا. وب مل ال  جاسيياس االر.نييي  واالميارابييي  

 واالنجليز  ي 

إلتقح   امم االماراس الشيخ م مد    راشد الميكيتيدم الي    يهيره 
 72جمالها وابها للخيدل وأصدلها الكر م  وبزوجها وهد  كبرها 

عام وبغاعح ع  ه ا الفارق مما بغاعيح عي  اليفيارق اليثيقيافيى 
وال لمى فهى مبرس وبرعرعح فى  لد أور ى وهد م دو. الت لييم 
 درج  مبيرة و.راستيه ال بيتيجياوز شيهيا.ة اليتيخيرج مي  اليكيلييي  
ال سكر   االنجليز   التى ال بشترط أ  شها.ة .راسييي  وال ايتيى 

 الثاند ي 

أعدامي أميا  2عام والشيخ زا د  00وانجبا طفله وهى الشيخ  جليل  
هى رفضح لقب شيخ  وبمسكح  لقب أميرة  يايح اليميلين اسييي  

 ملن االر.تي

مليدت نسم ي و. ى اانيى  7.2االماراس إاد  .ول الخليج ب دا.ها 
.ول االماراس اراء وبتميتيب  ييايتييياط عياليى مي  اليايفي  واليغياز 
الطبي ى ومرمز بجار  هام وماطق  بجار ي  ايرة ال  يدفيب فيييهيا 

 المستثمروت أ  عراىبي 

طفل و  اول أت  سيدل  72نساء وله  2راشد المكتدم متزوج م  
ستار م  الكتمات على ايابه الخياصي   يزوجيابيه وأوال.هي هير يح 

عاما ولك  فشلح، واعيييدس  01إ اته شمس الى  ر طانيا وعمرها 
لد ى و قيح ما زل  م جدزة فى أايد  اليقيصيدر وميتيبيح عيليى 
االنترنيح )أر د أت أعيش انسان  اياة طبي ي  إلمرأة شا  ( عمرها 

عام واعترفح انها بت رض لل اف واليتيايكيييل مي  أ يييهيا  22االت 
 اامم . ىي

عاما هر ح قر با م  . يى عي   22هااك أ ضا ا اته لطيف  عمرها 
طر ق الب ر  مساعدة عا   مخا راس فرنسىي وليكي  اعيتيقيليتيهيا 
قداس الكدماندوس واجبروها على ال د.ة للماراس   د وصيدليهيا 
لشداطئ الهادي اربيفي يح اصيداس ميايقيمياس ايقيدق االنسيات أت 
االميرة شمس واالميرة لطيف  هر تيا  سيبيب قسيدة وسيم مي ياميلي  
االبي ونشرس وماالس األنباء )مجل  فدر    يدليييسيى( االسيليدب 
التر د  القاسى  خلف ما  يبيدو ليلي ياليم مي  صيدرة اياميم . يى 
الليبرالى المت رر المد.رت  ياما هااك شكل مختليف بيمياميا .ا يل 

 القصدر الملكي ي 

م  المممد انه مجتمب كميدر  مياي  وال.ة اليميرأة وايتيى وفيابيهيا 
  طى السلط  المطلق  للب واالخ والزوج لت د د ايرمي  اليميرأةي 
والمرأه م روم  أجتماعيييا وبيفيرض عيليييهيا اليقيييد. اليميربيبيطي  

واتى فى الجام ياس ميميايدا اال يتيلط   – ال ا.اس القبلي  البدو   
وال سمح للفتاة  ياليخيروج ميب شياب واليبياياس  سيتي يميلي  أسيمياء 
مست ارة علي االنترنح و ت ا ل   الخطي  ليليخيروج مي  اليميايزل 
وإربداء  طاء الدجه ل دم الت رف عليه  و خفيي  اليميد يا يل عي  
عاىلبه  وإكا بدرطيح أايدهي  فيي عيلقي  ميب رجيل بيتي يرض 
للضرب والجلد والسج  ور ما القتل  داعي الشرفي وجميب  ياياس 

 ال كام والملدك هم االمثر م اناة في الدط  ال ر يي 

االميرة الجميل  هيا ييي هر ح الي المانيا ام أنجلترا وم ها طفيليييهيا 
)وااد والادت( مليدت جايه استرليايي وب يش في قصيرهيا  20و 

مليدت جايه استرليايي وقيل انه مات عليهيا  52 لادت ال ي  قدر ب 
عغدط للتد ل في سياس  االر.ت  هدف بد ير انقلب علي اليميلين 
عبد هللا ورفضح  اح االصدل، وله ا لم بيليجيل اليي أ يدهيا ميلين 
االر.ت وفضلح انجلترا ايث بر طها  االسرة المالك  البير يطيانييي  

صداق  طد ل ي فدالدها الملن اسي  ب لم مل مرااله في  ر طانيييا، 
واالمير بشارلز سافر االر.ت  صيصاً للمشارم  في جااز اليميلين 
اسي ي وم  الداعح هااك ااتداء ملكي لها اتي أت الم امي  التي 
بم ب يياها هي نفسها م امي  الملك  البر طاني ي والقاندت االنجليزي 

 ماب أعا.ة الطفلي  لدالدهميا قيبيل 
السيي  الييقييانييدنيييي وقييد شييدهييدس 
االميرة هييا ميب االمييير بشيارليز 
وزوجته ما  أ ام في رايلي  عيليي 

 اليخح الملكيي 

أما اامم . ي فقد أعل  مدو ا انهيا 
 الاسب  ليه قيد ميابيح ر يم أنيهيا 
مانح أاب الزوجياس اليي قيليبيه، 
ولك  فق   ر د أطفالهي وليايايتيقير 

 ما ستلبي  ه اال امي 

وألت الييييدمييييدا فييييي عيييييييييدت 
الجيميييلسيي ييي وليكي  يي هياياك 
فرق االميرة هيا ليهيا سيايد ميا.ي 
وسلط  وإبصياالس عيليي جيميييب 

 المستد اسي 

ولك  يي ما  ال المرأة ال ا.   يي المقهدرة يي المضغدطي  واليتيي ال 
ساد لهاييي   دطها ال جز م  مل جانب، وال اف سداء  ياليليفيظ أو 

  اليد !!

أمتب ه ه السطدر  ااء علي  بر بصدر جيراىيدنيا اليميصير ي  فيي 
عياميا بيغيافيليه  20عاما  صي يبي  زوجيهيا  20فترة قر ب  ) سيدة 

 وبات ر فدق مد ري علي الداىري   د عزوم   طاطا يي( 

البست جب ييي أنه ش در عارم  القهر ي اي   دأس أقرأ اليتيفياصيييل 
 المرعب  لل ا. ي 

اكا تهم  دأس اي  كهبدا لز ارة شق   يميليكيدهيا وبي يتياج ليبي يض 
الصيان  والتجهيزاسي اليطير يق ميات عيامير  ياليخياياق واليايرفيزة 
وعصبيته الم تا.ة والملفح فى الت قيقاس أت اليزوج ميات  يمنيبيهيا 
فق  على ا ه؟ على أت ا اهم الق ورمى ش ير الي يلقي  فيى .ورة 
المياه و.ه  لها باسد وملفته بصلي اسي التلنيب مات ب يح شي يار 

 )انح مهمل  فى باقيف البيح(ي

وقفح عاد ه ه الاقطه   اى م  وجه  نقره هى مسئيدلي  عي  ميل 
ي فى ه ه اليلي يقي  طيافيح ااج  فى البيح اتى بصرفاس اال ر  

 رأسى مم المشامل التى بصلاى م  القراء وأ لبه  نساء  يتي يداي  
فيها ع  عملياس الم اسب  التى  فرعها الرجل عليها وهى  يارج 

 نطاق أف اله يي إ ان وقب ليه؟ أميد مهمل يي

 جدزك  ص  رة ليه؟ أميد مقصرةيي 

 فلت عامسن ليه؟ أميد لبسن مش بمامي

 وهك ا وصدال لمرال  "إ ان رمى ش ر ال لق  فى التداليح"ي

فى اال  السيدة المات رةيي رامها هللا لم  قف المدعدا عيايد هي ه 
المرال  اللفقي ي زوجها عر ها .ا ل سياربهمايي متخيل  الصفي ي  
وااللم ال   نزل على وجههاي أو الكف الي   أ ي بيه عيليى  يفيلي ي 
متخيل  ش درها  االاراج الشد د أميام  ياقيى السييياراس  يرميا يهيا 
وهدال  قف أو  سيطر على ليغيتيه وعصيبيييتيه وانيفي ياليه وصيدبيه 

 ال الىي

 طر على  الى هل مات الطر ق واقف وال ميات مياشيى ومي يد  
 شاف اللى اصل  ير ر اا؟

االميد انها انقهرس قهرة شد دة للدرج  التى ج لته  يقيف و ي ياول 
واعح ممات إنه لم  يكي  عيايدهيا  - صلح المصيب    زوم  البطاطا

رفاهي  االعت اريي أمييد جير يح ميثييير وابيبيهيدليح ميثييير " ي يايى 
  صال ن ومش عاجبن؟"ي

متخيل  الضغ  الافسى واالنهيار ال   أاسح  ه قبل أت باقير مي  
فدق الكبر  لت ح وبقرر القفز!! ولك  المدعيدا ليم  يكي   يهي ه 
البساط يي السيدة لم ب اول أت برمى نفسها أمامه وهد  راهيا ايتيى 
م    يدي أمد  اىب البطاطا  يلت السيييدة أليقيح  يايفيسيهيا مي  أعيليى 
الكد ر   مجر. أت أ.ار لها ظهرهي وه ا نص بي يقيييقياس اليايييا ي  
"  اى  دفها وصل اتى أت االنيتي يار ال  يايفيب امياميه، وليد مي  

   يدييي  الزم  د ها ظهره علشات ب رف بتصرف"

بيييييي يييييير ييييييياس 
اليييييميييييبييييياايييييث 
واليييكيييلم ميييب 
الجييرات مشيف 
انييهييا لييم بييكيي  
الييمييرة االولييى 
الييتييى  ضيير ييهييا 
مييييل الييييايييياس 
الم يطي  ماندا 

  سم دها وهى بضرب وبتشتم وبت امل  طر ق  مهيا يي

ه ه االوصاف ج لتاى أبلمد انها ميته ما  ساي  ولم  اقصها سيد  
 شها.ة وفاة اقيقي  ل ياة لم بك  فيها اياةي

اوقاس مثيرة نكتم فى نفساا  ونر.. م لش، ومجرا  ااج  عشيات 
البيح واالوال. وال ياة بمشىي وماقرنا أمام الااس ماكا سيييقيدليدت 

مييف أصيرفأ أ ي  أكهيب؟؟  يدف  -ميف أعيش -  د ه ا ال مر
 -هيستير  م  المستقبل  لف فى .اىيرة  يتير.. فيييهيا سيطير واايد

مافيش فا دةي مثيرا ما نر.. م   ر   لو  اال ر   بيهيدت عيليييه 
 لدبهي لك  ناسى أت مثرة الضغ  ليس فق   يدليد االنيفيجيار وليكي  

 ا ضا  دلد االنت اري

على صف اس اليجيراىيد اليميصير ي  نشياهيد عيد.ا مي  اليدز يراس 

االنيقاس على قدر عالى م  التطدر والمسئدلي  والت ليم والميقيهير 
المد.رت ال   نفتخر  ه ولك  ليأليسيف ال  يتي يد ي  اصيا يب اليييدي 
أمامه  المل ي  م  الاساء ب د.ت على االستكان  والتب ي ، ورايح 
ه ه الثقاف  وباقلها إل اتها ب ح مسمياس االاتمال والصبر والبيييح 
الزم  مشى وظل راجل وال ظل اي يي وهك ا اتى لد إنتقلح هي ه 
المراة الرقى البلدات التى ب ترم المراة فى قاندت صيارم وايقيدق 
وافرة ومساندة ما.  يي ببقى ه ه المراة على االها  ما وراتي  ر يم 

 مااصلح عليه م  ب ليم وعملي 

وفى استراليا ور م مل ما نتمتب  ه هايا مي  مسيانيدة قيد ي  سيداء 
 قاندت أو ماقماس برفض ال اف االسر ي

إال أنه عد. مبير م  الاساء ببقى على ماوراته م  إستكان  وببي ييي  
وقد شاهدس عد. م  السيداس م  الجالي  ال ر ي  واليميصير ي  فيى 
مستشفياس االمراض الافسي  وال صبي ي طيبي يا هي ا  يلبيى اصيا. 

 لساي  طد ل  م  القهر والدوني  وا رهايي

ما  اسا يب قليل  قتلح السيييدة اليميصير ي  جيييهيات ميييرليس .ا يل 
قتلها زوجه  دم  ار.ي بر  مم عد. الساداس التى عاشتيهيا  -السيارة

ه ه المراة فى صمح بجاهد وب مل  يارج اليبيييح و.ا يليه ايتيى 
أوصلح اال ااء للجام  ي ميف عياشيح شير يكي  الي يمير ر يميا فيى 
عرب واهان  وب ايفيي ب ح ش اراس ظالم ييااتملىييأصبير يي 
نصيبنييوقدرك؟! وإلى متى ه ا القلميي م  المممد هااك عي يا يا 

 مثيرة ادلاا   اندت فى صمح يييي أرجد أت نكسره! 

 

 حين يضيع الحوار يأتى دور القانون

والقاندت ب ح المصا.ق  عليه  مجلس الاداب المصر  وبيم نشيره 
والمفروض انه ف ليا  دا ال مل  هي القاندت رقيم  7005فى سبتمبر 

المت لق  م ار   ال اف عيد اليايسياء و يتيضيمي  قيانيدت  2/ي002
ال قد اس فى  ا ه االول ال اف عد المراة هد )مل في يل ميا.  او 
م اد   تربب عليه عرر جسد  أو نفسى أو جاسى أو إقتصيا.  

 للمراة(

وقيييييييييييييييييييد 
روعاى فى 
بيييدصيييييييف 
الييجيير ييميي ، 
ميييخيييتيييليييف 
أنييييييييييييييداا 
ال اف التى 
 اتج عيايهيا 
عيييييييييييررا 

 الض ي  سداء مات  دنيا أو نفسيا أو جاسيا وشملح الجر م  جميب 
الاساء فيى االسيرة سيداء زوجياس و ياياس وا يداس اليى جيميييب 
المقيماس فى نفس السك  وبادعها  ي  التهيد يد والضيرب وبيقيييييدا 

 ال ر   واال  اء الافسىي

وروعى فى ال قد   للجر م  بدرجها فى ال بس،  يدا ي  مي  سيتي  
أشهر  االعاف  لغرام  مالي  ال بقل ع  ألف جايه وبز.ا. ال يقيد ي  

 يدميا وقيد  70مب بكرار ال د ي وبصل للجاا   إكا بجاوز ال لج 
أشار إلى مل م  له ال ق فى اال لغ ع  جر م  الي يايف االسير  
الداقب على المرأة ليس ماها فقي  وليكي  أ ضيا ليكيل مي  ليه عيليم 
 الجر م  وبر طهم صل   المجاى عليهاي ولها ال ق   د اال لغ فى 
ال صدل للمساعدة الطبي  والافسي  م  الماقماس المساندة لض ا ا 

 ال اف االسر ي

 7001بقدل االاصاىياس الرسميه فى مصر والصا.رة فى  ايا ير 
 مليدت إمرأة مصر   بت رض لل اف االسر  ساد اي 0.2انه 

 % االعتداء م  جانب الزوج20

 % م  الاساء المتزوجاس  ت رض لل اف الافسى42

 % لل اف البدنى ماها ما صل الى بشدهاس ومسدر27

 قدل الدمتدر وليد الامر أستاك القيانيدت  يجيامي يه االسيكيايدر ي  أت 
قضا ا ال اف االسر   جرمها قاندت الي يقيد ياس اليميصير  طيبيقيا 

والتى بت لق  قضا يا الضيرب واالعيتيداء  207-747-202للمدا. 
البدنى ولكاها  ير را.ع  وهز ل   المقارن   الضرر اليداقيب عيليى 

 20المرأة الُم اف   اص  وهااك نصدص فى القاندت مثيل اليميا.ة 
م  قاندت ال قد اس ببيح الت د  على المرأة الزوجي  أو اال ياي  أو 
اال ح ب ح نطاق التل. يب،  ييعيتيبياره عيميل ميقيررا  يميقيتيضيى 

 الشر   ي

أشارس جهاس اقدقي  أ ر  أت ال االس التى  تم اال لغ عاها فى 
% فق  ميميا هيد  ي يد  في يليييا 02م اعر رسمي  ال بتجاوز ال 

 لف اال داب المغلق  ايث أ لب الاساء وعلى جميب اليميسيتيد ياس 
االجتماعي  وال لمي  والثقافي  بفضل الصمح والكتيمياتي قيد  يكيدت 
لل جز فى وجد.  د ل أو مساندة او القدرة عيليى ابيخياك اليقيرار او 
مراعاة لقروف اال ااء وعدم االستقللي  الميا. ي  اليتيى  يميكي  أت 

 بستاد عليها المرأه سداء مسك   د ل او . ل   فظ مرامتهاي

ر م انتشار م امم االسرة فى مصر وم لن الماقماس اليايسياىييي ، 
ولك  فى أ لب ال اال   كدت است ال  اسيتيميرار اليمي ياشيرة  ييي  
الطرفي   اص  أمام ااالس ال اف إك ميف  ت امل طيرفيات  ياليب 

 ومغلدبي

م  المممد أت القداني  ب تاج وقح واجهزة لتف يلها لي يفيظ ميرامي  
المرأةيير م بطدر المجتم اس إال أت اليايسياء فيى  يل.  ميازلي  
سجيااس فى عا.اس وبقاليد م  التب ي  والخدف واالاتمال وال جز 
على أبخاك القراريي انها لألسف اقاف  مجتيميب كميدر  فيى جيميييب 

 الدط  ال ر ىيي

 والى اللقاء ال د. القا.م
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 1 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 
 بقلم وريشة : جون كرياقوس  

 
المعروف أن القراءة ظاهررة ضاراريروه وهرو الرواريرىرو ا ولرى 
الكتساب المعرفو أياا هى منارة لىمعرفرو ا نسرانريرو  برر وأمرر 
جوهري لىوجود اإلنسانو والعزوف عنها  يعنى مواجهو الرهرهرر 
كما تعد موهبو وهوايو وال تردر  أهرمريرترهرا اال الشرعروب الر ريرو 
والواعيو وال ريصو عىى القراءة والتى تعتبر مرترترال الرمرعررفرو 
طريق الرقو وهو بالتالى  وايىو لتوايع الرمردار  والرقردرا  ه 
كما المرء ضين يقرأ ويطالع عىى الكتب الروضيو أو فرى مرلرترىر  
    أنواع المعرفو فيكون بذلك فرصو لتوايع مداركه وإثراء عقىيرتره

والمؤكد أياا أن مرا مرن  «اراج لرجىو كالمكه ونور لسبيىو »
أمو تقرأ إال مىكت زمام القيادة والريادة . وي ارنى هنا ما اربرق 
أن قرأته عندما أطىق الروس قرمررهرل الصرنراعرو ا وزه اهرترز  
ا وااط التربويو فو أمريكاه وكران السرؤاز الركربريرر هرو  كرير  
ااتطاع الروس أن يسبقونا فو عىل الرتراراءب وبرعرد الردراارا  
المستتياو جاء الهواب  لقد أختقت المدراو ا مريكيو فو تعىيل 
تالمذتها القراءة الهيدةه ورفع المسؤولون عن الرترربريرو شرعرارا 
يؤكد أن )من ضق كر طتر أن تهيأ له جميع الترص ليكرون قرار را 
جيدا( والواقع ان العولمو والتقدم التكنىوجى وا لركرتررونرى ربرمرا 

رغل أنه هرنرا  أيارا   –ييسر لىبعض فى اهولو وارعو القراءة 
بعض الت تظ والتنافس بين ما هومر ى وما هو ورقرى ربرمرا قرد 

كما ان الهدير بالذكر أن نذكرر مردى  -يأتى ذكرهما فى مرة أخرى
أهتمام ا قباط قديما بالكىمو وخاصو بالكتاب المقدس ولرتروحرير  
كي  أن السى  الصال  أدر  حرورة ا هتمام بكالم هللا وبالكتاب 
المقدس والذى كان قديما يرنرسرا برالريرد ولرهرذا لرل يركرن يرتروفرر 
لىكثيرين فى أقتناء نسلو الكتاب نظرا لعدم وجود مطبرعرو...لرذلرك 
أتوق  هنا  شير كي  نشرأ وظرهرور الركرتراب ومرن هرو السرىر  
الصال  الذى كان له التار وذو بصيرة ووعى  هرمريرو الرقرراءة 
والمعرفو وعىى ا خص لكالم هللا بر والسعى لها من أجر خرالص 

 الهميع ...
                                                                                                                    

  أبو اإلصالل "البابا كيرلس الرابع" 
( 111فمن وسط ظالم الجهل قام البابا كيرلس الرابع ) وهو البااباا 

فى منتصف القرن التاسع عشر بتكليفه للخواجه رفله عبيد الروماى 
األرثوذكسى من أجل شراء ماكينا  بابااعا  مان الاخاار   وسا اى 
الباباكيرلس فى الفترة ما بين تكليفه ووصول الاماعابا ا  فا اال با ن 
يستصدر أمر من حاكم مصر حينذاك وهو محمد س يد باشا لاقاباول 
أرب   من الشبان األقباب األذكياء فى الاماعابا ا  األماياريا  ) فاهاى 
كانت المعب   الوحيدة فى كل مصر  وهى غاالاباا الاماعابا ا  الاتاى 
جاءت مع الحمل  الفرنسي  بقيادة نابليون  وعلما كانت تلك المعب   
تعبع فقط المنشورات الرسمي  ومنها الوقائع المصري ( وأساتاعاا  
الشباب األرب   فى التدريب على ال مل فى المعب   الرسمي  وذلك 
لكى يكونوا على أست داد لاتاشا ايال الاماعابا ا  الاجاديادة   وياوم أن 

وكران يروم ضرافرر وصلت المعب   الجديدة إلى ميناء اإلساكانادريا  
وارعرريررد وكرران الرربررابررا كرريرررلررس) ابررو اإلصررالل( فررى ديررر ا نرربررا 
أنطونيوس ضيث أرار إلى وكير البرطرريرركريرو يرطرىرب إلريره برأن 
يستقبر المطبعو أاتقباال ضافاله فىبس الكهنو والشمامسو ثيرابرهرل 
الكهنوتيو والتى يرتددونها وقت تأديو الشعا ر المقدارو واراروا 
أمام ماكينا  المطبعو وهرل يرتررنرمرون برا لر ران..وقرد أثرار هرذا 
التصرف الربرعرض وأنرترقردوه مرعرتربرريرن ان هرذه ا فرعراز بردعرو 
وهرطقو..!..وعندما عاد البابا من الدير أعرربروا لره عرن رأيرهرل 
هذاه فأجابهل لتوره وب ماس شديرد  لرو كرنرت فرى ا اركرنردريرو 
ااعو وصوز المطبعو لرقصت امامها كما رقص داود قديما أمرام 
تررابررو  الررعررهررد " ..وعررنرردمررا رأى الرردهشررو مرررتسررمررو عررىررى 
وجوههل..قاز لهل  " لست أكرم آلو مرن الر رديرده ولركرنرى أكررم 
المعرفو التى اتنتشر بوااطتها".. فأقتنعوا ترمرام فرأعرترذروا لره 
عما بدر منهل...وهكذا كانت بدايو  وز مرطربرعرو أهرىريرو لرطربراعرو 
الكتب الكنسيو وكتب المدارس القبطيو لير رد مرن ا خرطراء الرترى 
تتابعت فى الكتب المنسوخو وضرتمرل أن ترؤدى الصرىروا  برالرىر رو 
القبطيو فى الكنا س..وهو ما يوح  كي  البرابرا الرمرسرترنريرر مرن 
الرول القدس أدر  أهميو وقوة نشر الكىرمرو مرن أجرر الرمرعررفرو  

 وقراءة كىمو الرب..   
                                                                                                                 

  ( 11 12تاىون إذ ال تعرفون الكتب ) متى 
لان تا تاى إن عان بارياا الاقاراءة  -أى كانات -منذ القدم فالم رف 

واألبال ) وقد سبا أن أشرت لها فى ثالث مقاانت نشارت عالاى 
هذه الصفحات( وأى  كانت سواء عان بارياا األباال  والاقاراءة 

وبرغم الافاروب باياناهاماا كاماا أن  -الورقي  أم المرئى )األلكتروني (
التفرق  واضح  بايان األباال  والاما ارفا  الاروحايا  الاتاى تاباناى 
واآلخرى السلبي   التى تس ى إلى التسلي  والترفيه، وخصوصاً ب اد 
الثورة التكنولوجي  الكبيرة التي ب ت عالاى عصارناا واناتاشاارهاا 
بشكل واسع، وقد عمل اإلنسان منذ القدم الاى ياوماناا هاذا باوساائال 

المختلف  وذلاك مان خاالل الاقاراءة الاماساتامارة   التواصل واإلعالم 
 -الرمرالضرظرو والصحيح  التى تحتوي عالاى أماور ثاالثا  ماهاما   

الب ث الذاتو عن المعرفو التو تمثر الطريق السىيل  -االاتكشاف 
الثقافو الذي يصاضب   ن و الثقافو الشلصيو باالحافو إلى التطور 

عبر فترات حياته المختلف  والتي تاتامامان ماع الا ار  مان  الترد
أهداف القراءة ؛  كما أضاياف با ن الارب ياعاوب الاذيان ياقارأون 
الكتاب المقدس ويحفظونه وي ملون بالمكتوب فيه،  "بوبى لالاذيان 

(ولذلك من الجديار باه 82   11يسم ون كالم هللا، وي ملون به" )لو
أذكرما قاله القديس يوضرنرا الرذهربرو الرترل   أن نقرأ ونعلع، كذلك 

عندما ت ِرق عقىك وقىبك فو الكتب الروضيوه تكون دوماً ممتىئراً “ 
ويارير  الرقرديرس ”   ن القراءة الروضيو تعطيك ا ااس فو هللا

عىرى اإلنسران “ ثيوفانس ال بيس فو كالمه عن العادا  الروضيو 
إن “ )طريق اللالص(. ”  أن يقرأ  ن القراءة هو مماراو نسكيو

تنميو التكر المسي و تتلم عندما تنطبع كر ضقا ق اإليرمران برعرمرق 
ناً من هذه الر رقرا رق.  ته مكوم فو العقر ضتمى يصير وجود التكر برمم
عندما يبدأ العقر بالتتكمر فو شوء ماه فهرو يرعرالرهره بر رسرب مرا 
يعرفه عن اإليمان المسي و ولن يزي  عنه قيرد أنرمرىرو مرن دون 
العودة إلى اإليمان. وهو ما يعتبره الراوز برولرس ضرترظ صرورة 
العقر.. والواقع أن اليوم يتوفر لنا الكثير من القرراءا  الرروضريرو 
ضيث فو اللمسين انو الماحيو تُرجل الكثير من الكتب اآلبرا ريروه 
ومعها ايَر وأعماز وكتابا  القدماء والمعاصرين وذلك من أجرر 
أن يكون لقراءتنا الروضيو صدى فو نتواناه وقد قيرر أن نركرون 
مواظبين ومصىمين  ن التهل أياا  قد يأتو من الررول الرقردس(.. 

ه “ وقد عرف البعض بأن تكون قراءتنا فو هدوء ال يعكرها شروء
.. ن القرراءة قرد “  إذا فالقراءة تساعد النتس عندما نق  لىصالة

تستنير النتس .... كما من دون شك ودون الدخوز فو ترتراصريرره 
انه ال يستطيع أي إنسان أن يكتسب ال كمو الروضيو المنيررة مرن 
دون المواظبو عىى القراءةه ولكى تساعد ا نسان عرىرى ترهرذيرب 

عندما تكون نتسك م اطو بظالم دامس وخاليو “ أفكاره فىهذا قير 
من التعزيو الروضيو ونور النعمو بسبب غمامو ا هواء والتهارب 
التو تليمل عىى النتس وفوق هذا ربما قد يط ى عىى التكر حباب 
ال ترغب فيهه لذلك ينص  أال تنزعج  وال ن زن بر ينص  بالصبر 
بر والمبادرة إلى قراءة كتب السريرر الركرنريرسريرو برر والرلراروع 
لىصالة وتوقمع أن تتىقمى المعونو"...فأياا  بأن أكِراْم القرراءة إذا 
أمكن أكثر من ا بتعاد عنهاه  نها  ممكرن أن تركرون هرى مصردر 
لىصالة النقيو والراضوه بر ربما تردفرع الرنرترس الرمرارطرربرو إلرى 

“. السكينو لكو تصير اآليا  التو قد تقرؤها والصالة عذبو عند 
وهكذا ياعزيزى القارئ لنكون مواظبين عىرى الرقرراء  الرنرافرعرو 
ر فو قرراءاترنرا  ه إلى النوم بوقت طوير ولىنتأمم وربما قبر أن نتوجم

 -برقردر ا مركران -من المزامير والكتاب المقدسه ضافظين نتوانا
 من الذكريا  الشريرة ومن كر انعكاس ب يض...     

                                                                                                                                                    
 قوة وتأثير قراءة كىمو الرب  

وهنا من الهدير أن أعرض مثاز قوى ضيث فو ان مبكرةه ترأثرر 
( بالبيئو المتدهورة التو كران 313-713القديس أوغسطينوس )

يعيش فيها وانهذب إلى نمط ضياة غير أخالقو. بر فو الواقعه لقد 
"المانويو" معتقداً أنره اريرهرد إجرابرا  عرىرى  -تقاز -تبع البدعو

ش تتكيره ولكن وهو فو الثانريرو  المسا ر العظيمو التو كانت تشوم
والثالثين من العمره أثناء السير فو ضديقتره مرترتركرراً برأمرر كران 

فرتر  كرتراب “. خذ هذا واقرأه“يش ر ذهنه امع صو  طتر يقوز 
راا ر القديس بولس الذي كان فو متناوز يردهه فروقرعرت عريرنراه 

ِلنَْسىُْك بِِىيَاقٍَو َكَمرا (  “ 23-27 27عىى مقطع من راالو روميو )
فِو النََّهاِر  الَ بِاْلبََطِر َوالسُّْكِره الَ بِاْلَمَااجعِ َواْلعََهِره الَ بِراْلرِلرَصراِم 
بَّ يَُسوَع اْلرَمرِسريرَ ه َوالَ تَْصرنَرعُروا تَرْدبِريرًرا  َواْلَ َسِد. بَِر اْلبَُسوا الرَّ

كرت قرىرب “ِلْىَهَسِد  َْجِر الشََّهَوا ِ  ه فكىما  القديس بولس هذه ضرم
القديس أوغسطينوس وجاءته ل ظو اللالص العظيمو من النعمو 

ما أن انتهيت مرن قرراءة ترىرك الركرىرمرا  “ اإللهيوه وكما يلبرنا  
القىيىو ضتى انسكب النور عىى التور فو قىبوه جالباً مرعره السرالم 

فو تىك الرىر رظرو صرار “.  ومبدداً الظىمو التو كانت ت ىم  شكوكو
شلًصا ملتىتًا بر من ذلك ال ينه كان يعيش فقط من أجر المسي  

هو عن ضياة الكاتب الرواو الرعرظريرله والمثاز الثانو  والكنيسو..
-2212وهو شلصيو عمالقو فو ا دب العالموه دواتويتسكو )

(. عندمرا كران شرابًراه كران مرىر رًداه وبرعرد أن ترورط فرو 2222
احطرابا  اياايو ُضكل عىيه برالرنرترو لرمردة أربرع ارنروا  إلرى 
ايبيريا... وفو الطريق إلى المنتىه أعطته امرأة مسي يو متدينرو 
نسلو من العهد الهديد لتعزيتهه وكان ضينها شاباً يبىغ من العرمرر 
ق صرتر رو  اثنين وعشرين عاًما. ولكونه مى ًدا كان فو منتاه يمزم
من الكتاب فو كر مرة ي تاج أن ينظم  ا نبوب الذي كان يدخنره. 
إلى أن جاء وقت كان يشعر بالمىر لدرجو أنه قرر معرفو ما يقوله 
هذا الكتاب المسي و بالتعر. كان المقطع ا وز فو الكتاب الممزق 

قصو االبن الااز.فبدأ بقراءة هذه الرقرصرو والربراقرو مرن الرعرهرد 
ته ضتمى الصميل وكشترت لره عرن عرالرل جرديرد لره هرو  الهديد هزم
ف عىى هللا. هذا أدمى إلى ت وله إلى واضد من أهل المتكرريرن  التعرم
المسي يين ا رثوذكسيين  المثالن المذكوران أعاله يكشتران عرن 
القوة الت ويىيو الكبيرة المتاضو لنا جميعا ِعبر الدرااو والقراءا  
الروضيو  مثر درااو الكتب المقداو والنصوص اآلبا يو ولر ريراة 
القديسينهوأياا تراتير الكنيسو والكتب المتيدة التو تقدم وتتسمر 
تعاليل الكنيسو.. ويقوز القديس أبيتانيوس القربررصرو أن الركرترب 
المسي يو هو اقتناء حروريه  ن مهرد النظر إليها يهعىنرا أقرر 

 عرحو لىلطأ وتدفعنا ن و التايىو  
                                                         
  نعل فالقراءة منارة لمعرفو الطريق لكالم هللا 

لريرس »فالقراءة الروضيو والربانيو قا مو عىى مبدأ أاااو وهو  

3)مت  «باللبز وضده ي يا اإلنسان بر بكر كىمو تلرج من فل هللا

(ه والمعروف أن الكنيسو عىى مر العصور اكتشرترت الرمرعرنرى 3/  

العميق من وراء هذه الكىما ه ولذلك تعيرش أيارا لرترتر رذى مرن 

كىما  الوضو اإللهوه لكو تكرترشر  أبرعراد إنسرانريرترهرا وترواصرر 

ضياتها وفق كىمو هللاه هذه المماراو تأاست فو إيمان الكرنريرسرو 

وضياتها منذ البدءه  نه بدون كىمو هللا التستطيع الكنيسو أن تنمو 

أبدا وكذلك بالتأمر فى كىمو هللا كما وال تروجرد كرىرمرو واضردة فرو 

ويصردق مرا ذكرره هريرهرـرر   كتاب هللا إال وت مر لنا تعىيماً وبركو.

فيىسوف ا لمان "إن الكتاب المقدس كان لو وقت مررحرى خريرر 

فان دايك "إننا فو الكرتراب الرمرقردس   معٍز"ه وأيااً ما قاله هنري 

نهد مشورة صال و ااعو ال يرة والتهربوه وتشهيعاً قوياً ااعو 

اماويرو اراعرو ا لرل   اللطره واندا جميالً ااعو الشدةه وتعزيو 

وال زن".  كذلك ا مر لىكتب الروضيو وضيث فيما يبردو لرىربرعرض 

أنه غير حروري بتكرارقراءتره عرىرى ضريرن هرو نرافرع لرىربرعرض 

اراج لررجرىرو كرالمركه  »اآلخر..بر البعض يهد فيه نور وضياة   

(. فإن كانت ال يـاة مظىمو لىبرعرض 201  222) «ونور لسبيىو 

أنرار الر ريراة  »أال أن الكتاب المقدس يستطيع أن يمألها برالرنرور 

أن (ه ولهذا قالوا ا براء 20   2تى1) «واللىود بوااطو اإلنهير 

واجب على كل مؤمن أن يكون له غذاء يومى من كالم اللاهاه الاذى 

به تحيا نفسه وكما ذكر ب ن الارب باوب الاذيان ياقارأون الاكاتااب 

المقدس ويحفظون وي ملون بالمكتوب فيه، فيقول  "باوباى لالاذيان 

( وأضاياف قاون 82   11يسم ون كاالم هللا، ويا امالاون باه" )لاو

نسحا السريانى "عندما تكون نفسك محاب  بظالم دامس وخالايا  

من الت مي  الروحي  ونور الن م  بسبب غمام  األهواء التي تاخاي ام 

عليها؛ وفوب هذا تتقل ص القوة المفرح  في نفسك لابا ال الاوقات، 

ويع ى على فكرك ضباب ن ترغاب فاياه  عانادهاا ن ي اعاربان  

عقلك، ون تمد  يدك إلى القنوب  لكن كْن صبوراً، باادر إلاى قاراءة 

الكتب الروحي ، أخ ع نفسك للصالة وتوق ع أن تتلاق اى الاما اونا  " 

نعل ف قا  ن كىمو هللا ضيو وفرعرالرو وأمارى مرن كرر ارير  ذي 

ضدينه وخارقو إلى مترق النتس والرول والرمرتراصرر والرمرلرا  

( وربما كل مرن الرنراس 21   3عب(   «ومميزة أفكار القىب ونياته 

يعبثون ب ياتهل وذلك بتهاهىهل بعردم الرقرراءة والرمرطرالرعرو  هرل 

طرق فهل العىل الدينو وتطبييقره والرذى يسراعرد لرىر رصروز عرى 

قدرا  ذهنيو كبيررة برر وفرى الرترأمرر فرو كرىرمرو هللا ومر ربرترهرا 

وضتظها..كما ربما البعض لآلا  قد يشعر بالندم وعندما تمارى 

به رضىو العمره فأي شر  اروف يربرقرى لرنرا مرن عرالرل السرراب 

وال رور اوى ما أكتسبناه من الكىما  المقداو؛ فىقد قالها السيد 

اعمىوا ال لىطعام البا د بر لىطعام الباقو لى ياة ا برديرو  »المسي  

( ..وأياا وماذا ينتتع لألنسان لو ربر  الرعرالرل كرىره 13   6)يو «

            وخسر نتسه..!!                                                                                                                
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 ( ... 82ثقـافــة غـــذائيـــة )
 (9طـــرق حفظ األغذيـة )

 
 (  8) فيفحــفـظ األغـــذيـة بالـتـجـ 

 أ.د / مـنـيــر حـنـا اسـكـنــدر       
 

عــزيـزى الـقـارئ ... ... عــزيـزتـى  الـىقىـىارئـىة ... ... مـىا ـى  
مــزايا وعــيـوب طـريقـة الـحـفظ بـالـتـجفيف ؟ ومىا  ى  مىزايىا 

وما    العوامى  الىتى  تى ثىر الصناع  عن الشمس  ؟ التجفيف 
عل  ســرعة التجفيف ؟ وما    النقاط الواجب مراعىاتى ىا عىنىد 
اختيار مواقع اقامة المجففات الصناعية ؟ وما   التغيرات الىتى  
تحدث ف  االغذية المجففة ؟ وما ى  ا ىا االغىذيىة الىمىجىفىفىة ؟ 

 وماذا تعرف عن الجفاف السطح  ؟
 

 ــذا كلـه  ـو مـا ســوف نتعــرض لـه  ونـحـاول االجـابـة عليـه 
 فـ   ــذه الـمـقـالـة انـشــاء الـله .

 
  -اســاس الـحــفـظ بـالــتـجـفـيـف : 

 
ال تـنــمـو االحـيــاء الـدقيديد دـدى رـدودـ   ـدو ـدى بـصــورة عـامـة 

لذا فـان االغذيى التـ تجفف الـ نسبدى   دو دى %    01تـقـ  عـن 
 Potato% كما فـ الحويب والبديدو و يداادب الدبد دا دا  5  -  1

flakes   وال هــوة السريعى التحضيرInstant Coffee    يـمـكـد
 صدو ة . والتجفيف الشمىسىـى  ســنـى او اكــثـر حـفـظـهـا لـمـقة 

يدا دوديدى لـذا تـكــون %    15رامى ال يخفو محتوى الر و ى رـ  
. وغـالبـا غــيـر جــيـقة االغذيى المجففى لوـتـخـزي  فـ هذه الحالى 

االغـذيى ال ازجـى كالوـحدـدـدول ولـدحدـدـدول االسدـدـدمدـدا  ما تـكـون 
ذات محتوى رطوب  مـرتفع ) والـقواجـ  والفواكه والخضـروات 

% ( ولذلك فان ا تكون سريعة الـفـســـىاد . واذا كىان  99-  92
% فىان االغىذيىة يىمىكىن ان  28  -  21المحتـوى الرطوب  بين 

 58تتلف ضمن مدة تق  عن اسبوعين وبتقلي   ذه القيمىة الى  
% فان التلف يتاخر ويق  عدد االحياء الممكن نمو ا وعند قيمة 

 % يق  احتمال التـلـف حت  ولو خزن الغذاء لفترة طويلة . 51
 وهنا  انواع يويوى م  االحياء القيي ى يمكنهدا الدندمدوردندق مدحدتدوى

فعـوــ مثل هذه ال يمى يمدكد  اال يدحدق  .    % او ايـل 55  و ـ 
 . توف حتـ ولو خزن الغذاء مقة ت ا ب الســنتـي  

 
 8,1ت ل التفارالت الكيماويى ردودـدـ   دو ـدى بـصــورة عــامـة  

وفـ االغذيى التـ تجفف دون مدعدامدودى لدود دضداء ردودـ % فـأقـ  
فعاليى االنزيمات فان االخيرة تستمر ولو  بـطء محقثى تدغديديدـدرات 

تدجدفديدف الدغدذاء لدحدـدق يدمدندـد  . وليس عمليا غـير مرغوب فيها 
لـذا ال ـدق مد  النـه يـ ثـر ف  صـفـات الغــذاء فعـاليـى االنزيمـات 

 .اســتعمال  رق معينى كـالـســوب يبل التجفيف التالفها 
  

الــ ان زيادة تخفيو الر و ى رـ  حـدق ويجـب ان نـشــير  ـنـا 
مـعـيـ  ال تعنــ روــ الـقوال زيادة يوى التغيرات غير الدمدرغدوب 
فيها التـ تحق  فـ الغذاء  ل   ما تؤدى الـ تداثديدر ردكدسدـ فد دق 
لوحظ فـ احقى التجا ب ان يا ويى القييب لوتخزيد  كداندس حسدندى 

%  ديدندمدا زادت تدفداردالت  4,7رنقما كانس نسبى الر و دى  ده 
. االسمرا  او االسوداد رنقما كانس الر و ى ايل م  هذا الـحدـدـدق 

انبعا   ااحـى غيدر مدرغدوب فديدهدا وقد لوحظ ف  تجربة مماثلة 
 .%  5,3% م ا نى مـ   0,3رنقما كانس نسبى الر و ى فيها 

  
 -لـمــاذا نـجـفـف االغــذيـة؟ ومـا  ـ  مــزايـا الـتـجــفـيـف : 

االحـتـفـاظ بـى ىـىا نـجـفـف الـمــواد الـغــذائيـة لغـرض  - 0 
وتىنىيىـىيىـىا الىعىرض الىتىجىارى لىلى ىامىات حـتـ  وقـت نــدرتـ ـا 

 الطازجــة.
 الـمـجـفىـىفىـىة .قـلـة وزن وحـجــا الـمــادة الـغــذائيـة  - 8 

% مىن وزنى ىا  01فـالـمـادة الـغـذاايى التـ تحتوى مـثــال رودـ 
ان كل  رشدـدـدرة هــذا يـعــنــ % رطوبة (  91مادة صلبة ) او 

اوزان منها تحتـوى تـســعـى اوزان مـاء ووزن واحــق مادة صوبدى 
الوزن البايـ  ـعــق ازالـى كـل الـمـاء منها هو رـشــدر  فـيـكــون 

حـىجىـىـىا الـىغىـىـىذاء ويد دـدـدل كـدذلـد   . %( الدوزن االصدودـ  13
ولـكـ  لـيـس  نفـس الـمـ ــقا  الـذى يـ ـل  ـده الـدوزن الـمـجـفـف 

 .رـادة 
انـ ـفـاض او قـلـة نفـقـات نـىقىـى  وحىـىـىحىن االغىذيىة  - 3 
م  مكان الــ اخــر وذل  لـ ـوـى وزن وحجـد  الـدغدـدـدذاء  المجففة

الن الغــذاء الـمجفف اكـثــر تـركـديدـدـدزا وكـذلـك نفقات تـغـلـيـفـه 
. ولـمـثـ   ـذه الـفـائـدة اعـتـبـار كـبـيىـىـىر مـ  نـظـيـرة الـ ـازج 

 .فــ الـبـالد الـتـ تـســتـو د الـجــزء االكـبـر مـ  غــذااـهـا 
صـالحـيـة بعى  انىواا الىمىواد الىغىذائىيىة الـىجىـىافـىة  - 4 

 لالحتفاظ ب واص ا لمدة مناسبة ف  حالة التعبئة والت زين . 
تحضير منتجات غذائية مىنىاسىبىة مىتىجىانسىة سىريىعىة - 8 

كمسحوق ال هوة والب دا دا الدتدـ ال تدحدتداج التحضير لالست الك 
 . اكثر م  اضافى الماء والمزج لتكون جاهزة لوتناول واالستهال  

ف ايى الدعدمدل كــثـيـرا المـجـفـف ال يكلف انتاج الغذاء  - 6 
المصروفى يويوى كما ان االجهزة واالدوات الدمدسدتدعدمدودى مدحدقودة 
وتوفير ظروف مالامى لتخدزيد  الدغدذاء الدمدجدفدف لديدس  داالمـدر 

رـدـدقل  ذا باالضافة الـ  الصعب اذا استعموس مواد تغويف جيــقة 
)مـىثىـى  الـىعىـىلىـىب الحاجى الـدـ اسدـدـدتدعدمدال خـدامـدات ثـدانـدويـدى 

الـصـفـيـح ف  حالة الـمـعـلـبـات او الـســكر فـ  حالة الـشىـىـىراب 
 والـمـربـات والـجـلـ  والـمـيـاه الـغـازيـة( .

 
عــزيـزى الـقـارئ ...  عـىـىزيـىزتـى  الـىقىـىارئـىة ...  مـىاذا  

 -عـيــوب طـريـقـة الـحـفـظ بـالـتـجـفـيف :تـعــرف عـن 

لـفـقــد بـعـ  خـىواصىـى ىـىا تتـعـرض الـمــواد الـغــذاايـى   -  0 
 وصـفـاتـ ـا .

 .الـمـنتـجـات الـمـجـفـفـى تـغــيـر لـــون  - 8 
 .  A , Bفـقــد بـعــ  الـفـيـتــامينـات مـثـ  فـيتـامـين  - 3 
قـصــر مــدة الـحــفظ عـنــد مـىقىـىارنـىتىـى ىـىا بىالـىطىـىـىرق  - 4 

 االخــرى ) الـتـعـلـيـب مـثـال ( .
الـتـاثـيـر الـفـســيـولـوجـ  الـســئ للــمواد الـمـىجىـىفىفىـىة  - 8 

 عـند مداومـة الـتغـذية الـيوميـة بـ ـا . 
يـســتـلـزم اعــداد ـا لـلـتـغــذيـة مـراعـاة الـوقـت الـالزم  - 6 

لـتشــرب الـمادة الـمـجـففـة للـمـاء لـكـ  تـرجـع قـريبىة الـى  
 الـمـادة االصـلــيـة . 

مـ ـاجـمـة الـحـشــرات لالغــذيـة الـمـجـففـة خـصـوصـىا  - 5 
 عند عدم العناية بت زين ا .

 
 -ا ــا االغـــذيـة الـمـجــفـفـة: 

 
الـكــرفـدس  -  الـ ـمـا ـ  الـمـجـفـفـة  الـ ـضــروات -الـبـصــل 

الـفـاكـ ـة الـبـ ـا ا ( .  -الـبـ ــقونـس  -الـفـاصـولـيـا  -الـثــول  -
 -الـبـوـح الـمـجـدفدـدف  -  الـعـنـب المجفف او الز يب الـمـجـفـفـة 

االسىـىـىـىمىـىاك الـتـيـ   (  -الـمـشـمـش الـمـجـفـف او يـمـر الــقيـ  
 الـمـجـفـفـة واللـحــوم الـمـجـفـفـة والـطـيــور و الـدواجــن .

  
ويـتــمـيـز الـتـجىـىـىفىـىف الـىصىـىـىنىـىاعـىـى  عـىـىن الـىتىـىجىـىفىـىيىـىف 

  -الـشـــمـســ  بـاالتــ  : 
الــ مـســاحــدى ـدـداسدـدعدـدى  لصناع رــقل حاجـى الـتجفيف ا  -  0

 .مـ  اال ض مـثـل الـتـجـفـيـف الـشــمـســـ 
ايدرب مدا تدكدون الدـ صناعيا الفواكه والخضروات المجففى   -  8

الفواكه والخضروات الد دازجدى ردندق تشدر دهدا  دالدمداء ردنده فدـ 
 .التجفيف الشمسـ او ال بيعـ 

رـد  فـدـ الـدجدـدـدودة تفدوق مدندتدجداتده التجفيف الـصـنـاعـ   - 3
 .الـتـجـفـيـف الـ ـبيعــ 

مـرتـبـط  ـدالـدظدـدـدروف الـدجدـدـدويـدى الـشــمـســ  الـتـجـفيف   -  4
فـديدـدمدـدكدـد  الـصـناعـ  الـتجفيف بعكـس   الـشـمـس والـهــواء ( 

 .اجــراؤه رـوــ مــقا  الـسـنـى 
اال ال يـمـكـ  تـدجدـدفدـديدـدفدـدهدـدا  ـعـو الـمنتـجـات الـغــذاايـى   -  8

 .ـثـل الـوــبـ  ورـصــيـر الـفـاكـهـى والـخـضــروات مصــنـاعـيـا 
ايـدـدل مـد  الـىصىـىـىنىـىاعـى  فــ الـتـجـفـيـف نـســبـة الـفـقــد  - 6

   سدـدبدب الدتدعدرض لدودـد ديدـدو   الـىشىـىـىمىـىسىـىـى الـتـجـفدـديدـدف 
 .والـحـشــرات فـ التجفيف الشمسـ ( 

فـدـدـ قـلـة الـتـلــوث بـىالـىتىـىـىراب واالحـىيىـىـىاء الـىدقـىيىـىقىـىة  - 5
 الـشــمـســ  .رـ  الـتـجتفـيـف الـصـنـاعــ  الـتـجـفـيـف 

مـمـدا يـمكـن الـتـحكـا فـ  خـطـوات الـتـجـفـيـف الـصـنـاعـ   - 2
يـســارـق روــ ارـ ـاء مـنتـج روـ د جـدى ردالديدـدى مد  الـدجدودة 

 .  ـعـكـس الـتـجـفـيـف الـشــمـســـ او الـ ـبيـعــ 
 

  -اســبـاب الـنـجــاح الـحــالـ  فــ  عـمـلـيـة الـتـجـفـيـف : 
  

لكــ يـكـون الغذاء نموذجيا ال ق ان يتشرب الماء الدمدضداف الديده 
مسترجعا هيئى وندورديدى الدغدذاء الد دازج بـســرعـة فـائـقـة جـدا 

. فىيىجىب ان يىكىون يق خزن لفترة سـندى او اكـدثدر حت  ولو كان 
مـســاويـة مي ر الغذاء المجفف وقوامه ونك ته وقيمته الغذائية 

تـقـريبـا واال يزيد سـعره كثيرا عن سعر كىمىيىة   للـغــذاء الـطازج
 مساوية له من مادة صلبة ف  نييره الطازج .

  
احــقى الـ ــرق الـ ـيدـداسدـدـديدـدى لقـد اصـبحـت عـمليـة الـتـجفيف 

فــ الـتـصــنيـ  الـغــذااــ وسارق روـ ذل  التدوسد  الدكدبديدر فدـ 
المعوومات المختوفى والمتعو ى  التغيرات التـ تحق  لدودغدذاء اثدنداء 

مد  . ولكـن مـع كـى  مـىا انـىجىـىـىز التحضير والتجفيف والتخزي  
هدندـدا  مدعدودـدومدات  مىا زالىتت و  فـ صنارى التجفديدف فدانـده 

اســاسـيـى مـتـعـوـ ـى  صـوـب رـمـوـيـى الـتجفيف لتجعل منه رمويى 
 .غــير مـتـوفـرة ال تـزال مســي را رويها  اسس روميى  حتى 

  
مـجـفف نـمـىـىوذجـى  لـ  يـنـتـج مـحـصــول غــذااــ وحــت  االن 

ولـكــ  االيـبـال رـوــ  ـعـو االغــذيى الـمجفدفدـدى الـد دـديدـداسدـديدى 
 .اصــبح كـبيـرا وواســعـا الـحـويب والـبيـو والـ ـهـوة مـثـ  
  

ومـن بـيـن الـعــوامـ  الـت  ســاعـدت عـلـ  نـجـىاح صىـىنىـىاعـىة 
 -الـتـجـفـيـف  ــ  : 

 
اخـتيـا  الـمـواد الـخـال الـمـتمتعـى  صـفـات يـالاـمـهـا الحفدظ   -  0

 هذه ال ري ى فاالغـذيى المختا ة لهذا الغدرض تدكدون ذات د جدى 
 .نضج ولون ويوال وييمى غذاايى تالامها  ري ى الحفظ هـذه 

لـسـي رة روـ التغيرات غير المرغوب فيها التـ تحق  فدـ ا - 8
 .الغذاء اثناء التحضير لوتجفيف واثناء التجفيف والـتـخــزي  

ســررـى تـخـفيـو الـر ـو ى الــ الـحــق الـمـالاـ  الفـضدـدل   -  3
يـا وـيـى لـوـتــخـزي  م  ايل ما يمدكد  مد  الضدـدـدر  لـدندـدورـديدـدى 

 . الـغــذاء 
تـهـيـئـى ظـروف تـجـفيف مـندـداسدـدـدبدى لـدتدـدكدـدويد  تـدركديدب   -  4

مـســامــ فــ الـغــذاء الـدمدـدجدفدف وهدذا دون ـد  يـدزيـدق فـدـ 
 .يـا ـوـيـى ســررـى الـتـشــرب 

 .تـ ـوـيـل الـفـ ــق الـذى يـحــق  فــ مــواد الـنـكـهــى  - 8
فىيىمىكىن درـ  التجفيف  عمويات اخرى لتحضير منتج مناسب   -  6

 تجميق او تعويب المنتج  عق تجفيف جزاـ له مثال 
Dehydro freezing , Dehydrocanning . 

امـكـانـيـى اســتـعـدمدـدال مـدـدواد مـدـدذيدبدـدى او سدـدـدااـدودى فـدـ   -  5

مـثـال ذلـىك الـتـجـفـيـف 
اســتـخـدقال الـدزيـدس او 
الـددقهـددـدد  يـددـددزيـددق مـدد  
سدددـدددـدددررـدددى فـددد دددـدددـدددق 
الـدددر ـدددـدددو ـدددى تدددحدددس 
ظـروف معديدندـدى كـدمدـدا 
ويـمـكدـد  فـدـ الـدويـدس 
الـحـاضـر تـخـدفدـديدـدو 
نـســبى الـر ـو ـدى الـدـ 

 . حــق كـبيـر جــقا 
 

الـعــوامـ  الــتـ  
تــوثــر عـلــ  ســرعـة 

  -الــتـجـفــيـف الـصـنــاعــ  : 
  

رـوامـل رـقيـقة  عضـهـا تـ ثــر فــ  ســرعـة الـتـجتفـيـف 
 الظروف المختا ة مـتـعـلق  الغذاء نفسـه والبعو االخـر  متعلق
  -,ا ــا  ــذه الـعــوامـ   ــ  :لتجفيفى 

 
طـبيعـة الـمـادة الـغــذائيـة الـمـراد تـجـفيف ـا ) المكونات  - 0

وهــ تعـتبر م  اه  العوامل الكيماوية والتركيب الطبيع  ( . 
فـسـررـى جفاف الغــذاء .  التـ تؤثر فـ سررى التجفيف 

عل  نسبة من فضة من المواد الصلبة الذائبة كالسكر الـمحـتوى 
نسبة عاليـة من  الم ا نى  الغـذاء الذى يحتوى روـ تكون اعـلـ  
  ذه المـواد . 

 
حـجـا وحــك  وتـرتـيـب قـطــع الـغــذاء ) الـمـســاحـة  - 8

حيث اظهـرت اال حـا  الـسـطحـيـة الـمـعـرضـة مـنـه ( .
ان تجـزئـة الـغــذاء الـ  قـطــع الـعـوـميـى فــ هـذا الـمـجـال 

صـغــيرة تـ دى الـ  زيـادة الـســطـح الـمـعــرض للـجـفـاف 
مـمـا يــزيـد مـن والـ  قـلة الـمـسـافـة الت  يقطع ا الماء 

ان تـت  رـمـوـيـى الـتـجـفـيف فــ يـمـكـ  وســرعـة الـتـجـفـيـف . 
ثـوانــ يـوـيـوـى جــقا اذا كان حـجـ  جـزيـئـات الـغــذاء صـغـيـرة 
و ــذا  ـو الـســبـب فـ  ســرعـة الـتـجـفـيـف فـ  مـجـفـفـات 

 . Spray driersالــرزاز 
  
طـريـقــة تـعــريـ  الـغــذاء الـ   ــواء الـتـجـفـيـف  - 3

) طـريـقــة تـرتـيـب صـوانـ  الـتـجفيف فـ  الـمجـفف ( . حـيث 
فـوق بع  بصـورة منـتيمـة مع تـرتـيب صـوان  الـتجفيف ان 

تـرك مـســافـات سـنتيمترات قليلة بين واحدة واالخـرى يـ دى 
ويـســارـق ال  تـســ ـيـ  مرور حجا اكبر من ال ـواء . 

الـتـوزيـ  الـمـتـجـانـس لوــغـذاء فــ صــوانـ الـتـجـفيف 
فـاذا كانس  ب ات االغذاء .الـمـثـ ـبـى رـوــ ســررـى الـتـجـفـيـف 

بـشــك  غــيـر منتـظمـى الـتـوزي  والـصـوانــ مـرصـوصـى 
يعيـب مـرو  الـهــواء حـول وخــالل فـان ذلـك مـنـتـيــا 

 فـتـقــ  ســرعـة الـتـجـفـيـف .  ـبـ ـات الـغــذاء 
 
مـقــدار تـحـمــيـ  صــوانـ  الـتـجفيف بـالـغــذاء ) اى  - 4

كـوـمـا يـل  -الـوزن الـمـوضــوا فـ  وحــدة الـمـســاحـة ( :
ســمـ   ـبـ ـات الـغــذاء فــ الـصــوانــ زادت ســررـى 

 ) تـنـاســب عـكـســ  ( .الـتـجـفـيـف 
  
و ـذه تـشــمـ   -صـفــات  ــواء الـتـجـفـيـف الـمـســتـعـمـ   - 8

 درجــة حــرارتـه , رطـوبـتـه الـنـســبيـة ,ســرعـتـه .
  
درجة  21  -  61درجــة حـــرارة  ــواء الـتـجـفـيـف )  -ا 

رمـوما كوما ا تفعس د جى الحــرا ة كوـمـا زادت مئوية ( 
رــقل االضــرا   ـالـمـادة بـشــرط ســررـى الـتـجـفـيـف 

ان يــق ة الـهــواء .  ـذا وقـد اظـ ــرت الـتـجـارب الـمجففـى 
رـوــ حـمــل  ـخـا  الـمـاء الـمـتبـخـر مـ  الـمـادة الـغــذاايـى 

درجة  08تـزداد الـ  الـضــعـف كلـما زادت درجـة الـحــرارة 
مئوية والعكـس صـحـيـح كما تن ف  رطوبة ال واء النسبية 

 بـارتـفـاا درجـة حــرارتـه . 
 
تزداد الر و ى النسبيى لهـواء  -الـرطـوبـة الـنـســبيـة :  -ب 

التجفيف تـق يجيـا اثـنـاء الـتجفيف نتـيجـى تبخـر الـمـاء مـ  
الـمـادة الـمـجففـى ممـا يـؤدى الــ انــخـفـاض الـسـعـى العمويى 

. ويـالحـظ ضـروريـا لـذلك كان تـجـديد  ـواء الـتجفيف لوـتجفيف 
انـه كـوـمـا يـوـس نـســبـى   ـو ـى الـهــواء الـنـســبيـى ايـضـا 

 . كوـمـا زادت كـفـاءتـه فـ التجـفـيـف 
 
وظـااـف هـواء تـتـوـخـص ســرعـة  ــواء الـتـجـفـيـف :  -جـ 

نقـ  الـحـرارة مـن غـرف  -( 0)الـتجفيف فيما يوـ : 
( حمـ  8الـتـســ ـيـن الـ  الـمـادة الـمــراد تـجـفـيف ـا وف  )

الـرطـوبـة مـن الـمـادة الـمـجـففـة الـ  الـجــو الـ ـارجــ  . 
 1333يقل  ولـ فـ القيي ى الـ  533وتختوف سررى الهواء مـ  

وانسب سرعة لل واء وتعتبر اقتصادية    يقل  ولـ فـ القيي ى 
قدم / دقيقة . ويست دم ج از االنيموميتر  211  -  611

Anemometer  . لقياس سرعة انسياب ال ــواء 
 

    5يتبع ف   ص 



 ش  2371بشنس  12 اخبار االقـباط

 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 6من  ص “ ثقافة غذائية”تابع مقال  
  
 حيث يتم تسخين الهواء بـثـالث طـرق هـى:   -طــرق تـســخـيـن الـهــواء : - 6
حيث يسخـن الهواء بالحرااة  الرترا رنر   رن تـســخين مبـاشــر للـهــواء   (2)

حاق الوقود  باشا  و ن  ميزا ه قلـ  الـتـكرـرالريرـرن  رن اراحرير  ا ا راء 
 . والصياا  وزياد   عدل ا ستفاد   ن الحااة  الـمـتـولـد  

حيث يسخرن الرهرواء  رترد تسخين عن طريق االشعاع الحرارى المباشـر  (1)
 ال س   سطح جدةان ا فراان او الرمرداارن الرحرا رلر  لرعراد  ا  رازا  

 . التا ن   ن  ملي  ا حتااق وهى اكـثـا الـطـاق ااـتـ ــاةا 
حريرث يسرخرن التسخين عن طريق االشعاع الحرارى الـغــيييـير ميبياشيـير  (7)

الهواء  تد  ال س   اابيب بخاة الرمراء السرـرـرااـرن و رن  رمريرزا  هر   
 .الطايق  التـحـكـم فـى دةجـ  الـحــااة  ولـكـتـهـا  ـا ـفـعـ  الـتـكـالـيـن 

 
 وتـشــمـل  -طــرق انـســيـاب الــهـواء :  - 3

ةايص  ولكن يعاب  ليها برااره  -وهى  ن اقد  الطاق طـبـيـعــى انـســيـاب  -)ا( 
 .  يمكن التحكم فى سا   الهواء وحنمـ  وةطـوبتـه 

حيث يتولد  ياة هوائى ويدفع داال المنففا  وفريرهرا صـنـاعــى انـســيـاب  -)ب( 
 .يـمـكـن الـتحـكم فـى حـنـم وةطــوبـ  الـهــواء ولـكـتـهـا  ـا ـفـعـ  الـتـكـالـيـن 

  
عـزيـزى الـقـارئ ... عـزيـزتـيى الـيقيـيارئـية ... مـيا هـيـيى الـينيـيقيـياط الـيواجـي  

 -مـراعـاتـهـا عنـد اخـتيـار مـواقـع اقـامـة الـمجـفـفـات الـصــنـاعـيـة : 
 الـصـنـف ( .  -وفـرة الـمـادة الـخـام ) الـكـمـيـة  (2)
 االبتعاد عـن المناطق السكنية لتفادى الرائحة .   (1)
   وفـــرة االيــدى الـعـامـلــة  . (7)
 وفــرة طــرق الـمـواصــالت الـمـنـاســبة . (4)
وفــرة مــوارد الـمـيـاه الـصــالـحـة للتصنيـع وايضا وسائيل الـيصيـيـير   (1)

 للمياه النـاتـجـة اثنـاء الـتصنيـع .
 

عزيزى القارئ ... عزيزتى القارئة ... ماذا تعر  عن العيواميل اليتيى تيىثير فيى 
ثبات االغذية المجففة اثناء التخزين ؟ وما هى التغيرات التى تيحيدث فيى اليغيذاء 
اثناء التجفيف ؟ وما هو تاثير التجفيف على القيمة الغذائييية ؟ ومياذا عين نيميو 
االحياء الدقيقة على االغذية المجففة ؟ وماذا عن فـســاد االغذية المجففة  ....... 

 الـخ هذا كله هو ما سو  نتحدث فيه انـشــاء الـلــه فـى الـعــدد القادم .
 

 -كـاتـ  هـذه ألمـقـالـة هـو :

  خادم بكنيسة ألقديسة دميانة وألقديس أثناسيوس ألرسولى ببانشبول- 
 سيدنى .

 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  

 ؟؟ قراءة فى ملفات صعبة

 بقلم : د. مجدى شحاته 
 

مجرد قراءة فى احداث تكتنف الشأن التركى ، تنياوليتيهيا  وسيائيل 
االعالم المختلفة فى االيام القليلة الماضية . أحداث مليفيتية ميثيييرة 
للجدل أتناول البعض منها دون التطرق للتفاصيييل او اليتيحيليييالت 
السياسية المعقدة ، ولكن مجرد سيرد ميخيتيصير ليوحيداث ونيتير  
النتائج وما يترت  عنها تتكشف بمرور الوقت فيى تيليل اليميليفيات 
الصعبة ، ربما يتولد عنها تغيرات كثيرة تشهدها المنطقة ، ميجيرد 
سرد بعض االحداث والتعرض آلخر المستجدات التى تالحقت أثناء 
كتابة المقال . نبدأ الكالم عن ما نشير اليه من تلل الملفات الصعبة 
، بدءا بفوز المعارضة بمقيعيد رةسية بيليديية اسيطينيبيول ، ميرورا 
بأستقالة وزير االقتصاد والخارجية التركى االسبق على بيابيا جيان 
من حزب العدالة والتنمية ، ومرورا أيضا باالحداث االخيييرة حيول 
عزم تركيا البحث والتنقي  عن النفط  والغاز فى محييط الشيواطي  
القبرصية ، واخيرا ، احتدام الخال  بين واشينيطين وانيقيرة حيول 

 الروسية . 444منظومة الدفاع الجوى المتعلقة بصواريخ أس 
 

بخصوص الملف االول ، فقد كان لفوز المعارض أكرم امام أوغليو 
فى االنتخابات المحلية واعتالئه ميقيعيد رئيييس بيليديية اسيطينيبيول 
وهزيمة الحزب الحاكم فى هذه االنتخابات أمر بالغ االهميية . فيقيد 

 11سبق و صرح الرئيس التركى رج  طي  اردوغان منذ حوالى 
عاما وقال مقولته الشهيرة : " من يفوز بأسطنبول يفوز بتركيا " 
و كان وقتها رئيسا لبلدية اسطنبول ، وبعدها أصبح بالفعل رئيييسيا 
للدولة التركية . ومنذ أسابيع قليلة فاز مرشح اليميعيارضية ، أكيرم 
أمام اوغلو فى انتخابات بلديية اسيطينيبيول ميوجيهيا ضيربية قيويية 
للحزب الحاكم  . وكان الرئيس اردوغان قد قرر الغاء االنيتيخيابيات 
المحلية التى اجريت فى شهر مارس المياضيى بيعيد ان شيكيل فيى 
نتائجها ... وأعيدت االنتخابات لتأتى النتيجة الصادمة بفوز اوغلو 
من المعارضة وهزيمة الحزب اليحياكيم وو والسيىال اليذى ييطيرح 
نفسه اليوم : هل مازالت المقولة التى قالها الرئيس اردوغان مينيذ 

عاما بان " من يفوز باسيطينيبيول ييفيوز بيتيركيييا " ؟  11حوالى 

مازالت قائمة ويعتر  بها وسارية المفعول ؟؟ سنرى ميا تيخيفيييه 
االيام . هنا  أنباء كثيرة تردد ان فوز أوغلو يمهد لضيغيوط قيويية 
من المعارضة التركية لفتح  قنوات الحوار واليتيقيارب ميع اليعياليم 
العربى وكثير من دول الشرق االوسط ، كذلل الكشف عن العناصر 
الهاربة الى اسطنبول التى تشن هجوما متيواصيال عيليى دول ليهيا 
خال  مع السياسات التركية . وربيميا االمير ييحيتيم ميغيادرة تيليل 
العناصر لوراضى التركية الى دول اخرى تخوفا من خطوة قيادمية 
تطال   فيها المعرضة تسليم تلل العناصر الى بالدهم التى أصدرت 

 بحقهم أحكام ألتهامهم فى قضايا سياسية خطيرة .
 

الملف الثانى يتعلق باستقالة وزير الخارجية التركى االسبيق عيليى 
باباجان من حزب العدالة والتنمية والتى لم يعتبرها البعض خطيوة 
مفاجئة ، بل كانت خيطيوة ميتيوقيعية فيجيرت بيدورهيا اليكيثييير مين 
التكهنات داخل الحزب الحاكم . يرى البعض ان استقالة بيابيا جيان 
من الحزب الحاكم والسعى نحو تأسيس حزب جديد ) حزب الشع  
الجمهورى( ربما تكون خطوة فارقة جاءت تعبيرا عين حيالية مين 
الغض  المكتوم ربما تفتح الباب أمام استيقياالت قيادة ةخيريين مين 
الحزب الحاكم . وفى تطور ملفت أثناء كتابة هذا اليميقيال ، طيالي  
كمال كليجدارأوغلو، رئيييس حيزب الشيعي  اليجيميهيورى وزعيييم 
المعارضة التركية ، بضرورة ترحيييل االخيوان مين اليبيالد ، وان 
مصلحة الجمهورية التركية تعلو على أى شي  والتصالح مع مصر 
فى القري  العاجل ، مىكدا أن تركيا دفعت ثمنا غاليا بسب  الخال  

 مع مصر .
 

الملف الثالث يحمل فى ثناياه قلق أمنى ، عسكرى ، والذى ييتيميثيل 
فى اصرار تركيا على التنقي  عن النفط  والغاز الطبيعى فى محييط 
جزيرة قبرص . مما يعتبر اصرارا على مواصلية اتيخياذ اجيراءات 
أحادية من الجان  التركى ،  مما يىدى الى زيادة التوتر فى منطقة 
الشرق االوسط نتيجة عدم احترام القانون الدولى واحكامه خياصية 
بعد قيام مصر بترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونيان وقيييام 
تحالف بين اليدول اليثيالثية . وفيى هيذا الصيدد أعيربيت اليوالييات 
المتحدة االمريكية عن قلقها العميق ازاء عملييات اليتينيقييي  اليتيى 
تعتزم تركيا القيام بها قبالة الشوط  القبرصية .  فى نفس اليوقيت 
الذى أدان فيه االتحاد االوروبى تلل الخطوة من اليجياني  اليتيركيى 

المثيرة للجدل ، االمر الذى جعل قادة 
االتيحيياد االوروبييى أن ييعييبيروا عيين 
أسفهم الشديد لعدم استيجيابية أنيقيرة 
للنداءات المتكررة من االتحاد لوقيف 
مثل تلل النشاطات والتى تيهيدد أمين 
المنطقة . فى نفيس السييياق وخيالل 
كتابتيى ليليميقيال ، تيحيدث تيطيورات 
كبيرة وخطيرة ليوحيداث . فيقيد قيام 
االتحاد االوروبى بيتيوقيييع عيقيوبيات 
عييلييى أنييقييرة بسييبيي  أصييرارهييا فييى 
التنقي  عن اليغياز اليطيبيييعيى قيبيالية 
الشيواطي  اليقيبييرصييية ، حييييث قييام 
االتحاد بتيعيليييق اليميفياوضيات حيول 
اتفاق النقل الجوى الشامل مع تركييا 

ووقف اجتماعات مجلس الشراكة واالجتماعات رفيعية اليميسيتيوى 
مع أنقرة فى الوقت الراهن مع تيخيفيييض مسياعيدات تيركيييا قيبيل 

 .  1414االنضمام عام 
 

ملف ةخر ، حيث احتدم الخال  بين واشنطن وانيقيرة بشيأن قيرار 
اليروسييية ،.  444االخيرة على شراء منظومة الدفاع الجوى اس 

حيث تقول واشنطن ان تلل المنظومة ال تالئم دفاعات حلف شيميال 
للخيطير ، وهيى  71االطلنطى وستعرض المقاتالت االمريكية  ا  

مقاتالت تساعد تركيا فيى تصينيييعيهيا وتيخيطيط ايضيا لشيرائيهيا . 
بخصوص هذا الملف بدأت الواليات الميتيحيدة االميرييكييية بيتينيفيييذ 
عقوبات على أنقرة بهذا الشأن ، حيث صيرح اليرئيييس االميرييكيى 
دونالد ترام  منذ أيام قليييلية بيأن تيركيييا لين تيتيميكين مين شيراء 

طائرة (  بعدما بدأت أنقرة فى  244االمريكية )  71المقاتالت ا  
تلقى شيحينيات مين مينيظيومية دفياع الصيوارييخ اليروسييية ) اس 

( .      االحداث تتالحق ، وتطورات كثيرة تتسارع فيى هيذه  444
الملفات الساخنة  ، ربما تيىدى اليى تيطيورات جيوهيريية وكيل ميا 
تناولته سابقا، مجرد قراءة عابرة فيى ميليفيات شيائيكية وفيقيا ليميا 
تناقللته وكالت االنباء العالمية ، ولنا وقفة .. وننتظرونتيرقي   ميا 

 تكشفه لنا االيام القادمة فى تلل الملفات الصعبة .

 البطولة االفريقية فخرا لمصر  

 بقلم : د . مجدى شحاته                                      

نجح المنتخ  الجزائرى من حصد لق  حامل " كأس االمم االفيرييقييية " 
فى كرة القدم ،  بعد فوزه على منتخ  السنغال بتسجيل الهد  الوحيد بعد 
أقل من دقيقتين من بداية المباراة  ، التى ضمت المنتخيبييين مسياء  ييوم 
الجمعة الماضى فى استاد القاهرة الدولى فى المباراة النهائييية ليليبيطيولية 

ييوليييو اليجيارى .  21ييونيييو اليى  12التى نظمتها مصر فى الفترة من 
وبالرغم من خسارة المنتخ  اليميصيرى أميام مينيتيخي  جينيوب افيرييقيييا 
وخروجه المبكر من البطولة ، اال ان مصر استطاعت من خيالل اليتينيظيييم 
المبهر للقمة الرياضية ، من تحقيق عدة انتصارات بالغة االهمية فى أكثر 
من مجال ، عوضت الخسارة الرياضية التى لحقت بالمنتخ  اليميصيرى ، 
ولم يىثر خروج مصر المبكر من البطولة بأى شكل مين االشيكيال ، بيدءا 
من حفل االفتتاح المبهر وطوال كافة المباريات حتى الحفل الختامى الكبير 

 ، وتصير البطولة االفريقية فخرا لمصر .  
 

من الجدير بالذكر ، انه بعد ان تم سح  تنظيم بطولة أمم أفيرييقيييا ليليعيام 
الحالى من دولة الكاميرون والتى كان من المقرر استضافتها للمرة االولى 

، قررت مصر ان تخوض التحدى وتدخل المنافسة عيليى  2131منذ عام 
تنظيم البطولة فى زمن قياسى . وأصبحت مصر أمام تحد كيبيييروتيحيميليت 
المسئولية الضخمة لتنظيم هذه البطولة االفريقية اليكيبيييرة مينيذ اليليحيظية 
االولى بعد الحصول على ثقة المكت  التنفيذى لوتحاد االفريقى فى الثامن 
من شهر يناير من مطلع العام الحالى ، وذلل فى زمن قياسى صغيييرغييير 
مسبوق ، وهى البطولة االفريقية التى تيعيتيبير اليتيصينيييف اليثياليث عيليى 
مستوى العالم . ويرجع الفضل االول للنجاح الباهر الى حققتيه مصير فيى 
تنظيم البطولة ، الى حرص القيادة السياسية عيليى تيوفييير كيافية عيواميل 
النجاح للبطولة سواء من البنية التحتية من طرق ومالع  وفنادق وكذلل 
أمنيا واعالميا وجماهيريا . لقد ظهرت المالع  بصيورة ميميتيازة تيمياثيل 
تماما المالع  االوروبية فى أكثر من مدينة ، بجان  دعاية اعالمية راقية 
أدت الى تواجد وفود الجماهير العربية واالفريقية  فى مدرجات اليميالعي  
بكثافة  لمتابعة الحدث الرياضى االفريقى الهام فى ملحمة رياضية ابهيرت 
العالم مع عدم حدوث أى خلل أمني ، ليشهد العالم ان مصير قيد أسيتيردت 
عافيتها بكل قوة سياسيا واقتصاديا وأمنيا ورياضيا ، واستيطياعيت مصير 
ان تصدر صورة ايجابية من خالل التنظيم الرائع ليليبيطيولية اليريياضييية ، 
لتىكد للعالم قوة وصالبة بنيتها التحتية حتى فى المجال الرياضى ، وانهيا 
دولة قادرة كل القدرة على استضافة أى حدث رياضى ةخر على المستوى 
العالمى . وقد أشاد العالم كله بهذا النجاح وبشهادة رئيس االتحد اليدوليى 
لكرة القدم " فيفا " ورئيس االتحاد االفريقيى  " كيا  " . األمير اليذى 
انعكس ايجابيا على توطيد العالقات بين مصر والدول العربية واالفرييقيبية 

 به مصر امام دول العالم خالل الحدث الرياضى الكبير . 
 

ومن تداعيات هذا النجاح الكبير ، فقد اتسيعيت ردود االفيعيال عيليى قيرار 
االتحاد االفريقى لكرة القدم " كا  " بأقامة االحيتيفيال السينيوى اليكيبييير 
ألختيار احسن الع  وفريق افريقى فى مدينة اليغيردقية اليميصيريية عيليى 

، حيييث  1414ساحل البحر االحمر فى االسبوع االول من شهير يينيايير 
يمثل هذا القرار الكثير من الدالالت أهمها الثقة الكياميلية فيى قيدرة مصير 
على استضافة الفعاليات الرياضية العالمية كما تىكد امكيانييية مصير االن 

 التى أصبح لها ثقل كبير عربيا وأفريقيا وعالميا    
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 ست يا عذرا 
 

 ست يا عذرا يا امنا
 ام الجميع وانتي كمان حبنا

 وفضايلك كتير ام المخلص 
 نتكلم عن التواضع وال االيمان الكبير 

 وال الخدمة في تعب وصمت من غير ضجيج
 تربية هيكل وعايشه مع الماليكة القديسين
 وال كبرياء وال افتخار انك قديسة القديسين
 شفاعتك مقبوله وبسرعة تساعدي المحتاجين
 تتشفعي في ضيقة وتغيثي المتضايقين
 حنونه وام ترعي والدها المسحيين
 مثال للبتولية وحياة صالة دايمين

 وفي الزيتون ظهرتي تشددي المؤمنين
 علشان ال يخافوا من شئ وال المضطهدين 

   سما تانيه عشتي ومثال للبتوليين 
 دا حب عجيب دا حبك لكل المتشفعين
 ربنا ينفعنا بشفاعتك يا قديسة القديسين 
 وكل سنه ووالدك وكنيستك طيبين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حبيب  جورج
خادم بكنيسة القديسة دميانة والبابا 

 بانشبول -اثناسيوس 

 ادخل الي العمق
 

 ادخل الي العمق والقي الشبكة عن اليمين
 في طاعتي ستجدالمفيد ربما عكس تفكيرك 

 بايمان ويقين تذكر بطرس حينما اطاع و
 التفريغ امتالت شبكته ولم يستطع حتي 

 كل ما تطلبه ربي ان اكون مطيع ذاك 
 تملئ شبكتي بركات بال عدد

 فهذا كثير حتي اقول كفا 
 تقول اما وعدتك انا بك كفيل
 ال تعد حبيبي تصطاد وحدك
 عامدا علي فكرك وعلو قدرتك
 كم من امور حسبتها بزهنك

 ونسيت قدرتي التي تفوق قدرتك
 كيف ربي النية هي من صنعك 
 ان تدرك قدرة صانع مثلك
 احار وابذل الجهد في فهمك

 وانت تجاوبني سهل فقط سلمني نفسك
 سترمي الشبكة وتمتلئ حياتك عجبا
 وكيف لمحدود ان يفهم من ليس له حدا

 كطفل انا يارب في مدرستك
 خذ بيدي وقدني لمعرفتك

 تعبت كثيرا الني بعدت عن حضنك
 الجد اشواكا في طريقي ليست من صنعك
 وضمدت جراحي سائال من جرحك
 قلت شيطان قادني واغراني في بعدك
 قلت لي لعلك تعلمت الدرس بمن قهرك
 ليس غير حضني واياي ساند لظهرك

 
 
 
 
 
 

 تركوني انا الحبيب
 

 تركوني تركوني انا الحبيب
 وذهبوا بعيدا الله غريب

 وابار مشققة عنها الماء بعيد
 كغيوم خريفية المطر بها شحيح

 تركوني انا ينبوع الماء الحي االكيد
 من اجل شهوات واغراء شيطان لعين
 ولم يدروا خسارتهم الي ابد االبدين

 يوم يقفوا ليعطوا حسابا عن عمل بغيض
 وكم زاغوا وفسدوا من قريب وبعيد

 ولماذا لم تسالوا من تلذذوا بحبه الجميل
 نالوا خالصا ابديا ومجدا مع قديسين
 وهم سيجازوا بنار ابدية ولهيب
 خسروا وجروا وراء اوهام اللئيم 
 يا ليتنا نفوق وندري اين هو الطريق
 انه يسوع الحق وليس بعده معين

 محب غفور قديروسالمه ليس مثله مثيل
 علي صليب رفع ليرفع الساقطين 

 دفع دمه ثمنا وحبا للمحبين
 تري من يفديك غيره وهو القدير
 ستراه عين بعين مع كل المنتصرين
 صلي وجاهد لتفوز مع الفائزين 

 
 
 
 

 معلومات طبيه غذائيه  
 الموضوع الرابع والثالثون

 
 باربكيو المحاسن ومخاطر 

 
استعمال الباربكيو عرف منذ قديم الزمان وعللل  
مر الدهور وحت  وقتنا الحلاضلر ع عللل  حسلب 

لعل االنسلان اللبلدائل   -تخمين كاتب الموضوع  
االول والذى كان يأكل لحوم الحيوانات والطليلور 
نيئه وجد مره حيوان محترق باللنلار ملللملا اكللله 
وجد لحمه جيد المزاق وسهل اللمل لم وملن ثلم 
ابتدأ البحث عن الحيوانات واللطليلور اللملشلويله 
بالنار ثم تطور الوضع بانه ابتلدأ ي لع اللطليلور 
والحيوانات الت  يصطادها عل  النار وملن هلنلا 
ابتدأ االنسان منذ قديم العصلور عللل  اسلتلعلملال 
باربكليلو اللللحلوم اللملخلتلللتله حلتل  تلم تلطلويلر 

 استعماله من جيل ال  جيل
  

 اوال : طرق استعمال الباربكيو
 الشوى عل  الخشب ع1

الشوى عل  الخشب المولع اسهل طريقله للعلملل 
البلاربلكليلو وغلاللبلا ملا تسلتلعلملل مل  اللرحلالت 
الخارجيه باشعال مروع الشجر الناشلتله ووضلع 
اللخوم علليلهلا واللبلعل  يشلوى خلروف كلاملل 
بادخال عمود حديد داخل الخروف وتحريكه عل  

 حاملينع
 
 الشوى عل  الجمر ع 2

وهذه الطريقه للباربكيو اكثر استعماال م  ملعل لم 
بلدان العالم وذلل  بلايلقلاد اللتلحلم عللل  اللملنلقلد 
المخصوص ثم وضع اللحوم المملحه واللملتلبللله 
عل  شبكه حديديه ومن ثم تقليلب اللللحلوم حلتل  
تصل لالستواء الالزم ع والبع  يت لها مشويله 

 تماما والبع  يت ل نصف استواء
 
 الشوايات الكهربائيه ع3

ابتدأت المصانع م  عمل الكلثليلر ملن الشلوايلات 
الكبير منها والصغيلر حسلب طلللب   –الكهربائيه 

امراد العائله وغالبا ما توضلع يليلنليله ملعلدنليله 
تحت الشوايه لتجميع الدهن النازل للحتاظ عللل  
ن امه مكان الشوى ع البع  داخل المنزل يت ل 

 الترن الكهربائ  بها ع
 
 الشوايات الغازيه  ع4

وه  نتس مكره الشوايات الكهربائليله واللبلعل  
يت ل عمل الباربكيو داخل الترن الغازى بالمنزل 

وخايه ايام الشتاء عندملا ال يسلتلطليلع الشلوى 
بتناء المنزل الخارج  ع ونتس التكلره تسلتلعلملل 
م  الوقت الحاضر عند تح ير لحلوم الشلاورملا 

 م  المطاعم التجاريه
 
 السالت –استعمال ال لط المحم   ع6

وطريقه الباربكيو هذه تجهز بوضع اللحوم عللل  
ال لط او الصخور الملسلاء اللملحلمل  عللل  نلار 
الخشب او التحم وه  محببه كثيرا عند اللبلعل  

 اكثر من االستعماالت االخرى للباربكيو
 

 ثانيا : محاسن استعمال الباربكيو
من مزايا استعمال لحوم البلاربلكليلو هل   ع1

التخلص من شحوم اللللحلم تلحلت درجله 
الحراره العاليه وه  هامه للذين يعانلون 
من معدل زياده الكولسترول وملوق ذلل  
مه  سهله اله لم وتسلاعلد كلثليلرا مل  

 انقاص الوزن الزائد 
ربات البيوت غالبا ما يت لن استلعلملال   ع2

الباربكيو للتخلص من الطبخ او اللطلهل  
بالسمن او الزبده او الزيوت وخايه م  

 مناء المنزل الخارج  
تقلل من كثره استلعلملال اوعليله اللطلبلخ  ع3

 وغسلها
 

 ثالثا : مخاطر استعمال الباربكيو
كثره تناول اطعمه باربكليلو للهلا علده مسلاوىء 

 -اهمها :
لها اللقلابللليله للالليلابله بلبلعل  انلواع  ع1

السرطان وخايه سرطان االمعاء حليلث 
ان حراره الشلوى اللعلاللمليله قلد يلحلرق 
بع  اللحم ويتحول للللون االسلود ململا 
يجعله يحمل كميه كلبليلره ملن اللكلربلون 
الللمللسللاعللد لللتللكللويللن بللعلل  الللخللاليللا 
السرطانيه ولهذا ينصح باستبعاد اللجلزء 
المحروق للتلحلاشل  االيلابله بسلرطلان 

 االمعاء
وجد طبيا ان كلثلره اكلل اللللحلم االحلملر  ع2

خايه البقرى منها يساعد عل  االيابه 
بسرطان االمعاء ولذا وجب التنلويلع مل  
استعمال اللحوم المختلته وملنلهلا للحلوم 

 االسماك ع
من مخاطر استعمال باربكيو وخايه م   ع3

االماكن الخلويه انها من اللملسلبلبلات او 
المساعده م  اشعال حرائق اللغلابلات او 

 حت  داخل المنزل ع
 

 مواد الباربكيو -رابعا :
اللحم البقلرى ومشلتلقلاتله ملثلل السلجل   ع1

 والكبده
اللحم ال لان ومشلتلقلاتله ملثلل السلجل   ع2

 والكبده وغيرها 
 لحم الخنزير ومشتقاته ع3
 يدور وارجل واجنحه التراخ والحمام ع4
انواع من السلمل  واالسلملاك اللبلحلريله  ع5

 المت له لباربكيو
بع  الخ روات المشاركه م  باربكليلو  ع6

مثل البلصلل ا اللبلاذنلجلان ا اللكلوسله ا 
الللتلللللتللل االخ للر ا الللمللشللروم ا الللذره 
الشام  والبع  يت لل كلذلل  مشلاركله 
بع  التواكه مثلل اللتلتلال واللملشلمل  

 وغيرها عند عمل باربكيو
 

ولقد وجد ان وجود ميتاميلن سل  اللملتلملثلل مل  
استعمال عصير اللليلملون ملع بلاربلكليلو وكلذلل  
وجود االلليلاف اللملتلواجلده مل  اللذره الشلامل  
وبع  اللخل لروات ملثلل اللكلرملس وبلروكللل  
والجزر يساعد عل  طرد واخماد متعول مسببات 

 السرطان ع 
 

ولذا يستحسن دائما استعمال بع  اللخل لروات 
الخ راء غنيه باالليلاف وبلعل  اللجلبلن خلالل  
الدسم يعط  كميه اضاميه من البروتليلن وملزاق 

 محبب للباربكيو
 

 دكتور مؤاد ج بطرس
 ماجستير تغذية نمؤ االطتال

 

 حياة جديدة 

 بنت الرب من سيدني. 

جزنا في النار والماء وأخرجتنا الي 
الراحة. أدخل الي بيتك بالمحححرقحات 
وأوفيحك الحنحذور الحتحي نحطحقحت بحهحا 

 " 21 – 21: 66شفتاي. "مز 

 

أكتشفت أني أعاني  1128/ 7/ 8في يوم 
من سحرطحان فحي الحثحدي ا يحمحن. وقحرر 
األطحححبحححاء األسحححتحححرال  جحححراء جحححراححححة 

8/  26واستئصال الصدر ا يمن في يوم 
وكانت صدمحة كحبحيحرة لحزوجحي  1128/ 

واوالدي الثالثة وأخي االصحغحر. ونحححن 
 01جميعاً مقيمين في أستراليا منذ حوالي 

 سنة . 

لنا أخ كبير يعيش في  يطاليا هو وزوجته 
وابحنححه وأبححنححتححه  والححعححجححيححب أنححه تححعححر  
 جراء عملية قي االمعاء وكانت خطيحرة 
للغاية حتي انه راح فحي غحيحبحوبحة بحعحدهحا 

شهور. وكان هذا فحي نحفحس وقحت  0لمدة 
أكتشافي لمر  السرطان  والعجيب  نحه 
ً ال أعحلحم  ال يعلم اني مريضحة وأنحا ايضحا
 عن مرضه شئ ألنهم أخفوا عنا الخبر. 

أخيراً سافر أخي األصغر  لي ايطاليا بعد 
ما سمع من ا طباء ا يطاليين ومن أسرة 
أخي انهحم فحقحدوا كحل األمحل فحي الشحفحاء 
فسافر اخي األصغر علي هذا االساس ... 
هذا ما قاله األطباء ا يطاليين   ولكحن ... 

 ألهنا آله المستحيالت. 

عرفت بما يمر به أخحي وكحانحت صحدمحة 
شديدة جداً علي ألنها كانت وقت عحالجحي 

وطححبححعححاً  Chemotherapyبحححححقححن ال  
كانت امنيتي أن أشوفه وخاصة آخر محرة 

سحنحوات  7زارنا فيها كانت محن ححوالحي 
ولكن ... ألم أقل لكي يا محرثحا أن أمحنحتحي 

 ترين مجد هللا. 

ذهححبححت الححي حححجححرتححي بححدمححوع غححزيححرة 
كاالمطار وقلت لحه أنحا أعحلحم يحارب أنحك 
قادر علي كل شئ وليس مستحححيحل لحديحك 
وطححلححبححت شححفححاعححة أمححنححا الححطححاهححرة مححريححم 
وشحفححاعحة رجحل الصحالة الحبححابحا كحيححرلححس 
السادس وقلت له يا بابا كيحرلحس أنحا محش 
هاقدر أسافر   لكن ثمحن تحذكحرتحي سحو  
أضعه فحي الحكحنحيحسحة الحتحي عحلحي أسحمحك 

 وأوعدك بكتابة هذه المعجزة . 

وقد تمت المعجزة فعالً. ... فحبحعحد ثحالثحة 
اشهر ونصف بداء أخي يفحوق ويحتحححسحن 
ودخل في عملية ثانية أخطر من االولي   
وهناك كان فيه كاهن كاثولحيحكحي بحيحزوره 

أشحهحر  9 نه مكث في المستشفي حوالي 
وقاله في ليلة العملية أن السيد المسيحح لحه 
الحمحجحد وأمحنحا الحمححكحرمحة الحعحذراء محريححم 

رأهحبحة فحي الحديحر  66حيكونوا معاه وان 
 حيرفعوا صالة ألجله.

 " تقوي وليتشجع قلبك وأنتظر الرب " 

في يوم العملية خرج الجراحين ا يطالين 
في منتهي الدهشة وقالوا لزوجته واوالده 
أنهم مش عارفين أيه اللي حصل؟؟ وأنهحم 
شافوا حد معاهم في العملية لدرجحة واححد 
من الجراحين قال أنا كنت واقحف بحتحفحرج 
علي اللي بيحصل. ! وقال  بنحتحه أبحوكحي 
ده يبقي مين!!!  ... " يحبحقحي  بحن يسحوع 

 المسيح ملك الملوك يادكتور ." 

أخي األن رجحع بحيحتحه وححالحتحه مسحتحقحرة 
والحمد هلل   وأنا قحربحت أخحلحص الحعحالج 
الذي استغرق حوالي سنة وبعحدهحا سحو  
أعححمححل مححرجححعححة ومحححححتححاجححة لصححلححواتححكححم 

 جميعاً . 

شفاعة أمنا العذراء محريحم وصحالة الحبحابحا 
 كيرلس السادس تكون معنا كلنا ... آمين. 
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 9 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 العدسة المكبره
 

 العذراء في القداس االلهى
 

بعد ايام قليلهه يه هو  هوم السهيهد      
وهو  يام م بب لكو االقباط -العذراء

بههو هههنههاي كهه ههيههريهه  مهه  االخههو  -
تقديرا لمكانههههها -المسلمي  يصومونه

ويههذكههر كهه ههيههريهه  مهه  -وشههعهها هههههههها
المسلمي  العديد م  المعجهاا  الهههي 
 نعهها معهم وقت ظهورها بكنيسهها 

بالايهون وقت حبرية المهههنهيهب الهبهابها كهيهرلهس السها س الهبهابها 
 في تعدا  باباوا  االسكندريه. 221ال

فنه ه  -ون   ككنيسة قبطية المنا العذراء مكانة كبير  في قلوبنا 
-نسميها والد  االله وليس ام المسيب كما تسميها طوائف اخهر 
ونطوبها كما قالت في تسب هها ) هوذا منذ االن جهمهيهال االجهيهال 
تطوبني ( والمدقق للقداس االلهي في كنهيهسهههنها يسهههشهعهر الول 

فعي اك ر م  موضال نهقهر -وهلة مد  تقدير كنيسهنا المنا العذراء
وايضا نقر ببهوليهها قبو اله همهو االلهههي وبهعهد -انها والد  االله 

واو  ان اذكر بعضا م  تكريم كنيسهنا المنا العذراء فيهمها -الوال ه
 يلي :

 
في االبصلمو ية السنويه : نجد في االيام العا يه تمجيدا لههها  -2

في بدا  ال  نصف الليو ) كو االفراح تليق بك يا والد  االله النه 
م  م لك رجال ا م الي الهعهر وس ونهالهت الهرتهبهه حهواء  هو  

 حانها 
 
ونطلب شعا هها في اخر لبشي  ) تعسيري  ( لهلهههوس االول -1

) وبهاالكه هر الهقهديسهة  وال اني وكذا في اول  ال  المجمال نذكره 
الهي ولهد    الهكهلهمهة -المملؤ  مجدا والد  االله القديسة مريم 

 بال قيقة (
 
ذوكصلوجيا  ) تماجيد ( تقال لها في  هال   شهيهة  7هناي  -7

وهي ت و  ك يرا مه  الهههطهويهبها  )  يهنهة  -ونصف الليو وباكر
 مريم في السموا  العلويه    يمي  حبيهبههها تهطهلهب مهنهه  هنها(

السالم لعخر جنسنا -كذلك السالم لك ايهها العذراء الملكه ال قيقيه
نسالك اذكرينا ايهها الععيعة االمينه لهد  -النك ولد  لنا  مانؤيو 

 ربنا يسوع المسيب ليغعر لنا خطايانا
 
في رفال بخور  شيه وباكر القداس : نرتو اربهاع الهنهاقهوس   -4

حيث نهرسهو لههها السهالم فهي االيهام الهواطهس -بعد  ال  الشكر 
السالم لك يا مريهم -ونكمو السالم لك يا مريم سالم مقدس-واال ام

 يا ام   القدوس
 
في ماامير السوا ي رتبت الهكهنهيهسهة فهي  هلهوا  سهوا هي  -1

االجبية قطعا لطلب شعا ة العذراء في كو السهوا هي فهمه هال فهي 
 لوا  السا ة السا سة ) اذ ليس لنا  الة وال حجة وال مهعهذر  
م  اجو ك ر  خطايانا فن   بك نهوسو الي الذ  ولد منك يا والد  

ايهها -االله العذراء الن ك ير  هي شعا هك ومقبولة  ند مخلصنا 
االم الطاهر  ال ترفضي الخطاه م  شعا هك  ند الهذ  ولهد مهنهك 

 (-------النه رحوم وقا ر  لي خال نا 
 
في القداس االلهي  في ل   البركة ) السهالم لهمهريهم الهمهلهكهة  -1

 الكرمة غير الشائخه (
 
بعد  ال  الشكرفي الصوم الهمهقهدس نهقهول لههها ا هدا ا مه   -3

والذ  يشهيهر الهي الهعهذراء بها هههبهارهها مهديهنهة    73مامور 
 المقدسة وهي ) اساسهه في الجبال المقدسة (

 
 ند رفال بخور البولس نر   ل   طا  شور ) هذه المجمر   -7

الذهب النقي ال املة العنبر( كذلك في الهيهنيا  : نبهداهها بهطهلهب 
شعا هها هي اوال :هيهي  ني ابريسهعهيها انهههي تهي ثهيهؤطهوكهوس 

 اثؤواف ماريا ابشويس
 
 472في مقدمة قانون االيمان كما قرر مجمهال افسهس سهنهة  -9

مومقاومة لبد ة نسطور نر  ه فهي بهاكهر الهقهداس وكهذلهك قهبهو 
اخهيار ال مو ) نعظمك يا ام الهنهور اله هقهبهقهي ونهمهجهد ي ايههههها 

 ( القديسة والد  االله مخلص العالم العذراء 
 
اسبسمسا  تقال اثناء القداس االلهي اشهههرهها افهرحهي يها  -21

 مريم والد  االله
 
في مجمال القديسي  حيث يقول الهكهاهه  وبهاالكه هر الهقهديسهة -22

المملؤ  مجدا والد  االله القديسة الطاهر  مريم الهههي ولهد    
 الكلمة بال قيقة

 
في تو يال القداس نر   ل   بي اويك ) خبها اله هيها  الهذ   -21

نال م  السماء واهب ال يا  للعالم وانت ايضا يا مريم حملت في 
 بطنك الم  العقلي الذ  اتي م  االب(

  
وهكذا ون   في  وم العذراء  لينا ان نضعها في المكان الالئق 

كهمها -بها كام لنا جميعا وهي ام   الكلمة وبها قدنلهنها الهخهال  
وبعد نياحهها  عد الجسهد -كرمها ابنها وكان خاضعا بالجسد لها 

كم ال للعضائو م اولي  ان نهكهههسهب    وهي -الطاهر الي السماء
مهنهذ  فضائلها م   مت وطا ه هلل وت مو لهالالم وخهدمهة ربهنها 

وما الت لالن تغيث بصلواتها الك يري  ولها م  -طعولهها بالهيكو

 لنطلب ان يعطنا   بركة  لواتها وشهعها ههههها-المعجاا  الك ير
 وكو سنه وحضراتكم بخير

 
 ال يا  الجديده

 قصة بقلم جورج حبيب
 

كان مرقص ونبيل صديقين منذ الدراسة ولذلك كاان الا ب نايانا ا اا 
ولا اا ا ا  -كبيرا فقد عاشا معظم احداث  ا معا منذ ان كانا ن صر 

فكرة ال جرة الي امريكا ا فق كال من  ا ان  ك ن خط ا   ا واحادة 
فقد كانا ا جا اياعا ام  -واوالبه ا وكذلك الحال نالنسبة لزوجتي  ا -

 وهم ايضا من كنيسة واحده  -نل ويقي ان في شارع واحد  -جيران 
ومرت االيام الي ان فكر مرقص فاي ما عا ع الا اجارة فااوالبه 

 (  21وماناي 21ومادحا   12) امجاد  الثالثة قد نلغ ا من الع ر 
 ار  لا  ناقا ا نا اصار كايا   -وفكر مرقص في مستقبل اوالبه 

-سيك ن حال م حتي وان وصل ا الاي اعالاي الادرجاات الاعالا ايا  
فسيك ن حال م كغيرهم من اوالب االقباا  ومانا ام مان  ا ار  مان 
الطب وال يجد مكانا يع ل ن   بيبا ومر ب الحك مة ل  كدكت ر ال 
يكفي  نال  اصالت العامة رغم  ف ق  وهناك امثلة كثيرة لاكاثاياريان 

الل ام اال نافار -من الشباب االقبا  الذين يعان ن ي ميا رغم  ف ق م 
قليال من م الذين لا الاديا ام قادرا 
كبيرا من ال ال نتيجة ميراث او 
فااارصاااة عااا ااال كاااانااا  اياااام 

لاذلاك  -الستينيات ندول الا الايا 
اساتااطاااعاا ا ان يااقاايا اا ا نااعاا  
ال اشااريال الصاغايارة الوالبهام 
ليستاطاياعا ا ان ياعاياشا ا وسا  

 الذئاب ال  ج به
وقبل ان يبادا فاي  -فكر مرقص 

) اذا  -اية خط ة صلي كثيرا ليرشده هللا الي القرار الصحيح مرببا
كان خيرا يارب مشي  واذا كان شرا انعده ( فان  فاحص الاقالا ب 

كناياساة ماارماياناا - وان   علم كل شيىء ونعدها ذهب الي الكنيسة 
وكان قد قد كتب علي ورقة ) اذكر يا رب م ع ع ال جرة  نشبرا 

 وارشدني الي الطريق الصحيح ( ثم وعع ا علي ال ذنح
ان نا مينا وه  اب كاهن وق ر مات ا   نعدها ذهب الي اب اعتراف  

وكان مرقص قاد جالا  -السنين حك ة وكان الروح القدس نداخل  
الي  وقص علي  القصة كل ا  البا من ا االرشاب والنصح فايا اا ها  

نعدها قال ل  ان نا لناصالاي مان اجال هاذا الا ا عا ع  -مقبل علي 
 وساذكره وانا ارفل الح ل ولتكن مشيئة رننا

-انصرف مرقص نساالم وقاد احا  مان باخالا  نشاعا ر ساالم 
 فال  ع ع االن نين يد  هللا وحسب ا سيق به سيفعل

-صديق ع ره القصة كل ا كاملة  وكان مرقص قد قص علي نبيل 
و الاب مانا  -وشرو  ا  واخبره عن كل ظروف ال جره المريكا 

 21حيث لدي  ه  االخر اسرة  ) ماياناا -ان يدرس ال  ع ع جيدا
سنين( ولكن نبايال كاعااب ا  كاان بائام  8ومار   21سن  ونيش   

-الثقة ن رقص وه  ير  في  قدرا كبيرا من الحك ة واالساتاقااماة 
ك ا ان  -ك ا ان  بائ ا محبا السر   ومشاركا ل م في كل ال ناسبات

مدام نبيل  مرقص  عتبر س ز  نبيل ن ثانة اخ  ل ا وه ا بائا اتاي 
 التزاوروكذلك كثيرا ما يذهب ن لشراء حاجتي  ا معا

ونعد فترة ح الي اسب عين ذهب مرقص الي ان نا وسال  عن راي  
اذ نناء علي مش ر   سيك ل م ع ع الا اجارة او -في ال  ع ع 

الذ  نابره -وجل  مل ان نا-ف   بائ ا قرارا   يدخل في ا هللا-يلغي  
-ال نطق  التي ساتا ااجار الايا اا قبطي  في  اهل هناك كنيسة -قائال 

نعم يا اني وهذا اول شيء نحث  عانا  -واجاب مرقص علي الف ر 
ولكن لي ناعا  -قال ل  عظيم انا كده مط ئن عليك وعلي اسر ك-

االم ر التي احب ان  عاهدني عليا اا فاانا  اناناي فاي االعاتاراف 
 واسااار اااك اوالب  واجااااب مااارقااااص  ااافاااضااال ياااا انااااي

 وقال ان نا ل رقص:
اوالبك وزن  رننا ائت نك علي ا  ك ل  ارناياتا ام فاي الاكاناياساة  -2 

 و زرع م في ا
 و اااحاااافااان عااالااايااا ااام مااان ا  شااايء يضااايااال انااادياااتااا ااام -1
اياك ان  نشغل عن اسر ك نا  شيء ولكن احرص عالاي ان  - 3 

 و صااابقاا اام و ااعاارف اصااحاااناا اام- ااقااضااي وقاا  كاااف مااعاا اام
وال - صاابقا اا و اعارف اصاحاانا اا -نبيل   اخد نال ا من مناي  -4

  س ح ل ا نال بي  خار  البي 
 اذهب الي االماكن التي يرعي ال سيح ان يذهب ماعاك الايا اا -5 

اعااهادك -ورب -وقال ان نا ل رقص عاهدني ن ذا وان  امام ال ذنح
 يا اني

 وصرف  نسالم-نعدها صلي ل  ان نا 
رجل مرقص من عند ان نا وقد امتلئ سالما وقاص عالاي زوجاتا  
نبيل  ما  لب  من  ان نا نالتفصيل وقال ل ا لنتع د امام رننا نان ننفاذ 

ماا قاالا  انا ناا ساياكا ن  واجان  الزوج  ناذن رنناا  -ما قال  ان نا
وناقاي ناعاد ذلاك الاذهااب الاي  --بست را لحيا  م الجديده في ا نعاد

 السفارة الخذ التاشيرات وكذلك حجز  ذاكر الطيران
-وكان مرقص قد   اعد مل نبيل ان يذهبا معا الخاذ الاتااشايارات 
وكذلك البحث عن شركات الطيران ذات السعر الا انااساب وايضاا 

شركة الطيران جيدة في خدما ا اا ولا  ان الارحالا  مان  ان  ك ن 
 مصر الي امريكا ليس  ناطا يالاة ماقاارناة نانايا زالناد واساتارالاياا

فقد نصح ان نا مرقص ونبيل االثنان -ونقي نعد ذلك خط ات هامة 
ان ال يستقيال من اع ال  ا وان ا لياخذا اجازة بون مار اب وحاتاي 

فاذا صابفت م - تضح الص رة امام  ا نامريكا وكي  سيك ن الحال
وهاذا كاان راياا -مشاكل استطاع ا الرج ع لحيا  م وبون خساائار

ف ان -كذلك كان ان نا قد اوصي ان يحتفظا نشقق م واالثاث  -صائبا
 يدر  ماذا ي كن ان يحدث 

 
مر اسب ع واستطاع مرقص ونبيال ان يا فاقاا فاي اساعاار  اذاكار 

مااناااسااباا  وايضااا  ااقاادمااا نااطاالاابااات 
لج ات ع ل م لياخذوا اجاازة بون 

 مر ب
ونعد اسب عين كان كل شايء ماعاد 

وقاد  الاب مارقاص - قريبا للاسافار
ونبيل من ان نا ان يصلي ل م قداسا 

وقاد -وعائلت م قبل السافار مابااشارة
حضر العائلتين القداس نعدهاا اعاد 

حاافااال صااغااياارا لااتاا بياال  الاا اادام 
والقي ان ناا ماياناا كالا اة -االسر ين

شكر في اا كاال االسار ايان وذاكارا 
وقاد - عب ا اا ناالاكاناياساة والا ادماة

ابمع  عيناه حايان ذكار سافارها اا 
 الي امريكا وكذا نكي مرقص كثيرا وه  نين احضان ان نا

نعدها اخذوا نع  الص ر التذكاري  وقد  الاب انا ناا ان ياكا نا ا 
و  اانا ا اا انا  قاد ا صال -بائ ا علي ا صال ن  لال  ئنان علي  ا

نان نا نيش   كاهن كنيسة ماارجارجا  ناامارياكاا واوصااه عالاي 
 االسر ين

وفي الصباح الباكر   ج   العائلتين الي ال طار وقد ذهب ماعا ام 
-افراب عائلت م من اخ ة واخ ات واحفابهم ووالد ووالدة مارقاص 

اما ام  فقد امتالت عايانااهاا -وقد نكي والده كثيرا نظرا لفراق انن  
نالدم ع ولم  نطق كل ة واحده وهي في حالة ذه ل اذ لم  كن ي ما 
لتتص ر ان  فارق انن ا وايضا اوالبه وكي  ستاحارم مان لاقاائا ام 

ورببت في قلب اا  ار  هال  -ومن كل ة  يت  ومداعبات االوالب ل ا
واراب مارقاص ان ياناقاذ  -سيعطي ا هللا الع ر لتراهام ثااناياة ام ال

صدق ني اول ماا اساتاقار هاباعا  لاكام —ال  ق  فقال الني  وام 
 زيااااارة و اااايااااجاااا ا و ااااقااااضاااا ا مااااعااااانااااا كااااام شاااا اااار

الخايا  واخاتا  الن -ورب نبيل م ج ا الكالم لعائلت  ننفا  الا عاد -
 والده ووالد   كانا قد  نيحا

نعدها ركب العائلتين الطائرة الي امريكا الي منطقة  قل ناالاجانا ب 
وكان انا ناا ماياناا قاد ا صال -ون ا كنيسة قبطي  ناسم مارجرج  

نان نا نيش   كاهن كنيساة ماارجارجا  و الاب مانا  ان ياعاتاناي 
 وقد رحب ان ناا جادا نا اذا-نالعائلتين وخاصة من الناحية الروحي 

وما ان استقرت الطائرة وخارجا ا مان صاالاة الا صا ل وناعاد   
استالم حقائب م وخرج ا اال ووجدوا ش صين يح الن كال مانا ا اا 

فاذهاباا الايا ا اا وقاد رحابا ا نا ام -اسم مرقص واالخر اسام نابايال
واخبروهم ان م من كنيسة مارجرج  وقد ارسل ام انا ناا ناياشا   

وقد كتب علي  كنيسة الش اياد -الستقبال م وكان مع م ناص الكنيسة 
 العظيم مارجرج 

 
فرح مرقص ونبيل نذلك واحسا انا ا اا لايا  وحاياديان فا ا اا فاي 

و قدم ا من ا اا وسالا اا وقاد اناتاسا اا -احضان الكنيسة اين ا ذهب ا 
الش صين مرحبين نالاعاائالاتايان وقاد قادماا الوالبها اا كاثايار مان 

وناقات ال رب و لبا من  ا ان يساعدوهم ل عل الشن   -الشيك ال  
و  ج  ا الي الكنيسة وقد كان ذلاك حا الاي -ففعل ا -نباص الكنيسة
وناداياة الساناة الاقاباطاياة -وق  عشية عيد النيروز -السابسة مساء 

ناظارا -وكان في الطريق الدهش  قد اخذت افراب العائلتيان -الجديده
-ال ساع الش ارع ونظافت ا وانتظام الا ارور واحاتارام االشاارات

اذ القيابه نال زا  وكال يسير علي ه اه -و عجب ا ل ا يحدث ن صر 
كاان -ناهيك عن جباال الازناالاة وخاالفا -ناالعافة لعدم االحترام -

ال دوء ه  السائد ولي  هناك مان عا عااء او ماياكارفا ناات او 
كل هذا جعل الج يل في حالام ال يا ب ان يصاحا  -اع اء نال فائده

 نعدها وصل ا الي الكنيسة-من 
وكان في استقبال م ان نا نيش   وناعا  عاائاالت الاكاناياساة وقاد 

و لب من م ان نا ان ياخذوا نركة الاعاشاياة -رحب ا ن م  رحيبا جاما
علي ان يلاتاقا ا ناعادهاا ناقااعاة -و طييب جسد القدي  مارجرج  

 الكنيسة لتناول لق ة اغاني
وحضر مرقص ونبيل والعائلتين العشية وقد ح ل مرقص انابا ناة 

 وكاااانااا  ناااركاااة كاااباااياااره لااا -رفاااات الشااا اااياااد اثااانااااء الااازفاااة
ونعد العشية  لب ان نا من العائلتين التا جا  الاي الاقااعاة وكاانا  
مفاجاة ما اعده خابمات الكانتين من الطعام ال اصار  الاذ  انا ار 
-نبيلة وس ز  وخاصة ان اع ال حاشى مان كارناب وورق عاناب
وكان  نبيلة قد  ص رت ان ا وبع  هذه االنا اع مان االكال الاي 

و ص رت ان ا ال ي كن ان  اراهاا ثااناياة فاي امارياكاا -غير رجعة
نعدها القي ان ناا كالا اة  ارحااب صاغايارة -وجلس ا لتناول الطعام 

وعرف ال  ج بين علي العائلتين كبارا وصغاركذلك قدم مارقاص 
 نفسة واسر   الي ال  ج بين ونف  الشيء فعل  نبيل

 
وكاان قاد سا ال -وقد كان من ع ن ال  ج بين شاب اس   مايكل 

وساال مارقاص مااذا -من مرقص ان  كان يع ل صايادلاياا نا اصار
واجاب سااعا ال كصايادلاي فالاد  خابارة -سيفعل من ناحية الع ل 

ان  ال ي كن  الع ل اال نعد عا ال ماعاابلاة -لكن مايكل نابره -  يل 
عانادهاا صا ا  -وهذا ها  الاقاانا ن االمارياكاي-الصيدل  االمريكي 

 وفكر ماذا سيفعل ازاء ذلك-مرقص 
 

ولكان الناد -صيدليات  4وكان هذا الشاب قد اخبر مرقص ان لدي  
ل رقص ان يق م نع ل معابلة للصيدلا  وحاتاي يساتاطايال مازاولاة 

وكايا  -عند ذلك احب  مرقص اذ ال ي كن  الاعا ال -ال  ن  نامريكا
سينفق علي اسر     ال فترة ال عابلة والتاي قاد  ساتا ار حا الاي 

 عاما علي االقل ويعقب ا سنة التدريب
 

 27يهبال فى    
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 عرض من : جون كرياقوس
 

ا ححا  حح   ا  ا ا تححضححسبححس بححوححاححاب
 تدكتابةاإينس اعضدا تد يما عحف ا
ا تححعحس حح حح ا ا كح لاالحائ افح ححر فح 

  تمقدس اإتىامص اا
حرصتررل كتررة ررنرر عب   رر رر    رر ررة 
كتةك م، وز صب كتثق فة،  لى  رف  

 ةدك من كتمقط   ت كترمر قرةرقرةرة فرا كاحرنرأر م كتر     رةرم 
بم  ق ة ذ صى دخ م كترار ةرلرة كترمرقرةقرة  ترى كع  م رص، 
وكت   نظمرنرج عرمرارةرة  حرةر   كترنرصكل كتر  ر را كترمر رص  
"نهصك"، بق  ة كتم  عب ب ترنرعرمرخ كتر ر مرشا    و ر ع  فرا 
كاحنأ تةة  ةكقة كت  ب  ت كضصو  كترثر نرا بر بر  كرقر ر رةع رة 
وبطص ص  كت صكزب كتمص سةة، و ةد من كتش  ة ت كتا مة ، 
 ض فة  تى  ةد غأةص من كتر رةكو وكتر رةكمر ت ، ف ر   رن 
      من كت صتم ن كتم ص  ،  رمر   ر ع  فرا كاحرنرأر م 
م ةص غر ر ع عةرةرش مرعرلرش  دكعب عرمرارةرة  حرةر   كترنرصكل 
كت   اا حس م  وعد فا م  خ عرص رةب كترةقرنر ع ا   عرة رص 
كتر  ررص  ن كترر ر ررةررسرة كترقرر ررطرةررة كبعبر ذ سررةرة بررقرةرر دب كتر رر برر  
ت كضصو  كتثر نرا برة ت فرا كتر  رل كترمر ترا تر و ك بر   

مرن  25 ر و  تر رنرهرا  ر و  52كتصقل كتمقصع  ن ت لغ مةتج 
  تة  كتمق لاوتان ص مةب ت و كتصقرل يرا كترمرةب كترمرنر رةرصب 
 كت حةةب بةن كت كو كت  ةسة كتق طةة كبعب ذ سةةا            

 

ا تحعحس ح ح ا االحائ ا حدكحسب ك م ا ت  يسا تسيس اف ا فتح حستحيح 
  تمقدس اتمص 

، مس   ”نهصك“نظمل عماةة  حة   كتنصكل كت   ى كتم صى 
 مش، كرب ةن، حأ ً تن   ع دخر م كترار ةرلرة كترمرقرةقرة  ع  
م ص، تمل ع   ة كتصةةش   رة كترأرنر س كتسرةرسرى، و ر ع  
ب تم  ع  ةكقة كت  ب  ت وضصو  كترثر نرى بر بر  كرقر ر رةع رة 
وبطص ص  كت صكزب كتمص سرةرة وكتسرةرةكت وكتسر دب كتر زعك ، 
كتررمررمرر فررظرر ن وكتسررأررصك  وكتسرر دب    رر   مررعررلررش كترر رر ك  
كتم  ص ن، وتأةف كتمط عنة وكبق  أة وكبب   كت ه ة، وتأةرف 
من عع م كبزيص كتشص ف ووزكعب كبو ر   و نر   عةرةرش 
كتعمه ع ة   ة كتأن س كتسةسا، كتة ن ع خ تة كتا ر نرى وز رص 
كبب ع تقصك ب عق تنج فا ي ه كتم  ق ة كتم  ع ة، وعر   نر  

اإتحىارب ااا  كت لمة   تن تا إنا ك لاالائا تعس   ا تمقدس 
مص ا توضيض ا مثرات مص ييناجميعسًارهمي ا سبيخي ا اينحيح ا
امصح ا ابح  كضي ةا  عدامنا تت  ثا تدين ا تعستم ا تديا ت  ا
ا تحقحضح حيح ا عناسس  اب د نا تعستما ب ا هسا ضحار ا تحيحنحيحسح 
 ألبثا كسي ا تمص ياميسن اايني السص بينا تحيحنحس حسافح ا
األب امصحح ا ا تححمححضححسبكحح  ا تحح فححر ابححهححدر اهب ححضححسلححهححس  تححعححستححم
 تغستي ع ىامد بافا ت اثالثارعا ما نصفا القتالحالتحهحسا

ا افحا تح  افح اببحا امصح اا٥٢رقد ما تعس   ا تمقدس  بحقحعح 
 تمخت   ا ومرا ك  هما تع  ة،افيثا نق بابيناجنضس هسامنا
سسفراسينسءاش قسًاإتىااتتسا تنيراغ بسًافتىا ص تاألقسص ا
ارمحنحسًا ا محال  ً ً صعيدامص اا  مسًامساكسنتامص افصنسًامحنحيحعحس
ا تحتحسبيحألا فحتحىا ألنا افحلح  امحنحد تيرامنارب اا الفتمسءابهحس
اعح حىا افحيحثا سحتحقحضح حتامصح  ا ا    ستظراكدتكابمشيئح 
اإتحيحهحسا ا  ب اتحلحل   ارقح حسب رب هسا يافسًا رلاةامناكحر
ا تحما امصح  افحسفحتحاحنحتحهحم هابسًامناظ مار اقه ار الغحيحسن،
افسحضح ا ا رمحسن، ا سحالم الحمحلنحيحنح  يشع   افيهسا بد ًاإالابير
اإتحيحهحسا ا  فحد ا تسحالم  جسء هسانض ا اإب  هيما تخ يراع حيح 
ا  ح بحىاعح حىا ا  تحد ا تسحالم ياسفاثماربسرايعقاباع يحهحمحس
ايحاسحفا اإتحيحهحس ا جحسء ا تسحالم رب هسانض ا اماسىاعح حيح 
 تنلسبامعا تسيدةا تعدب ءا تضتائا ل  هساف ابف  امقحدسح ،ا
ه بسًامنالغيسنا تم كاهي  ا اكراعسما فا   يما شعحبا
ا ا مص ا تعظيمابخي ا را ما امص نسا تغستي ا تعظيم اابة
ا   اهحسا ا تحلحمحيحع ف ارب  ا كنسنت ا تت ايلمنا يوتم ابهحس

 عف ًا إبسًءا شمالسً 
 ا

ا  صح ح ا ابسحيحنحسء    تينيس ا تقض ي ا دينا تهلاما هبهسبح 
 ألجرامص 

 تةعت كت  ةسة كتق طةة كتم ص ة كبعب ذ سةة، بة نً ، ترة رن 
فةج كتم دل كرعي با كت   م كت   و خ مسر    مرش، و قرأرص 

مرعر رة رن و دكنرل كتر ر رةرسرة و رلرى  6 ن كقنشه د ض بط و
ع قه   ةكقة كت  ب  ت كضصو  كتث نا، كتهع و كرعي با كت   
و خ مس    مش،  لى  ةب  م ةن فا مة  ة كتارص ر ، وكتر   
ت ةى تج عر ر دنر  بر رل بسر ترة، برةر رمر  بر م  خرصون مر رهرم 

  عوكحهم فةكً  تل  ناا
و ةمل كت  ةسة خ ت  كتافك  بقرص كتشرهرةك  ون رلرا مرن 
 عل كتم  بةن ت ا   ام  لةهم هللا كترقرة رص بر تشرأر   كترار عرل 
وتؤ ة كت  ةسة  لى ت  م ه  كتر ر مرل مرخ  ر كتر ر  كترمرسرلرمرة 
و ص ن   كت  قلة و  فة كتق   كت   ةة فا كتن ة  تإلعير   

 كت   م حأظ هللا و     كت  تا من  ل ق  
 

 ا تضسبسا ا     ايشسبكاف اسيمينسباكنس سافد   ا تقض 
نظم  ط ع    ةش حةكةق كتقر رة وكتر ك رلرا ومر رشرةرة كت رةع، 
مؤتمص كتاقةةب كبوم، برةً ك مرن   برمرشر ع رة  ر ر   وخرةكو 
كتقط ع  تى ع نب  ةد من ك ب   كتر رهر رة وتر ر وم كترمرؤترمرص 
برر تررةعكقررة  ررنرر   "تررعررسررة كترر ررلررمررة" تررلررقررة ررش  برر رر قررةرر   
كتصق تة من كتم نظص  ن  لقا  ةكقة كت  ب  ت كضصو  كتثر نرا 
ب ب  كاق  ةع ة و بطص ص  كت صكزب كترمرص سرةرة كترمرمر ضرصب 
كت ن مةة تلمؤتمص، بة م   رلرقرا مرمر ضرصكت  رلرى مرةكع   ر و 
كتمؤتمص كتث بة من  ح  ع كت  ةرسرة  ترى عر نرب نرةر فرة كانر ر  
مة  ةةل كبققف كتا و ت   ةش  ط ع كتق ة كتم ظم ترلرمرؤترمرص، 
 تم   كت ة فة: كبن   عكف ةةل كبققف كتا و تر ر ر ةرش  رطر ع 
وقط كتق يصب وكبن     عك  كبققف كتا و ر   ع ةة كتمرمرلرة 
كت  صى وكبن   ب فلا كبققف كتا و تر ر ر ةرش  رطر ع كترمر رنرفه 
وكبن   يصمة   كبققف كتا و ت   ةش  ط ع  صق كرق  رةع رة 
 م  ح ضص فا كتمؤتمص كترة رنر ع عر ز رف مر ع رش فرلرنرش 
 قن ذ  لم ك ب   وي  مرنرصعرم  رنر   "ترعرسرة كتر رلرمرة" مرن 

 كتة ن نةة  تى كتاصبةةاا
 

 هلامامس حاع ىاكنيس ابستع يش
تاصضل   رةرسرة حرا كترمرسر  رةرة برمرة ر رة كترارص ر  ، مرش 
كاعبا   ،تهع و من   ل مسلمةن م ةع كم ا م رص   ر م 
كن ك ن    ت وتأل ب تا ةأة كنرةترارل خر م ت رة   ر كت 

 كتشص ة تلمسلمةنا

من ع نب  خص تاصضل   كت كتشص ة   ة  ص ة بر ترم بر زك 

ومص ف      كتمس  ةة ون د  كتشص ة ا  ق ن ع من  ر رل 

كتمسلمةن و ة  قأصت  ملةة ت  دم    ق كت  ع  رن  تر برة 

 ص ا وكحة بطلق ن ع  وتم نقلج تلمرسرنرشرأرى ترلرار   و رة 

ت عهل   كت كتة م كتسص خ تم طقة كا رنر ر  ر ت ترلرسرةرطرصب 

  لى كتم  ف وم حقة كتع  ب

 

ا  حاقحعحس  اا0٢بعدا عسمس  ابدءا صاي ا"قيسم ا تمسحيحح"  
 سيياناركض افي مافىا تتسبيأل

بة  كتم ص  كبمص  ى مةل عةر رسر ن كترارمرل  رلرى ت ر  رص 
 The Passion of the Christكتعف  كتثر نرى مرن فرةرلرم 

 Theوكت ى من كتمقصع  ن  رمرمرل كقرم " رةر مرة كترمرسرةر " 
Passion of the Christ: Resurrection ومن كتمفمخ ،
 ا5252 ن  نم  صحج فى دوع كتاص  كتسة م ةةة فى 

 :The Passion of the Christوفرةرلرم  رةر مرة كترمرسرةر  
Resurrection  من  خصك  مةل عة س ن، و ن ج كبمرص ر رى

عكنةكم وكا ، و ش ع  فةج عةم   فةفم، وكتر ى قر رق و ن 
  و بنعسةة    ةة كتسةة كتمسة  فى فةرلرم " او كترمرسرةر "، 
وكتصوم نةة م    م عع سنةصن عة رص بر تر  رص  ن فرةرلرم " او 

،  بر ع عرةا  ر رةرصك، 5222كتمسة " حة م   ص  فى  ر و 
مرلرةر ن دواع،  52وحقق  عب ح    تةة، ف تأةلم كتر ى  نرأرق 

ملة ن دواع  لى كتمسن ى كتمملى وبرمرسرب مر   022حقق 
 The Passionذ صت كتاة ة من كتم ك خ كبع  ةة، فإن فةلم 

of the Christ: Resurrection  ،كترر ى  رر م كنررنررظرر عه
"قة  ن    ص فةلم فى كتن ع خ"، وتن  وم  حةكل كتأةرلرم فرنرصب 

  م ، كتنى    ي  كتسةة كتمسةر   رلرى كبع ، وفرقر   22كتـ
تلة  نة كتمسةمةة،   ل تا ده  تى كتسم  ، وكتماعفكت كترنرى 
 هةته  كت شص ة خ م ي ه كتأنصب من مرارعرفكت و رارل برارة 
 ة مة كتسةة كتمسة  وفى كت  ل نرأرسرج، فرإن ير ر    ر ةرار ت 
عتةته  وق ةل كر  و، تأةة بأن  حةكل كتأةلم تن  وم كترار ترم 

 كتسم وى،  قب 
وذ صت باض كت مف كبع  ةة،  نرج مرن كترمرنر  رخ  ن  رنرم 
 صس فةلم  تا د كتسةة كتمسة ، وي  م  تم  نم  بر ر ترج حرنرى 

تةنفكمن مخ  ة مة كتمرسرةر ،  5252فى  ةة كتأ   اااااا  ك ن
 The ا  ن ي ه كتمال م ت تم  نم كتنرأ رة مرن م رة رنرةرهر   

Passion of the Christ: Resurrection ا 
 

  تضسبسايي ما تشسبا تمضتي اب مسن ارش  ا سم ا
  و  ةكقة كت  ب  ت كضصو  كترثر نرا، 
برنر ررص رم كتررطر تررب عومر نررا ك ررص  
ت مص، كتم ي   وكتم ن ص ب تمةعقرة 
كت    ةة كترمرنرقرةمرةا ح رل  رلرى 
كتمص ف كبوم  لى مسن ى مم فظة 
برر عقرراررةررة فررا مسرر بررقررة كترر ررةررمررةرر   

كتمة  ة و ة  صمج نة فة كتم ص كتعلةل كبن ر  تر دع  مرطرصكن 
 ب عقاةة بم  ق ة تأ  ج 

وح ل فا كتمس بقة كتةوتةة كتنا  قةت فا كت ا  ت كتمنمةب 

و،  لى كتمص ف كترصكبرخ  رلرى  5222م     21كبمص  ةة فا 

مسن ى كتا تم فرا كتر رةرمرةر   كترمرةر  رة فرا مسر برقرة كترارلر و 

   ص مس بقة بمث  لما فا كتا تم وكتنرا ISEF) وكته ةقة )

  ةمل فا وا ة كع فون  ب ت ا  ت كتمنمرةب كبمرص ر رةرة  رمر  

 صمج كتل ك    دم كت    ن مم فظ ب عقاةة بم  ع نرةر فرة 

كبن   ت دع  فا كحنأ تةة   صى ب تمص ف كتثق فا بر ر عقرارةرة 

  و5222  نة   22فا 

  

ا ا٢لضي اآثسباييشفافيسي ارقدماكنيس ابسينسءامنا تق نا تـح
  تميالاي

 شف خ ةص ك ب ع كتة ن ع   ة كترصحرةرم ع رمر ن مرة رص  ر و 

كت م ل وكتةعكق ت كببص ة وكت شص كترارلرمرى برمر ر  رق  بر ع 

ع    قة     ن   ةو   تةعكةرةرة بسرةر ر   فرى وكدى فرةرصكن، 

ويى كت  ةسة كتنى   عة به   صقى كبققرأرةرة مرقرص كبقرقرف 

وكتنى  شص  م ه   لى  نشطة وخةم ت كت   ةش كتنر برارة ترج 

وت بخ تم  خ تة  كت لة: وي ه كت  تةعكةةة   نل ت م كترارة رة 

من كت   ةش   ل  نش   د ص   ع قةر ر   فرى كترقرصن كتسر د  

كتمة دى، وكت ى   لق  لةج د ص ق نرل  ر ترص رن فرى كترقرصن 

كتن قخ كتمة دى تلق ة كتشهةصب  ن ي ه كترقرة سرة، مر ضرمر  

 ن فةصكن   نل فى كتقصن كترصكبرخ كترمرةر دى مرة ر رة  قرقرأرةرة 

ح ته  كتاة ة من كتق    وبه  مقاة كت  ب و ة، و  ن فرةرهر   رةب 

 د صب و   ةش وت م فةصكن مة  ة بةفنطةة من  ملة برمر رطرقرة 

تل ممص  فى كتعف  كترعر ر برى كتشرص رى مرن د رص كتر ر ر ت 

و 522و  ر م ، 222كتمة ث بر كدى فرةرصكن، ومسر حرنرهر  

 ص  وته  ق ع خ ععى ب ى فى كتقصن كتس د  كتمرةر دى، 

وب ةل  ق ق تج من حعرص كترعرصكنرةرل وكبعرفك  كترارلرةر  مرن 

وت بخ: وتم ى كتمة ر رة  عبرخ  ر ر ةرش ومر ر زم   كتط   كتل ن

ومق بص  لى   صكفه ، و  ن كترصير ر ن  رةفر ر ن مر تر يرم فرى 

مق بص ح م كترمرة ر رة، وير ر   ترعرمرخ كترصير ر ن  رلرى عر رل 

و فر ق 886كتط ح نة كتم كعج تنل ممرص  وكتر ى  رصترأرخ 

مسن ى قط  كت مص، وت عة بج   ةسن ن   ةرصتر ن بر رضر فرة 

 تى ب ل    ةش ت ةصب ون ه ع م ن  تى  ن   ر ةرش فرةرصكن 

تم  قن ص دوعي   لى كتع نب كتة  ى فقط،بل  ر ن ترهر  دوًعك 

ي ًم  فى     كتمصضى ب تم طقة، و ن ك نش   ي ه كتمة ر رة 

  ملة ب   ةسه  كتم نلأة كتطصز كتمام ع ة وم  زته  ومق بصي  

 ؤ ة حصص كتمسلمةن   كم كتا  ع كرق مةة كتنى مرصت 

 لى قة    وحنى ك ن  لى حم  نه  مثل  ل ك ب ع كتمسةمةة 

كتم نشأة بسةر ر   و ر يرةت  ر ر ةسرج و رن مرطر عنرة فرةرصكن 

و 222 وض  ع مر ن  ن مرعرمرخ خرلرقرةونرةرة ك رنرص   ر و 

ب تمطصكن نةنصك مطصكنً   لى فةصكن،و ت مرل فرةرصكن مرقرارة 

و  ر ن 202كت  ب و ة و  ن فةه   ةب  د صب و   ةش،وفى  ر و 

بة ن    ممل تقب  ققف وم ةو  كتع ل كتمقة  ود ص عك ث  

و  ةسة فةصكن تمقةقة  وفى كتمعمخ كت ى  قة ب تقسط طةر رةرة 

فى ي ك كتن ع خ و ّخ  لى   م م كتمعمخ،و ض   تمل كقمج 

)  ن  بة ن   كت  ين ب امة هللا كت  ةب  ن عي  ن   ع قةر ر   

وعك ث  و بص ةة فةصكن كتمقةقة (،و خص   مط عنة فةصكن ير  

و بم كننقرل مرص رف كببرص رةرة  ترى  ر ع 622بة دوع    و 

قة    )م طقة ق نل   تص ن كتم تةة   وذتر  برارة بر ر   د رص 

  ع قة    كت ى   لق  لةج باة ذت  د ص ق نل  ر ترص رن  ى 

 ر ًمر  حرةرث  ن د رص  22باة ب    د ص   ع قة    برمر كترى 

و و تر ر  د رص  262 ترى  228ق نل   تص ن ب ى م  برةرن 

ق نل   تص ن مص ًفك ببص ةة قة ر   و تر ر  عةرةرش كترة رص 

مطصكنً  تألبص ةة و تر ر  ترقر رج مرطرصكن د رص  ر ع قرةر ر   

 وفةصكن وعك ة

 

ابحيحشحالابحديح را  تضسبسا ا     ا تثسنىاي ييبابفس ا ألنضحس
 بستن   ن

َ ررررةقررررَب  ررررةكقررررة 
ت كضصو  كتث نا 

 رر تررةرر   2مسرر   
عفررر ت كترررقرررة رررش 
كبنررر ررر  برررةرررشررر   
بررررة ررررصه برررر كد  
كترررررررر ررررررررطررررررررصون 
بررمررشرر ع ررة نررةرر فررة 
كبن   ترصكبر مر ن 

  ققف وعةةش كتة ص و ةد من  ح  ع كت  ةسةا
 قش تطةةب كتصف ت  عصى وقط تل كت وكحنأ ات، حةث 

   خ ح    كت ص ة، وي  كتم دب كتمسن ةمة فى كتنطةةب فرى 

  ق حة ةى،  س ب كت  ين ز نً  من كتاطص، وز ل كت  عد ن 

كتماطص، وي   حة كتف  ت كتمقةقة تةى كتمسةرمرةرةرن، حرةرث 

ق  نج كمص ب  لى وعج كتمسة  وفصس ب ت ، و  ضخ كتمرف ر  

مخ م كد  ةمة ةةة  طصب تن  خ م ه  م   ش ج كترارعرةر رة كترنرى 

تنلى ف  ه  كت ل كت وكتنصكتةل، و ةين بج كبن    كترمرارةنرى 

كت ى  منأظ بصف ت كتقة رش و رلرى كترعر نرب ك خرص،  رمرمرل 

غ   كتاةد كتعة ة من معلة كت صكزب وكت  دع ي ك كبق ر ع 

  ق نة تلشهةة كبوم فا بص ة  ةهةرل كترقرة رش كترقر   كبنر ر  

 ر ترةر  وعر  ت  2م قا كبق د وكت     كفق  ةة كقنشه ده 

كفنن حةة كتاةد تقةكقة كت  ب  ت كضصو  كتث نا تمل   ر كن " 

م ن عكت حل  كت  و " حةث ت م ل معمر  رة مر رنرقر ب مرن 

عوكةخ كتم م وكبمث م وكب  كم كتمأبر عب فرا  رنرا عر كنرب 

كتمة ب  م   ن كتمق ات ف نب نة فة كبن   ب خ مة   برار ر كن 

" ا تشنج م  تقص   " مشةًصك  تا كنه   حة  كت ط    كبمه ت 

كتنا تق د ت ط     خص   ة ةب مرن عرهرة  خرص  وبرمر ر قر رة 

ت و كتصقل كب ه ع وف  ةلهم تمةل نة فة كبنر ر  بر رةر مرةرن 

 ن تاص ف كتأ ةلة و ن ك ه  و ةأةة ك رنر ر ةرهر  وذتر  ترمرل 

و ن   ر رةرة غرمر اةرةرل مرارلرم  ا    كن " كت  دو وكتأ ةلة

كت  م   و حة كت ي تةةن كتةه د كت   ع كتماصوفةن فا كتقرصن 

كاوم و ةف دكفخ  ن ك ب   كتصقل فرا مرعرمرخ كتسر رهرةع رم 

كت     ن   ً ك فةج ع   مق م نرةر فرة كبنر ر  مرنر ي  وكتر   

وح م  ط    كتصوس كتقة  كترمرنرارةدب  ا حمل كقم " غم اةةل

كبنر ر   ا  نب كبن   م قا با  كن " عحلن   مخ كتصوس كترقرة 

م قا كبق د " تمل ي ك كاقم وكت   كت  ه    كنً  ترمرقر ترج 

   ع نة فة كبن   ت    تا خمسة دعو  مسنأ دب من حة ب ي ك 

كب  كتقة ش  م  كبنر ر  مر ر ع ر   فرأوضر   عبرارة مرار نرا 

تلشه دب فا حة ب ك ب   كتصقل كب ه ع بمق تج با  كن "  ب ين  

  كتصقل  ه د و هةك 

 

امح يحما اشحلح ة   ثسبا ع نا النتهسءامنارعمسئا  اي امن قح 
  ألث ي 

كنررنررهررل وزكعب ك برر ع مررن 

  م م تط  ص كتمر  رخ كترار و 

تشررعررصب مررص ررم كتررمرر عرر دب 

بررمرر ررطررقررة  برر ع كتررمررطررص ررة 

و وضرر  كتررة ررنرر ع عررمرر م 

م طأى، عةةش  ط ع ك ب ع كرق مةة وكترقر رطرةرة،  ن ير ك 

كتمشصوع  أتا فا    ع كينم و وزكعب ك ب ع بنط  ص كتم طقة 

وغةصي  من كتم   ق كببص ة كتمةععة  لى   ةمة مس ع عحلة 

كتا ةلة كتمقةقة، مشةًصك  ترا  نرج ترم كقرنر رمر م  ر فرة   رمر م 

تش ةل   ات كتمة ه ب ت  مل وكتم ع دب  ر رة فر يرة كتر ر رص 

كتمع وع تلشعصب  م ظص عم تا تلم طقة، وت ع ة   فة   م م 

بر رضر فرة  ترا   خةم ت عفخ كتمة ه وكتنا تامل ب أ  ب  ر ترةرة

تعهةف م طقة كت  فةنص  ت، وتط  ص نظ و كرض  ب ب تمر رطرقرة 

كببص ة، وعفخ  أ  ب كتمة قة كتا مة، و مل  ر  رنرةرن  رص  

دكةمة ب تم طقة تناص  كتفكةص ن بن ع خ عحلة كتا ةلة كتمقةقة 

فا م رص وتر ع رخ  رعرصب مرص رم مرن خر م  رص   فر و 

تسعةلةة ووب ةقةة، وب ت     ن كتم  خ ع يف تم ًم  اقنرقر ر م 

كتفكةص نا تان ص م طقة  عصب مص م وكحةب من  يم كترمر ر  رق 

كببص ة كت ك اة  لى مس ع عحلة كتا ةلة كتمقةقة وكتنا مر رهر  

 د صب وكد  كت طصون و  رةرسرة  برا قرصعرة ود رص كترمرمرصق 

  بأقة  

 

ا ار ححخححماا3  نحح  رلححنححسن  
افح ا ابحستحعحستحم ج  اكحنحسح 

  هسيندبي 
عص  د ص قر بر  كترمرنر كعرة 
دكخررل  رر ررةررسررة د ررص قرر برر ، 

وقط كرق  ةع ة، ك نهص بأبص نج و نج    ص عص  ت  ةسة فا 
كتا تم،  ُ ضخ ب تأ    كت  ععا تل  ةرسرة    رى كترةرسر ع مرن 
كتةكخل من كت    كتصةةسا، و  ضرخ  رلرى مر ر رة عخر مرةرة 

ق نةمنصك  ن مسن ى كبعضةة كتمرمرةرطرة  52حة ثة ب عتأ ع 
بج كت  ن" عتةت كتعص  دكخل كت  ةسة، بممرطرة كترصمرل، 
عص  تم  ةق  بةك ت  رص حرعرمرج، قرل مرقرةرةك  رلرى كبع  
 شصكت كتس ةن، غةص مالق، ح لل  لةج كت  ةسة ية ة مرن 
كتة ن ن كت طص ص ةة م   تشةةةي ، و ن كعة به  م ر    رثرص مرن 

  م اا فا كحنأ تةة ض مة بة ت من  برةر ر   ترى مرةر ر    282
كرق  ةع ة، وتل ي ك كتعص  كت  م كت ى  قر م  نرج   ر رص 
عص    ةسة فا كتا تم، و   ص من عص  كتأ تة ر ن، وكت ر  
باة وت م ي ك كتعص   نج ف ق    ة كحنم م بص  كت ر رةرسرة 

    ن من كتماةن،  0من كت  حةة كرنش ةةة  لغ وزنج   ثص من 
ووزنج  أ ق ماةم كتمق ومة تل نلة كت صق نةة كتنا  ةةت بهر  
كت  ةسة، و ة عصت مم وات  ة ةب خ م كتاقر د كترمر ضرةرة 
من كببم ل تنق  ة كتعةكع كت صق نا فا كت  ةسة ت ى  نممل 
ي ك كتعص ، و  ع  فةه  مه ةق ن  ر نر نرةر ن وم رص ر ن، 
وق يم فا تم  له   ةدك   ةصك من عع م كا ن  د كتة ن نةرةرن 

وكتم ص ةن و لى ع قهم  سط نةن مةشةرل قرلرأر عر ، و ر ن 
تة قً     ةً  تلمل  ف عوق و حة عم ز كت ةك ة كتم ص رة 
كتة ن نةة، وت ن تن  نم   ك من ترارلرةرق ير  مر و ير ك كترمرأزق 
كت ى   ن   كعج كاقنأ دب من    ص عص    سا فا كترار ترم، 
وكقنسلم كتعمةخ تألمص كت ك خ وتص  كتعص  فا كتاصك    باًر  
فا ق حة كت  ةسة  شصكت كتس ةرن، وقرل برأر رل ترص رةر رنرج 
كتماةنةة حةث  نج م مم من ق  ة  تق وو كبع ك  وتقل  ترهر ، 
تمم ي ك كتعص  وكحة من    ص ف  نا كتة نر ن فرا تر ر  رة 
كتلةكةن وكتس ر ةر ، حرةرث  نرج مرقرةو مرن مرلر  كترةر نر ن  ترى 
بطص ص  كت  ةسة كتة ن نةة، وي  كتق ةة كتة  را ترهر ه كترطر ةرأرة 
وحنى ا  ناص  كتعص  انهة ع كبع  فا ق حة كت  ةسرة 
 قةت  شصكت كاعنم   ت بةن كتقة دكت كت  رةرسرة وكترأر رةرة، 
و رر ن كتررمررل يرر   دخرر م كتررعررص  فررا مرراررص  دكخررل 
كت طص ص ةة،   م ذ  ف ا فا كتمنمف دكخل كتر ر رةرسرة، برمر  
 من  ج من نق ش و ن ب ت ب تل ة كتة ن نةة ضمن كترمرقرنر رةر ت 
كت  دعب من كتمصكعخ كتالمةة كتم ن ة بشصس وتأسةص كرنعةل 
و طخ ن دعب من كتنصكل كتمسةماا كتطص ف  ن ي ه كت ر رةرسرة 
تقخ  لى بُاة خط كت من كت ةل كت ى   ش فةج  مةص كتشاصك  
كتة ن نةةن  أ فةش، وي  فرا مسرنر ى  مرةرص كتشرارصك   حرمرة 
   ا، و ة  ت   ي ك كت ةل من كتمفكعكت كتسة حرةرة ببر ر   
كتة ن ن، وماج كتعص  كت  دع كت ى  ت   عك رةًك فرا مرنرمرف 

د سرمر رص تر رن تر عترج  52كت  ةسة، وتن نسمخ عنة ج تةرلرة 
ت زع  لى عمةخ    ةش كتا تم و  م  م د معة ،  حة ق  ن 
مرمرطرة كترصمرل،  ن  رر رةرسرة د رص قر بر  مرن   رةو كتر ر ر ةررش 
ب رق  ةع ة وتن خ   ةأة كتصوو كبعب ذ ش، ويا  ص  ة مرن 
بطص ص  كت صكزب كتمص سةة، ومن كتا م ت كترمرشرهر عب برهر  
وع د كتعص  كببص  كت    ن كفة  لةج كتس ةمةن من عرمرةرخ 

  نم   كتا تماا 
 
ا تححقححضحح ححى  ا0٢ااا ا تححيحح   ة امححهحح جححسن ا نحح ححالر اعحح ححى عححسًمححس

ا تشحضحسبارسحا با ا شحدلحر ا ثحقحسفحيح  ا بيحس حيح  مسسبقس افني 
ا تشحضحسبارلح جحتا ارسحقح حيح   تينيس افىا هجس ةا تصيح حيح   
ا تحمحلحسئا اعحن رجيسالامنا تخد ما  تقسس س ا عفتتاآلح يحن

  تعسم
  لقل كت  ةسة كتق طةة كبعب ذ سرةرة كتر رسر رة كترعرة رةب مرن 

مهصع ن كت صكزب كتمص سةة كت  سى، وير  كترمرهرصعر ن كتر ى 

تش ع  فةج   فة كت   ةش كبعب ذ سةة ب تمم فظ ت وب تمهعص 

بمس بق ت ف ةة وبرقر فرةرة وع ر ضرةرة  ر كم   رهرص كت رةرف، 

ب رض فة  تى مؤتمصكت د  ةة وعح ت تألد صب وكت  ر ةرش ا 

ت ل  من كت  ب وكت  ظ مهصع ن كتر رصكزب وكتر ى تر رظرمرج 

 ققأةة كتش   ،  اة من   ةو كتمس بق ت بر تر ر رةرسرة كترقر رطرةرة 

ا و  ن  ممرل 5222كبعب ذو سةة، و صعخ ت ع  ج  تى   و 

   كن " ننم نر ع كترار ترم" و ر ن كترنرسر برق فرى كترار و كبوم 

تلمهصع ن،   تصك  لى  حة   كتق يصه كت  صى فقط، باة ذتر  

ت قخ كتن  فش  لى مسن ى م ص  له  حنى خص  كتمهصع ن 

من كتقطص كتمملى  تى كتمهعص برارة  ن كن رم  ترى كترنر ر فرش 

    ع ة ت كب     فى كتس دكن وكتمرهرعرص شرمرل كترمرهرصعر ن 

كتاة ة من كتمس بق ت م ه : كتةعكقرةرة، كبترمر ن وكترنرسر رمرة، 

وكتممأ ق ت، كبنشطة كتثق فةة، كتلر رة كترقر رطرةرة، كتر رمر ل، 

وكبنشطة كبدبةة، كتأ  ن كتنش ةلةة، وكتمع ات كرت نصونةرة، 

وكر  مةة، و خةًصك مس بقة كابن  عكت كته ةقرةرة وكترارلرمرةرة 

و ش ع  فى كتمهصع ن  ةد مرن كترمرصكحرل ويرى: كبرنرةكةرى، 

  ةكدى، ب ن ى، ع ماة، خصعةن، كت ةكو وكتر ر دمر ت، ذوى 

كتقةعكت كت  تة، تالةم كت   ع،كتمس عةن، كترمرصفرةرةرن وترقر و 

 كتن أة ت كت ه ةةة فى نه  ة  هص  غسطش من  ل   وا

 

ا ألنحضحسا اتح فحيحر ا حا  ح   ايحتح ر ا كح يا تسحنحايح   تضسبس
 ياتياا٥2 بي سنيا ا

 نص   كت  ب  ت كضصو  كترثر نرا بر بر  كاقر ر رةع رة كتر  رصى 

كتس   ة كبوتى تصحةل كبن   كبةأ نة    قرقرف وعةرةرش د رص 

  تة  كتع ع ؛ بم  اقة تق  كت فصد ة مخ عي  ن  52 ب  مق ع 

كتة ص؛  لى  ن ت  ن   تصب  لرى مشر ع رة كتر ر بر  وعير ر ن 

كتة ص و سناة د ص  ب  مق ع ب كد  كت طصون بحرةر   كتر  رص  

كتس   ة كبوتى تصحةل كبن    بةأ نة    قرقرف وعةرةرش د رص 

 ب  مق ع كتصكحل ووفقً  تم  دع   سةة ُمطلاة فإن كتة ص  ما 

كت  صى كبوتى تمقنل كبن   كبةأ نرةر    قرقرف وعةرةرش د رص 

 ر ترةر  كترعر ع ؛  56كبن   مق ع فى وكدى كت طصون، كتعماة 

وذت  من خر م مشر ع رة كتشرارب كترقر رطرا و رلرى ترارةرة 

م أ ل، تسناة كبد صب كتق طةة تق  م  ل ة كتصي  ة كتعةد فا 

 غسطش كتمق ل باة   ق   ترعر رة كترصير ر رة وكبد رصب ترقر ر م 

    عي  ة عةد  لى خلأةة ح دل مقنل كبنر ر  كبرةرأر نرةر   

 ققف وعةةش د ص  ب  مق ع ب كدى كت طصون فرا  ر ترةر  مرن 

كتا و كتم ضا ووفقً  ترمر ر دع  ر رسرةرة مرطرلرارة  شرأرل فرا 

ت ص م تً  خ تة تـ "كتةقن ع"، بة   ر   كترصير ر رة كترعرةد 

كتنصدد  لى كبد صب كتق طةة كقناةكد تقر ر ترهرم و ر دب كترمرةر ب 

كتصي  نةة كبد صب فا  غسطش كتمق ل وت بال كترمر ر دع:  ن 

كت  ةسة كتق طةة كبعب ذ سةة بصة قة كت  ب  ت كضصو  كتث نرا 

ب ب  كاق  ةع ة وبطص ص  كت صكزب كتمص سةة، وتع ة كتصي  رة 

  وكبد صب؛ وضا ك  ةه  صو   تلمق لةن  لى كتمة ب كتصي  نةة

 

ق نساع ىابفي    ا تعثاباع ىابفس ا تقديسا ألنحضحساا01بعدا
 بسنتسؤ  

  لن كبن   بةمن كبققف كتا و ر   ع ةة نرقر دب و ر ص،  نرج 
تم كتاث ع  لى عف ت كتقة ش كتاظةم كبن   بس ن يو  كت بش 

 22كتصوس، خ م   م م كتنصمةم بة صه ب ق دب،  قب حر كترى 
 صنً   لى عحةل كتقة شاا و  ن  ة تص   كبن   بةرمرن  قرقرف 
نق دب و  ص بمم فظرة  ر ر ، كترقرةك  كرترهرى،  ر و كترثر بر   
كتم ضى، بة ص كتقة ش كتاظةرم كبنر ر  برةرسر رنر يو  كترمرلرقرب 
بـ"ابش كتصوس"، و  و خ م كتقةك  بنة رةرن مر بر   ر رةرسرة 
كبن   بةس ن يو  وكت ى  نفكمن مخ كحنأ م كتة ص باةة كتقة ش 

و ر ع    كبن   بةس ن يو ، كت ى تم كتاث ع  لى عف تج حرة رثًر 
بم  ع كاحنأ م باةة كتقة ش، وتة رةرن كتر ر رةرسرةـر برعر نرب 
كبن   بةمن، كبن     عك   قرقرف  ر و كترمرمرلرة، وكقرنرمرصت 

   و منن ترةرة،  ر ع  خر م  0فا تة ت كاحنأ ات  لى مةكع 
ةرةرش د رص كتسرةرةب كترار عك  عفا تة ته ، كبن   بةع م  ققف و

مص م كتممصق ومن كتمقصع  ن ت ننم فا تة ت كبحنأ ات باةة 
  تةر  برصةر قرة كبنر ر  برةرمرن  قرقرف  52كتقة ش   و كتعماة 

     ع ةة نق دبا 
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 22 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 

رئيس الفيفا من األهررامرا ح نريرن برنراهرا 
المصريون كران برقريرع الرترالرف ترترير   ر  

 كهوف
استقبلت منطقة آثار الهرم، الجمعة، االتحاد 
الدولي لكرة القددم ريد دال االتدحداد الددولدي 
لكرة القدم ) الف فا( چ اني انفانت نو، وأسرته 
على هامش زيدارتده ىلدى ملدر لدحد دور 
الدددمدددبددداراة الدددندددهدددايددد دددة لدددكددد   ا مددد  
ا فريق ةواصطحبه  خالل الزيدارة أردر  
مح ي الدين مدير عام آثار الهرم، الذي قال 
ىن الددزيددارة  ددأل  ددجددولدة  ددمدددخد  الددهددرم 
ا كددبددر والددمددمددر ا ول لددلددهددرم ثدد  تددو دده 
انفانت نو وأسرته ىلدى مدندطدقدة الدبداندورامدا، 
ح ث التقطوا اللور التذكاريه ث  تدو دهدوا 
ىلى تمثال أ و الهول وأضا  محدي الدديدن، 
في تلريحال له، أن ري ال الفد دفدا أعدر  
عدن اندبدهدارش ال دديدد  دالدهدرم ومدا  ده مددن 
ىعجداز هدنددسدي فدي  دريدقدة  دندا ش وعددد 
اآلحجار المكونة له، قدايدال ىنده حد دن  دندي 
الملري ن القددمدا  ا هدرامدال كدان  دقد دة 
العال  يعد د دون فدي كدهدو  أندهدا ح دارة 
عديد دمددةووعدد انددفداندتد ددندو،  ددزيدارة أخددر  
للمنطقة للتعر  على  اقي المعالد  ا ثدريدة 
المو ودش  المنطقة ح ث أن ا هرامال هي 
رغفه ا ول، وفي نهاية الجولة أهد  مدديدر 
عام آثار الهرم االتحاد الدولدي لدكدرة الدقددم 
ري ال االتحاد الدولي لكرة القددم متدتدندتد  

 لتمثال أ والهول..
  

اسقف الشباب يفتتح مؤتمر "هلف نربرنرى" 
 لشباب الكنيسع القبطيع بالتجمى

افتتحت أسقف ة ال با  لألقبا  ا رثوذكال، 
مؤتمًرا  ديدًا تحت عنوان "هدلد  ورايدي"، 

 22ال وم الجمعة ، وتتتمر فعالد داتده حدتدى 
يددولدد ددو الددجدداري، فددي  دد ددت الددمددؤتددمددرال 

  العجمي.
ويني  مركز تدريب خددام ال دبدا  الدتدا د  

 سقف ة ال با  كرنفدال تدعدلد دمدي لدلد ددام، 

يدولد دو، وذلدم  دجدمدعد دة  6التبت الموافق 

أحمد عرا ي  العبور عدلدى أن ي داري فدي 

الكرنفدال عددد مدن ا سداقدفدة مدندهد  ا ندبدا 

رافاي   ا سقف العام وكانت ا مانة العامدة 

لألسر الجامع ة   سقف ة ال با  قد احتدفدلدت 

 مهر انها التنوي الذي يحم  رعار "هد دا 

يدوند دو  22نبنى" هذا العام، متا  الجمدعدة 

الماضي،  مدرسة نوتردام الجدديدر  دالدذكدر  

أن قدداسددة الدبددا دا تدواضدرو  الدثدانددي قدددم 

التهنئة لجم   الندا دحد دن والدمدتدفدوقد دن فدي 

ال هادال الثانوية العامة والفن دة، مدوضدحدا 

أن الم كالل التى يعاني منها المجتم  مدن 

الدمددمدكددن أن تدحدد  عددن الدطددريدق الدتددعدلدد دد  

  اللح ح

 

طيبع الجديدة" أول مدينع برطرراع لرالرمرى 
  دانًا باألقصر   4949للى مسانع 

مدينة   بة الجديدة  فرة معمارية وترك بدة 
فن ة ساحرة تيهر  ل اً للجم   عدلدى أر  
الواق  فى أول مدينة حديدثدة مدتدطدورة تدقدام 
على أر  محافية ا قلر، وهى "مديدندة 
  بة" الجديدة التدى تدتدحدري فدى خدطدوال 
ثدا دتددة لدتددلدبددح الدمددديدندة الدمددثدالد ددة  دد ر  
ا قلر، ح ث ت  ت ط ط الدمدديدندة  د حدد  
الوساي  العالم ة لت ط ط المدن الجديدة فدى 
م تلف المرافق، و تلم التحركال المتم زة 
لجهاز مدينة   بة حلدلدت الدمدديدندة عدلدى 
رهادة مواصفال الجودة العالم ة "ا يزو"، 
لتلبح أول مدينة  دا قلدر تدحدلد  عدلدى 

 تلم ال هادة العالم ة
  
الشتب هو البطل".. مصرر ترقرقرل ثرالر  " 

   %..1.9أللى متدل نمو  ى التالف بـ 
للى مردار الرسرمرس السرنروا  الرمرا ريرع  
استطاع الشتب المصرى تققيل التديد من 
االنجاعا  الكبيرة  ى مسرترلرف الرمرجراال   
ليثبت أنه البطل وأنره شرترب مرترفرر  يرقرد  

ومرن اننرجراعا    التضقيا  من أجرل برلرده
الكبيرة التى نققها الشتب المصرى  مرثرل 
قناة السويس الجديردة  ومرديرنرع الرجر لرع  
وأنفاق قناة السويس  والصوب الزراليع  
ومدينع انسماليليع الجديردة ونرقرل  رهرر 
ومرقررطررا  ترولرريررد الركررهررربررا   والررمررتررقررف 
المصرى الكبيرر ومرقرور رو رف الرفرر   
والرررمرررزارع السرررمررركررريرررع  و ررريررررهرررا مرررن 
الرمرشررولرا  الرترمر قرع ومرن اننرجرراعا  
االقتصا يع الكبيرة الرترى نرقرقرترهرا الردولرع 
المصريع  تققيل ثال  أللى نمو اقتصا ى 

%  كرف ضرل نرمررو  1.9لرالرمريرا بررمرقردار 
لاما  وانرسرفرا   22يقققه االقتصا  منذ 

متردل الربرطرالرع  وكرذلرض انرسرفرا  مرتردل 
التضسف السنوى  وانسفا  التجرز الركرلرى 
برررالرررمرررواعنرررع الرررترررامرررع لرررلررربررر    وعيرررا ة 

 .االستثمارا 
 

بعد افتتاح متحف نجيب محححظح. اا ابحنحتح  
 تهدي .زارة الثقافة معطف .الدها 

أكدد أ أك كدد دديدد ك  دد دد دد       
محف ظ سعا تها  فخرها بدافدتدتداح مدتدحد  
 ال ها  قررأ إه اء  زارة اليقافة معط  
 ال ها ل  ضك إلي مقت  اأ الدمدتدحد  الدتدي 
تر ى س رة أ      بل  ا  ازه فدي  د   
ا تباه الدعدالدك إلد  فدو الدر ا دة الدمد در دة 

الدددحددد  ددديدددة  
 ددد كددددر أو 
مدددددتدددددحددددد  
 مددددددركددددددز 
إب اع      
محف ظ بد أ 

  دتدكد و مدو  ٦٠٠٢العمل ع   تأسد دسد  
طابق و األ ل ب  قاعاأ لد د د  اأك مدكدتدبدة 
سمع ب ر ة ك مكتبة عامةك مدكدتدبدة  دقد  دة 
تضك أهك األبحاث  ال راساأ عدو أعدمدال 
دا       مدحدفد ظ  أمدا الديدا دي  ضدك  د داح 
لأل سمة  الشها اأ الدتدي  دالدهدا الدراحدلك 
 آخر لمتع قات  الشخ  دة مد دهدا السدبدحدةك 
الد ددظددارة الشدخدد دد ددةك الددعدد سددة الددمددكددبددرةك 
سماعاأ األ وك م   اأ الخ اطرك شرائط 
كاس أك أ  اأ الع ا ة الشخ  ة ) فدرشداة 
 كر ك الشعدرك الدعدطدرك مداكد د دة الدحد قدة 
الكهربائ ةك أ اة لبس الح اء ك سداعدة الد د ك 
بدد لددة  قددبددعددة  حدد اء ك سدد ددا ة الددمددكددتدد  

مددتددر مددع بددعدد   ٦*    ٦٩,٠ مسدداحددتددهددا 
األ راق بخط   ه(  قاعة الدمدفلدفداأ الدتدي 
تضك  م ع أعمال      محف ظ بطبعداتدهدا 
الدقد  ددمدة  الددحد  ديددة إضدافددة إلد  األعدمددال 
المتر مة إل   ا   قاعة لد دسد د دمدا  عد ة 

ريداء  -قاعاأ أخرى تحمل أسماء الحدارة 
ت   داأ  -أ  اء الس رة  -أح ك الرح ل  -

   .   بل
  
الححبححرلححمححار  اا«سححجححر .ةححرامححة مححالححيححة»

التح.نسحي يحنحارح  فحرا  حقح.بحا   ح ح  

 «النقاب»ارتداء 
بدد أأ لدد دد ددة الددتددشددر ددع الددعدداك بددالددبددرلددمدداو 

التد  سديك الديد يداءك فدي مد داقشدة مدقدتدرح 

مشر ع قا  و  تع ق بـمد دع إخدفداء الد  د  

في األماكو العامة    ص مشر ع القدا د و 

ا  51ع   فر  عق باأ بالس و لم ة    م 

مد د دك  0٠٠  ا  ر   4 عق بة مال ة تق ر بـ

ل مخالف و أ  كد هدمدا كدمدا  شدمدل مدقدتدرح 

مشر ع القا  وك مد دع الدظدهد ر بداألمداكدو 

العامة في زّي  خفي الد  د  مديدل الد دقدا  

 األق عة مو بد د دهداك الدمدفسدسداأ الدبد دكد دة 

 الت ار ة  ال  اع ةك  الم ا ئ  محطداأ 

ال قل البري   سائل ال دقدل  فدي الدمدقدابدلك 

 ُمكو استديد داء مدو  درتد ي خدطداء  دخدفد  

ال    ب  اع مه  ة أ  م اخ ة أ  لمدمدارسدة 

ر اض ة أ  إقامة احتدفدا أ أ  تدظداهدراأ 

ف  ة أ  تق    ة  ُد كدر أو مدقدتدرح مشدر ع 

القا  و المتدعد دق بدمد دع إخدفداء الد  د  فدي 

األماكو العامةك ه  مبا رة تشر ع ة لدكدتد دة 

الحرة لمشر ع ت  سك تك عرضها بم  دس 

 سددبددق  ٦٠5٢ دد ا  الشددعدد  مدد دد  سدد ددة 

   فأ ال ائبة في م د دس  د ا  الشدعد  

الت  س ك  رئ سة ل  ة المسا اة  الحر اأ 

الفر  ة بت  سك بشرى ب حاجك قرار رئ س 

الحك مة الت  س ك   س  الشاهد ك بدحدظدر 

ارت اء ال قا  في الدمدفسدسداأ الدحدكد مد دة 

ا لد دظدر   األمد د دة  بـالقرار ال ح ح  ظر 

  التي تمر بها الب  

 

% التتليرف ترترجراهرل 211
طالب قنا القبطى القرالرل 

 للى الدرجع النهائيع
حلدد  الددطددالددب كدد ددرلددال 
أنددور  ددر ددال،  ددمدددرسدده 

ال ددهدد ددد خدد ددرل الددقدداضددي،  ددمددديددنددة نددجدد  
% 011حددمددادي،  ددمددحددافدديددة قددنددا، عددلددى 

 الثانوية العامة قت  علمي عدلدوم، ولد  يدتد  
تكريمه من وزارة الدتدر د دة والدتدعدلد د  قدال 

در دة فدي  001الطدالدبح حلدلدت عدلدى 
ال هادة الثانوية ول  يت  تكريمي أو اإلردارة 
الي من قريب أو  عد دد، نديدًرا  ندي قدمدت 
 قت  التنة، نيًرا لديدرو  مدر  والددي 
وأرار ىلى أنه ل  ي عر  دالدفدرحدة الد داصدة 
 ددهددذا الددمددجددمددو ، عددلددى الددر دد  مددن عدددم 
حلول  الب آخر عل ه، نيًرا  ن والددي 
توفي قب  ان يدراندي وقدد الدتدحدقدت  دكدلد دة 
الددطددب، فددا مددر لدد ددال لدده  ددعدد  وأوضددح 
الطالب، أن سبب قتمي للتنة ا خ درة مدن 
الثان ة العامة، نيًرا  نني كدندت أتدا د  مد  
والدي زيداراتده الدمدتدتدمدرة لدد  ا  دبدا ، 
خاصة وأنه كان داي  التردد عدلدى الدقداهدرة 
و الب ا ول عدلدى الدجدمدهدوريدة  دحدتدب 
المجمو ، وزير التر  ة والتعل د    درورة 
تكريمه ضمن االواي  نيًرا لليرو  الدتدي 
كان يعان ها تزامنًا م  مدر  والددش، حدتدى 
يدخ  ر ئا من التعادة والفرحة في صدرش، 

 والتي انقطعت  وفاة والدش.
 

من لروس الصتيد .. مينا يطوع الرنرقرت  
 ليمثل مشروله لن النهضع .. 

لك  منا عط ة من هللا و هدية ثم نة يتمد دهدا 
المعجد  " مدوهدبدة" تدمدندح مدن هللا فدقدط ، 
يتت دمها اإلنتدان لدلدتدعدبد در عدن آرايده و 
أفكارش و ى دداعده و يدبدهدر مدن حدولده  ده.. 
 موح .. ثقة .. أم  ، أدوال مد دندا ىسدحدا  
ال ا  الع ريني في م رو  تد در ده فدي 
كل ة الفنون الجم لة قت  نحت ، يمتلم ذلدم 
ال ا  الطموح فكرة أراد أن يوثقها و لدكدن 

من خالل هوايته التي يق ي ف ها التاعدال 
دون كل  أو مل  و هي الرس  والنحت  . دهدر 
م نا أساتذته يوم عدر  م درو  الدتد در  
في الكل ة ، ل  يتوق  ا ساتذة و الطال  أنده 
س نفذ ذلم الم رو  في وقت قلد در كدهدذا 
و ل  يحتا  متاعدة من أي رد د، ،فدهدي 
تدور حول فكرة النهو   الدولة و التدعدي 
لعودة  ريق الح ارة الملرية مرة أخر  
رو  م نا لــ" صد  الدبدلدد" أن الدمد درو  
عبارة مجتمال لألهدرامدال و هدي ت د در 
ىلى الدحد دارة الدمدلدريدة الدتدي يدجدب أن 
يفت ر  ها الملري ن  م عا ، نحدن ندمدتدلدم 
الح ارة نمتلم مدا  م در  نتدقدط فدي 
الطريق و ظهر ذلم فدي ردكد  ا رد دا  

المتعثرين في الم ي و مكبل ن ىال أنهد  فدي 
النهاية قاموا  بنا  ا هرامال.. ي د در مد دندا 
في م روعه ىلى أن النهدو  ، واخدتد دارش 
لألهرامال يرمز ىلى اإلنجدازال مدوضدحدا 
أن فكرة النهو  هي ما تحتا ده الددولدة و 
تت ر نحو تحق قده اآلن ،"ىحدندا مدحدتدا د دن 
نبني فال وقت كت ر و دلوقدتدي وقدت الدبدندا 
" .. على حد قوله ساعال من دراسة ، أيام 
في التفك ر ، مجهود كب ر في الدمد درو  .. 
رعرل  لذة النلر والدتدفدو  عدنددمدا أرداد 
ا ساتذة في الجامعة  م روعي و كان ذلدم 
النجاح أكبر  ايزة حللت عل ها و أربعدت 
ف ول  موحي الذي كان يدراودندي  د دلدة 

 أيام الدراسة 
  

 1.3القاهرة تتتر  لـ هزة أر يع برقروة 
ريستر بمناطل القاهرة الجديدة والرمرترا   

 ومدينع نصر
قال الدكدتدور أحدمدد  ددوي ريد دال ال دبدكدة 

القوم ة للزالزل، ىن منا ق ردمدال وردر  

القاهرة تعرضت لهدزة ارضد دة مدندذ قدلد د  

دق قة  قوة  73.    00  ر  ب عة فى التاعة 

ري تر مؤكدًا أن هذش الهدزة لد  تتدفدر  2.3

على أي ختاير ماديدة أو   دريدة وأوضدح 

الدكتور  دوي في تلريدحدال أن الدمدركدز 

رصد هزة ارض ة فى منا ق رمال ورر  

القاهرة وكدان عددد مدن الدمدوا دند دن عدبدر 

التور ال مد دديدا قدد أكددوا  د ندهد  ردعدروا 

 زلزال أو  هزة أرض ة  دمدندا دق الدقداهدرة 

الجديدة ومدينة نلر والدمدعداد  مدا تتدبدب 

 في رعور قا ني المنطقة  ه

 

رئيس الجمتريرع الرترامرع لرممرف الرمرترقردةح 
الررتررنررا ررف برريررن الررديررانررا  أسرراسرر  لررسررلررل 

 مجتمتا  سلميع
قالت ري ال الجمع ة العامة لألمد  الدمدتدحددة 

فددددددرندددددداندددددددا 

اسب ونزا ىنهدا 

ردددددددددرفدددددددددت 

وسددددددددعدددددددددل 

 مقا لة قداسدة 

الددددددددبددددددددا ددددددددا 

تواضرو  الثاني  دا دا الدكدند دتدة الدقدبدطد دة 

االرثوذكت ة، مقدمدة ال دكدر عدلدى الدعدمد  

  ر العادي لبنا  التالم والتفاه  الم دتدري 

والمحبة  د دن الدبد در وأضدافدت فدي كدلدمدة 

قل رة لها في دفتر كدبدار الدزوار  دالدمدقدر 

البا او   العباس ة أن التنا     دن الدديداندال 

والدمدعددتدقددال هدو أسداسدي لدبددندا  الددتدرا ددط 

اال ددتددمدداعددي وخددلددق مددجددتددمددعددال سددلددمدد ددة 

ومتتدامة واستقب  قداسة البا ا تدواضدرو  

الثانى  ا ا اإلسكنددريدة  دطدريدري الدكدرازة 

المرقت ة ال دوم، ريد دال الدجدمدعد دة الدعدامدة 

لددألمدد  الددمددتددحدددة عددلددى رأ  وفددد رفدد دد  

المتتو  من ا م  المتحدة،  المقر البا او  

 العباس ة ورحب قداسة الدبدا دا تدواضدرو  

الددثددانددي   دد ددوفدده فددي الددمددقددر الددبددا دداو  

 العباس ة، متمن ا له  التوف دق فدي مد دتدلدف 

ا عددمددال الددتددى يددقددومددون  ددهددا، مددؤكدددا أن 

الكن دتدة تلدلدى دايدمدا مدن أ د  أن يدحد  

التالم والرخا  في ر و  العال  ي دار ىلدى 

أن قداسة البا ا تواضرو  الثداندي اسدتدقدبد  

منذ  لوسه على كرسى مارمرقال الرسول 

مدجدمدوعدة مدن كدبدار قدادة الدعدالدد   دالدمدقددر 

البا او  من   نهد ، الدمدتدتد دارة ا لدمداند دة 

انج ال م رك  وريد دال الدبدرتدغدال وريد دال 

فددرنتددا، ىلددى 

أمددد دددر دولدددة 

الددددبددددحددددريددددن، 

وولددى الددعددهددد 

 التعود .

 

 

 

 ح.ارا  .تحقيقا 

نجيب ر دساا مصري يق.د ثالث أكبحر 
 ر.ة شرطة بالعالم

  اًما 05.لد  في الصعيد .هاجر  منذ  
 أر.د ثالث أكبر ر.ة شرطة في العالم -
 «الحريري»شارك  بالتحقيق في اةتيال  -

خبرتي أه تني ل حتحححقحيحق فحي ححادث نحيح.زيح نحدا  -
 اإلرهابي

 سا د  العراريير في إ ادة هيك ة الشرطة -
 ثقة الشباب المصري في نظس  تؤه   لتحقيق أح م  -

شغل العديد مر المناصب القيادية     مست.ى العالم، شارك في التحقيق بحقحيحايحا د.لحيحة كحانح  محلء 
السمع .البصر، بداية مر اةتيال رئيس ال.زراء ال بناني األسبق رفيق الحريري، .اسحتحخحدام األسح حححة 
الكيميائية في س.ريا، .ص.الً إل  الهج.م اإلرهابي     مسجد ني.زي ندا، .أه ت  خبرت  في المشاركة 

 .في إ ادة هيك ة الشرطة العرارية
حا رأ      ق  سك  ائ   ز در  اخد د دة لد   دة  د د   «ب ابة أخبار ال  ك»

سا ث    زك ل تعر  عو قر  عو تفا  ل ح ات   رح ت  مو  ع   م در 

  :إل  أسترال اك  ال ع باأ التي  ا هت ك  إل   ص الح ار
 في البدايةاا أير .لد  .مت  سافر  إل  أستراليا؟ -

ا بمحافظة أس  طك يك ها رأ مع عائ تي إلد    ل أ في  ع   م ر  تح    

 .,5,٢أسترال ا عاك 
 ما أهم المناصب التي تق دتها في .زارة الداخ ية األسترالية؟ -

اك في م   ة س   ي )ق ة شرطة     سدا ث   د دز(ك  خد ل السد د اأ  51عم أ ضابط شرطة لم ة  عام 
األخ رةك شغ أ م     ائ  مف   الشرطة  كاو ل ي ع   مو المهاك اإلضاف ة ل ق اك بها  اخدل  5٠الـ

  .الم   ة
 تعتبر الق ة التي عم أ بها )ق ة شرطة     سا ث    دز(ك هدي يدالدث أكدبدر 

 .ق ة شرطة  اطقة بال غة اإل    ز ة في العالك بع  ق ة      رك  ل  و
 ما هي أهم القيايا الد.لية التي ت.لي  التحقيق فيها؟ -

شاركأ بالتحق ق في الع    مو القضا ا العالم ة الهامةك أبرزها اخت ال رئ س 
ال زراء ال ب ا يك رف ق الحر ريك يك  استخ اك األس حة الك م ائ ة في س ر اك 

ا لدأل  در ا  مسدئد ل عدو الدبدحدث عدو  مد  د دو   دئ  1 ع  ما ك أ م  ر 

 .٦٠50 حت   ٦٠5٢  ل مخت فةك خ ل الفترة ب و  1ف سط  ي في 
اك ع  ما ك أ مسئ   عو فرقة التحق ق في قضا ا القتلك  شاركأ في التحقد دق  ا مح  ة أ ض   تق  أ مهام 

 .في ع   مو القضا ا الهامةك ميل قض ة اخت ال عض  البرلماو األسترالي   و    ماو
 ما هي أبرز العقبا  التي .اجهتك في حياتك؟ -

 ا هأ الكي ر مو ال ع باأ ع  ما ك أ في الشرق األ سط فك أ أعمل  في م اطق ال راعك  كدا دأ 

 .اله ماأ التي  تعر  لها  اح ة مو أكبر المشك أ
لماذا .رع االختيار   يك ل تحقيق في الهج.م األخير الذي .رع     مسجدير في ني.زي ندا؟ .ما هحي  -

 أبرز نقاط التحقيق؟
ا لخبراتي السابقدة فداعدتدمد  ا عد دّي بشدكدل  تك اخت اري في التحق ق في الحا ث اإلرهابي ب   ز    ا  ظر 

 .كاملك ح ث ك أ مستق    لك أعمل في  لك ال قأ ألي  هة حك م ة
 كاو ه اك  قطة في خا ة األهم ة في التحق قاأك  هي ضر رة فهك طب عة الم تمدع  تدقدالد د ه مدو أ دل 

  .خر ج التحق ق ع   أكمل    
ا في ل  ة حظر استخ اك األس حة الك م ائد دة فدي سد ر دا عداك   -    حد يد دي عدو تد دك ٦٠5٢ك أ عض  

 التحق قاأ؟
ف ما  تع ق بالتحق ق في األس حة الك م ائ ةك تك اخت اري لق دا ة تدحدقد دقداأ مشدتدركدة بد دو األمدك الدمدتدحد ة 
ا لم  س األمو التدابدع لدألمدك الدمدتدحد ةك   م ظمة حظر األس حة الك م ائ ةك  كا أ ال ت  ة أ  ا كتب ا تقر ر 

 . فك  أو حك مة س ر ا استخ مأ األس حة الك ما  ة أكير مو مرة ب  شك
 .ماذا  ر طبيعة مهمتك في إ ادة هيك ة الشرطة العرارية بعد حرب العراق؟ -

في العراق كا أ مهمت ا أ ع  أل ها كا أ تتع ق بإعا ة ب اء الشرطة ككلك خا ة  أو الرئ س السدابدق 
  اك حس وك كاو  م ع كبار ر ال الشرطة مو ا ت ال بب  او أخرىك ف ك  كو ل  هك أ  قاء في ال  ل 

 .العرب ة أ  في أي مكاو
لق  حا لأ مساع تهك لب اء شبكة ع قاأ  ت ر بهك ع   أح ث الطرق الخا ة بعمل الشرطةك باإلضافدة 
لمساع ة العراق  و أ فسهك ع   تحمل المسئ ل ة ل ك   ا قا ر و ع   اتخا  القراراأ بدأ دفدسدهدك بد   مدو 

 .ت قي التع  ماأ

 في النهايةاا ما هي رسالتك ل شباب المصري؟ -
أق ل لهك "أ تك المستقبل"     ت عي أ ك   تستط ع فعل شيء ماك ف مك ك فعل أي شديء إ ا  يدقدأ فدي 

 . فسكك  إ ا ك أ تعمل ب    مك ك تحق ق ح مك
ا بدتدرايدك الدمد دريك فدأ دأ  دزء مدو  احد ة مدو أقد ك الدحدضداراأ  األهك مو  لك ك   أو تك و فخ ر 
البشر ة   أ ا أشعر بالكي ر مو الفخر ع  ما أسمع أو ه اك شخص م ري   دح فدي الدقد داك بدعدمدل مداك 

 . ع   ا  م ع ا  عك  تش  ع بعض ا
 

رسالع هامع من الكنريرسرع لـر رجرال 
القمايع المدنيع بتد نريل مقر  يرر 

 األنبا بوال
أعر  القال  ولال حل   الدمدتدحدد   

 اس  الكن تة القبط ة ا رثدوذكتد دة، 
عن ركرش لر ال الدحدمدايدة الدمددند دة 

على  هوده  الكب رة فدي التد دطدرة 
عدلدى الدحدريددق الدذي ن دب، أمددال، 
 ددمددقددر ديددر الددقددديددال ا نددبددا ) ددوال( 
 منطقة حددايدق الدقدبدة. وقدال الدقدال 
 ددولددال حددلدد دد ، فددي تلددريددحددال 
صحف ة، ىن ر ال الحمايدة الدمددند دة 
نجحوا في الت طدرة عدلدى الدحدريدق 
ول  يتفر عن وقو  ىصا ال   ريدة 
وأنه يجري تدحدديدد الد دتدايدر الدتدي 
لحقت  مقدر ديدر ا ندبدا  دوال، فد دمدا 
تجر  الجهال الم تلة تحقد دقداتدهدا 

 للوقو  على أسبا  الحريق.  
 

المتاينع ح خسرائرر نرريرل كرنريرسرع 
ألرف  111األنبرا بروال ترجراوع  الـر

 جنيه
ك فت المعاينة ا ول ة التي أ درتدهدا 

الن ا ة العامة لكن تة ا نبدا  دوال فدي 

حدايق القبة والتي ارتعلدت الدند دران 

 ها فجر ال وم ا ر عدا ، عدن تدفدحد  

المبني  الكام ، ح ث أتدت الدند دران 

عدلدى  دمد د  مدحدتدويداتدهدا وأردارل 

المعاينة أن ا ثا  ساعد في اندتد دار 

الحريق، م د درة ىلدى أن الد دتدايدر 

ألف  دند ده وكدان  251تجاوزل الـ 

فريق من ن ا ة حددايدق الدقدبدة اندتدقد  

فجر ال وم ا ر عا  لمعدايدندة حدريدق 

كن تة مقر دير الدقدديدال ا ندبدا  دوال 

 دحددايدق الدقدبدة، واندتدد دت الدمدعدمدد  

الجنايي للفح، ومدعدرفدة ا سدبدا  

وحلر التلف ال وال تدايدر وكدلدفدت 

المباحث الدجدندايد دة  تدرعدة ى درا  

الددتددحددريددال الددالزمددة كددمددا أمددرل 

 استددعدا  عدمدال الدكدند دتدة لتدمدا  

أقواله  ور حت التحدريدال ا ولد دة 

أن ماسا كدهدر دايد دا  د حدد الدكدا دالل 

ورا  الدحدريدق وقدال ملددر أمدندي 

 مديرية أمن القداهدرةح ىنده ال تدو دد 

وف ال حتى اآلن في حريدق كدند دتدة 

مقر دير القديال ا نبا  دوال  دحددايدق 

الددقددبددة وأضددا ، أن الددحددريددق دمددر 

معي  الدمدبدندى، وأصد دب عددد مدن 

الموا ن ن  اخدتدندا   تدبدب الددخدان 

المتلاعد  كثافة وتا   الملدر، أن 

ر دال الدحدمدايدة الدمددند دة  دالدقداهدرة 

عدداصددروا الددحددريددق واقددتددر ددوا مددن 

  ىخمادش

 

سرراويرررسح "مررفرريرر  أنسررن مررن 
االستثمار    مصر وربنا يبتد لرنرا 

 وال  القرا "
قال ر   ا عمال المهدندد  ندجد دب 
ساوير ، ىن افتتاح المرحلة ا ولى 

سدندوال، وكد   7لم رو  زايد  عد 
عام سد دتد  افدتدتداح مدرحدلدة أخدر ، 
موضحا أن الدولة ت ج  االستثمدار، 

فداندا ال  55وأن الم رو   ه حديقة 
يو د مثلها في ملر، والددولدة هدي 
المتئولة عن ىن ا  الحديدقدة، ولدكدن 
س ت  تطويرها  إضافدة مدلدعدب كدرة 
قدددم، وسددلددتددلددة مددطدداعدد  وخدددمددال 

 أخر  للموا ن ن.
وعن االستثمار في ملر، أكد ر   

ا عمال في مداخلة هاتف ة لدبدرندامد  

الددحددكددايددة تددقددديدد  اإلعددالمددي عددمددرو 

 mbcأديب، المذا  علدى ف دايد دة 

ملرح مف ش أحتن من ملر،  دال 

ر نا يبدعدد عدندندا والد الدحدرام الدلدى 

  حاولوا يعطلونا، والدبد دروقدرا د دة 

وي لي الحدكدومدة تدفدهد  أن الدقدطدا  

ال ا ،  ز  أساسي من االقتدلداد 

وأنتوا متدخدلدوت تدندافتدوندا.. اندتدوا 

تتاعدونا وتفدتدحدوا ا  دوا .. وأول 

مرة أتعاون م  الحكدومدة  دمد درو  

زايد.. و لراحة عمر  ماردوفدتدش 

معاملة  المثال ة دش، والنا   ت دتدغد  

 نيافة، وأول مرة أردو  الدتدجدر دة 

 دش  لراحة.
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 شئون المصريين    
 الصحفيه وداد مينا الياس

 
 

بالعيد القومى المصرى وحضر الحفل الكثير من  9102-7-3إحتفلت قنصلية سيدنى فى 
 المسؤلين االسترالين وممثلى السفارات االجنبية والعربية.

حضر القمص شنودة منصور عن الكنيسة القبطية لتواجد االنبا دانييل خارج أستراليا كذلك 
ممثلى الكنيسة الكاثوليكية واالنجيلية ورؤساء البعثات االسالميه وبعض المشايخ وكذلك رموز 

الجالية المصرية من رؤساء جمعيات وشخصيات مؤثرة, وكان لوجود الجيل الثانى والثالث 
 حرصا على استمرار التواصل مع الوطن االم.

بدأ الحفل بالسالم الوطنى لكل من البلدين االسترالى والمصرى ثم عرض فيديو للتطورات 
االيجابية فى مصر والمشروعات 

العمالقة التى تشجع االستثمار 
والجذب السياحى. تحدث القنصل 
العام ياسر عابد مهنئا الحاضرين 

يونية وثورة يوليو مشيرا الى المناخ العام باالستقرار واالمان فى مصر. كذلك الى  03بثورة 
 تعدد العالقات فى مختلف المجاالت بين مصر واستراليا.

تحدث أيضا النائب البرلمانى المصرى إدموند عطا هللا عن أهمية التعاون بين البلدين وأشار الى 
جمعية أصدقاء مصر بالبرلمان االسترالى والتى تسعى الى تزليل معوقات السياحة من استراليا 

 لمصر.

 كان للوجود االجنبى الرسمى وضوح تميز فى االحتفال هذا العام ويعود لنشاط القنصل العام ياسر عابد وتواصله المستمر. 

 

 مؤتمر الكيانات المصرية 

  ٠1 – ٠8بالخارج يوليو 

إفتتحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج المؤتمر االول للكيانات المصرية بالخارج والذي عقد 
جلسة وورشة  00دولة، وتضمن  33كيانا من  55علي مدي يومين وبحضور ممثاين من كافة الوزارات المعنية. شارك في المؤتمر 

عمل تناقش قضايا األستثمار والهوية الوطنية ) يرافقها اللواء مازن فهمي لشئون الجاليات ورئيس المؤتمر وفريق العمل الوزاري ( 
كذلك مناقشة الشق القانوني واالجتماعي واالقتصادي والسياحي والثقافي. كذلك كل ما يتعلق باالستثمار واالسكان وغيرها مما يخص 

 المصريين قي الخارج.

وفي كلمة السيدة الوزيرة أكدت أن الكيانات المصرية خارج أرض مصر يمثلون عنصر أساس وفعال للدفاع عن صورة مصر في 
معسكر ألبناء المصريين في  05الخارج وهم االسلحة الناعمة القوية خارج الوطن. وأشارت الي دور وزارة الهجرة في ترتيب 

الخارج ومؤتمر ) أجازتك في وطنك .. نشوفك ونسمعك ( . كذلك مشاركة المصريين في االنتخابات وأكدت علي أهمية التواصل مع 
 االجيال الشابة. 

العمرانية الجديدة . وأننهت المؤتمر بتقديرها  هضةتخلل المؤتمر عرض فيلم الممر الذي يعبر عن الروح الوطنية المصرية، كذلك رحالت ميدانية الي مدينة الجاللة وقناة السويس لمشاهدة الن
 لكل االيجابيات المصرية خارج أرض مصر مؤكدة ) أنتم قوة للترويج لمصر إقتصاديا وسياسيا ةاعالمياً وسياحياً (.

 

 مصر ... .. دائماً   

علي أرض مصر كان حفل إفتتاح كأس االمم االفريقية في أستاد القاهرة الرياضي 
ألف مشجع بخالف الماليين علي الشاشات الصغير المتابعين.   01الذي حضره 

وكان االفتتاح بثالث لغات العربية واالنجليزية والفرنسية. وجمع الحضارت 
 االفريقية واالهرامات ونهر النيل.. وكان فائق الجمال بشهادة الصحف االجنبية ... 

تحية صادقة للمشرفين علي تنفيذ هذا المهرجان وبهذا الجمال سواء إدخال 
 الرقصات الفرعونية من مالبس وخالفه الي جمال أستعمال أضواء الليزر. 

حتي المتفرجين كان غطاء الرأس الفرعوني بكثرة وسط المدرجات التي تصدرها 
الفتة طويلة باللغة العربية + القبطية + االنجليزية . وهذا يؤكد أن مصر االصيلة 
تعتز بجذورها المصرية الفروعنية، وان اللغة القبطية كانت لغة مصر قبل الفتح 

 االسالمي وكلمة قبطي تعني مصري وليس مسيحي. 

سواء حصلنا علي نجاح رياضي أو لم نحصل.. فقد كسبت مصر مهرجان آمن 
 بكل المقاييس، وحفل مشرف لمصر والرجوع لالصل والحضارة والعراقة 

 وتحا مصر .. .. تحيا مصر ... تحيا مصر . 

 

 قضية مؤجلة .. الي متي؟؟؟ 

 قضية االم سعاد أو سيدة الكرم والتي كتبت عنها كثيراً وهي السيدة المصرية المسنة التي تم تعريتها بالكامل في صعيد مصر !!!!! 

 ويبداء النظر من جديد بعد ثالث سنوات حيث تنحي القاضي عن النظر فيها لتبداء من جديد ؟؟؟ ؟؟  9102 -7 – 92تأجلت قضيتها الي 

 فهل ستبقي أيضاً ثالث سنوات أخري ؟؟؟؟
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  حكم العسكر
 

 

 

 

 

 
 ليه يا قرايب ؟ على العسكر قلوبكم شالت  ه ياحبايب ؟يل

 دول هما والدكم و أخوتكم وعلى أرضها دمائهم سالت

 بنروح لهم ونلجأ لهم دول هما أروع شجعانك

 ليه ياربى نقوم عليهم ؟ ونقول عليهم كالم ما يصحش من أوالدك

 ليه بننسى ؟ و ليه بنقسى على عبادك ؟

 هما ممكن يقوموا و يضربوا بس ده مش من خصال رجالك

 العسكر ساكتين و على الصمت قادرين النهم عايزين حرية بالدك

 يا عينى صامتين ومتحملين طعون أخوانك

 تعبت من سمع كالم بعض الحاقدين من حسادك

 مستحيل فى كل أحوالك  الجيش أنا دخلته و أتعلمت منه انه ... ال ... ال

 أتعلمت منه الضبط و الربط والدفاع عن كل شبر من ترابك

 وأحترام الكبير والعطف على الصغير و الضعيف و كل أوالدك

 فى يناير مين اللى حرس ثورتك ؟ وحافظ على ثروتك ؟

 يا ناس احنا جسد واحد ليه عايزين نبتر عضو من أهم أعضائك ؟

 ده أحنا بنحبك و حنفضل شايلين صليبك و هاللك

 ده أحنا كلنا بنحب نيلك و شمسك و كل حبه من حبات ترابك

 و أنتى ... أنتى ... حتفضلى حاميه صليبك و أسالمك

 وسماكى ... وسماكى... حتفضل حاضنه مأذن هاللك

 وحتفضل حافظه كنائسك وصلبانك

 وحارسه جيشك و شعبك و كل رجالك

 دول هما شايلين أنجيلك و قرانك

 مستحيل ....مستحيل نقسمك و نكسرك

 ده أحنا كلنا فلذة أكبادك

 

 

 

  كلمات ميشيل جرجس

  قومى يا قمر
 

 

 

 

 

 
 

 قومى يا قمر بهمة قوية

 ونورى قناديلك المطفية

 قومى اقطفى عناقيد عنبك النقية

 وشوفى جمال غيطانك الوردية

 وسنابل قمحك الذهبية

 وأمسحى نظرة حزنك الخفية

 ايه اللى حصل يا قمر... !!!

 قومى دورى على والدك

  صحى ضمائرهم لعزة بالدك

 هما ممكن يكونوا نسيوا أصل أجدادك

 طبطبى عليهم ... علميهم ... و ذكريهم بتاريخ أمجادك

 ده لسه فى قلوبهم المحبة والحنية

 ضميهم لصدرك يا قمر

 هما تانى ... حينوروا شمعتك

 ويخضروا زرعتك

 وينوروا مصابيح دنيتك

 بسمتك و مهابتك و عزتك  ويرجعولك

  مش انتى قمرنا ... يا امنا ... يا حبنا  

 يا مصرنا يا قرة عيوننا كلنا  

 

 

 

 

  كلمات ميشيل جرجس

 17بمناسبة ذكرى ثورة 
 2511يوليو 

 3من  ص “ الحياة الجديدة”تابع مقال  
 

ولكن الصيدلي مايكل اخبر مرقص سريعا بااها  
يمكن  العمل لدي  كمساعد صيدلي وحتي ينتاياي 
من فترة المعادلة وايضا اه  عاياي اساتاعاداد ا  

وسيعطي  -يساعدة في الدراسة وحتي ينتيي منيا
 مااار اااباااا ماااعااا ااا   ياااكااا ااايااا  الاااعااايااا  بااا 
فرح مرقص واه كت اساريره واحث ا  ياد   

وشاكار - عمل ماعا  و ا  يادبار كال الا ايار لا 
مرقص الصيدلي ماياكال و ساااال ااا كاا  مان 
الممكن ا  يبدا العمل من غدا ورحب الصايادلاي 

 بكل سرور
 

وب ي ا مر متعيق ا   بمدام هباياياة وقاد كااهات 
 عمل مدرسة ليغة ا هجييزي  بااحادا الامادار  

وكااهات نامان - ثبت الك CV ال اصة ومعيا 
احدا الجالسات مان الاكاناياساة و ادعاي ماارا 

بااحادا الامادار     english teacher عمل 
لذلك أخبرت هبيي  اه   بد من عامال -ا مريكية 

سنة  ربا يا  لاكاي  ساتاطاياك الاعامال كامادرساة 
وقد ابدت اهيا يمكنيا مساعد يا لياعامال -بامريكا 

باالامادرساة     teacher aidكمساعدة مدرسة 
-التي  عمل بيا وحتي  نتيي من السنة الترب ية 
وكاهت قد اخبر يا ا  لدييا الكتب ال اصة بذلك 
واه  س ف  ذ ب معيا غدا ليتسجيل لبدا دراسة 

  ذه السن 
 

فكر مرقص بعد الك كيف ا  يبدا ب ادماة رباناا 
في  ذه الكنيس     وزوجت  وعرض عيي اب ها 

وعيي ال  ر اخاباره -ا  يبدا ال دمة    وزوجت 
اب ها ا  لدا الكنيسة اجتماع لالسر والتي  تكيا  
عربي ويمكن  ال دمة ب  حيث اهيا  ماااتااجا   
-ل دام ليذا ا جتماع وليذه ا سر لتبني روحيا 
وكذلك البناء ا سرا السيايا  مان خاالد  ا اديا  

ومشااكاياياا والاتاي  م ن عات  تعيق با ساره 
يؤدا   اقمياا الاي وجا د الاكاثايار مان حاا ت 

خاصة باعاد الاياجارة    الشاياطاا  -ا ه صاد 
يدخل بكل ق    وخاصة من  ا  غايار مابانايايان 

وقاد اخاباره ابا هاا ا   اذه -بناءا روحاياا جايادا
 ا م ر ماتاج  الي خدم  كبيره

 
فا اد كاا  ياعامال -ب ي بعد الك هابايال واسار ا  

وقاد افااده -ميندسا بمصر في مجاد الاكاياربااء 
احد الميندسين بالكنيسة اه     ايضا  بد ل  من 

ولكن -عمل معادلة لشياد   ليعمل بيا في امريكا
هبيل ل  يكن لاديا  اساتاعادادا لايادراساة ونايااع 

لذلك  ساال ماا ااا كاا  -ال قت من وجية هظره
-يستطيك ا  يعمل عمال خارج هطاا  الايانادساة

اها   اناا  -واجاب  احد الاانريان باالاكاناياساة 
اعما  يعمال باياا كاثايارو  باعايادا عان ماجااد 

ومان -  صصا ي  و ي  در عييي  دخال جايادا 
اا ا مار   -نمناياا الاعامال كسااااق  ااكساي 

شايا ر  3يستاغار  ا  فاتارة كا ر  حا الاي 
وفارح هابايال -لياص د عيي رخصاة الاتااكساي

بذلك وقد عرض عيي  ا خ عادد ا  يساعده في 
 الك

زوجة هبيل وقد كاهت  عمل بماصار  اما س زا 
كمااسبة باحدا الشركات و ي خريجة جامعاة 

فاا ااد اخااباار اايااا احاادا -الاا ااا ااره قساا  مااااااسااباا 
الجالسات اه  يمكنياا الاعامال حاالاياا كاماسااعادة 
مااسب باحدا مكا ب المااسب  والتي ياديار اا 
كثيرين بالكنيسة وحتي  نيي دراسة ماد يان فاي 

باعاد اا   taxationال اه   ا مريكي وكذلك اد
  ستطيك العمل كمااسب قاه هي

 
وكاا  ابا هاا قاد -ب ي بعد الك م ن ع الساكان 

عرض عيي ا سر ايان اها  ياماكاناياماا ا قااماة 
بمنزد  ابك ليكنيسة مدة اسب عيان وحاتاي ياجادا 

 سكنا مناسبا ليما 
وكا  نمن لجنة ال دمات باالاكاناياساة مان  ا  

وقاد عارض  real stateيعمل باحدا مكاا اب 
وساد عن م اص ات السكن الاياذا  -مساعد يما 
واجاب مرقص كل ما ارياده ا  ياكا   -يريدين 

السكن باجا ار الاكاناياساة وحاتاي اساتاطاياك اهاا 
اماا هابايال فا اد -واسر ي الذ اب الي الاكاناياساة 

عرض اه  ليس ميما ا  يك   قريبا من الكنيسة 
ول  ي اكار فاي  -ولكن المي  مست ا السكن اا  -

 م ن ع قرب  من الكنيسة من عدم 
 

 جورج حبيب
-كنيسة القديسة دميانه والبابا اثناسيوس 

 بانشبول
     

 الب ية العدد ال ادم 

 بيني وبينك 
 عزيزي القارئ

  
في الحياة بنقابل مشاكل كثير، ورد فعلنا بيختلف من واحد للتاني بس فيه مالحظة عايزك تفكر معايا 

 فيها. 
 لو عندك مشكلة مع دكتور بتروح لدكتور تاني بس ما بتبطلش تروح للدكاترة. 

لو عندك مشكلة مع مدرسة ممكن تغير المدرس أو تغير المدرسة وتروح مكان تاني بس مش ممكن 
 تمنع أوالدك من التعليم علشان مشكلة مع مدرس أو مع المدرسة كلها. 

لو معاك مشكلة مع بائع في سوبر ماركت ممكن تبطل تروح السوبر ماركت ده، بس أكيد مش 
 هتمنع نفسك من التسوق باقي عمرك. 

واالمثلة كثيرة لو عندك مشكلة مع حد حتي لو معرفتش تحلها بتسيب المكانده وتروح لمكان تاني . 
حلها بسيط بس الغريب أن فيه بعض الناس لما تزعل من خادم في الكنيسة أو مع واحد صاحبه 

 معاه في نفس الكنيسة يبطل يروح الكنايس كلها، ويبطل يصلي .
  

 مش غريب رد الفعل ده ؟ لو عندك تفسير قوللي عليه بس بيني وبينك. 
 

 كل سنة وانتم طيبين 
 طلعت فؤاد جرجس 
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(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” 

 

( 4:٩١"انا عارف اعمالك و محبتك وخدمتك ...." )رؤ  

 التقرير سنوى
 

نه لم يقدم عمل ال باالشارة الى المثل الذى نطقه مخلصنا الصالح من فمه الطاهر اال وهو مثل اليعازر والرجل الغنى، الذى ُحرم من حضن ابينا ابراهيم فقط
لكل المحتاجين مه رحمة؛ فمن هذا المثل وتحت توجيهات اسقفنا المحبوب نيافه الحبر الجليل االنبا دانييل تكونت مؤسستكم الخيريه هذه لكى ما تقدم عمل رح

 (.٦١:٦١والمعوزين بالسودان ودوله جنوب السودان )لو
 -ويسعد مجلس ادارة جمعيتكم ان يقدم لكم التقرير التالى:

 ا( قمنا، وبالتعاون مع بعض المؤسسات االخرى، بشراء مكنه صناعة الطوب لكنيستنا بجوبا لسد احتياج بناء المدرسه والمستشفى .
 ب( ارسلنا دفعة اولى من المبلغ المطلوب لشراء الواح الطاقه الشمسيه بتشغيل طلمبات الرى بدير االنبا موسى بجبل اوليا.

 -ج( فى شهر مايو الماضى ارسلنا حاويه الى كنيستنا بجوبا وكانت تحتوى على االتى:
 مواد غذاءيه متنوعه. -اوال: 
 معدات وادوات طبيه وبعض االدويه. -ثانيا: 
 نظام متاكامل لتوليد الطاقه الشمسيه الناره المدرسه. -ثالثا: 
 مستلزمات مدرسيه. -رابعا: 

 
 نود ان نؤكد للجميع بان كل تبرعتكم ترسل بالكامل الى الفقراء والمحتاجين فى السودان ودوله جنوب السودان.

 نشكركم جميعآ على تعاونك معنا، ولوال دعمكم  وتعاونكم وتعب محبتكم لما نجحت هذة الخدمه. 
 لمزيد من االستفسار الرجاء االتصال بقدس ابونا يوسف فانوس او قدس ابونا بيشوى بطرس.

 -لذلك مؤسستكم الخيريه تتوسل اليكم بان تعضدونا فى اخد بركه هذا العمل الجليل باطعام اخوة الرب:
 -وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى:

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

 .المساكين، ونتضرع اليه فى ان يبارك فى هذه الخدمه وتوسيع تخومها من اجل خالص نفوس هؤالء الخدمهوفى الختام نشكر صانع الخيرات لتعضيده لهذه 
 وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.

 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو

 (:4١٩4 "من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه" )امثال 
 

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) 

هنماذج ُمفرح  
+ سنتحدث اليوم عن بعض النقاط التى قد تُختفى عن أذهانُننُنا وهنى 
سيلفونية الحب االلهى التى دائما تُعزف على مر الزمان والعنصنور 

وهو بأن هللا يَظهر لنا فى صور أشخاص  وسط ظالم العالم وضوئه
ولكى يَنظنهنر لنننا جنمنال وحنالوه  أو مواقف أو أحداث فى الطبيعة
أشخاص أو المواقف أو فى النطنبنينعنه  شخصة العجيب وقد نجدة فى

قندوه لنكنى  هنؤالء االشنخناص لنرى بها قدر هللا وحبه لنا وليكنوننوا
الى طريق هللا. وكما نعلُم أن هللا ال يتُرك نفسه بن   نقتاد بهم ليقودونا

 شاهد.
فقد جنعنل هللا  خلق البشرية فقد أَظهرت أعمال هللا عظمته من بداية 

لنا نماذج جميلة أمامنا لنقتادوا بها على مر الزمنان. وسنوف ننتنكنلنم 
اليوم عن األسرة وسوف نتناول البعض منها كما ذُكرت فى الكنتناب 

النتنى كناننت لنهنا ظنروف  المقدس وهذه النماذج من االسر الُمفرحه
وإمكانيات مماثلة لظروف الكثير منا ولكن إختلنفنت النننهناينات وقند 
ذكر الكتاب المقدس أول أسرة هى أسرة أدم وحواء وثانى أسرة بعد 
هالك العالم بعد الطوفان هى أسرة نوح وأوالده وثنالنأ أسنرة هنى 
أسرة أبونا إبراهيم أبون االباء وهننناك أُسنر عنظنينمنه فنى النكنتناب 
المقدس فى كل من العهدين وهنذه األسنر لنهنا بنينوت منثنلنننا ولنكنن 

ونحن نعلم أن  تحولت هذه البيوت الى بيوت مقدسة وكنائس عظيمه
أول كنيسة كانت فى بيت مارى مرقس الرسول التى حنولنتنة منرينم 

( حنينن أجنتنمنع ٦1-٦1أمه الى كنيسة كما ذكر فى أعمال الرسنل )
 بطرس مع التالميذ.

َكا َحْيأُ  َمْرقَُس، اْلُملَق بِ  يُوَحن ا أُم ِ  َمْريَمَ  بَْيتِ  إِلَى ُمْنتَبِه   َوُهوَ  َجاءَ  "ثُم   
يَُصلُّون" وهذا يعنى أن بطرس عندما حله  َوُهمْ  ُمْجتَِمِعينَ  َكثِيُرونَ  نَ 

مالك الرب من القيود والسالسل ذهب النى بنينت منرينم أم منرقنس 
 حيأ التالميذ مجتمعين ويصلون.

آيضا من الشخصات العظيمة التى قدمت بيوتهن ككنيسه هما أكنينال 
ينننننننهنننننننود   رجنننننننل فنننننننكنننننننان أكنننننننينننننننالوبنننننننريسنننننننكنننننننال 

  .الجنس بنطي زوجته وهو وبريسكال المسيح، غيرة وغار إهتدى
 

 (1- ٦1الرسل )أع  أعمال ِسفر في خبره أول
بنمنض قيصر كلوديوس من أمر صدر فلما إيطاليا، في وزوجته كان
التقا فيهاوهناك وأقاما كورنثوس إلى أتيا رومية عن اليهود جميع    
 كناننا ألننهنمنا صناعتهمنا، من كان وإذ .مرة أول الرسول بولس هما

وبننننولننننس هننننو الننننذى  . عننننننننندهننننمننننا أقننننام خننننيننننام، صننننانننننعنننني
وبريسنك أكيال كان سورية إلى سافر ولما .وهداهما بالمسيح بش رهما

  .هناك تركهما وصل الى أفسس وبعدما .ال معه
االسكنندر ، أبل وس اسمه يهودياا برجالا  الرسوالن التقى أفسس وفي

ا كان هذا  ا فصيحا ا الكتب، في مقتدرا ا الرب، طريق في خبيرا بنا حارا
المج في يجاهر ابتدأ وإذ . يوحنا معمودية غير يعرف ال لكنه لروح،
النر طريق له وشرحا"  بيتهما إلى فأخذاه وبريسكال أكيال سمعه مع،
وعنند ذلننك رجننعننا  (. 1١:٦1 الننرسننل أعننمننال" ) تنندقننيننق بننأكننثننر ب

  .للكنيسة بيتهما روميه وفتحا الرسوالن إلى
ك منن روميه إلى كتبه ما في إليهما سالمه بولس الرسول أرسل وقد

مع عامالن إنهما عنهما قال ( ٦١ روميه)  الرسالة هذه في .ورنثوس
:وأضاف حياته، أجل من عنقيهما وضعا وأنهما يسوع المسيح في ه
ا بل أشكرهما وحد  أنا لست"  األمم وهنا ينظنهنر  كنائس جميع أيضا

كنمنا ذُكنر فنى الكرازه النمنسنينحنينهن دور العظيم لهذان الرسوالن فى
( " سلموا عنلنى األخنوه النذينن فنى الودكنينة   ٦1:    4رساله كو ) 
 "وعلى الكنيسة التى فى بيته وعلى ممفاس

+ومن األسر المقدسة التى كان كل أفرادُها إمتلؤا من الروح النقندس 
وهى أسرة زكريا الكاهن واليصابات ويوحنا المعمدان وكما ذُكر لو 

فلما سمعت أليصابات سالم مريم أرتكض الجنينن فني ("    4٦  – ٦)
 بطنها، وإمتألت أليصابات من الروح القدس" 

وهذا يؤكد على قيمه السيدة العذراء فى الكتاب المقندس ألن منجنرد 
سماع صوت السيدة العذراء إمتألت اليصابنات منن النروح النقندس 
وهنا يؤكد على أن اليصابات والجنينن إمنتنالما منن النروح النقندس 

 وكذلك عندما ولد الطفل فتح زكريا فمه وقال" ليسبح الرب"
ما أعظم األسر التى كل أفرادها األب واالم واالوالد ممنلنوئنينن منن 
الروح القدس العاملة فيها. فهناك أسر كانت قريبة منن قنلنب يسنوع 
منها أسرة لعازر ومنرينم ومنرثنا وكناننت هنذه األسنرة منن األسنر 
المحبوبة لقلب يسوع ونذكُر قول الرب عندمنا سنألنه النتنالمنينذ عنن 
لعازر فقال " هذا الحبيب قد نام " وكم مرات ذُكر أن منرينم كناننت 
تََحَت قدمي يسوع لتكون قريبة منه لتستمع الى كلماتة وآيضنا منرثنا 

 كانت تقوم بالخدمة
 
وكم كان لعازر محبوب الى قلب يسوع وهذا يُبنينن أن هنذا النبنينت  

 كان بيت مقدس ومحبوب للرب.
ومن األسر الجميلة التى أكدت على أهميه إرتباط األسرة بالرب هى 
أسرة يشوع بن نون عندما قال " أما أنا وبيتى فالنعبدُ الرب" وآيضا 

 أسرة أبونا يعقوب أبو األباء.
وعلينا جميعا أن نؤكد أن هناك بعض األبننناء مندعنويِنن منن النرب 

وهم فى بطون أمهاتهم مثل أرميا النبى " قبلما صورتك فى النبنطنن 
عرفتك   وقبلما خرجت من الرحم قدستك. جعلتنك ننبنينا لنلنشنعنوب. 

 (  1:  ٦) ار 
وهنا قدس الرب أرميا وهو فى بنطنن اُمنه قنبنل أن ينولند وأخنتناره 
ا من الشخصيات التى ذكرها الكتاب النمنقندس هنى  ا وأيضا ليكون نبيا
شخصيه شمشوم وقد كان مندور للرب من الرب ننفنسنه ألن النرب 
هو الذى ندره قبل أن ينولند وكنذلنك ينوحنننا النمنعنمندان كنمنا ينوجند 
شخصيات عظيمة لمعت فى الكتاب المقدس منثنل شنخنصنينه شناول 
 -٦الطرسوسى الذى حوله الرب إلى بولس الرسل النعنظنينم.غنال ) 

( "ولكن لما ُسر هللا الذ  أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعنمنتنه ٦1
ا ". ا ودما  -أن يُعلن ابنه في  ألبشر به بين األمم، للوقت لم استشر لحما
وكم كان شاول الطرسوسى قاسيآ وطاغيآ على المسيحيه وعليننا أن 
نسأل أنفُسنا كيف تحول هذا قاسي القلب الى بولس النعنظنينم النودينع 
الكارز للمسيحيه وكيف تحول الى قديس عنظنينم ينقنود النعنالنم النى 

 المسيحية وليصبح مناره أضأت العالم كله بنور المسيح. 
ومن االمهات الجميالت والعظيمات أم صنمنوئنينل النننبنى وهنى قند 
ندرت أبنها للرب قبل أن يوجد وآيضا قبل آن تأخنذ وعندت بنه منن 
الرب قائله للرب إن أعطيتنى طفال سأعطيه لك ويكون مكنرسنا لنك 

 كل أيام حياتة.
نحن نعلم كم أحنب النرب ينعنقنوب كنمنا أشنار " أحنبنبنُت ينعنقنوب 
وأبغضُت عيسو". جميل أن اإلنسان يَشعُُر أن الرب يُحنبنه واألكنثنر 

 جماال أن اإلنسان يَشعُُر بهذا الحب.
فى قصة يعقوب نعلُم أن الرَب قال ألمه لها بعد أن حنمنلنت فنينهنمنا 
"فى بطنك أثنان ومنكى يفترق شعبان والكبير يُستعبد للصغينر وهللا 
يقصد عيسو الكبير سوف يُستعبد الى أخية الصنغنينر ينعنقنوب وهنذا 
يُعطينا أن هللا يختار أشحاص ليكونوا سبب بنركنه لنلنغنينر وهنم فنى 

 بطون أمهاتهم.
+ ومن الشخصيات التى إحتارت فيها كل العنقنول النبنشنرينة وهنمنا 
شخصية إسَحق وأبنة ينفنتناح النجنلنعنادى أوالا إسنحناق النذى ينمنثنل 
األنسان البار والذى جسد الطاعة المطلقة عننندمنا أخنذهُ أبنوه أبنوننا 
أبراهيم ليُقدمة ُمحرقة وهو لم يُعارض نهائيا وقَبََل أن ينوضنع عنلنى 
المذبح وأن يُربط فوق الحطب والسكين تمتدُ اليه وهنو لنم يُنعنارض 
أبيه ولذلك إذا ُكنا نؤكد على بر إبراهيم البُدَ أن ننؤكند عنلنى طناعنة 
إسحق وبره الذى قَبََل هذا األمر ولم يُعارض ولذلك إستحق أن يقنال 

 على أسَحق األبن البار. 
 41يتبع فى  ص 
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والشخصية العظيمه الثانية التى مثلت الطاعة فىى 
أجمل صورها هى إبنىة فىاىتىاج الىىىلىعىا   وهى   
الواقعة ذُكرت فى سار الىضىهىا  فىى حاحصى ىاج 

أنىه عىنىد ( ال   وعد فاتاج الىلعا   هللا قائال 11
عدائه سيُضدم أول من فىرا  ذبىيى ىة أإنتصار  على 

هلل فرأ  إبنتة الىويىيىدل الىعى راص مىا صىدفىضىا ى ىا 
 الىلعىا  ف تاالن بنصر  أبي ا، وقبلت إبنة فاتاج 
بنه الىعى راص لكي  كون ذبي ة ولم  عترض ه   األ

بى نا  ما أبي ا وقبلت بكل طاعه قائلة فا أأمام ندر 
خرج من فمك واعداً به الرب وسمح لى ىا والىدهىا 
بش رفن  بكى في ا ع راوفىتى ىا و ىبىكىى عىلىى مىا 
سي دث ل ا وبعد ش رفن رجعت بناس ا لكى  ضىدم 

أجمل  فاتاج الىلعا  ناس ا ذبي ة وهنا مثلت أبنة 
مثال للطاعة العىيبة والعظيمه لم نىد أبناص أبىرار 

 مثل هؤحص األبناص األبرار.
 

وك لك شخصية فوسف الصدفق البار ال   صىار 
عظم بلد فى ذلىك الىوقىت أالرجل الثانى فى مصر 

وه ا بأمر مىن الىمىلىك الى   أعىطىا  كىل الىنىاىوذ 
والسىىلىىطىىه فىىى مصىىر وفىىوسىىف الصىىدفىىق عىىا  

  فى ىتىمىلى ىا وكىم أ  انسان أمواقف صعبة على 
قابل كىل إسىاص  بىالى ىل ولى لىك عىمىل هللا مىعىه 

خىوا ىه أبىو  خىا  أعىائل عظيمة.وعندما مات 
منه ماكرفن أن فوسف سو  فأخ  موقف األنتضىام 

ظى ىر أولكنه أظ ر عكس ما كانوا فتوقعونه وهو 
 كل ال ل والعنافة.

 
من الشخصيات العظيىمىة الىتىى إهىتىمىت بىتىربىيىة 

وح ها هى فوكابد وهى أم موسي النبى وهىارون أ
رئيس ك نه وإبنت ا مرفم وهى نبية وهنا لنا وقىاىة 
كبيرل. ما هو السر فى التربية التى  ُىخىرج الىنىبىى 
موسي وهارون رئيس ك نه ومرفم النبية؟ ونى ىُن 
نعلم أن أمة قامت بتربية موسي الى سن الخامسىة 
فضط وقد  ركته فى بيت فىرعىون وهىو فىى فىتىر  
الطاوله المبكرل وسط العبا ات الارعونية الضدفمىة 
ىدُ  ولكنه أيتاظ بإمانه ال    ََسلََمهُ من اُمهُ وُهنا نَىىد
التاثير العىيل على السىنىوات احولىى فىى يىيىا  

ن موسىى لىم فىضىوم بى ىاىظ أالطال وعلينا أن نأكد 
إفمانه فضط بل سلمه وافها هو فمثل بطل احفىمىان 

 فى جيله.
ومن شخىصىيىات الىعى ىد الىىىدفىد هىى شى ىصىيىة 

إدْذ أَ َ َكَّىُر  يموثاوس عندما قال بولس الرسول لة "
ًح  ي َسىَكىَن أَوَّ ي فديَك، الَّى د فَاصد الَّ د فَم الر د فَماَن اْلعَدد اإلد
ن دي ُمىوقدىنأ أَنَّىهُ  ي، َولكد َك أَْفنديكد فدي َجدَّ دَك لَْوئديَس َوأُم د

 ح5 :1  ي 2) ".فديَك أَْفًها
هميه التىربىيىة الىتىى  ُسىلىم أوهنا فبين بولس على  

لألبناص ألن ه ا اإلفمان قد ُسلدَم من الىىىد  لىوئىيىس 
ن ه ا اإلفمان قد ُسىلىم أالى احم أفنيكى وهنا فؤكد 

 اليه.
 

ومن التعاليم الىميلة فى الكتاب المىضىدس لىالىسىرل 
 فى سار التثنية اإلص اج السا س الرب فضول 

ولتكن ه   الكلمات التي أنا أوصيك ب ا اليوم على 
قلبك وقص ا على أوح ك، و كلم ب ا يين  ىىىلىس 
في بيتك، ويين  مشي في الطىرفىق، ويىيىن  ىنىام 

واربط ا عىالمىة عىلىى فىدك، ولىتىكىن  ويين  ضوم
عصائل بين عينيك واكتبى ىا عىلىى قىوائىم أبىواب 

 بيتك وعلى أبوابك.
 

ومن هنا نىد أن التعليم فى مريلىة الىطىاىولىة هىو 
ال   فترك أثار  ال سنة والغير يسنة فىى نىاىوس 
أوح نىىا وقىىد حيىىظىىنىىا أن أول مىىن فُسىىلىىم أوح  ُ 
اإلفمان هى األم والثانى هو األب ول لك هىمىا مىن 
فضو وا أبنائ م الىى طىرفىق الصىواب أو الىعىكىس 
علينا جميعاً أن ناكر بما نُسلم أوح نىا أو أيىاىا نىا 
وه ا سؤال م تاج صدق ما الناس ماذا سىنىتىرك  
من بعدنا إلى ألوح نا هل سىنىتىرك لى ىم مىلىكىوت 
فسعون ن ونه أم نترك ل م أوراق مىالىيىه وطىوب 
ومعا ن وكل ه   احشياص ستاسد ما الىوقىت مىثىل 
أجسا نا,  م ل أخى ال بيل وأختى الى ىبىيىبىة ألن 
المضتنيات الما فة ستزول ولكن الملكوت السماوفىة 

 هى التى َسيَبضَى.
وبعد أن إستعرضنا بعض من النمىاذج الىىىمىيىلىة  

التى إستطاعت أن  عيش ييا  صال ه.وقىد فىاىكىر 
نا فى بىطىن اُمىى أنه لم فُختار من الرب وأالبعض 

ن أولكن اإلجابه ه ا ليس ص يح كلنا ُمىخىتَىارفىن 

و أنعيُش ييا  النعمه وهللا إختىارنىا بىدون  ى ى ُب 
فُبين قيمة وأهىمىيىه وصىيىة هللا الىى  ارقه وآفها 

رب احسر  سالة له كياية العنافه بى ىيىال كىل فىر  
في ا وكياية العيش لكل أفرا ها وكىيىاىيىة احلىتىزام 

 بالوصافا المسي ية. 
 

نا من بىيىن هىؤحص هىل هللا أفن أوهنا فا ى السؤال 
 غير أم الضصور والعىز منى أنىا اإلنسىان. نى ىن 
نعلم أن هللا ثابت ح فتغير ولىكىن احنسىان بىتىأخى   
مشغوليات العالم و يار ة الضوفىة الىىىارفىة ونى ىن 
نعلم بأن أهدا  العالم ومغرا ة قوفة وهىدامىة وح 
 نت ى و ىىىعىل الى ىد  مىن يىيىال احنسىان  ىيىر 
واض ة والرؤفىة  ىيىر صىا قىة والشىي الىويىيىد 
والصا ق وهو أن وصافا  هللا ثابتة مىنى   ىاسىيىس 
العالم من  أن إستلم مىوسىي الىوصىافىا مىن فىد هللا 

هللا لم فترك م فىأرسىل لى ىم  -وبعصيان الشعل هلل 
أنبياص كثيرفن ولكن قساو  قلوب م لم  مىنىعى ىم عىن 
التما   فى قسو  م وما كان إح أن الىرب نىاىسىه 
 ىسد ليعيش ييا نا ليكون قدو  يسىنىه لىلىبىشىرفىة 
كل ا وأظ ر لنا ط ار ه وعا  ييا نا بدون خطية 
ووضا لنا طرفق الملكوت لكل من فتبا  ىعىالىيىمىه 

 وييا ه على احرض.
 

الرب فُعطينا روج ال كمة والنعمة لنعر  ما هىو 
صالح ل يا نا احسرفة لتضو ناالى طرفق الملىكىوت 
وأن  كون بيو ىنىا بىيىوت صىال  و ىكىون كىنىيىسىه 
مصغرل نُعلم في ا أوح نا ييا  النعمة والبركة وأن 
 كون ه   احفة الىمىيىلىة أمىام عىيىونىنىا وأذهىانىنىا 
وقلوبنا  ائماً وأن فكون  أثىيىر قىو  فىى نىاىوسىنىا 

 " الكنيسة التى فى بيتكوييا نا جميعاً.وهى "

 
 أستراليا                                         دير القديس العظيم أالنبا شنودة                                –سيدني 
 ش                          رئـيس المـتوحـدين بصـحراء سـيدني 5371أبيب  6السبت 

        م 9152يوليو  57
        

 رهبنة الراهب ... مارك سانت شنودة. 
 

م ، وفي كنيسة  9152يوليو  57ش،  5371أبيب  6أنه في يوم السبت المبارك 
القديس األنبا بيشوي رئيس المتوحدين بديره بسيدني، قام صاحبي النيافة : االنبا 

دانيال أسقف ورئيس الدير، واالنبا دانييل أسقف أبراشية سيدني وتوابعها . وبحضور 
األباء االفاضل رهبان الدير: الراهب القمص ويصا، والراهب القس شنودة، والراهب 

القس أنتوني ، والراهب القس ثيؤدور، والراهب القس موسي، والراهب القس جون، 
والراهب تادرس، والراهب كاراس، واألخ جيمس. وبحضور ثمانية كهنة من أبراشية 

سيدني: القمص موسي سليمان، والقمص صموئيل وديع، والقمص داؤد نجيب، 
والقس بيشوي بطرس، والقس متأؤس فاخوري، والقس تيمون عبد المسيح، والقس 

ديفيد المصري، والقس أندرو فرانسيس، وبحضور جمع كبير من شعب االيبارشية، 
 محبي الدير. في هذا اليوم قام صاحبي النيافة برهبنة ... 

 الراهب   مارك سانت  شنودة . 
 

وكانت فرحة كبيرة في الدير وااليبراشية وفي أستراليا وخصوصاً بحضور الراهب 
 القمص متي البراموسي المسؤل عن دير القديس العظيم األنبا أنطونيوس بملبورن. 

 الرب آالله يبارك في كل عمل صالح ألجل مجد أسمه القدوس. 
 

 األنبا دانيال أسقف رئيس دير القديس العظيم األنبا شنودة  
 األنبا دانييل أسقف أيبارشية سيدني وتوابعها 
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 ذكرى األربعين للمنتقله 

 ثريا مرعى بقطر 

نسال الرب ان ينيح  نحهحسح حا  6162/  7/  61يوم الجمعة الموافق 
 الححححطححححاىححححرا  يححححعححححطححححى الححححعحححح ا   لححححى  فححححرا  ا ححححر حححح ححححا 

 

ز جك نعيم رمنديوس    ال ك محرسحو  محاجحدا  ر ز  محيحرفح  
 نانى  جولي  مدرمان السو ان ،  عمحه كحم محن  حمحيحر  حلحعح  

  ميرف   ر نيكا  فريال بسيدني ا تراليا   ميال   فاي   عا ل

 ذكري أربعين رجل القضاء والمحاماة سابقا  

 المستشار /  ناجي  رشدي منصور

 بالنقض والمحكمة الدستورية العليا. 

 

والفقيد زوج السيدة عايدة أنيس ووالد االستاذ ناهل المحامي الدولي .. زوج السيدة هبة ونفين المدرسة زوجة الموجه بالتعليم 
 ماهر برسوم. 

 وهو شقيق .... 

االستاذ/ نشأت رشدي منصور ، الباحث األول بمكتب متابعة الدكتور وزير المالية سابقا ، زوج السيدة نادية منصور باستراليا. 
السيدة نادية رشدي مدير عام بوزارة المياه.. شركة مياه الشرقية، زوجةالمرحوم المهندس ماهر يوسف مدير مكتب وكيل وزارة 

 الزراعة بالشرقية.

 المرحومة السيدة نجوي ارمانيوس زوجة االستاذ سمير بأستراليا.

 السيدة نهلة زوجة االستاذ رمسيس جرجس باستراليا. 

 السيدة نورا رشدي زوجة المرحوم المحاسب سامح ارمانيوس بالقاهرة.

 المرحوم نهار زوج السيدة إيزيس مرقص، والمرحوم نادر بالقاهرة. 

 وعم .. .. وخال .. .. 

 المحاسب آبرام واسرته بإستراليا. 

 المحاسبون بيشوي ومينا وجوزيق بالبنك الدولي بمصر. وعم نتلي وأسرتها وهيلين واسرتها باستراليا . 

 جاكي وسيلفيا ودانيال وماثيو .. واسرة كل منهما الزوج واالبناء باستراليا . 

 م.  81٠٢/ 2/ 8وسوف يقام جناز االربعين بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكنيسته التي تحمل اسمه بخمراوية شبرا، مصر  يوم الجمعة الموافق 

 أخي الحبيب توأم روحي ورفيق رحلة الصبا .. يعز علي فراقك .. نحن علي ذات الطريق .. وسوف نلتق عندما يفتح الرب لنا الباب . 

 أستراليا.  –أخوك : نشأت رشدي منصور 

 شكر خاص . 

اس لمن قدم واجب العزاء في مصر كما في استراليا وأسرة الفقيد تشكر القمص ابونا الراهب نحميا األنبا بيشوي كما القمص أبونا الحبيب توم
 كنيسة السيدة العذراء مريم بميت يعيش .... لما قدماه وحتي اتمام اجراءات الدفن. يراع

 وآباء كهنة سيدني باستراليا األجالء . 

 أنتقال االخت الفاضلة 

 نجوي أرمانيوس 

يوليو بسيدني االخت السيدة نجوي ارمانيوس زوجة سمير ارمانيوس ووالدة جوزيف ارمانيوس وتريزا عوض هللا ،  82أنتقلت عصر الثالثاء  
 يوليو بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكنسنجتون . الرب يعطي عزاء سمائيا  .  82وأقيمت صالة الجناز علي روحها الطاهرة يوم الجمعة 
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If you are interested in publishing 
your advertisment in this section of
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Salib’s Maths  Tutoring 
 
Post Graduated in Education 
Study (Sydney University) 
Professional Teaching 
Experiences with Excellent 
results. 

Specialist in Mathematics for 
primary schools curriculums. 
Group and individual sessions 

available for $22 per hour. 

From Year 3 to year 9. NAPLAN and Selective schools 
test preparation. 

 Math Tutoring at St Pope Kyrillos VI
.And St Habib Gergis Church

.From Year 7 to Year 12 on Monday and Wednesday

-:Monday

.From 5 pm to 6:30 pm Year 7  and Year 11

.From 7pm  to  8:30 pm  Year 8 and Year 12

 -:Wednesday

.From 5 pm to 6:30 pm Year 9 and Year 11, General Math

 .From 7 pm to 8:30 pm Year 10 and Year 12 General Math

-:General

. Fee $ 25,00 per lesson

.Small group

 .Past Years Exams

 Topic tests

.vProblem solving strategies

.Meeting with the parents to report students’ progress

Contact 0407 958 799

A great opportunity for one or two new 
dental graduates. A forty year established 
unique dental surgery especially developed 
to serve patients with dental phobia.
Principal dentist is to retire but willing 
to remain for a smooth patient transfer.

Long lease in a busy sought after shopping 
high street, on Marrickville Rd Dulwich Hill.
Please phone for more details and 
appointment to inspect on : 0406045772
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