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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

االنتقال احلكومي للعاصمة اجلديدة ىف ٢٠٢٠.. تفاصيل جديدة أخبار مصرية

تمــم البابــا تواضــروس الثانــي بابــا اإلســكندرية 
بطريــرك الكــرازة المرقســية اليــوم طقــس إقامــة 
تامــاف باســيليا رئيســةً لديــر الســيدة العــذراء بحــارة 
زويلــة والنوباريــة.. شــارك فــي الصلــوات مــن أحبار 
الكنيســة أصحــاب النيافــة األنبــا تومــاس أســقف 

القوصيــة وميــر واألنبــا دانيــال أســقف المعــادي 
وســكرتير المجمــع المقــدس واألنبــا رافائيــل األســقف 
ــال  ــا داني العــام لكنائــس قطــاع وســط القاهــرة واألنب
األنبــا بــوال أســقف ورئيــس ديــر القديــس األنبــا بــوال 
ــوات أيضــا  ــي الصل ــا شــارك ف ــر كم بالبحــر األحم

ــا  ــزة واألنب ــط الجي ــقف وس ــيوس أس ــا ثيئودوس األنب
ــراري،  ــر الشــيخ والب ــاط وكف ماركــوس أســقف دمي
ورئيســات األديــرة وكهنــة العــذراء حــارة زويلــة كان 
البابــا تواضــروس الثاني قد شــارك أمــس في احتفالية 
عيــد العلــم التــى شــهدها الرئيــس عبدالفتــاح السيســي 

المنــارة  بمركــز 
ــرات للمؤتم

نيكــوال  رجــاء  الســودانية  المستشــارة  اُختيــرت 
عبدالمســيح، للمقعــد رقــم (۱۱) داخــل المجلــس 
الســيادي بالســودان، بعــد انتهــاء اجتمــاع ُمطــّول بيــن 
المجلــس العســكري االنتقالــي وائتــالف قــوى الحريــة 
وأصبحــت   ۲۰ االثنيــن  (المعــارض)،  والتغييــر 
نيكــوال العضــو التوافقــي داخــل المجلــس، الــذي يضم 
٥ ممثليــن عــن المجلــس العســكري، و٥ عــن القــوى 
ــارة  ــة للمستش ــيرة الذاتي ــن الس ــث ع ــة وبالبح المدني
الســودانية علــى موقــع اإلنترنــت ومواقــع التواصــل 
االجتماعــي، ُوِجــد أن المعلومــات حولها شــحيحة كما 
ال توجــد صــور لهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة ووفــق 
ســيرتها الذاتيــة المنشــورة فــي الصحــف الســودانية، 
فــإن نيكــوال مــن مواليــد أم درمــان، وحاصلــة علــي 

ــوق مــن جامعــة القاهــرة عــام۱۹۸۰. ليســانس حق
ــام ۱۹۸۲،  ــودانية ع ــدل الس ــي وزارة الع ــت ف وُعيّن
ــا  ــم ترقيته ــي ت ــي حت ــكل الوظيف ــي الهي وتدرجــت ف
لمستشــار بالــوزارة عــام ۲۰۰٥. ورّشــحتها الحريــة 
والتغييــر لتمثــل الجانــب المســيحي فــي المجلــس 
الســيادي وأعلــن المتحــدث باســم المجلــس العســكري 
فــي الســودان، الفريــق الركــن شــمس الدين الكباشــي، 
ــيادي  ــس الس ــاء تشــكيل المجل ــن، إرج ــاح االثني صب
لمــدة ٤۸ ســاعة بنــاء علــى طلــب مــن الحريــة 
والتغييــر، بعــد اعتراضــات داخليــة علــى بعــض 
ــحت،  ــد رّش ــر ق ــة والتغيي ــت الحري ــحيها وكان ُمرش
أمــس األحــد، األكاديميــة والناشــطة عائشــة موســى، 
والصحفــي محمــد الفكــي، واألكاديمــي صديــق تاور، 
والقانونــي طــه عثمــان، والدكتــور حســن شــيخ 
إدريــس، وهــو قيــادي ســابق بحــزب األمة الســوداني، 

بالرفــض  قوبِــل  الــذي  األمــر 
وعــدم االستحســان داخــل ائتــالف 
المعارضة الرئيســي في الســودان 
كمــا تعــّرض تجمــع المهنييــن 
الســودانيين النتقــادات شــديدة مــن 
قبــل عــدد مــن مكوناتــه، بينهــا 

شــبكة الصحفييــن، وتجمــع المهندســين الطبييــن، 
وتجمــع الصيادلــة واألطبــاء، وذلــك انتقــاًدا لترشــيح 
ــت  ــي وق ــيادي وف ــس الس ــى المجل ــه إل ــد أعضائ أح
ــكري  ــس العس ــم المجل ــدث باس ــن المتح ــابق، أعل س
ــا  ــان ســيكون رئيًس ــاح البره ــق أول عبدالفت أن الفري
سيشــرف  االتفــاق،  وبحســب  الســيادي  للمجلــس 
ــة انتقاليــة مدتهــا ۳۹  المجلــس الســيادي علــى مرحل
شــهر، ويُعيــن رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي تختــاره 
ــس  ــاء مجل ــد أعض ــر، ويعتم ــة والتغيي ــوى الحري ق
الــوزراء الــذي يعينهــم رئيــس مجلــس الــوزراء.. 
ــس  ــلحة المجل ــوات المس ــى للق ــد األعل ــرأس القائ وي
الــذي يمتلــك ســلطة إعــالن الحــرب بنــاء علــى طلــب 
مــن الحكومــة، ويرعــى قضايــا الســالم والحــوار مــع 
ــي  ــدات الت ــاد المعاه ــلحة، واعتم ــات المس المجموع
ــس  ــدى المجل ــم ول ــع دول العال ــة م ــا الحكوم توقعه
ســلطة إلغــاء أو إســقاط العقوبــات، واعتمــاد ســفراء 
الســفراء  اعتمــاد  وقبــول  الخــارج  فــي  الســودان 
األجانــب وكمــا ســيعتمد والة الواليــات بعــد تعيينهــم 
مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، وتعييــن أعضــاء 
المجلــس التشــريعي االنتقالي، والموافقة على تشــكيل 
مجلــس القضــاء العالــي وتعييــن النائــب العــام وقضاة 

ــا المحكمــة العلي

تعــد الســينما المصريــة صاحبــة مبــادرة متميــزة 
ــه إحــدى  ــذى أنتجت ــم آالم المســيح، وال ــم فيل فــى تقدي
الشــركات المصريــة فــى عــام ۱۹۳۸، وتضمــن 
جــزًءا مــن حيــاة الســيدة العــذراء مريــم، بطولــة 
الممثــل المصــرى أحمــد عــالم فــى دور الســيد 
ــى  ــزة حلمــى ف ــة عزي ــا شــاركت الفنان المســيح، فيم
دور الســيدة العــذراء، وقــام بمراجعــة الفيلــم األديــب 
طــه حســين، ووافقــت عليــه الكنيســة وقتهــا اللتزامــه 
ــدم  ــم تق ــن ل ــدس، لك ــاب المق ــاء بالكت ــا ج ــا بم حرفي
ــد  ــل بع ــذا العم ــال له ــة إنتاجــا مماث الســينما المصري

ــك. ذل
مــا الســينما العالمية فقدمــت العديد من األفــالم تناولت 

حيــاة الســيد المســيح والعــذراء، وكان مــن ضمنهــا، 
فيلــم The King of Kings إنتــاج عــام ۱۹۲۷، 
ويعــد مــن أهــم كالســيكيات الســينما العالميــة، ورصد 
ــراج  ــن إخ ــم م ــة، الفيل ــة المقدس ــة العائل ــم قص الفيل
ــدور  ــل. ت ــل ديمي ــهير سيس ــى الش ــرج األمريك المخ
ــى والسياســى  ــاد الدين ــم حــول االضطه أحــداث الفيل
الــذى واجهــه المســيح طــوال حياتــه وفــى األيــام التــى 
ســبقت موتــه وقيامتــه الفيلــم بطولــة أتش بــس وارنر، 
فــى دور الســيد المســيح، ودورثــى كامينــج مريــم 
العــذراء، جاكليــن لوجــان مريــم المجدليــة، إرنســت 

تورانــس بطــرس

المنســق العــام لمشــروع العاصمــة اإلداريــة: 
ــكل  ــق.. و۱۰۰٪ ل ــذ المراف ٦۰٪ نســبة تنفي

األعمــال بنهايــة العــام الجــاري –
 التنظيــم واإلدارة: االنتهــاء مــن تحديــث 
ــة  ــة للــوزارات قبــل نهاي الهيــاكل التنظيمي
مــع  الحاليــة  اإلدارات  دمــج   ..۲۰۱۹
المســتحدثة واختبــارات «لغــة وحاســب» 
للعاصمــة  المنتقليــن  الموظفيــن  الختيــار 
ــوات  ــط والق ــع التخطي ــاون م ــدة بالتع الجدي

المســلحة 

الولد بلية
 ص ٤ 

كنائس مصر ال تباع  
ص ۷

جســد  صعــود  أعــالن  عيــد 
مريــم  العــذراء  القديســة 

ص ۲  

العدد القادم ۲۲ سبتمبر ۲۰۱۹
أخر موعد إلرسال المقاالت  

 ۱٦ سبتمبر   ۲۰۱۹.

۱۹ مسري ۱۷۳٥ ش 
۲٥ أغسطس  ۲۰۱۹ م 
إصدار أول : العدد ۲٤۹
إصدار ثاني : العدد ۱٥۱

 ۱٤ األربعــاء  يــوم  فــى  أقيمــت 
االســتماع  جلســة  أغســطس 
ــام  ــاض ام ــون اإلجه الخاصــة بقان
للمجلــس  العليــا  التحقيــق  لجنــة 
التشــريعي لبرلمــان نيــو ســاوث 
مــن  بعــض  بحضــور  ويلــز 
رفــض  وقــد   , الدينيــة  القيــادات 
قانــون اإلجهــاض قــادة الكنائــس 
برئاســة  الكاثوليكيــة  المســيحية 
مطــران  فيشــر  انتوتــى  االنبــا 

للــروم  ســيدنى  إيبارشــية  اســاقفة  ورئيــس 
األرثودكســية  القبطيــة  والكنيســة  الكاثوليــك 
برئاســة االنبــا دانييــل اســقف إيبارشــية ســيدنى 
ــس  ــى الحاخــام نوشــوم شــابيرو رئي ــة ال إضاف
قــدم  وقــد  بأســتراليا...  الحاخامــى  المجلــس 
ــى  ــة ال ــاً مكــون مــن ۱٦ ورق ــا فيشــر ملف االنب
لجنــة التحقيــق موضحــاً بــه أســباب رفــض 
قانــون اإلجهــاض الــذى يســمح بقتــل االطفــال 
بتوقيــع جميــع  مــن والدتهــم  ســاعات  قبــل 

ــز  ــاوث ويل ــو س ــة ني ــيات والي ــاقفة ايبارش اس
, كمــا قــدم االنبــا دانييــل البيــان المشــترك 
لمجلــس كنائــس الشــرق األوســط وبعــض القادة 
الدينييــن الــذى تــم إرســاله الــى برلمــان الواليــة 
فــى ۳ اغســطس الماضــى لرفــض مشــروع 
قانــون إصــالح الرعايــة الصحيــة اإلنجابيــة 
الجديــد الــذى جــاء مخالفــاً للتعاليــم الدينيــة 
, ومــن المقــرر ان تقــدم اللجنــة التشــريعية 
نتائجهــا لمجلــس الشــيوخ االســبوع القــادم فــى 
۲۰ اغســطس للمناقشــة قبــل التصويــت عليــه . 

 دعــت الكنائــس االســترالية بكافــة طوائفهــا 
شــعوبها لالنضمــام إلــى الوقفــة االحتجاجيــة 
الموافــق  الثالثــاء  المقــررة  للحيــاة“،  ”وقفــة 
مدينــة  وســط  بــالس  مارتــن  بميــدان   ۲۰
السادســة  الســاعة  مــن  االســترالية  ســيدني 
مســاء وحتــى التاســعة؛ وذلــك احتجاجــاً علــى 
قانــون قتــل األجنــة مــن ۲۲ أســبوع وحتــى 
ــو  ــان ني ــه برلم ــق علي ــذي واف ــم ال ــل مولده قب
ــيوخ  ــس الش ــاء مجل ــث أعض ــاوث ويلزوح س
ــي  ــذي يأت ــون ال ــر القان ــت ضــد تمري بالتصوي
ــد  ــدس، وق ــاب المق ــم الكت ضــد إرادة هللا وتعالي
ــة  ــت للوقف ــي دع ــس الت ــة الكنائ ــدرت كاف أص
االحتجاجيــة، بيانــات اســتنكار وإدانــة لمشــروع 
قانــون اإلجهــاض الجديــد موقعــة بيــد روؤســاء 
أســاقفة، مطارنــة وأســاقفة اإليبارشــيات، ومنها 
ــك, إيبارشــية  ــروم الكاثولي إيبارشــية ســيدني لل
الكنيســة  األرثودكــس،  لألقبــاط  ســيدني 
القبطيــة  الكنيســة  األرثودكســية،  اليونانيــة 
الكاثوليكيــة , الكنيســة األرمينيــة األرثودكســية 
مجلســي  إلــى  إضافــة  اإلنجيليــة،  والكنيســة 
ــرق  ــس الش ــز و كنائ ــاوث ويل ــو س ــس ني كنائ

فيشــر  أنتوتــي  األنبــا  وجــه  وقــد  األوســط 
ــن بالصــالة  مطــران ســيدني، الدعــوة للمحتجي
ــد  ــة بع ــذراء الكاثوليكي ــة الع ــة القديس بكاتدرائي
انتهــاء الوقفــة االحتجاجيــة مــن الســاعة ۱۰ 

ــل.  ــف اللي ــى منتص ــاء وحت مس
الفتــات  يحملــون  الجماهيــر  توافــدت  وقــد 
لــم  اللذيــن  االطفــال  قتــل  عــن  احتجاجيــة 
يولــدوا،  مــن كل الطوائــف والجاليــات ويقــدر 
ــن ۳۰۰۰ شــخص  ــر م ــن باكث ــدد الحاضري ع
بــدا  ان  الــي  ســاعة  لمــدة  يهتفــون  وظلــوا 
ــف  ــم موق ــيين له ــن سياس ــات م ــج بكلم البرنام
ضــد القانــون روئســاء الطوائــف مــن مطارنــة 
االنبــا  بنيافــة  قــام  الختــام  وفــي   . واســاقفة 
دانييــل بتســيم عضــو البرلمــان مــن مجلــس 
الشــيوخ قوائــم موقعــة مــن مختلــف الطوائــف 
والخلفيــات الدينيــة احتجاجــاً علــي القانــون وقــد 
ــف  ــبعون ال ــن ۷۰۰۰۰ س ــدد الموقعيي ــاق ع ف
ــرون  ــرك المتظاه ــام تح ــي الخت ــخص . وف ش
الــي أمــام البرلمــان وقــام المطــران أنتوتــي 
فيشــر رئيــس أســاقفة الكنيســة الكاثوليكيــة فــي 

ســيدني بصــالة ختاميــة . 

 رجاء عبداملسيح العضو التوافقي باملجلس السيادي السوداين؟

«العذراء» في السينما المصرية والعالمية.. «آالم المسيح» أول فيلم 
 The King مصري عن العائلة المقدسة عام ۱۹۳۸.. السينما العالمية
of Kings ۱۹۲۷.. وMary of Nazareth ۲۰۱۲  أنتجت عدة 

أفالم أشهرها

ــا القوصيــة وميــر واألنبــا دانيــال أســقف المعــادي تمــم البابــا تواضــروس الثانــي بابــا اإلســكندرية  ــزة واألنب ــط الجي ــقف وس ــيوس أس ــا ثيئودوس المنــارة األنب بمركــز 
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رفض كنائس أسرتاليا لقانون اإلجهاض أمام املجلس التشريعي لربملان 
نيو ساوث ويلز

كنائس اسرتاليا تدعو لوقفة احتجاجية كربى إلسقاط قانون اإلجهاض

المنــارة  بمركــز 
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 ) ويمكن طل  إيصال بالقيمة المرسلة (           

 

عيد اعالن صعوا جسد القديسه الطاهره والدة االله 
 مريم العذراء

 
تحتفل كنيستنا القبطيه بعيد اعالن صعوا جسد القديسه القطقاهقره 

اغسقطقس  22مسري الموافق  41والدة االله مريم العذراء يوم 
2549 . 

كلما ننظر الي  منا الملكه والي سيرتها العطره التي تقفقوم مقنقهقا 
رائحة القداسه المتميزه نجدها ترسم لنا القطقريقق هقونا انقا  مقة 
)خاامه( الرب .... تعظم نفسي الرب .... النقه نقظقر االقي ات قاع 

  مته . 
ان طريق التواضع الحقيقى الذ  فيه تعرف عقظقمقة ق وققدرتقه 
وفي نفس الوقت تعرف انك ال شئ واائقمقا نالقكقر ق عقلقي كقل 
عطيه عالما انك ال تستحقها ولكنها هبة المحبه المجانيه المعطقاه 
لنا بسخاء وفي التواضع ال  فقتقخقر عقلقي االخقريقن مقهقمقا كقانقوا 
) نهبت القديسه مريم بسرعه الي الجبال الي مدينة يهونا لتقخقدم 
الباره اليصابات ( وال  اين االخقريقن مقهقمقا كقانقت اخقطقائقهقم او 
اسائتهم نحوي فلم يري احدا  خطاء االخرين مثلما ر ت القققديسقه 
مريم من اليهوا والفريسيين والرومان حتي من القمقققربقيقن لقهقا 
حينما شك فيها القبقار يقوسقف القنقجقار ور ت القظقلقم والقتقعقذيق  
واالهانه والصل  البنها القدوس ومع كل نلك لم نسمع منها ااانه 

  و  ساءه. 
 وقديستنا العظيمه نالت شهااات كثيره  همها:

...ال تخافي يا مريم النك قد وجدت نعمة عند ": شهااة ق لها .4
واضع عداوة بينك)الحقيقه( وبقيقن القمقر ة "    15:4لو  ."ق

)العذراء( وبقيقن نسقلقك ونسقلقهقا.هقو يسقحقق راسقك وانقت 
.  والقرب صقنقع  ول مقعقجقزة 40:1" تقك .تسحقين عقققبقه

، وكقرمقهقا القرب 2بالفاعتها في عرس بقانا الجليقل ... يقو 
ل لقهقا... لقو  وإهتم بها علي الصلي ، وفي صغره كان خاضقعقا

04:2 
فدخل اليها المالك وقال سالم لك ايتهقا : " ...  شهااة المالئكه .2

 4::2." لوالممتل ه نعمة، الرب معك مباركة انت في النساء
مباركة انت في النساء ومقبقاركقة هقي "... :  شهااة  ليصابات .1

... ثمرة بطنك، فقطقوبقى  .فمن اين لي هذا ان تأتي ام ربي القي.
 10 – 12: 4للتي آمنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب." لو

 ...جعلت الملكة عن يمينك بذه  اوفقيقر"... :  شهااة األنبياء .1
بقنقات كقثقيقرات عقمقلقن ..... 10..." مز فيالتهي الملك حسنك

 29:14."  م ف ال اما انت ففقت عليهن. جميعا
 

لقو  .القدوس المولوا منقك يقدعقى ابقن ق) بكونها صارت  م ق 
( وإشتملت علي جميع الف ائل مكللة بالتواضع ،  صبحقت 10:4

مستحقه لكل التكريم والتعظيم )منذ األن جميع األجيال تطوبني لو 
وبصلواتها هي شفيعة قويه تطل  عن الكنيسه والبالريه (  4::1

ألجقل الققتققوبققه والققخقالم والققنققجققاة مققن 
  عدائنا.

و يقونة السيدة العذراء بجميع الكقنقائقس 
علي يمين الخارج من المذبح تعلن  نقهقا 
الملكه عن يقمقيقن مقلقك القمقلقوك وعقلقي 
ر سها تاج المملكة السقمقائقيقه وثقيقابقهقا 
محفوفة بالنجوم ألنها السماء بالحقققيقققه 
وثالثة نجوم كبيرة علي راسها وكتفيقهقا 
إشارة علي  نها قبل والاة األبقن القبقكقر 
والوحيد عقذراء، وفقي القوالاه عقذراء، 

 وبعد الوالاه عذراء.
اوا من  عماق القل  ان اهنئ كل  بنائقي 

االحباء بايبارشية ســـيدنى وتوابعهـا بمناسـبة عيد  عالن صعقوا 
جســد الســيدة العذراء ام المخلص،  عااه الرب علي الجميع بكل 
الخير ، وسالم الرب يسوع المســيح له المجد يكون مع جمقيقعقكقم 
و اعـوه  ن يبارككم ويبارك اسـركم ومنازلكــم ببــركات هذا العيد 
المقدس ببركة وصلوات قداسة البابا المعقظقم االنقبقا تقواضقروس 
الثاني بابا وبطريرك الكرازه القمقرقسقيقه وشقريقكقه فقي القخقدمقه 
الرسوليه اسقفنا المحبوب االنبا اانييل اسقف ايبارشقيقة سقيقدنقي 

 وتوابعها  .  
 القمص تاارس سمعان
 وكيل عام اإليبارشية
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 7  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 بتولية السيدة العذراء الدائمة
 

ا بهةيهبهارشهيهش  أحبائي المباركين كهههنهش بشه هبها
مهن مهمهل الهقهدها اب  ا  سيدني بتواب ههها  

ميد األمال  مهن عه هو  جسهد بحدول اهنئكم 
بالهد  اللهه  ب هي ههذه  السيده ال ذراء مريهم

"بتوليهش المناسبش المباركش أب  أ  أتحدث من 
 السيد  ال ذراء الدائمش"

 
 النقاط االساسيش  ي الموضوع :

 مهد ال ذرابيش . .9
رمههول لههبههتههولههيههش السههيههد   .2

الههه هههذراء مهههن الهههكهههتههها  
 المقدس.

الهه ههذراء بههتههول بهه ههد بال    .7
 السيد المسيح .

لماذا يجا ا  يهولهد السهيهد الهمهسهيهح مهن  .4
 بتول مذراء ؟

 خاتمش . .1
 
 مهد ال ذرابيش . -9

 
: لقد قط ت السيد  اله هذراء مهههدا بنهذرا نهذرا مهدهي 9-9

نفسها ا  ت يش بتول كل ايام حياتها بال مجا  ي ذلك  هدهقهد 
 قال اش ياء النبي :

 ال يتكدم ابن الهرهريها الهذت اقهتهر  بهالهر  قهائهال ا هرالا "  
ا رلني الر  من ش هبهه. بال يهقهل الهاهصهي هها انها شهجهر  

النه هكذا قال الر  لداصيا  الذين يحفظو  سهبهوتهي .  يابسش
اني امهطهيهههم  هي   .بياتارب  ما يسرني بيتمسكو  ب هدت

بههيههتههي ب ههي اسههوارت نصههبهها باسههمهها ا  ههل مههن الههبههنههيههن 
 1-7: 15أش ياء  ."بالبناا.امطيهم اسما ابديا ال ينقطع

من اآلياا المهمش التي تؤكد اعرار السيد  ال ذراء مدي نذر 
البتوليش هي ما ر ا به مدي المالك المبشر. كيف يكو  ههذا 
بانا ال امرف رجال. خاعش ا  ات بنت  ي الش ا الهيهههو ت 
كانت ترغا ا  تحمل مدي امل ا  يأتي الهمهسهيهح الهمهنهتهظهر 
منها. كا  اهم شئ مند آمنا ال ذراء هو المحا ظش مدي مههد 

 البتوليش الذت نذرته . 
 
 هي قهداسهه   بلقد قال القديس أغريروريوس النزينهزت:  9-2
"ا  ال ذراء بيوسف النجار ت ههدا م  785 يسمبر  21يوم 

 ا  ال ي رف احدهما االخر".
 
"ا  السهيهد الهمهسهيهح    بلقد قال القديس أغسطينوس::  9-7

اختار قبل ا  يحبل به ,  تا  كرست نفسهها لهدهر  ,  هاخهتهار 
ال ذراء مريم التي قدست قدهبههها   . لهذلهك اجهابهت الهمهالك 
قائدش :"كيف يكو  لي هذا بانا لست امرف رجهال "  هبهكهل 
تأكيد لن تستطيع ا  تر  ال ذراء بهذا القول اال اذا كهانهت قهد 
 قط ت مهدا ا  ال ت رف يوسف النجار كل ايام حياتها ."

 
: ا  السيد  ال ذراء قبدهت ا  تهاهطها لهيهوسهف طهامهش 9-4

لدناموس طبقا لما قاله سفر التثنهيهش :"مهبهاركها تهكهو   هو  
جميع الش و  , ال يكو  مقيم بال ماقر  يك بال  ي بههائهمهل 

 دقد حرم الهنهامهوس مهدهي الهرجهل بالهمهرا   94: 3" تثنيش 
لقد كرم االبن المسيهح االمتناع من الزباج ايام موسي. بلقد 

قبل تجسده سر الزباج حيث انه أتي بحواء الي ا م  هي ابل 
 .إكديل مقد. راجع سفر التكوين.

ال نريد ا  ي تقد الناس ا  الزباج نجاسش  دقد اكرم المهسهيهح 
الزباج بح وره مرس قانا الجديل باختيار مه هظهم تهالمهيهذه 

بلكن  يهمها به هد قهبهل به هء االنهبهيهاء مهدهي  من المتزبجين
انفسهم مهد البتوليش باعد   ليل مدي ذلك هو بتوليش ايهدهيها 

البتولهيهش اسهاسها  .   15النبي بالقول الذت ذكرناه  ي أش ياء 
لد ذراء كانت ممال لتمجيد التكريس. كما كانت اقداس ال هههد 
القديم ماصصه لدر   قط بلم يكن لد امش حل  هي لهمهسههها. 
بل ا  ب ء المقدساا كانت مزيز  جداا لدرجش ا  ال يقربههها 
سوت رئيس الكهنش مر  كل مام...... بال يسهتهطهيهع احهد ا  
يدخل برائه الرجاع جثمانه لو ماا. بل كا  يربط بحبل حتي 
يجرب  ا  ماا. بمن اعرار ال ههد الهقهديهم مهدهي مهوضهوع 
التكريس  انه حتي خدطش الباور التي كانت تقدم امهام الهر  

 كا  من بقا ها ليست مدها خارج الهيكل يقتل قتال
 
: ا  ال ذراء مريم قبدت ا  تاهطها لهيهوسهف بههي  هي 9-1

سن الثانيش مشر بالنصف  أل  بالديها كانا قد تهو هيها بكها  
الناموس يقول ا  المسؤل منههها به هد بالهديههها ههو االقهر  

 مائديا كنص الشري ش .
 

 رمول لبتوليش السيد  ال ذراء من الكتا  المقدس. -2
 
 ا  النار كانت  هي   –  5-9:   7خربج   –: مديقش موسي 2-9

ال ديقش بلكنها لم تحر  اغصانها  الحبل بالسيد المهسهيهح لهم 
يبطل مهد ال ذرابيش مند السيد  ال ذراء بل ظدت بهتهوال كهمها 

 هي .
 
 هاله هصها   –  4:  1مها   –: مصا هرب  الهتهي ا هرخهت 2-2

ا رخت بدب  غرس اب سقي  ي االرض كذلك الحبل بهالسهيهد 
المسيح لم يبطل م هد ال ذرابيهش مهنهد السهيهد  اله هذراء بهل 

 ظدت بتوال كما هي .
 
 دهقهد قهال الهر    –  2ب9:  44حزقيال   –: با  المشر  2-7

لحزقيال "هذا البا  يكو  مردقا ال يفتح ب اليدخل منه انسا  
ال  الر  اله اسرائيل  خل منه  يكو مهرهدهقها "  هالهبها  ظهل 
مردقا ب د  خول الر  اله اسرائيهل مهنهه بالهبها  يشهيهر الهي 
بتوليتها التي ظدت كما هي ب د الحبل بالر  يسوع الهمهسهيهح 

 مادص ال الم .
 
 –  71-74:    2 انهيهال  -: الجبل الذت راه  انيال النبي 2-4

قال  انيال :"كنت انظر الي قطع حجر برير يهديهن "  هكهيهف 
يقطع حجر برير يدين , الحجر قهطهع نهفهسهه بهنهفهسهه ببال   
السيد المسيح من السيد  ال ذراء كانت بقو  الهرب  الهقهدس 

  ب  ا  تمس بتوليش ال ذراء .
 
 ال ذراء بتول ب د بال   السيد المسيح : -7

 
هناك امتراض يقول ا  يوسف  :"لهم يه هر ههها حهتهي  :7-9

بلدا ابنها البكر ". لالجابش مدي هذا االمتراض نذكر النقاط 
 التاليش :

 
: هل من الم قول ا  يوسف البار , الهذت مهاش مهع 7-9-9

مريم ثالث سنين  ب  ا  يجتم ا النههمها تهذرا الهبهتهولهيهش ا  
يفكر باالقترا  منها ب هد مها سهمهع مهن الهمهالك ا  ابهن   
سوف يحل  ي احشائها بمرف مقامها السامي برأت الرجهل 
البار سم ا  الشيخ يحمل الطفل يسوع بيطدا من الهر  ا  

 يطدقه بسالم بكذلك سماع كالم حنه النبيش .
 
: اذا كا  ليوسف ابناء من مريم ب هد بال تههها لهدهر  7-9-2

يسوع لما برث يسوع كرسي  اب  منه . النه االبن بال صها 
ابلي بالميراث من االبن بالتبي لذلك كا  مهن حهكهمهش   ا  

يهتهزبج مهريهم بيهنهذرا   –الذت لم يتزبج قبال   –يوسف البكر 
البتوليش حتي ال يكو  له بارث شهرمهي يهرث كهرسهي  اب  
المنحصر  يه  سوت يسوع ابنه المتبني , لهذلهك ال نهجهد  هي 
كل الكتا  بلو تدميحا با  يوسف كا  له ابنهاء قهبهل تهزبجهه 

 بمريم ب ال بب ده .
 
: جدير بالذكر بأ  يوسف لما قام مهن الهنهاعهر  الهي 7-9-7

بيت لحم ليكتتا حسا امر قيصر قام هو بمريم ماطوبته ال 
غير بالرما  الذين ح ربا الي مرار  بهيهت لهحهم لهم يهجهدبا 
سوت مريم بيوسف بالطفل يسوع بالهذيهن  خهدهوا الهههيهكهل 
مندما قدموا يسوع لدر  ذكر االنجيهل ا  مه هه ابهويهش  هقهط 
بالمجوس لم يربا اال يهوسهف بمهريهم بيسهوع  هقهط بامهر 
المالك يوسف قائال له :"قم خذ الصهبهي بامهه باههر  الهي 
مصر " لم يقل له خذ ات شهئ اخهر  هدهو كها  ههنهاك ابهنهاء 
ليوسف ب د بال   السيد  ال ذراء  هل ي قل ا  ال يهأخهذ مه هه 

 يوسف بمع من سوف يتركهم ؟.
 
: ا    الذت ضر   رمو  مصهر ببهيهتهه ضهربهاا 7-9-4

مظيمش بسبا اخذه سارات امرا  ابهراههيهم كهمها  هي تهكهويهن 
 دما  رمو  ابرام بر  له امرأته  ا  ب همهدهه ههذا  93:  92

حفظ سر الزيجش المقدس ا ال يمكنه ا  يحفظ بتوليهش بالهدتهه 
 ال ذراء بكل طريقش .

 
: ا  كدمش" بكر" ال ت ني ا  ال ذراء بلدا ابناء ب د 7-9-1

يسوع ال  كدمش بكر اطدقت مدي كل  اتح رحم امه .  هكهدهمهش 
 بكر ت ني الولد الذت لم يولد قبده اخر .

 
: كدمش "حتي" ا  مف ول عرف النفي مع "حتي " 7-9-5

الدالش مدي النهايش , مقصور مدي ما قبدها  ال يتجابلها الهي 
 ما ب دها مثال:

قال   لي قو  :" الني ال اتركك حتي ا  ل ما كدمهتهك بهه " 
 هل يستنتج من كدمش حهتهي ا    تهقهدس  91:  28تكوين 

اسمه ترك ي قو  ب د ما تهمهم لهه جهمهيهع مها كهدهمهه بهه؟ ال 
 بالطبع .

بر  من عموئيل انه ب دما انبا شابل باالنباء المرمبهه "لهم 
 هههل رأت  71:  91عم  9ي د الي رؤيته حتي يوم موته " 

 عموئيل شابل ب د موته ؟ بالطبع ال . 
 
: هناك نقطش ههامهش جهدا اخهرت تهدل مهدهي ا  السهيهد  7-2

ال ذراء لم يكن لها ات ابناء مهن يهوسهف به هد بال   السهيهد 

المسيح ,   ند 
الصههدههيهها قههام 
الههر  يسههوع 
بتسديمها الهي 
الههههتههههدههههمههههيههههذ 
الحبيا يوحنها 
 دهو كها  لههها 
ات ابناء كانوا 
هههههم االبلههههي 
بههههاالهههههتههههمههههام 

 بها .
 
لههههههمههههههاذا    -4

يجا ا  يهولهد 
السيد المسيهح 
مههههن بههههتههههول 

 مذراء ؟ 
 
: كا  يجا ا  يولد السهيهد الهمهسهيهح مهن مهذراء لهكهي 4-9

 يتحقل المرمول اليه الذت يشير اليه الرمز.
 
: كا  يجا ا  يولد السيد المسيح من مذراء لهكهي تهتهم 4-2

 النبواا التي تنبأا من ذلك .
 
: كا  يجا ا  يولد السيد المسيهح مهن مهذراء لهكهي ال 4-7

سهر يتدخل ات لرع بشر  ي تكوين نهاسهوتهه مهع اله هدهم ا  
التجسد هو ال امل االساسي  ي منع الاطيش مهن  خهول سهر 

 التجسد
 
: كا  يجا ا  يولد السهيهد الهمهسهيهح مهن مهذراء لهكهي 4-4

يشترك الثالوث الهقهدبس اال  باالبهن بالهرب  الهقهدس  هي 
ممديش التجسد الهامش بالاللمش لاالص البشر الذين خهدهقهههم 

   مدي عورته بمثاله بسقطوا .
 
: كا  يجا ا  يولد من مذراء هي:  مهريهم بمهن بهتهول 4-1

 هو:  يوسف البار لكي يرث كرسي  اؤ  ابيه.
 
: كا  يجا ا  يولد من مذراء لكهي يهثهبهت انهه ال شهئ 4-5

مستحيل لدت    انه يمكن ا  يج ل ال اقر تهدهد مهثهل سهار  
بابراهيم بكذلك يمكنه ا  يج ل ال ذراء تدد اليهس ههو الهذت 
خدل االنسا  كده من البدايش . الم يقهم مهن االمهواا بالهقهبهر 
 مردل بالم يدخل ال ديش باالبوا  مردقش ب د قيامته المقدسش ؟

 
: ا  االم الطبي يش تحا ابهنهاءهها الهذيهن انهجهبهتهههم حها 4-3

خاص , حا االمومش , اما السهيهد  اله هذراء  هكها  يهجها ا  
 تكو  مذراء لكي تكو  ام لكل البشر  ي كل االلما  .

 
: كا  يجا ا  يولد السهيهد الهمهسهيهح مهن مهذراء لهكهي 4-8

ي طي عور  لحيا  القيامش  دقد قال السيد الهمهسهيهح انهه  هي 
 القيامش ال يزبجو  بال يزبجو  بل يكونو  كمالئكش   .

 
: كا  يجا ا  يولد السيد المسيح من مذراء لكي يهكهرم 4-1

البتوليش كما كرم الزباج المقدس  انه  ي بدايش الاديقش خدهل 
ا ام بحواء ب ي التجسد كرم البتوليش بالهطهريهقها  مهقهدسها   
بيؤ يا  الي المدكوا بشرط ا  ي يش االنسها  امهيهنها  هيهمها 

 اختاره من طريل
  
: كا  يجا مدي السيد المسيهح ا  يهولهد مهن مهذراء 4-91

النه االبن الوحيد الجنس ابن   بكدمش   بحكمش    هكها  
 ال يديل ا  يكو  له ا  جسدت بل ا  اباه هو   اال  .

 
 خاتمش . -1
 

الر  االله قا ر ا  ي هطهيهنها ا  نهته هدهم مهن   هائهل السهيهد  
ال ذراء الكثيهر  بنه هيهش ههذه الهفه هائهل  هي مهد  غهربهتهنها 
بشفامتها الطاهر  بطدباا جميع القديسين بعدواا قهداسهش 

بابا ببطريهرك الهكهرال  البابا الم ظم االنبا تواضربس الثاني 
 المرقسيش  بسائر بال  المهجر... 

الر  يديم ابو  قداسته لنا بيمت ه بالصحش بال ا يش بيهثهبهتهه 
مدى كرسيه سنين مديد  بألمنش سالمش مديد   بأتهمهنهي ا  
 .ي يد الر  مثل هذه االميا  مدى الجميع بكل سالم بمحبش

 
 أللهنا كل المجد بالكرامش من اال  بالي االبد امين .

 عدوا الجدي 
 

 بن مش   –األنبا  انييل 
 خا م كرسي سيدني باستراليا . 
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

 الواد .. .. بلية

 
 آلو صيدلية ال......

 أيوه يافندم ... -
 ممكن أكلم الصيدلي من فضلك -
 تحت أمرك إتفضلي ياأفندم .. -

وبدأت الحديث بالسؤال عن دواء معين تعععودت ععلعيع  
ولم يكن معي علبة إضافية رغعم ايعي تعععودت أذ أ ع  

 جميع ألدويتي من سيديي. 
تضمن الحديث إسم العدواء وأسعم الكعركعة العمعنعتع عة -

 وكاذ باللغة االي ليزية أليي أريده تحديد وليس بديل. 
وبه ه المناسبة جميع الصيدليات في مصر يكتب ععلعي 
الالفت  الكبيرة جداً ) إسم صيدلية الدكعتعور فعالذ ال وال 
أعرف لماذا ولكن من المؤكد أذ الصيدلي صعيعدلعي ... 
والدكتور دكتور وهناك فرق . يطلق اسم دكعتعور ععلعي 

 طبيب أيا كاذ فرع التخصص. 
ويطلق اسم دكتور علعي كعل معن  صعل ععلعي  عهعادة 

في أي فرع معن فعروع العدراسعة PH D الالدكتوراه )  
سواء علمية أو أدبية وه ه يسبقها عدة  هادات بدايعة 
من التخرج ال امعي ثم دبلوم عالي ثم ماجستير يعلعيعهعا 
الدكتوراه. يعني م موعها أكثر من اثعنعي عكعر ععامعا 
دراسة بعد إيهاء المر لة ال امعية ، بعل ال يعمعكعن أذ 
يبداء مر لة إال بعد  صول  علي جيعد جعداً أو أمعتعيعا  

 في المر لة السابقة . 
 ولكن ... 

في مصر وبقدرة قادر تو ع االلقاب  ي العر  .. العواد 
بلية صبي الصيدلية أصبح أمام الزبعانعن .. العدكعتعور ، 
والواد منادي السيارات أصبح البا عمعهعنعد. ... وهعو 
لقب مهم جداً ويسري أيضاً علي الواد بلية فعي ور عة 

 اصالح السيارات أو أي محل بسيط  ... 
أما عن السبعاك فعال  عرج .. .. فعي  يعارتعي اال عيعرة 
إ ت ت لسباك وجانني ثالثة .. كل منهم يرتدي معالبعس 
أييقة لها ماركة معروفة ثم  قيبة يد مكابهعة لعحعقعيعبعة 
 –الطبيب ، والثالث يملكوذ سعيعارات معمعيعزة تعويعوتعا 

هينداي وأ دث المعوديعالت. وأثعنعاء  عديعثعي   –كريزلر 
ياديت  يا أوسطي .. لم يرد؟ .. وكررت العنعداء ... وهعو 

 مت اهلني .... 
إلعي أذ  ععاطعبع  ابعن أ ععي الع ي أ ضعره و ععادثع  يععا 

 با مهند. .. وهنا أجاب  وبدأ الحوار ... 
 ولست أعرف ماذا  دث  !!!

كاذ أول  عاراتعهعا  2593يوليو  32 ين جاءت ثورة 
وال بعيعك . وارفعع رأسعك يعا   –ال با ا   –إلغاء االلقاب 

أ ي ... ولكن الواقع اآلذ  ئ آ ر. أي عسكعري يعقع  
في تقاطع الطريق لتنظيم  ركة العمعرور أصعبعح بعا عا. 
أيوه بالحق !!  تي الساعي علي أي إدارة  كومية  لع  
هيبت  ، فهو و ده القادر علي إد الك لقضاء المصلحعة 

 أو طردك أو تعقيداً لما جئت ألجل  ... 
ولم يعد االمر فقط قاصرا علي الواد بلعيعة العدكعتعور وال 
الواد بلية البا مهند. وال سعايعس معوقع  السعيعارات 

 البا مهند..
 وال البي  السباك.. وال البي  البواب ... وال .. وال ...  

 االلقاب لمن ال يستحقها والتي أرهقتني .. 
من المؤكد هعنعاك  علعل معا .. لعمعاذا اليسعمعي العمعهعن 
بأسمانها؟ ويحترم التخصص ال ي يتفوق فعيع  العععامعل 
بأتقاذ وأماية . وما هو العيب أذ يكوذ االسم والصعفعة 
مطابقة للعمل وأذ الصيدلية بخالف الصيدلي العمعسعؤل 
هناك مساعد وعامل . وفي الور ة هعنعاك العكعهعربعانعي 
والميكاييكي والسمكري . وفي المطاعم هعنعاك العطعبعا  
والعامل والسوفرجي . وفي المستكفيات هناك الطبعيعب 

 والممرض والتمرجي . 

  في أستراليا أهم در. تعلمناه ووعيناه هعو أ عتعرام
العمل أياً كاذ ه ا العمل طالما مواطن يعععمعل ويعدفعع 
الضرانب ويلتزم بالقايوذ، فهو يقعدم ععمعل معحعتعرم 
 وال يوجد النظرة الدويية لعمل بسيط أو عمل عظيم . 

  ال فعرق بعيععن جععامعع العقععمعامعة فعي العطععريعق وبعيععن
البروقسور في ال امعة هناك تناسق وتقدير وكل في 

 موقع  يؤدي عمل  ب دية . 

    هل أصبحنا في مصر يحترم الحبعر ععلعي العورق ؟؟
ايها ثقافة  عب ...  عب كامل يبداء من االسرة معن 
لحظة والدة الطفل ، يعتعم غعر. العهعدف، والعععبعارة 
الدانمة لما تكبر تصبح دكتور .. أو مهند. . وكعنذ 
الن اح فقط قاصر عل صا ب ه ا اللقب أو العنع عاح 
الفعلي قعاصعر ععلعيعهعم فعقعط . ومعن هعنعا أصعبعحعت 
الكهادات هي و عدهعا العمعمعيعزة وغعيعرهعا ال عئ . 

ويبداء إ سا. االبناء بال يب واال باط ويخيب أمعل 
االهل ال ين يحلموذ بتحقيق  علعم عع عزوا هعم ععن 
الوصول الي  . من المؤكد ايها ثقعافعة  عععوب تضعع 
العلم في  هادة جامعية فقط والن اح قصعراً ععلعيعهعا 
فقط بل يكاد يغضوذ البصر عن م ال االدب أو الفعن 

 بكل أ كال  . 
في ععدد معن العدراسعات العحعديعثعة أوضعحعت أذ االلعتعحعاق 
بال امعات في تراجع  اصة في الدول المتقدمة . وأذ سوق 
العمل الفعلي أصبح مرتبعط بعالعمعهعارات والعخعبعرات . وفعي 
أمريكا  رج بحث عن الحاصلعيعن ععلعي  عهعادات جعامعععيعة 

% وجععدوا أذ 53أربععععة سععنععوات عععلععي االقععل، أكعدت أذ 
المهارات العملية أكثر فاندة من الكهادات ال امعية . و تعي 
في الكركات الكبري التي تتعامل مع االلعكعتعرويعيعات  عاصعة 

ال تكعتعرط الكعهعادة الع عامعععيعة   .I.B.Mمثل جعوجعل أو 
ورفعوا   عار ) اليهم كي  إكتسبت مهارتك المعهعم إجعادتعك 
لها ال . وال يهم إذا أيهي الدراسة الثايوية أو الدكتوراه ، من 
المؤكد أذ التطور العلمي والتكنولوجي السريع جداً يستحيعل 

 مال قت  بأي بريامج جامعي . 
ه ه التحديات يواجهها العالم وه ا يتطلب مراجعة العكعلعيعات 
لمناه ها ودمج المهارات مع الكهادات الععلعمعيعة وتكع عيعع 
الطالب علي أكتساب التفكير العملي والعقاليي والقدرة علعي 

 التكي  والتواصل االجتماعي. 
العالم اآلذ يواج  التعليم الغعيعر تعقعلعيعدي الع ي يعركعز ععلعي 
المهارات في دراسات متخصصة سواء طعويعلعة أو قصعيعرة 
من  الل مؤسسات علمية تركز علي العتعطعور االلعكعتعرويعي 
والتدريب العملي الغني بمهارات  قيقية يعحعتعاجعهعا السعوق 
باإلضافة لصقل المهارات طعول العحعيعاة بعمعتعابعععة العتعطعور 

 العلمي في كافة الم االت . 
باال تصار دمج المهارات العملية الفنية فعي الكعهعادات معع 
الخبرة  العملية العالية التي تعخعرج ععمعال معهعرة يعتعقعنعوذ 
العمل ويخدموذ الم تمع في جدية وليس التعرا عق بعألعقعاب 
 اوية ال قيمة فعلية لها ويقدموذ الععمعل العيعدوي بع تعقعاذ . 
من  عدة اسابيع جاء فعي  عبعر صعادر ععن يعقعابعة االطعبعاء 
ويؤيده القايوذ بعقوبعة إطعالق لعقعب دكعتعورععلعي  عريع عي 
الصيدلة أو العالج الطبيعي ، ولكن لألس  قعوبعل بعالعرفع  

 والسخرية !!
 

وفي م تمعنا المصري ... .. قبل الثورة كاذ لعقعب بعا عا أو 
بيك أو أفندي إما بالوراثة أو لعععمعل وطعنعي يسعتعحعق ععلعي 
أساس  اللقب . وبكوات  ماذ كاذ لهم وضعهم في الم تمع 
، أمثال طلعت  رب با ا مؤسس بنك مصر ومؤسس مدينة 
المحلة الكبري لصعنعاععة العنعسعيعج. وجعمعيعع قعادة العتعنعويعر 
والتحرير الوطني في مصر ... سعد  غعلعول بعا عا، ومعكعرم 
عبيد بك، وسينوت  نا بعيعك، وآ عرهعم فعؤاد سعراج العديعن 
با ا، هؤالء جميعهم كاذ لهم الثقل االجتماععي والسعيعاسعي 
واالقتصادي . كايوا بكاوات  لقاً وسلوكاً وعمعالً. والسعؤال 

 االذ ... 
أين رقابة الم تمع وقيم  وثقافت  التي إهتعزت ؟ ولعمعاذا ال 
 يسمي اال ياء بأسمها ويضع الصفة في مكايها المظبوط ؟ 

ولماذا يتداول لفظ ) السوبر با ا ال من  ولنا لعكعل معن هعب 
 ودب وكل متواضع محدود العمل والعلم ؟ 

 تري .. هل إيقلب الهرم االجتماعي ... أم ماذا ؟؟
 أترك التعليق للقارئ .. ...     

 
 الغورية والعطارين .

 
في  يارتي لمصر في الكهور القليلة الماضيعة كعاذ أمعامعي 
ايطباعات سلوكية جديدة لم أعتادها ... وله ا بدأت أتناولعهعا 
بالبحث والتحقعيعق ولعكعن ال أيسعي أبعداً  يعاراتعي لعأل عيعاء 
االصيلة .. وأكررهعا ... اال عيعاء االصعيعلعة . ولعوال تعرددي 

 عليها أل سست ايي لم أ رو مصر . 
 ي الغورية معن اال عيعاء العمعصعريعة العرانعععة وفعي أولعي 
 طواتي ل  تردد في أذيي كلمات الفناذ معحعمعد قعنعديعل ) يعا 
رايحين الغورية ... هعاتعوا لعحعبعيعبعي هعديعةال هع ا العحعي أو 
 –الكارع وما يتعفعرع معنع  سعوق .. بعل كعريعفعال معالبعس 

 –وس اجيد ايعرايعي وتعركعي معحعلعي ومسعتعورد   –وستانر 
وا  ية وبطاطين ومالءات وكل ما تحتعاجع  العمعراة لعفعر  
بيتها، كل ما يخطعر ععلعي العبعال . وأكعاد أقعول ايعهعا يعفعس 
المعروضات في  ارع قصر العنعيعل والعمعهعنعدسعيعن ومصعر 

 ال ديدة ولكن بأقل من يص  الثمن . 
هناك ايضا  ارة المناصرة وبها أجمل   رات يعوم وسعفعرة 
وصالوذ ومواند أييقة بل غاية قي ال وق وال مال ومنها ما 
هو مكسو بالقطيفة . والعحعفعريعات العرانعععة ععلعي العخعكعب 
وملمع بماء ال هب وال ع ب أذ ه ا االيتاج يغزو العالم معن 

  الل المعارض المصرية . 
ومن  أكثر من  عمعس وعكعريعن ععامعا كعاذ فعي أسعتعرالعيعا 
معرض رانع للغرفة الت اريعة . تصعدرت العععرض  عركعات 
للغزل والنسيج وصناعة االثاث والن ع  والعكعرسعتعال، كعاذ 

 المعرض في منطقة إيدج كلي  . 

وقد  اهدت أصحاب االعمال والمستوردين وهم يتزا عمعوذ 
 للتعاقد علي االثاث المصري ال ي فاق كل جمال . 

 أعود لخي الغورية ... 
أيكأوه السلطاذ الغوري آ ر سالطين المماليك و كم مصعر 

عام وكاذ مولعاً بالمبايي والموسيعقعي  29وسوريا أكثر من 
واالدب والكععر والعععمعارة والعفعنعوذ والعز عرفعة . وهعنعاك 
ال امع االثري المعروف بقعبعة العغعوري وععمعره أكعثعر معن 
سبعة قروذ . وه ا الحي في القرذ التاسع عكر كاذ وقتعهعا 
 يخ العروبة ) أ مد  كي با ا ال جعلع  مسعتعقعراً لعمعكعتعبعتع  
و زايت  التي كايت تضم ذ انر المخطعوطعات العععربعيعة وقعد 
يقلت ه ه الخزاية آالذ لدار العكعتعب ععلعي كعوريعيع  العنعيعل 

 وي اورها الخزاية التيمورية . 
وه ا الحي  اهد علي يدوات ال معيات االهلية وكاذ  علعيعة 

وقت أذ كاذ االقباط والمسعلعمعوذ يعدا  2525يحل في ثورة 
 وقلباً وا داً . 

وجميع الكتالوجات السيا ية ومنعكعورات العدععايعة لعمعصعر 
والتي تقوم بها و ارة الثعقعافعة وو ارة السعيعا عة والعهعيعئعة 
العامة لالستعالمات يري علي صفحاتها صعور لعمعكعربعيعات 
قبة الغوري والعدهعالعيعز واالركعاذ والعحعفعر ععلعي االععمعدة 
والخكب المتدا ل علي النوافع  والكعبعابعيعك . والسعيعر فعي 
طرقات الغورية ممتع .. .. أي  ر لة تبعداء بعخعطعوات دا عل 

 التاريخ واالصالة .. .. 
 

 العطارين ... 
 

تعبت من السير بين الصاغة والعغعوريعة .. وععدت لعمعيعداذ 
الحسين أمام ال امع اال هر  يث الكثيعر معن العكعافعيعتعريعات 
والمطاعم التي تقدم االطعمة المصرية االصيلة .. ككعري .. 
لحم را. وفتة كوارع .. كباب البرهاذ أ هر كعبعابع عي فعي 
مصر , فطانر و لويات كافتريات للقهوة والبن البرا يعلعي ، 

 مثل ات وغيرها . 
أ  يا ركنا في أ دها يقدم الفطانر،  ئ بالسكر أو مكعسعرات 
أو اللحوم أو الس ق أو الععسعل والعقعكعطعة أو جعو  العهعنعد 
والزبيب ورانحة المزهر والمعورد .. وهعي العفعطعيعرة العتعي 
طلبتها أيا وياسمين ابنتي بالعسل والسمن و ربات الورد .. 

 .. وآه من رانحتها ... 
والحق .. االكل في مصر رانع ، ولوال مخعاوفعي ألكعلعت معن 

 كل  ئ ألذ اللقمة المصرية ال يعلوا عليها . 
في جلوسنا ألكل الفطعيعر والعرا عة .. هعفعت ععلعيعنعا رانعحعة 
عطارة  لوة .. .. كنا بالقرب من  ي العطارين .. .. وهعنعاك 
العطار يطحن كل المطلوب طا ج وفي الحال . معغعات ... آه 
من  لطة المغات ال ي كايت تتنافس االمهات ععلعي  عرا ه 
لتهدي  لكل من ولدت، ويقدم أيضاً للمهنئين ، وتسبعح ععلعي 
وجه  السمن البلدي والمكسرات . هع ه كعايعت ععاداتعنعا وال 

 أعرق هل ما الت موجودة أم إيقرضت ... 
والعطارة المصرية عميقة في التاريخ المصعري بعل سعبعقعت 
فن وطب العالج الصيني . وكعاذ أجعداديعا العفعراععنعة ععلعي 
دراية كاملة بتأثير ه ه االعكاب علي صحة االيساذ عامة . 
ومن ه ه االعكاب كايوا يحنطوذ الموميات والكعثعيعر معنعهعا 
 اهد علي ذلك ، وي ول العالم في معارض تكهد بعالعععالقعة 

 بين الفراعنة وفهمهم لتأثير االعكاب وقوتها . 
و الياً يوجد فروع طبية متخصصة في جميع جامعات العالم 

 لتدريس االعكاب  دمة لاليساذ . 
والعطار المصري كاذ مثل الطبيب يقرأ كثيعراً ععن العمعهعنعة 
ً عععن جععد. وعععنععده مععيععزاذ  سععا. مععثععل  الععتععي يععرثععهععا أبععا
الصيدليات ألذ  لط كل  ئ ل  أصول ويسب  اصعة التعزيعد 
والتنقص . وكاذ يكتب الوصفة لتركيبها علي كعارت يعطعلعق 
عليها ) ت كرة داود ال . ومعظم االعكاب تزرع فعي صعحعراء 
سينا والصعيد ومنها ما هو مسعتعورد معن السعوداذ . كعمعا 
تكتهر الهند بأكبر م موععة معن االعكعاب ععلعي مسعتعوي 
العالم . والكثير منها غالي جداً ويكل  آالف من الع عنعيعهعات 
مثل فصوص ) المستكة ال تباع بأكثر من  مس آالف جعنعيع  

 للكيلو الوا د . 
وأ هر العطارين في مصر م موعة محالت  ضعر العععطعار 
ورجب العطار . بل في ه ا الحعي العععريعق  عاهعدت يعافعطعة 

فعي  أمكتوب عليها ) أكاديمية  ضر العطار ال وإيتاجع  معععبع
أكيا. وعلب مكتوب عليها باللغتين الععربعيعة وااليع علعيعزيعة 
ويباع في كثير من بلداذ العالم وموجود هعنعا فعي أسعتعرالعيعا 
ومنها صبغة الكعر باالعكاب الطعبعيعععيعة وبعدوذ أي معواد 
كيمانية . ومن  أكثر من سبعين عاما إ ترع العععطعاريعن فعي 
مصر ) القرطا. ال ومربة  ر  البقرة لعزيعادة العو ذ الع ي 
كايت تميز جمال المرأة وقتها ... يا أهلل .. يا ريت االذ يع عد 
ما يعالج علي التخلص من العبعدايعة بعنعفعس سعهعولعة معربعة 

 المفتقة .. و ر  البقر ... 
 والي اللقاء العدد القادم أيكاء هللا .                               
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 1 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 
 بقلم وريشة : جون كرياقوس  

 
لم يعرف على مر الزمان أو فى العهد القديم والحديث عذررا  أو  

أى حوا  أخرت من النعم والتطويب مثل ما نالته السيذد  الذعذررا  
والتى هى فى الواقع شمس كل الفضائل..وكما تعود القلم فذى كذل 
عام أن ينتهز فرصة صيامها المقدس وأحتفالنا  بذممذنذا الذحذنذونذة 
والتى هى أهم أيقونة مسيحية فى كنيستنا العريقة بل ولكى اكذرر 
ممن سبقوا وكتبوا عن أم النور قائلين :"من أنا البائس أكثر مذن 
كذذل مذذن عذذلذذى امرب متذذكذذلذذم بذذكذذرامذذتذذ  وفضذذائذذلذذ  يذذا أم كذذل 
البشرية.".. وفى هره المر  يتوقف القلم لكى يتذممذل بذايذفذا  فذى 

والتى أحيانا ال تعطى القدر الكافى  -واحد  من أهم فضائل أم النور
فهى امم التى وصفت نفسها لذلذمذان"انذهذا   –من االبحث والتممل 

أمة الرب" وذل  محاوال التممل فى أهمية مراحل خدمات العذررا  
منر أن وضعت فى الهيكل)فى الثالث من عمرها( فظلت لم تذعذرف 
سوا المحبة الباذلة ليس فقط مضحية بحياتذهذا بذل بذطذاعذة تذامذة 
لكام هللا ومنكر  لراتها بمتضاع ال مذثذيذل لذه ومصذلذيذة وبذتذقذديذم 
حياتها للرب ولخدمة الكل..وبالتالى يمذكذن أن نسذتذخذلذ  مذنذهذا 
دروس روحية قوية حول عظمة الخدمة عند امم الحنونه وملكتنا 

  مذن      خذطذو       كذل      فذفذ   ،   كلنا وبالتالى فى خدمتها لذقذضذيذةالذخذا 
بذل    والذعذظذة      الذعذبذر       منه      نستخل       أن   يقتض    ما   حياتها   خطوات 

والحكمة وكنذمذوذم مذثذالذى فذى ا يذمذان    الهدف   منه   نتعلم قد   وما
مذنذر الذثذالذث مذن بالخدمة المتسم باامتضاع المؤثر..            

لقد تربت القديسة مريم علىل   عمرها بدأت خدمة الرب فى الهيكل:
فه  اللىل  دللدن مل   ومحبة الخدمة منر نعومة أظافرهامحبة هللا 

القديسة حنة ديواقيلم اللبلن يل  داللايل  عادملن علىل  ال ل   حلىل  
 زقهمن هللا بنلقديسة مريم بعد الكبر، دقد نا اهن دقدملنهلن للىلهليلكل   

وأقذامذت ف  عمر ث ث سنوان )دكمن فعىت أم صموئيل  اللنلبل  ، 
العررا  تخدم فى الهيكل من أجل خدمة العرارى وامرمل وتساعذد 

ف  دقت كنن يحج ال  اللهليلكل   واعداد خدمة بيت هللا،  فى تنظيف 
ف  المننسبنن الهنمة كعيد الف ح دعيد الح نع دالمظنل ملن يلديلد 
ع  مئنن األفراع، دلهاا تعىمت البلال دال ل   دملحلبلة ال لملت 
دحفظت ددعت مع ال ىوان ف  اللهليلكل  بل  دملشليلعلة ل ليلو  
م ىية بنلمدامير دمسبحة عدن تلاملردفل  ع لوم تلنم دمل ملنلة 

أى محبة للرب وبيته والذرى انذعذكذس عذلذى خذدمذتذهذا بوعوع هللا..
 اممينة والمخلصة.                                                                                 

فلفل    يتيمة امم وامب.. وقو  أحتمذال دون تذرمذر فذى الذخذدمذة: 
السنعسة م  عمرهن ده  تخدم ف  الهيك  توفي  داللدهلن بل  دفل  
الثنمنة تفقد أي ن أمهن دمع ذلك للم تلىلوقلط اللشلفلىلة اللعلا ا  عل  
الخدمة المسىمر  لىهيك  دلى يو   مع ال    دالىسبيح بنلملدامليلر 
ودون التوقف عن الخدمة الباذلة والمضحية براتذهذا وفذى طذاعذة 
تامة وال ش  لم نعرف أال القليل جدا عن تضحياتها المتنوعة فذى 

دلك  هللا دحده يعرف قىب اللعلا ا  الليلىليلملة مل   خدمتها بالهيكل
الحب دلك  ف  إيمنن بشنعة مثنلية ب  دم منة بلوعلوع هللا دهلكلاا 
ام ت القديسة مريم تسع سنوان فيهن كننت إنسننة مىعلبلد  علا ا  

  أن      ملنلا      ال لوم      دأي لنعلرفلت   دصل        علبلنع   طنهر  حينتهن كىهلن 
  العذررا       عمرها كانت   من     السادسة   فف  أى   الهيك    في   طفىة   كننت 
الذهذيذكذل وبذرلذ        ف       وه       للفقرا       طعامها    تعط    وكانت بل    تصوم 

أهذمذيذة       برل  عذرفذت ، و والتسبيح   والصا    القداسة   جو   ف    عاشت
  والذتذرنذيذم      والذعذبذاد       الصذلذوات      مذع      الذمذبذكذر       طفولتها      من      الصوم  
  هذرا      فذ       لذطذفذلذة      المذبذكذر       بالعبقرية  ، فكانت ال ش  تتسم   والترتيل  
وبالعطا ... وأيضا يركر أنها    بل وليس فقط لمعرفتها الصوم    السن 

كانت تتلقى طعامها من أيدى المائكة...ونظرا أنه لم يكن أن تظذل 
عام فلهرا قاموا بذفذمذع الذعذصذى وجذا ت  91فى الهيكل بعد سن 

حمامة تستقرعلى عصا يوسف النفار الشيخ البار ويقال أيضا أن 
عصاه أفرخت وأ هرت  هرا وبرل  لكى يصذبذح  وم لذلذقذديسذة 

                              مريم                                                                                  
دأعاهن القديس يوسلط   تخدم فى بيت يوسف البار بممانة وبفرح: 

دمل   -بل   لكى تدبر معيشته وتخدمه بممانه ورضىال  الننصر  
كانت أيضا تذقذوم بذعذمذل ند ك أنهن  -ع ل مينمر دعجنئب العا ا 

جذذز  مذذن سذذتذذرحذذريذذر مذذرصذذع بذذرهذذب وقذذرمذذز وأرجذذوان لذذزوم 
وكما وهى فى بيت يوسف جا تها البشرى العظيمذة مذن .. الهيكل 
ده  الى  قي  عنهن" تراقب طرق أه  بيىهن دال تأك  علبلد  المان

اللكلسلل ..بلنللنن كللثليلران علمللىل  ف ل  أمللن انللت فللفلقلت علىلليلهلل  
 فأعىين هللا دلك  يرس  لهن م ك جلبلرايلئليل  92:13جميعن ..")أم:

بأحى  ب ن   دلك  يسىوععهن هللا بأبنه الوحيد ليكون فل  أح لن هلن 
دلك  تحم  المسيح المخىص الاى ع  طريقه أتت النعمة ألينن"مل  

وهذكذرا صذارت    21: 2مىئه نح  جميعن أّعانن دنعمة فوق نعمة)يو
أمنا العررا  مستحقه لكل كرامة بسبب طاعتها لصوت هللا.. وكمذا 
وصذفذذهذذا الذذقذذديذذس يذذوحذذنذذا ذهذبذذى الذذفذذم)بسذذبذذب أمذذرأ  تذذقذذاطذذرت 

..حيث ف  ب ن   الم ك الرذائل...وبتوسط أمرأ  ا هرت الفضائل(
:"هوذا انذا امذة الذرب لذيذكذن لذى لهن قنلت لىم ك ف  أت نم تنم 

 ..فهكاا القديسة مريم ه  دحدهن دب  مننزم قبىلت 2:91)لوكقول 
تذرهذب عى  الفو  دبمىئ إ اعتهن أن تخدم الرب ف  طلنعلة تلنملة.. 

إذ ملجلرع أن  دون تردد بسرعة وبتلقائية لمساعذد  الذيذصذابذات:
سمعت م  فم  ئيس الم ئكة بأن نسيبلىلهلن الليل لنبلنن حلبلىل  فل  

..وهكرا لم تتردد شيخوعىهن دأنهن ف  ال هر السنعس لىمدعو  عنقرا
العررا  لكى تقوم سريعا وهى توضح لذنذا بذرلذ  روح الذحذب بذل 
وروح البرل وروح المشاركة من أجل خدمة اليصابات والتى  هى 
امرأ  متقدمة فى أيامها وهى علذى حذيذن الذتذى تذحذتذام الذى مذن 

.دكمن ي حظ أن ملريلم اللعلا ا  اللحلنمل  بلرب يعاونها ويخدمها.
 –المجد قنمت برحىىهن بمفرعهن م  مدينة الننصر ال  مدينة يهلوذا 

دهومن جع  الي لنبلنن تلقلول للهلن فلو   -مي  12يقنل انهن مسنفة 
فمذن أيذن ح و هن: مبن كة أنت ف  النسن  دمبن كة ثمر  بشنك ..

لذذذى هذذذرا أن تذذذمتذذذى أم ربذذذى 
إلذذى ..فذذهذذكذذرا كذذانذذت حذذب الذذبذذرل 
والذذخذذدمذذة عذذنذذد الذذعذذررا  ولذذكذذى 
تفسح المفال لعمل هللا معها وفذى 
حبها للخدمة بمخا  وأمانة بذل 
بذذكذذل تذذواضذذع وتضذذحذذيذذة فذذى 

..دمن يجع  اللعلا ا  تلنل لد صمت
"تعذظذم نذفذسذ  تسبحىهن الردحية 

الذذرب وتذذبذذتذذهذذ  روحذذى بذذا  
مخلصى."وتظل تخدم اليذصذابذات 

           لذذذذذذذذثذذذذذذذذاثذذذذذذذذة شذذذذذذذذهذذذذذذذذور..                                                                                                                
عودتها لذلذخذدمذة لذبذيذت يذوسذف 

ده  آل شك فىلر  ع ليلبلة   : البار
العررا  وهى تحمل فذى مرن بهن 

ذلذ  مذع  أحشائذهذا رب الذمذفذد وم
الخدمة المستمر  ليوسف ويذركذر 
متى البشير:"فيوسف رجذلذهذا إذ 
كان بارا ولم يشذا  أن يشذهذرهذا 
أراد تخلذيذتذهذا سذرا ولذكذن فذيذمذا 

إذ مل ك  هومتفكر فى هره اممور
الرب قد ظهر له ف  حىم قلنئل :يلن 
يوسط أب  عادع ال تخط أن تلأعلا 
مريم أمرأتك آلن اللاى حلبل  بله 
فلليللهللن هللو ملل  الللرد  الللقللدس..

وهذذكذذرا تذذظذذل  .. 12-2:23)مللت
العررا  فى  خدمة هرا البار حتذى 
نياحته وكان يبلغ من العمذر مذ ذة 
واحذذدى عشذذر  سذذنذذة وذلذذ  فذذى 
السادسة عشر  من حيا  الذفذادى 
                                            الذذذذذذذذذذذذذذذمذذذذذذذذذذذذذذذخذذذذذذذذذذذذذذذلذذذذذذذذذذذذذذذ .  
الخدمة ومع حماية الطفل يسذوع 

أملر فى رحذلذة الذهذروب لذمذصذر:
الم ك القديس يلوسلط بلأن يلأعلا 
الشف  دأمه ديهلرب للمل لر ألن 
هيردعس مدمع أن يقلىلىله  )دمل  

عذلذمذا أن   –م ر ععون أبلنل   
مصرهو البلد الوحيد التى  ارتذه 

. دمللبللن ك الذذعذذائذذلذذة الذذمذذقذذدسذذة".
دللهلاا كلنن علىل   -شعب  م ر"

العا ا  أن تلشليلع األملر األللهل  
 غم أى عااب سىجده ف  أ ض غلريلبلة بل  دفل   حلىلة طلويلىلة 

وكان عليها أن تنتقل من مكان آلخذر وهذى تذحذتذضذن فذى دشنقه 
خوف طفلها الرضيع وبرل  ظلت تنتقل فى كل أرجذا  مصذر مذن 

دحيث كنن دجوعه فل  سلبلب سلقلوط  أجل حماية ورعاية المولود
األصننم ف  ك  مكنن حىت به العنئىة المقدسة فىهاا لم تلكل  اللحليلن  
سهىة دميسر  لهن دلشفىهن المقدس ف  أ ض م لر) ديل حلظ أن 
كثير م  المعجدان حدثت لهم ف  أ ض م لر) ململكل  للىلقلن   
الرجوم لهن دمنهن لكىنب  حىة العنئىة المقدسة ال  م ر مل  عيلر 
ال هيد من جرجس لىراهبنن بم ر القديمة ...دحيث ظىوا بمل لر 

 شهرا..              22ث ث سنوان د
دفيهن كننلت أدلل   الخادمة  المخلصة فى عرس قانا الفليل : فهى

القديسة مذريذم لذم تذكذن فذقذط مذفذرد معجدان الرب يسوم حيث 
مدعو  هى ويسوع بل كانت الخادمذة أيضذا بذدلذيذل أنذهذا عذلذمذت 

دللهلاا  - وذل  دون أن يذطذلذب مذنذهذا أحذد  –بفراغ الخمر عندهم 
ويذتذفذلذى توسىت م  اجىهم عند ابنهن الحبيب قنئىة: ليس لهم عملر..

فى هرا لكى يوضح لنا  مدى قو  وخدمة القديسة العذررا  ومذدى 
..دبرغم من قنله لهن يسوم :"من ل  دللك يلن إيمانها وشفاعتها عنا.

: مهما قال لكم ..دمع ذلك قنلت لىخدامأآل انه أطاع طلب أمهأمرأ " 
فمفعلوه..)والواقع توقفت كثيرا أمام قو  كذلذمذاتذهذا لذلذخذدام وذلذ  

 !.. دقلد كلننلت وكمنها تقوله لكل البشرية..مهما قاله لكم فمفعلذوه
فه  أدل  المعجدان..دلالك  -ف  نظر القديس يوحنن -تىك المعجد 

هلل  تللحللملل  فلل  طلليللنتللهللن مللعللننلل  كلل  اآليللنن الللىلل  فللعللىللهللن 
يسوم..دلهااأي ن قد أم  به ت مياه دلم يعوعدا يسيردن بعيدا عنله 

بلل  ألللىلل للقللوا بلله دبللدأدا م للوا  تللبللعلليللىلله حللىلل  ال للىلليللب                                            
مل  اللملعلردف عل    نعم أنذهذا دائذمذا "أمذة الذرب" الصذامذتذه :

العا ا األمينة دالمى عة دالم منة ف  عدمةالرب انلهلن للم تلىلكلىلم 
أما مريم فكانت تخفظ جمذيذع الذكذام فذى  : 1:23كثيرا،دكمنقي )لو

انهن قلنللت كلىلملنن قلىليلىلة:  قلبها" بل وتحت الصليب يركر الكتاب
"..وأما أحشائى فتلتهب عند نظرى الى صلبوت  الرى أنت صابذر 

..فىهاا فلهل  فلريلد  دقلويلة فل  عليه من أجل الكل ياإبن  وإله "
فكرهن دسىوكهن الخنضع بىسىيم  تنم ف  يد الرب فحقن فيمن قنلىه م  

من القدير صذنذع بذى قب  ف  تسبحىهن عند زين تهن ال  الي نبنن:"
بل   عظائم وأسمه قدوس ورحمته إلى جيل امجيال للرين يتقونه"

وأضيف بمن قوتها كانت أقوى من قو  المعتدين الظذالذمذيذن عذلذى 
                                                                                                                    ..دين لىعحب ين أم المخىص الحنونة..! أبنها الحبيب

فبعد صلعلوع  بعد قيامة الرب تشترن مع الرسل فى خدمة الصا :
الرب يسوم إل  السمن  عنشت اللقلديسلة ملريلم فل  بليلت اللقلديلس 

وكانت  -دكوصية الرب لهمن دهو عى  ال ىيب–من يوحنن الحبيب 
ما مة لذلذرسذل فذى صذا  وخذدمذة دائذمذة فذكذانذت مذع الذرسذل 

دذلك ف  عىية صهيونواجتماعات صا  سوا  بمفردها أو معهم 
هؤال  كلهم كانوا يواظبون بنفس واحذد  عذلذى )كأدل كنيسة  :" 

  2:21)أمالصا  والطلبة مع النسا  ومريم أم يسوع ومع أخوته
فكانت خدمة العررا   مشفعة لحيا  البتولية، كما أنه من المرجذح 
أن العررا  أختارت خدمة الصا  من أجل انفاح طريق الرسل فى 

دأن ال    أمر أعىنعن عىيه فل  طلوال علدملىلهلن  الكرا   خاصة
دف  الى نقهن المسىمر بنهلل..دلمن شعرن بقرب انىقنلهن ال  السلملن 

دأح رن العاا ى دالى   -فرحت العا ا  الشنهر  جدا بهاا النبأ -
-كننت تعظه  ف  جب  الديىون كمن طىبت أن يجىمع الرس  إليلهلن 

فقد أعطت العررا  حياتها بطذولذهذا وعذرضذهذا  -عدا تومن الرسول
لخدمة هللا  والبشروتم فيها قول الرب:) فان من اراد ان يذخذلذ  

ومن اجذل االنذفذيذل فذهذو   نفسه يهلكها ومن يهل  نفسه من اجل  
وأخبر الروح القدس الذرسذل"بذمن الذرب        92:   1)مر يخلصها(

لن يدع جسدها يبقى فى التراب" ووعدهم برؤيذتذهذا فذى الذفذسذد 
 مسرى وهى جالسة عن يمين الرب أبنها.              91وكان ذل  فى يوم 

  
، امم الحنونة لم تتوقف أبدا عن عون كل مؤمن يطلب شفاعتها:  

القديسة مذريذم الذمذطذوبذة والذمذبذاركذة بذكذل الذمذعذانذ  عذلذى مذر 

الزمن،فهى دائما امم الشاملة فى حنانها وانسانة معينة بالمذعذنذى 

الحقيق  للكلمة،كما انها سلطانة السما  واالرب بذل وهذ  حذقذا 

ملكة الكون وقيل من يخدم هللا يمل  معه العررا  كما كذانذت عذلذى 

امرب ثمر  للمحبة فى البرل والذعذون والذخذدمذة فذهذى بذا شذ  

أستمرت تقدمه للبشر على امرب كلها لتدعيم ا يمان ومسذانذد  

الرب يسوع المسيح)على الصليب(قال ليوحنا } هذوذا وأوالدها.. .

أم { لرا العررا  أم للرسل بمكانتها العالية وفضائلها وأمذومذتذهذا 

وربهذا  لألبن الكلمة المتفسد فهى ايضا بحق أم لنا وبقربها البنها 

تشفع فينا وتخدمنا وكما لها عديد من ظهوراتها العامة والعلذنذيذة 

فى مصر بل وأيضا فى كثير من باد العالم وأما معحذزاتذهذا فذهذى 

تملئ الكتب العديد  والتى حدثت لذلذمذؤمذنذيذن حذيذث شذفذاعذة امم 

الحنونة عظيمة وبا حدود... ويا قديسة مريم والشفيعذة اممذيذنذة 

لفنس البشر، أشفع  لنا وضعفنا وأطلبى مذن أبذنذ  الذحذبذيذب ان 

ويذفذرم   يرحمنا ويغفر خطايانا ويقبل صذلذواتذنذا ويذزيذل أحذزانذنذا 

كروبنا ويريح قلوبنا   لكى يشفى الرب أمراب نفوسنا وأجسادنذا 

وكذمذا  -وارواحنا... ويعطى السام لنا هنا وفى مصذرنذا الذعذزيذز 

نطلب من أجل امسر المفككة والتى قد تعان  من المشكات والتى 

الذرجذا    غاب عنها السام وضعفت المحبة وأنعدم الفرح وأنقطذع 

فانت أمنا ومثقلة بهمنا، فلهرا نطلب من خال شفاعت  المذقذبذولذة 

وقلب  الحنون والرحيم لكى تطلبى من الرب ليعيد البسمة للشذفذاه 

الرجا  ويما  القلوب والبيوت بالمحبة والسام  ويعط  للبائسين 

  والفرح والرجا  الدائم.                        
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 ( ... 92ثقـافــة غـــذائيـــة )
 (01طـــرق حفظ األغذيـة )

 
 (  3) فيفحــفـظ األغـــذيـة بالـتـجـ 

 أ.د / مـنـيــر حـنـا اسـكـنــدر       
 

عــزيـزى الـٍقـارئ ... عــــزيــز ـــ الــقـــارئــة ... دعــنـــا ا   
 نـســتـكمـل الحديث عـن حـفـظ ا غــذيـة بالـتـجـفيف. 

الـعــوامـل الــتــــ  ــحـــــدد نــــوـ الــمـــجـــــفـف عــنـــــد  
  -ا ســتـخـدام : 

فالـطماما مـ ــمعمـم   م مـم  نـوـ الـمـادة الـمـراد  جـفـيفهـا :   –  0
تسمعمـمامـمج فلمامجميميما   ف  رقــائــ  تجميمهميمعمـما  مئمـم   ـمهم مـم  

تـســعـمامج مـســحـوق فالســطوفنا  و ـ ـ  تـجيهيعـا  ئـ   ـه ـ  
 . فلـاـجييـا   ف  فلــرزفز 

حـئـقـما    –) شــرفئـح  شــكـل الـمـادة الـمــراد  ـجـفيفهـا :   –  9
ــكـــبـا  ( تـســعـاـج فلاجييـا   ف  فالنـيـاق فــا بـالـ ـسـبم    –

لئـاـادة فلـغــذفئه  فلـاــرفد تجيهميمعما  مئمـم  شمـمـمكمج ــمسمـمـماحمهم  
 .تـســعخـ م فلـاـجييـا   ف  فلــرزفز

كـج  ــن ــادة  ـازجـم  يمهمر مـســاحـة ا رض الالزمـة :  – 3
ــمعمـمر ــمربـم   055 – 05ـجعـزة ف  فلهـوم يـئـزم لعا ــســاح  

) فلاـسـطحـا  فل زــ  لـ خول وخــروج فلـاـادة فلـغـذفئهـ  فلـم  
 . فلـاـجـييـا  ( 

تشــاـج تـمكمـمالـمهمـ فالنـمشمـمـما  التـكـالـيـف ا قـتـصــاديـة :   –  4
 . وفلـعـشــغـهـج وفلـصـهـانـ  ونـســبـ  فالســعـعـ ك 

فلـمامـمجمـميميمـما  صـفـات الـمـادة الــــــــذائـيـــة الــجـــافــة :   –  5
فلـيــرفيـهـ  تـســا ـ   ئـ  فلـحـيـما   مئمـم  ــمـمـمامـمـ خـموف  

 . فلـاـادة فلـغـذفئهـ  
فلـاجييـا   ف  فلـم مـمامـمام فلـمامـموفز  الـخــبـرة الـفـنـيـة :   –  6

وفلـــكـســ  تـاـعـاز بـبـســا ـعـعـا فــا فلـاـجييـا   ف  فلـاـ ـافـذ 
 . فلـبـســهـط  تحعـاج فلـ  خــبـرة فـ ـهـ   ـالـهـ  

الــــــاقــــة ا نــتـــــا ــيـــة مــن الــخـــةـــــر  الــفـــا ــهـــة - 7
 ـن تقمريمبما  05ف  حال  ـا ف ف كانت فلكاه  تساو  الـــاز ــة : 
فلـاجـييـا   ف  فلـســــ  فلـاـحــ ودة فــا فـ  حـمالـم   ـســتخـدم 

فلاـجـييـا   ف  فلـ مـميمـم  يـمهمر فـتـســتـعـمـل  ـن فو فكـعـر  05
 . فلـاـحـ ودة 

فـ  حـالـ  فلـمـمـمامـمج وتديـما  يميمـم مـمـمج مـــدة الـعــمـل :   –  8
فلـاـجـييـا  يـهـر ــحــ ودة وفـم  حـمالـم  فلـمـمـمامـمج اســتـخـدام 

فالنـمـموف  اســـــتـــخـــدام وتديـ  وفحــ ة فو فثـم مـمهمـمن يـميمـم مـمج 
 . فلـاـحــ ودة 

فم  طـبـيـعـة الـخـامـات الــــذائيـة الـمــراد  ـجـفـيـفــهـــا :   –  2
 ـســــتـخـــدم حـالـ  تـجـيهـ فنـوف  ــخـعـئـيـ  ـن فلـاوفد فلـغذفئه  

فلـاجـييـا  فلـاـحـ ودة وفـ  حـالـم  تـمجمـميمهمـ ــمادة يـمـمذفئمهمـم  
فلـمامـمجميميمـما  فلـمغمـمهمر فــتـــســـــتـخـــدم وفحــ ة لـيــعرة ــــهـ ـ  

 .ــحــ ودة 
  -صــوانــ الـتـجـفـيـف :   
الــخـــبـــــ  يـعــ تـصـ هـ   ـمذ  فلـمصمـمـموفنـم   ـمادة ـمن  

فلاقـاوم لـعاثـهر فلـحـرفتة ــمعمـمج فلمخمشمـمز فلمـمـمـمزيمز  الـجـاف 
ـن بـرفويـز خـشــبه  ــســعطهئ  .   تكو  الصوانـ وفلـاـوسـك  

تـبـــما .   ختلف ابعادها فو ــربــ  تـحـا  بجانبهن  ولههـن فقـط 
الــتـــجـــفـيـــف الــبـــــمـســــ فيـ  .  لـطـريق  فلعجيهـ فلاسعـائ  

خـمو    –)  ـ ـز  8×   3فو  6×  3, قـ م  3×  2تـكـون فبـــاد ا 
كـاـعـر  ( وبـمالـم مـمسمـمبم  لمئمـمامـمسمـمـمعمـمامئم  فـم    –ــشـاـش   –

فلـ   3× 3فـابـــاد ـا تعـرفوح ــا بـهـن الـتـجـفـيـف الـصــنـاعــ 
 . قـ م  6×  3

نـمامـمهمـميمـم  دفئـمامـما  ـذ  فلـمصمـمـموفنـم   يـجـ  ا   ـكـو   
وتـجـر  لعا  ـاـئمـمهمـم  تـمبمـمخمـمهمر بـمغمـمازثمانم  فكسمـمهم  وجـافـ  

تـم مـمامـمـمو  ـمئمـمهمعمـما  ـــ   ( قبـج تـخـزي عـا  SO2فلـكـبريت ) 
بـمشمـمـمبم  .  ـمـلـــا الــصـــــوانـــ فلـيـطـريا  وتـســبز فلـــيـن 

ثـقـز / بوصـ  ــربــ  ( ـصـ ـو   ـن ـمـمـم ن ال  8ــــ نـ  ) 
يصــ ف وفـ  حال  تجيهـ فلخ روف  فلحا ه  يي ج فسمعمخم فم 

 . فلـصـوفن  فلازودة بشـب  ــــ نـ  ــجـيـ 
الـتـــيـرات الـتــ  ـحــدث فــ الـــذاء اثـنـاء عــمـــلـــيـــــة  

  -الـتـجـفـيـف : 
 تخعئـ فلعغهرف  فلمعم  تمحم   فم  فلمغمذف  فثم ما  تمجميمهميم  

 روف فلمعمجميمهمـ   بمـم   مذ    باختالفنو  فلغذف   باختالف
و   ف  ـمجمامـمو معما كـهـاـاويـ  وفالخــر   ـبـهـــهـ  فلعغهرف  

.  فـيـما يــلــــ تـؤثـر  ـئـ  صـيـا  وجــودة فلـغــذف  فلـاجـيـ 
  -اهـم الـتــــيـرات الـتــ  ـحـدث :

حـمهمـم  :     Shrinkageا نـكـمـاش ا  الـتـقــلـــ    –  0 
ـن فلمامسماحما  لـفـقـد الـمـاء فلاادة فلغذفئه   ـ   تجيهيعا  نكمش 

ـكونا  فلامادة فلمغمذفئمهم    نكمش فلاحهط  بخ يا فل سهج فلغذفئ  
وال يح   تقئص ـ عاـ ف  فلغذف  لــ م تجانس فلغذف  نيسه ولـ م 
فق فن فلر وب  ـن كج جعاته بمالمعمسماو   مذف بمااللمافم  فلم  فن 
 .  ائه  سئ  فل سهج فلغذفئ  تـاج  ئ  زيادة ح و  فالنـكعاـاش 

يعحـرك ـم  حــر ـة الـمـكـونات الـصـلـبـة الـذائـبـة :   –  9 
فلـاـا  فلـاعـجه فلـ  ســطح فلـغــذف  لئــعبخـهمـمر ـمكمونما  صمئمبم  
خاص     ـا يكون فلـجـز  فلـموسمـمطم  تمحمت لمغمـمط بسمـمـمبمز 
فالنـكـاـاش فلـذ  يـحـ   ف  فلـحـوفف فـععـجاـ  نعهج  لذل  ـوفد 

حرك  فلاكونما   يعا س حد ث هذه الظاهرة صئب   ئ  فلسطح 
فلصئب  فلصغهرة ـن فلسطح فل  فل فخج بسبز كون فلر موبم  فم  
. فلاركز فث ا  فلعجيهـ تكون  ـالهـ  ـقماتنم  ـمـمعما فم  فلسمطمح 

 . وتعوقـ ح و   اتهن فلاا رتهن  ئ   ــوفــج فلـعـجعيهـ 
:   Case hardeningالــجــــفــــاف الـــســـــــــــحـــــ   –  3 

نـســمبم    فـ  فاليــذي  فلـاـحـعـوي   ئ وتـحــ    ـذ  فلـاـا ــرة 

فكـمعمـمر ــمن   ـالـهـ  ـن فلـســكـر وفلـاــوفد فلـمذفئمبمـم  فالخـمـمر 
تجـاـ   ذ  فلـمامـموفد    قـريـ ععـا فلـاـحـعـوي   ـئـ  نـســب  فقـج 

 ئ  فلـسـطح يـكــون  ـبـقـ  تـشـبـه فلـزجـاج فو فلـجـئـ  تـــمهمـم  
ـعـج  ـذ  فلـطعبعقـ  ويبـ و  قـد  يـمـكـن  ـمـييـز نـيـا  فلـر ـوب  

ســطح فلـغــذف  وكـانـه جـاف بـصــوتة  ـبهــهـ  ــ  فن نـســبـم  
.  يـمـكـــن الــســـيـــرة عــلــــ فلـر ـوبـ  فـ  فلـوســط  ـالـهـ  

بـالـعـحكــ فـ  دتجـم  حـمـمرفتة وت ـموبـم  الـجـفـاف الـســحــ 
فلـعـوف  فلـاـســعـاـج بـحـه  يـحـ   تـبـخــمهمر تـم تيـمجمـم  فـم  

 .فلـر وب  خـ ل جـزي ـا  فلـغــذف  
ــمـمـمروف :    Bulk densityالـكـثـافـة الـحـجـمـيـة  – 4 

 لم  اقــل مـن   بصوتة سريـم فن فلكعاف  فلحجاه  لئغذف  فلاجيـ 
و ل  الن فالول يمحمعمو  فم  دفخمئمه  مئم   بـبـط فلغذف  فلاجيـ 

ولـعذ  فلصي  ف مامهم  فم  تمغمئمهمـ فلمغمذف  .  فرفيا   وفئه  فكعر 
فعكون فكعر فقعصادي     ـا تكون فلكعاف  فلاا ري   مالمهم  فال فن 
ـعج  ذ  فاليذي  تباا تعاع  بصيا  يهر ـريوب فهعاكان تمكمون 

 . تدي   فلئـون فو تكون ســر   تـشــربعا بـالـاا  ــ ـخـيـ ـ  
ف ف كمان :    Porosityمـســامـيـة الــــذاء الـمـجـفف   – 5 

تـمشمـمـمربمه ســهــل للـ  ــســاــ  فلـعـركـهز فلـغــذف  فلـاـجعيـ 
تجـو ـه فلـ   شـكمـمئمـمه فلـمطمازج و ـمهمـم مـمعمـمه  ســهـل بـالـاـا  

ا  انـ  ويـزدفد حجـاـه بـــ  فلمعمشمرب .  فالولـ  قـبـج فلـعـجـيهـ 
بـمقمـمصمـمر فـمعمـمرة تـمخمـمـمزيم معمـما يعي  هذه ا غذية المـســـامـيـة 

لـســعـولـ  نيـا   ـوفــج فلـعـئــ كـالـ ـو  وفالوكـســجـهن فلـم  
وتـــاـج كـعهـر ــن فلـاــاــ   و ـروف فلـعجمـميمهمـ .  فلـ فخـج 

 .فلـ  زيـادة فلـاـسـاـه  فـ  فلـغــذف  فث ـا  فلـعـجـيهـ
 ـفـاعـالت الـتـلـو  ا  ا ســوداد ) ا ســــمـــرار ( :   –  6 

بـماتتميمـما  دتجـم   تـزدفد ســر ـعـعـا  و ـ  كـبـقـهـ  فلـعـيـا ـ  
   ـا تصبح نسـب  فلـمر موبم  وتـزدفد سـر ععا فيـ ـا فلـحــرفتة 

% حهم  يمكمون تمركمهمز فلمامـموفد  25ــ  00ف  فلـغــذف  حـوفلـ  
ويمجمز .  فلـاعـيـا ـئ  ــ ئـاا ج ف لـحـ وثعـا وفلـــكـس صـحـمهمح 

فن فســعـاـال دتجـ  حـمـمرفتة  مالمهمـم  فـم  فالخـذ فـ  فال ـعبـات 
ــن ســر ـ  فلـعـجيهـ ولـكـ ـه يـســا ـ  فيـ ـما يـزيـد فلـعـجيهـ 

.  يـجـــ  مــراعــاة للــ  ســر ـ  تـيـا ـ   فالســاـرفت زيادة 
بـحـه  يـجـر  فلـعجيهـ بـمسمـمـمر م  ــم  عند  صميم المجففات 

 . حـ و  فقـج ــا يـاكـن ــن فســودفد ف  فلـغــذف  
يـيـقـم  فلـمغمـمذف  فـقــدا  بـعـض مـكـونـات الـنـكـهـة :   –  7 

بسحبعا  بـخـمات بـــ ـا ــن ــكـونـا  فلـ ـكـعـ  فثـ ا  فلـعـجـيهـ 
. لــذلــ  فلـاـا  ـــعـا فث ـا  ــغادتتـعـا فلـ  خـاتج فلـامـمجمـميمـ 

 ئـ  تـصمـمامهمامـما  فلـمامـمجمـميميمـما  ادخـلـت بعـض الـتـعـديـالت 
فخـعهـات فلـاـروف فلـاـ ئـاـ  لئـعـجـميمهمـ كـماسمـمعمـمامـمال   ذل  

دتجا  فلـحـرفتة فلـا خـي ـ  لـعقئمهمج  ـمذف فلـميمقمـم  فال فنـمه لـمـ 
فالبـمخمـمرة تجام  .  فـ بعض ا حيـا  يـاـكـن حـع  فالن ــ ـــه 

فلـافـعـعـا فلـ  فلـغمـمـمذف  و م ماك  وتـكـعـ ويـــادفلـاـعـصـا ـ ة 
بـ  فلعجـاتب  ئ  فسـعـاـال فـحــ ــم مـمشمـمـمط الــمعمـمصمـما  
. ـــوفد فلـ ـكـعـ  ثــ نـز ععـا ــ ـه وف ـادة فلـافـعـعـا فل  فلغذف  

يـــاـج فـعـا فلـبــمـم   ـمئمـم  فلمـمافـم   هناك معامالت اخـرى 
ــوفد ــعـبـعـ  لـاـكـونا  فلـ ـكـعـ  كـالـافـ  صـاـوغ وــركبا  

 .فخـر  فلـ  بـــ  فاليـذيـ  فلـســائـئـ  
الـعــوامـل الـتــ  ـؤثــر فــ قـابــلـــيـــة الــتـــبـــــر    –  8 

ـــروف فن فلـغـذف  فلـاـجـيـ فلـ مـمامـمو جـم  البـم  فن لـلـمـاء : 
يـعـمشمـمـمرب بـمالـمامـما  فلـمام مـماف فلـمهمـمه بـمسمـمـمر ـم  فـمائـمقمـم  

. ا  ا  عـمـلـيـة ــســعرجـــا حـالـعـه فالصـئـهـ  قـبـج فلـعـجـيهـ 
لـهسـت سـعئ  وال تـــ و فن تكون  ائه   كسه  لـمامئمهم  التبـر  

فلعجيهـ و ل  لكعمرة فلمعمغمهمرف  فلمعم  تمحم   فم  فلمغمذف  فثم ما  
بـمروتمهمن فلـمبمـمروتموبـمم زم   ــخـــثـــر مـن امـثـلـتـهـا فلمعمجميمهمـ 

Coagulate  فلـصيا  فالزـموزيم  لمجم ت فلمخم يما     ـحـــيم  
صيا  فل شا وفلصاوغ وتصبح فقمج قمابمئمهم      ـيرفالـ ح   اثير

بمـم  فلم مشما  انـفـصـا    Less hydrophilic) ـحب  ( لـئـاـا  
وفلسكر ـن فلغذف  فل  ـا  فلمعمشمرب يمقمئمج ـمن صميما  فلمخم يما 

 . فالنعياخه  
ــات   –  2  ــــــ ـــ ــب ــة  صـــ ـــ ــي ــنـــ ــدهـ ــواد الـ ـــ ــمـــ ــدة الـ ـــ ــســـ ا ـ

الــمـــــواد تـمعمـماكـمسمـمـم  الـكـار  ينيـدات  ا نـثـوســيانـيـنـــات : 
ويـمزدفد تـمبمـمـمـما .  بـاتتيـا  دتجـ  حــرفتة فلـعـجـيهـ  الـدهـنيـة

وتـكـوين فلـروفئـح فلـغمـمهمـمر   Rancidityلـذلـ  حـ و  فلـعـزنـخ 
الـمــواد الـكـار  ينـويـديـة ويـؤد  تـاكـســ  .  فلـاـريـوب فـهـعـا 

فلـ  فـقــ فن فلئــون فلـاـاـهـز لـعـا فـمامـمعمـم  لـمون فلـمطمـمامـما ـمـ 
 Lycopeneيـزول تـاـاــا  ـ ـ  تـاكـسـ  صـبـغـ  فلئـهـكـوبـهمـمن 

فلـاـســؤول  بـصـوتة تئـهـســه   من فلمئمـمون فالحـمامـمر فم   مذف 
 ـمرلمـم  لمئمـمعمـماثـمر .  صـبــــة ا نـثـوســيـانـين فلـاـحـصـول 

بـــوفــج فالكـمسمـمـم ة وفالخـمعمـمزفل ويـمزول لـمونـمعمـما سمـمـمريمـما 
 . بالـعـسخـهن و ـ  تـيـقــ  فثـ ـا  فلـعـجـيـهــ 

تـؤد  فلـحــرفتة فلـــمالـمهمـم   ــــيـرقــوام الــــذاء :  – 01 
تـغــهر فلـعـركـهز فلـمطمبمهمـمـم  فلـاـســعـــاـئـ  ف  فلـعـجيهـ فلـ  

مـمـــا  وبـان فلـاــوفد فلـ  ـ ـمهمـم    تـجـئـعـن فلـ ـشـا   لئـبـروتهن 
 يـؤثـر فــ قــوام الــــذاء 

  
الـتــــيرات الـتــ  ـحــدث فــ الــــذاء الـمـجـفـف اثــنـــاء  

  -الـتـخــزيـن : 
 لــو    قــوام   نـكـهـــــة الــــــــذاءيـســعـاـر فلـعغـهر ف   

فلـغـذف  يــهر ــقـبـول ف ف كمانمت  قـد يـصـبـح فثـ ـا  فلـعـخــزين 
.  ـويـئـ  كانـت ـــ ة فلـعـخــزين   ـــرتـيـــ  دتجـ  فلـحــرفتة 

لـتفاعـالت ا ســوداد ا  ا ســـــمـرار فـا ف كانت فلاروف ـ ئا  
. ايةـا فان فلـغـذف  يـســود لـونه ويـعـغـهر  ــاـه بـ تجـ  كـبهرة 

ويـؤد  .  ف  فلغــذف   ستمر ا ـســدة الـمـواد الـدهنية  الصبـات 
 .فلـعغهر ف  قوفم فلغذف  فل  تـقـئـهـج نـســبـ  فلـعـشــرب 

يح   فث ا  فلعخزين فن ي خي  تركهز ثمانم  فكسمهم  ايـةـا  

فـمم   SO2فلممكممبممريممت 
الـمـكــبـــر ــة فلـيـاكـعـ  

وتع ـا ـ كاه  فليمقمـم  
وقـ  تصـج فلـ  ثـم ثـم  

دتجا   05فـعـالعا لكج 
حرفتة فتتيا  ف  دتج  

.  قـد حرفتة فلـعـخـزين 
ا خـذ بعـض الـبـاحـثيـن 
ــقـم فت فلـميمـمقمـم  فلـمذ  

 SO2يـمممحمممـممم   فممم  
دلـهـ   ـئـم  نـمو ـمهمـم  

مــثـــا  وجــودة فلـغـذف  
فلـممامممـممشمممـممامممـمممش للـــ  

مــن فلـاـجـيـ فلـذ  يـ ـخـي  فـهـه تـركـهز ثان  فكسه  فلكبريت 
يصمـمبمـمح  جــز / فلائهـون 055الــ جـز  فـ  فلـاـئـهـون  3555

 .غـيـر مـقــبـو  
فـم  فلـمغمـمـمذف  هــذا   ـســتـمـر الـتـفـاعـالت ا نـزيـمـيــة  

ولـو ببـط  وتـ عـج  ـ عا تـحـوال  كـعهرة ـمن جمامئمعمعما تمحمـمويمج 
.  الا  ـانـت   Invert sugarفلـســكـروز فلـ  سـكمر ــمحمـمـمول 

فلـاـروف ــ ئـا  لـ ـاـو فلـيـطـر )فلـــين( وفلـمخمـمـمامـمهمرة فـمان 
تـغـهرف  كـعهرة تـح   فـ  فلـقـوفم لئـغــذف  ويئـز فلـيـن ف   ذف 

 . فلاجال دوتف كبهرف لع ـو  فالنزياا  فلع  ييـرز ا 
 ـبـلـور الـســكــر داخــل  عــلــــ ســـــــــح الــفـــا ــهـــة  

حـمهم  يـممحمـم   فم  بـمـمم    -:    Sugaring) الــتـــســـــكــر ( 
ا  يـتـجـــمـــ  فث ـا  تـخـزي عا وخـاصـ  لـاــ ة  ـويـئ  فلـيـوفكــه 

 الـســكـر داخـل نـسـيجهـا ا  عـلــ الــســـــــح بــبـــــكـل طـبـقـة
 ينتج عنـهـا  Sugaring.  يـل  علـ هذه الظاهـرة الـ  ممـيزة

الن فلمام ما م  فلمعم  يـمعمـمحمـمبمز فنـخـيـاض فـ  نـو ـهـ  فلـغــذف  
 ـئـهـعـا فلـســكر تـشــمابـمه نـمامـمو ــمسمـمـمعمـمـمامـمرف   ـميمـم مـمهمـم  

. غــالــبـــا مــا يـمصمـمبمـمح تــمئمـمهمـما  ما ا  الـقـوام ) فـطـريـ ( 
  فلـمزبـمهمـمز   فلـعـاـمـمر   فلـعـهـن  ـحــدث هـذه الـظـاهــرة فــ 

 .فلـيـوفكـه فلـحـاـ ـهـ  
  

  - ـعـبـئــة ا غـــذيـة الـمـجـفـفــة : 
جاهـ  فنـوف  فلـــمبمـموف  فلـاـجـيـيـ  تسعـاـج فـ  فاليــذي   

يــعـــبـا فلـاـعـوفـرة تـقـريبـا وف  فلحقهق  فن فلغذف  فلاجيـ فلوفح  
فـالـقـعوة ــعـ  تـسـعـاـج لمعما  مئمز بـــرق  بـمـواد مـختلفـة . 

صيهح و ئز زجاجه  وفكـهـاس ـصـ و ـ  ـن صـيائـح ــمـم نمهم  
 .وــوفد تـغـئهـ فخـر   Foilتقـهـقـ  

فن (  0 يـبــترط فــ ا غـلـفـة الـمـســتعملـة ما يـلــــ : ) 
تـحـيظ فلـغــذف  ـن تـســرب فلـر ـوب  وفالوكـســجهن وفلـ ــو  

ن تـكـون ــعـهـ ـ  تـعـحـمامج فلـمعمـم فول ( ا9. )وفلـحـشــرف  فلـهـه 
( 4. ) فن تـكـون ــقـاوــ  لئـمصمـمـم ف (  3. )و ـروف فلـعـخــزين 

فن تـمكمـمون (  5. ) يـســعـج تـــب ـمعمعمـما ويـمئمـمقمـمعمـما وفـمعمـمحمـمعمـما
وـن فلـصـــز تـوفـر  ـبـوف  . تخـهـصــ  فلـعـاـن وفقـعـصـادي  

صمـميمـم    وفلـذ  يـحــ د ــيمـمالمـمئم .    ـذ  فلعصـيـا  ـل تـجـاـ  
صـفار الــبـيـــض . ففــ حـالـة  ـئـ  فخـر   ـو فلـغــذف  نـيـسـه 
يـمشمـمـمعمر  فن تـمكمـمون ــمـموفد ا  الـبيـض الـكـلــ الـمـجـفـفـيـن 

بـيـــاض امـا فــ فلـعـغـئهـ وفقـهـ  ــن فلـر ـوبم  وفالوكسمجمهمن 
فـمم  ف ـمماممهممـمم  لـممكممـممـممون فلـممغممـممـمم ف يـممهممر ــمم ممـمميممـممذ الـــبــيـــــض 

 . لـ وكـســجـهن 
الــفـــوا ــ  تـكـون فاليـذي  فلـاـجيي  وبـصــوتة تئـهـســه   

فلـعـ  يـمامـمكمـم مـمعمـما  لـــز  الـحـبــرات ـرلـ   الـخـةــر ات 
ف ف فحـعـو  فاليـئـيـ   ـئـ  شــمقموق خـصــوصـا فتـ ف فلـا عـج 

فو كانت يـهمر ــمحمكمامـم  فلـمقميمـمج فو قـمابـمئم  لمئمـمقمـمرض بـمعمذ  
 . فلـحـشــرف  

  
  - ســائـل  ـقـلـيـل ا صـابـة بـالـحـبــرات : 

فـ  ــ ـ  فقـمعمرفب فلـمطمـمهمـموت   سـاعـد عـمـلـية الـكـبـر ة 
فـموتــما  .   ـســــتـــعـمـل وفلـحـشــرف  ــن فلـغـذف  فلـاـجـيـ 

فالصـابـ  بالـحـشــرف  وخـاصـ  فـم  لـمـنـ  فالثـهـج فو فلـاـعـهـج 
فم  ـم م  فو تمقمئمهمج فالصمابم  .  ا ـثـر الـــرق شـيوعا فلـزبهز 

بـمابـمخمـمرة بالحـشمـمـمرف   مو تمبمـمخمـمهمر ما بمهمن فـمعمرة وفخـمر  
فهاكن ول  فلياكع  فلـاموجمودة فم  صم ماديم  بـروــهـ فلـاـهعهـج 

ـعجانسـ  فلر وب  ف  حهز فلعبخهر ثـ تـطئ  فبـخـمرة فلـمبمروـمهمـم  
 فلمامسمعمـمامئم   وتعوقـ فلكامهم .  ـن فســطوفن  ـ ـغـو  بعا فلغاز 

و م ماك ـموفد كمعمهمرة .   ئ   وفـج كعهرة ـ معما دتجم  فلمحمرفتة 
تسعـاج لعذف فلغمرض فال فن  مذف فلمامركمز فالخمهمر  مو فالكمعمر 

قعج جاه  فدوفت فلمحمشمرة كمالمبمهم م  .  ستـي  ا بخرة فسعـااال 
 . وفلهرق  وفلحوتي  وفلحشرة فلكاـئ  

 
 ـاثـير الـتـجـفـيـف علــ الـقـيـمـة الـــــذائـيـة لــالغــــذيــة  

  -الـمـجـففـة : 
لـمامكمـمونما  فلـمامـمادة ــن فلـاــروف فن فلـ سـب  فلـاـ مويم   

. بـ  فزفل  فلر وب  ـ ه فو فلعجميمهمـ  ـزداد فـ  فلـغـذف  فلـصئبـ  
   ت موبـم  طازج يـذف  % ف   0,0فلاوجود ب سب  فالبر  ين  

% بـــ  فلـعجيهـ فلـ  ت ـموبم   8,8% تـرتي  نـســبعه فلـ   88
وتـحـ   زيـادة بـاعمـمج  ـمذ  فلـم مـمسمـمبمـم  فـم  .  %    0,5قـ ت ـا 
الـكـاربـوهـيـدرا يـة  الـدهـنيـة  الـمــكـــونـات ا خــرى فلـاــوفد 
فــما .  فثـ ـا  ف ـ فد وتـجيهـ فلـمغمـمذف   لعا تـغــهـر   يحـدثفلـع  

وتعـمـمرض لـميمقمـم  جـمزئـم  فو لعا تـغهر يـحـدث فلـــ اصـر فلع  
 . كـئـ  فـان نـسـبعا تـكـون قـئهئ  فـ  فلـغــذف  فلـاـجيـ 
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لقد سـاعدت التحـسـينات التكثيثيثرل الثتثى اعخث ثم عث ثى عث ث ثيثة 
على طـريقـة نـاجحـة فـى حـفظ الـغـذاء والتى جعلت منه التجفيف 

. تجنب فـقـد الـعععـعنعااعـعر العغعـعذاقعلعة او تـعقعـعلعلعلع عا   نـعى حـعد 
حاللا يـحتـوى علعى الـمتـوفـر فـى ا سـواق فـالـحـ ـيب الـ ـجـفف 

 Essential amino acidsالـضـثررريـثة   االحـ اض االمـينية
فال يحـدث اى فـقتد للـتربتـوفان او الـملثايونلـن سعواء اسعتعععمعلعت 
لتحضلرة مجففات الرذاذ او المجففات ا سطوانعلعة امعا العحعامع  

%فى مجففات الـعرذاذ  6,3ا ملنى الاليـســلن فـلفقـد منـه حـوالى 
والـعحعـعلعلعب .  % فى الـمعجعفعفعات ا سعـعطعوانعلعة  06,1وحـوالـى 
غنى بالكالسيوم رالفوسفور رهو مصدر جيد لفيتاميثن الـمـجـفف 

 Fatوتتـوقف نسبة الفلتاملنات الذاقبعة فعى العد عن . الرايبوفالفين
soluble vitamins  ويعععتعبعر .  على كملة الد ن الموجو ة فعلعـعه

مصثـثدر جـثيثـثد الـعمعـعجعفعف  Full cream milkالحللب الكامل  
) ع ( والفقد الذى يحدث ل ذا الفلتاملن ولفلتاملن لـفـيـتـامـين ) ا ( 

لـلـع  ااجـعععـعا الـعى فى الحللب المجفف بـعـد نـزع الـد ـن مـنـه 
. فـقـدانـه مـع الـد ـن الـمـنعـعزوع رانـ ـا الـى عـمـلـلـة الـتـجـفلف 

عـعنعـعد تـعجعـعفعلعف والـفلتـاملنـان الـرقلـسلان الـمـعـرضان للـفـعقعـعد 
ه ا فيتامينا ) جـث ( ر الـحـللب كـامـال او بـعـد نـزع الـد ـن منـه 

  ( . 9) ب 
جـثيثـثدا الـخضررات رالـفـواكـه الـ ـجـففـة مصـدرا تعـتبـر  

للـطـاقـة والـكـاابو ـلداات والـعـنـااـر الـمـعـدنعلعة ولـعبعـعععـع  
الفقد فـى   ع ى تق يلريسـاعـد ســ ق الـخـضـررات .  الـفلتـاملنات 

والـفقـد الذى يتعـرض له الـفعـعلعتعـعامـعلعن بـعواسعـعطعة الـكـاررتـين . 
معقعاانـعة مـعع الـعتعـعجعـعفعلعف اكـثبثـثر الـتـجـفـلف الـشـمـسعـعى  ـعو 

عـلـى تـقـلـلل الـعفعقعـعد رتـســاعـد عـ ـ ـية الـكـبرتة .  الـصـنـاعـى 
من  ـذه الـمـا ة ) الـكـااوتلن ( والـتى يـسـتفلـد من ـعا الـعجعـعسعـعـع  

 ) ا ( .كـمـصـدا لـفلتـامـلن 
الـرايبثـثوفـثالفـثيثن ثثابثتثا نثوعثا  ث ثا فثى ويـعـتبـر فلتاملـن  

وثعبعت .  وان الـفقد الـذى يتعـرض لـه يكـون قـللـال جـعدا التجفيف 
ل ـييـامتين رالـريبـوفـالفـين رالـثنثـثيثـثاسثـثيثن حدوث فقـد متـوسـط 

 . اثنـاء تـجفلف الـخضـروات رحامض الـبانتـوثينيـك 
 ى العمللة الرقلسلة الـمـسـببة رتـعـتبـر عـ ـ ـيـة االكـســدل  

. ريثتثعثرض هثذا لفقد حام  ا سـكوابلك ) او فلتاملن سعـعى ( 
. ومـعع ان ( ل ـفقـد اثـنـاء الـسثـثـث ثق  Cالفيتامين  ) اى فيتامين 

% منـه يـفقـد خـالل عـمـلـلـة الـســلق والعتعتعـعجعفعلعف  01حـوالـى 
اال ان نـســبة الـفقـد الـحـقـقـيـة تتثـثوقثف عث ثـثى كمـا  ـو مـقــدا 

تـوفـر ا كـسـعـعجعـعلعـعن ر  اجـة الـحــرااة عـوامـل كـييرل مـنـهـا 
غـلر ذلك ممـا يـجععلع عـعا فعى بععع  ا حـعلعـعان اقـعل معن  ـعذه ر

 . الـنـســبة 
  

 -فـســاع االغـــذيـة الـ ـجـفـفـة بـواســطـة الـ ـيـكـرربـات : 
اضافـة الـى الـحـرااة الـمـسـتعمعلعـعة فـعى الـعتعجعفعلعف فـعان  

تسثاعثد فثى بـع  المعـامـالت كالـعبعـعسعـعتعرة والـعمعوا العمعضعافعة 
ويكـون الـغعـعذاء مـعععـعرضعـعا الـقـضـاء ع ـى االحـيـاء الـدقـيقـة . 

لالاـابـة بـ ـذه ا حـلاء عنـد اجـراء بعـ  الـمعـامـالت واعـعا ة 
 . الـتـعـبئة وفـى فـتـرة تـشــرب الـغـذاء بـالـمـاء الـمضـاف 

ان جـعراثعلعـع  الـعبعـعكعـعتعريعا والـعفعـعطعـعـعر رمـن الـ ـعـررف  
بل ويمكن ا الـنــمـو ععلعـعى تـســتطيـع مقـارمـة حـرارل الـتـجفيف 

 & Bacillus mesentericusالـغـذاء الـمـجفف فمـثـال بـكتريـا  
Serratia marcescens  اذا كعان الـثخثـثبث  يمكن ـا الـنمـو علـعى

يـمكـن ان تـنـمـعو ععلعـعى . كـذلك الدقلق مـحتـويا علـى جـراثلمـ ـا 
 Clostridium butyricumالـععدقـععلععق جـععراثـععلععـعع  بـععكععتععـععريععا  

فلمكن ان تنمو علله انواع قللعلعة الـســكـر . اما وتـســبب تـزنـخــه 
فاغلب البكتريا التى تنمـعو اما ال ـبن الـ جفف .  من ا حلاء الدقلقة 

 Streptococcusمععثعـعل  ـععى الـعمعقعـععاومـعة لعلعـععحعـعـعرااة فعلعـعه 
thermophilus , Streptococcus durians  وقـد ينمـو عللـعه

وقد وجدت ا جعنعاا العتعالعلعـعة .    Aspergillusعـفــن من جـن  
 – Escherichia  -: وتـشــمل   الـخـضــررات الـ ـجـففـةعلـى 

Aerobacter – Achromobacter – Bacillus   . ربثالثنثسثبثة
يـمـكـن ان يـنـمـو عـلـلـه انـواع مـعتعـعـعععـعد ة ل ـبـيــض الـ ـجتفف 

 – Micrococcus – Coliform – Streptococcusمـن : 
Micrococcus  

رمـن جـ ـ ـة الـ ـعـامـالت الـتى تـســاعـد ع ـى تـثقثـث ثـثيثـثل  
  -االحـيـاء الـدقـيقـة فـى الـغــذاء الـ ـجـفف مـا يـ ـى : 

بـعمعـعقعـعداا   الـبـوابـلعـعلعـعلعـعنر اكـســـلـد ا يـثـلـلـلـن اضـافـة   –  9
جـ  فعاكع عـعة معبعـعالعـعرة قعبعل غـعلعـعق  306مللللتر /  0,0  –  0,1

حـعامـع  الـعسعـعـعوابعلعك او مـعلعـعحعـعه اســثتثعث ثـثال - 2.  الغالف 
الـصـو يومـى او الـبـوتاسـلومـى حلث تغط  فله الفاك ة او يرش 

جزء فى المللعون و عذه كعمعلعة  311المحلول علل ا بحلث تكتسب 
الـثبثـثسثـثـثتثرل بـثاالشثعثا    –  7.  كافلة للمحافظة على المحعصعول 

 –  4.  مـعلعـعلعـعـعون اا    –  01111بجرعـة تتعـعراوب بعلعن الذرى 

ففـى الـبلـ  مـثـال يـقـعل الـبـســتـرل بـالـحــرارل بـعـد الـتـجـفيف 
احـتـمـالنـمــو الـبـكـتـريا الـمـرضـلـة ) مـثل الـســعالـعمعـعونـعلعـعال ( 
عـنـد تـســخلن الـمـحـصـول الـمـجـفف لـمــعدة اسعـعـعبعـعوع ععلعـعى 

  . اجة مئويـة  34 اجـة حــرااة قـدا ا 

عــ يـ ى الـقـارئ ... ... عــ يـ تـى الـقـارئـة ... ... الـى ال ـقـثاء 
فـى الـعــدع الـقـاعم ان شــاء الرب راسثتثكث ثال الـثحثـثـثديث  عـثن 

 حــفـظ االغــذيـة بالـتـجـفيف .
 -كـاتـب هـذه أل ـقـالـة هـو :

خاعم بكنيسة ألقديسة عميانة رألقديس أثناسيثو  ألثرسثولثى   - 

 سيدنى  -ببانشبول 

 رئيس قسم ع وم أألغذية أألسبق بجامعة إل نيا بصعثيثد مصثر -

.F ormer  Head o f  F ood Sc i .Dept .Minia 

Univ.Egypt.  

 Formerرئيس ج عية كي ياء أل يوت أالفريقية أألسبق     -

President of African Oil Chemists Society 

(AFOCS)   

   (AOCS(عضو ج عية كي ياء أل يوت أألمثريثكثيثة أالسثبثق -

Former Member of American Oil Chemists 

Society     

             .أسـتاذ ع وم أألغذية أل تفرغ بجامعة إل نيا -

Emeritus Professor of Food Science - Minia 

Univ.  Egypt 

 كنائس مصر ال تبا  رال تشترى 

 بق م : ع. مجدى شحاته 
 

بيع الكنائس فى اررربا باتم ظاهرل الي كثن تثجثاهث ثهثا  ار غثض 
النظر عنها . فى انج ترا راسكت ندا رال انيثا رهثولثنثد رالثدانث ثار  
رايضا فى امريكا راستراليا ، عشرات الكنائس تبا  سثنثويثا ريثتثم 
تحوي ها الى أغراض عنيوية حي  اليتوفر فى تث ثك الثدرل الثغثطثاء 
القانونى ار الحصانة الالزمة التى تح ى ت ك الكنائس مثن بثيثعثهثا 
ألغراض غير عينية  التى شيثدت ركثرسثم مثن أجث ثهثا . الثوضثع 
الرس ى رالقانونى فى مصر يختث ثف كثل االخثتثالف ، فثفثى بثيثان 
أصدره ال تحدث الرس ى بأسم مج س النواب الث ثصثرى الثدكثتثور 

| 8| 2صالح حسب هللا ، ال نثشثور بثجثريثدل  )الثوطثن ( بثتثاريث  
أكد فيه ان مصر أثبتم ل عالم كث ثه انثه ال يث ثكثن أبثدا ان   2191

تفرط فى عرر العباعل الخاصة بثهثا ، رذلثك عث ثى خث ثفثيثة الثحثكثم 
التاريخى الصاعر من مجث ثس الثدرلثة بشثأن رفثض هثدم كثنثيثسثة 
بثث ثثحثثافثثظثثة الثثبثثحثثيثثرل اشثثتثثراهثثا أحثثد الثث ثثواطثثنثثيثثن مثثن االررام 
االرثوذكس  . رقد جاء فى بيان ال تحدث الرس ى ل ج س الثنثواب 
ال صرى  " تحرص مصر ع ى االهت ام بدرر العباعل ، رتج ى ذلك 
فى الحكم التاريخى االرل من نوعه عث ثى مسثتثوى عرل الثعثالثم ، 
ل قاضى الج يل ال ستشار الدكتور مح د عبد الوهاب خفاجى نائثب 
رئيس مج س الدرلة  ، بحظر بيع الكنائثس أر هثدمثهثا ، رارجثب 
ترميم عرر العباعل  أيا كانم م تها ، حرصثا عث ثى قثدسثيثة االعيثان 
رحرية العقيدل  رمنح الكنيسة  ذات حصانة  ال ثسثجثد ، تثأسثيثسثا 
ع ى ان عرر العباعل ، متى اقي م فيها الصالل انتق ثم مثن مث ثكثيثة  
العباع الى م كية  رب العباع رال ترع ع يها  تصرفات الثبثشثر ، رال 
يجوز تغيير االغراض الدينية الثى عنثيثويثة ، ران كثنثائثس مصثر 
التبا  رال تشترى " رأضاف ال تحدث الرس ى ل ج س الثنثواب : 
ان هذا الحكم جاء مؤيدا لقرار الحكومة الث ثصثريثة  بثرفثض هثدم 
كنيسة ب حافظة البحيثرل اشثتثراهثا أحثد الث ثواطثنثيثن مثن االررام 
االرثوذكس ، رقد قب م ال حك ة  ألرل مرل تدخل البابا تارضرر  
اليانى  بابا االسكندرية ربطرير  الكرازل ال رقسية بأعتباره  رم ا 
عينيا  ل ديانة ال سيحية  ل حفاظ  ع ى الكنيسة  أيا كانم الطائفة ار 
ال  ة  التى تنت ى اليها .   اعر  جيدا ان ال يجوز التعرض ألحثكثام 
القضاء سواء مدحا ار ذما ، ركالمى ليس تثدخثال بثأى شثكثل مثن 
االشكال فى شأن القضاء ال صرى الن يه العاعل ، رلكثن هثنثا البثد 
من االشاعل ع ى مفهوم الحكم التاريخى رما يثحث ث ثه مثن  عالالت 
سامية ، رالذى يرس  ربقول قثدسثيثة  عرر الثعثبثاعل راحثتثرامثهثا  
رال سارال بينها ، رعدم الت يي  بسبب الدين رهو مبدء عسثتثورى 

من الدستور الث ثصثرى : ) الث ثواطثنثون لثدى  17جاء فى ال اعل 
القانون سواء ، رهم متساررن فى الحقوق رالواجبات رالثحثريثات 
أر الواجبات العامة ( . ال شك ان ذلك الحكم التاريخى يع ز ريدعثم 
قانون بناء الكنائس  رالجهوع التى تبذلها الدرلة مع الكنيسة  فثى 
تقنين رتوفيق أرضا  الكنائس فى مصر ، رالذى انتهى من تقنيثن 
أرضا  ما ي يد عن األلثف كثنثيثسثة  رمثبثنثى فثى عثامثه االرل ،  
ريواصل ال سيرل نحو االلف اليانية  فى العام اليانى  ذلثك الث ث ثف 
الحيوى الذى لم ت تفم له أى حكومة من الحكومات  لسابقة ليثورل 

 يونيو . 71
يونيو تثتثغثيثر  71ال أحد ي كن أن ينكر ان مصر القوية ، بعد ثورل 

بقول نحو االفضثل راألكث ثل ، نثحثو االمثن راالسثتثقثرار رالثبثنثاء 
رالتن ية رالتع ير رنبذ العنصرية الطائفية رالت ييث  بثكثل أشثكثالثه  
رمازالم الدرلة تسعى بكل الجهد ل ثقثضثاء عث ثى الثخثارجثيثن عثن 
القثانثون مثن فث ثول الث ثتثطثرفثيثن  رأصثحثاب الثفثكثر الثتثكثفثيثرى 
ال تواجدرن منذ  عقوع طوي ة ، فال وضو  يحتاج الى رقم طويل 

 ل قضاء ع ى االفكار التكفيرية التى أفسدت عقول أجيال كام ة .
لقد أخذ الرئيس عبد الفتاح السثيثسثل عث ثى عثاتثقثه مثنثذ تثوالثيثه 
مسئولية حكم الوطن ، ان يكسر حاج  الررتين ال تشدع الذى كثان 
ي ت م به ما سبقوه من رؤساء ، رالذين كثانثوا يثكثتثفثون بثتثهثنثئثة 
ال سيحيين من خالل برقيات تثهثنثئثة بثاهثتثة ررتثيثنثيثة أر ارسثال 

يثونثيثو جثاء  71مندربين ل كنائس فى ليالى االعياع  ربعد  ثثورل 
الرئيس السيسل يشر  ريكر  تق يدا رطنيا خثالصثا ، ريثحثرص 
ع ى الحضور بنفسه ل تهنئه كل عام فى قدا  عيد ال يالع ال جثيثد 
) عط ة رس ية  لكل ال صريين بثالثدرلثة ( . لثيثصثبثح قثدرل لثكثل 
ال صريين ريتصدى ألصحاب الفتارى التكفيرية التى تحرم تثهثنثئثة 
ال سيحيين فى أعياعهم .  رعندما زار الرئيس السيسل الكاتدرائية 

، قال فى خثتثام كث ث ثة   2193الكبرى لي ة عيد ال يالع ال جيد عام 
تهنئة  قصيرل العبارل التالية : ) أنا هنا فى بيثم مثن بثيثوت هللا ( 
عبارل موج ل لكن تح ل رسثالثة قثويثة فثى مثعثنثاهثا رمثفثهثومثهثا 
الررحى رالوطنى ، جثاءت رعا صثاعقثا عث ثى أصثحثاب الثفثتثارى 
الهدامة  الذين ي رعون الكراهية  راالكاذيب بأن الكثنثائثس بثيثوت 
شر  باهلل . رفى العام التالى رفى لي ة عيد ال يالع أيضا شهد العالم 
ك ه الحدث التاريخى حين ثا قثام الثرئثيثس عثبثد الثفثتثاح السثيثسثل 
بحضور لفيف كبير من رجال الدرلة رقثداسثة الثبثابثا تثازضثرر  
اليانى بابا االسكثنثدريثة ربثطثريثر  الثكثرازل الث ثرقسثيثة بثافثتثتثاح 
كاتدرائية ) ميالع ال سيح ( أكثبثر كثاتثدرائثيثة فثى مصثر رالشثرق 
بجوار مسجد ) الفتاح الع يم ( أكبر مسجد فى مصر رالعالم ، ركان 
الرئيس السيسل أرل ال تبرعين فى بناء الثكثاتثدرائثيثة رالث ثسثجثد 
ب ب غ مائة ألف جنيه من ماله الخاص ليكون قدرل لكل ال صريثيثن 
، رهنا يجدر االشارل رالتنويه عن قرار الرئيس الذى أع نثه عث ثى 
الهواء أثناء افتتاح أحد ال ج عات السثكثنثيثة الثعث ثالقثة ، بثالثتث ام 
الدرلة ببناء كنيسة فى أى مدينة سكنية ار أى منشأل سكنية جديدل 
بجانب ال سجد ، حتى لو لم تتقدم الكنيسة  بط ب لذلثك . هثذا هثو 
نهج الرئيس  الذى يتعامل مثع الث ثسثيثحثيثيثن فثى مصثر بثقثدرهثم 
الحقيقى رمن منط ق تاريخهم الوطنى العظيم ال  ثتثد عثبثر قثررن 

 طوي ة . 
فى نفس السياق ال تع ق ب وقف الدرلة ال صرية الثرسث ثى تثجثاه 
أرضا  رمكانة الكنائس فى مصر قامم الدرلة بترميم رأعاعل بناء 
عشرات الكنائس رال رافثق الث ثسثيثحثيثة الثتثى أضثيثرت بثالثحثرق 
رالتخريب فى أعقاب فض أعتصامات ال تطرفين فى أغسطس عام 

، رالبد من االشارل بكل الفخر راالعجاب ل قثولثة قثداسثة   2197
البابا تارضرر  اليانى : ) رطن بال كنائس أفضل من كنائثس بثال 
رطن ( العبارل التثى حثالثم عرن حثدرث نث اعثات تثأكثل االخضثر 
راليابس . بعد الهج ه الشرسة ع ى الكنائس ال ثصثريثة ، بثعثدهثا 
تقدم أحد نواب الكونجر  االمريكى بطرح مشرر  قانون يثطثالثب 
فيه رزارل الخارجية االمريكيثة بث ثتثابثعثة مثدى الثتث ام الثحثكثومثة 
ال صرية بترميم الكنائس التى رعدت الدرلة ال صرية بترمي هثا ، 
بعدها أع نم الكنيسة القبطية االرثوذكسية ال صرية الوطنية بثيثان 
لكل عرل العالم ترفض فيه بصورل قاطعة أى حديث  عثن مشثرر  
قانون من الكونجر  االمريكى خاص بترميم الكنائس ال ثتثضثررل 

رجاء فى نص الثبثيثان : " تثرفثض 
الكثنثيثسثة  الثقثبثطثيثة االرثثوذكسثيثة 
ربصثثورل قثثاطثثعثثة اى حثثديثث  عثثن 
مشرر  قانون أمريكى خاص بترميم  
الكنثائثس الث ثتثضثررل ، رتثعث ثن ان 
الحكومة ال صرية قثامثم بثواجثبثهثا 
الكامل بثأصثالح رتثرمثيثم الثكثنثائثس 
بثجثهثوع رأمثوال مصثريثة ، رأرفثثى 
الثثرئثثيثثس بثثوعثثده بثثانثثتثثهثثاء هثثذه 
االصالحات بنهاية العام الحالى رهذا 
ما تم فع ه ع ى أفضل رجه ." رهنثا 
من الواجب ان نبع  رسالة راضحثة 
الى الكونجر  االمريكى ... سعثيثكثم 
مشكور ، رمثن االجثدر بثكثم اصثدار 

تشريعا يحظر بيع الكنائس فى كثافثة أنثحثاء الثواليثات االمثريثكثيثة  
رتحوي ها الى أغراض عنيوية غير الهدف الدينى التى كرسثم مثن 

 أج ه ، ران فاقد الشئ ال يعطيه !! .
الرساله باتم راضحة رقوية أمام العالم ، رع ى الثدرل االررربثيثة 
رمعهم أمريكا راستراليا ، استيعاب الدر  جيدا ، بعد أن انتثهثكثم 
ت ك الدرل حرمة الكنائس رقدسيتها رالس اح ببيعثهثا راسثتثبثاحثم 
بكل بجاحة كل مقدسات الثكثنثائثس . لثقثد رصثدت جثريثدل ) ررل 
استريم ( االمريكية  غ ق مئات الكنثائثس فثى اررربثا رعثرضثهثا 
ل بيع ، ع ى سبيل ال يال رليس الحصر ، الثكثنثيثسثة الثكثاثثولثيثكثيثة 
الررمانية  فى هولندا توقفم عن الع ل رتحولم الى حديقة ت لج ، 
ركنيسة اخرى تحولم الى بار لتعثاطثى الثخث ثور راخثرى تثحثوات 
ل  هى رمقهى ركنائس متعدعل تحولم ل حال لبيع ال هور رالكتثب 
رال البس ار صاالت لأللعاب الرياضثيثة . فثى بثريثطثانثبثا تثحثوات 
كنيسة القديس بول الى مدرسة لتدريب العاب السير  ، حي  تعتبر 
السقوف العالية فى الكنائس مبان ميالية ل  ثعثدات الشثاهثقثة مثيثل 
االراجيح رالعاب االكرربات ، رفى اسثكثتثالنثدا تثحثولثم الثكثنثيثسثة 
ال وثرية الى بار فرانكشتايثن ، رأضثافثم الثجثريثدل ان الثكثنثيثسثة 

كنيسة كل سنة رفى أل انيثا تثم اغثالق ربثيثع  21االنج ي ية تغ ق 
كنيسة فى العشر سنوات االخيرل . رفى سياق آخثر  111أكير من 

ذكرت مج ة ) نيوز ريك ( االمريكية ان هنا  ارتفا  كبير فى عثدع 
الهج ات ع ى الكنائس الكاثوليكيثة فثى فثرنسثا مثنثذ بثدايثة الثعثام 
الحالى بالحثرق رالثتثخثريثب رالثتثدنثيثس ، راضثافثم الث ثجث ثة ان 
 ال خربين حط وا الت اثيل رااليقونات رالص بان بال حياء رالخجل .
راالن ... بثعثد أن اسثتثبثاحثم الثدرل االررربثيثة رمثعثهثم امثريثكثا 

راستراليا كل مقدسات الكنائس رعرضها س عة رخيصة ل ثبثيثع ... 

اين عرر الج اعات ال ؤمنة رالج عيات الثتثبثشثيثريثة مثن كثل ذلثك 

العب  ال خجل ؟؟ أين أصحاب قثنثوات الثيثوتثيثوب الثهث يث ثة الثتثى 

تصدعنا بكيير من السخافات رالتفاهات ؟؟ أين ال اليين من مدرنى 

الفيس بو  الذين يقضون السثاعثات الثطثويث ثة فثى الثنثقثد الثهثدام 

رالن ي ة رب  االكاذيب رالشائعات ؟؟ هل لديهم الثنثخثول الثكثافثيثة 

رالغيرل ال قدسة رالتصدى لت ك الهج ة الشرسة من بيع الكنائثس 

فى اررربا رامريكا راستراليثا رمثنثاشثدل الثحثكثومثات الثتثى تثبثيثع 

مقدساتها رخيصة ألغثراض عنثيثويثة بثالثتثوقثف عثن هثذا الثعثبث  

 ال خجل ؟؟؟          
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 السموات تخبر بمجدك
 

 السموات تخبر بمجدك والفلك عنك محدثا
 والكواكب تجري طبق نظاما لها محددا
 والطيور تحلق في السماء والبحر لك طائعا
 وكيف بعد ذلك ان يكون هناك انساناملحدا
 وانا من طين كنت لي مشكال وصانعا
 صنعت بي انائا مقدسا وطاهرا

 وشوهت انا الصورة والصياغة فصرت تائها 
 قلت لي تعالي ساكون لجرحك شافيا
 اردك الي القطيع ولك اكون راعيا

 رفضت وباصرار واحببت حياتي متباعدا
 احببت خرنوبا وظننت انه لي مشبعا
 وطعام الحيوان كنت انا له مشاركا
 وناديتني كثيرا ولصوتك لم اكن سامعا
 لكن كنت تراقبني و علي راحتي ساهرا
 تدمع عيناك وتود رجوعي من التيه عاجال
 وبعد ان ذقت انا الذل هممت الي دارك راجعا 
 وجدتك واقفاعلي الطريق منتظرا متلهفا
 فاتح احضانك والخطائي لم تعد متذكرا
 لم تعاتبني وال قلت لماذا كنت لي ناسيا
 وال سا لتني لماذا تركتني وكنت لي ناكرا
 لم افعل معك اال كل خير ولمرضك كنت شافيا
 لقد تركت سمائي والي االرض كنت نازال
 صلبتني واكليل شوك كنت لي مضفرا
 غرسته بكل قسوة وعلي راسي واضعا
 اخترت االلم والموت الكون لك منقذا
 فهل قدرت خالصي وكنت له مدركا
 ام مازلت تواقا للخرنوب وله اكال
 تبعد عني وبيتي له كارها
 ولكني ساظل بحبك دائما متلهفا

 
 
 
 
 
 
 

 حبيب  جورج
خادم بكنيسة القديسة دميانة 

 بانشبول -والبابا اثناسيوس 
 
 
 

 شهوة قلب
 

 ربي كم اشتاق للقائك
 شهوة قلب ولو المد بعيد
 ان القاك ربي في حلم طويل
 ال ادري تاتي الي وقت ظهيرة
 عند بئر للسامرية
 ام ماشيا علي ماء 
 نحو سفينتي المخفيه
 اثق ربي انك ات لمقابلتي
 فمقابلة شاول كانت ضروريه
 لتغيير مسار حياة وقلع جزور خطيه
 مسحت دموع واسقط قشور

 وفتحت عيون كانت معميه 
 وسؤال بعد مواجهة لشاول
 ماذا تريد ان افعل بحياتي الكلية 
 سانفذ كل شيء في اصرار
 حتي وان كان ثقل وصيه

 ربي كم اشتاق ان اكون مع بطرس ويعقوب ويوحنا 
 الري انوارا ساطعة بهيه-عند التجلي 

 واشاهد موسي. ذاك الكليم
 واقفا بجوار ذا المركبة الناريه
 كم اود ان اصاحب قائد مئة 
 صاحب االيمانات القوية 
 السمع في قوة وثقة صخرية

 عبارة قل كلمة صارت بها االمور معزية
 هذا غالم قد برا في حال وقت
 نفس الساعة والدقيقة المعنية
 ربي اريد ان اقابلك عند الصليب

 الري لصي يمين اخذ فردوسا في عشيه
 اراني اود ان اذهب الي قبر
 الراك في فجر مع المجدلية 

 وارجع فرحا مع مريمات وحنوط ذكيه
 ربي اعلم اني القاك كل يوم
 في صالة في انجيل واجبيه
 تلك شهوة قلب ومشاعر حب
 ويدين مرفوعتان في نهار وامسية

 سانام واثقا انك ات
 استيقظ انا محب البشريّة -تهزني من نوم 

 عندها اقول سؤالي في الحاح
 تجيبني هناك في اورشليم السماويه

 لي احسن خطاك واضبط فكرك ووصيتك 
 احترس من ثعالب كرم صغيرة ومخفية

 

 كنيستي ام الشهداء
 

 كنيستي القبطيه
 ايا كنيسة قبطية عظيمة 
 فخر لي ولكل المسيحين
 علي ايمان رسل اسست 
انحراف لم تعرفي طيلة 
 عمرك المديد

 ارواح اوالدك قدمت
 وزهق منهم قدر ليس بقليل
 ابطالك علي مسرح الحياة
 مشهود لهم في كل سبيل

 هذا اثناثيوس ودسقوروس وكيرلس
 اعمدة راسخة بين القديسين
 ويعوزني الوقت يا اما
 ولدت شجعانا روادا وقديرين
 هذا ابرام بن زرعة

 ينقل مقطما والمعز بين المندهشين
 وهذا كيرلس سادس يصلي
 قداسات يومية هلل المعين
 وهذا شنودة ثالث

 معلما شاعرا زو لسان فصيح
 ثالثة مجامع مسكونية
 قادها اوالدك الملهمين
 وبعين صقر مراقبة
 لكل مبتدع ولو فقيه
 كما انا فخور بك

 مرفوع الراس بين كل المؤمنين
 يا كنيسة الشهداء عظمتك
 علت فوق تيجان وسالطين
 يوما لم تهابي احدا

 ايمانك الماس يقدره المثمنين
 كم من معارك خضت
 وخرجت خروج المنتصرين
 كم انا مدين لك يا ام

 سهرت وليس مثلك من المضحين
 صلواتك وايمانك ترس
 نحتمي به من ذئاب وثعابين
 نطلب حماية عريسك
 فهو لعروسه قادر ومعين
 وفداؤه علي صليب
 ممتد البد االبدين
 بيت القديسين انت
 وسواح ومالئكة منيرين.

 فرسان االقباط

وان -واه من عبق التاريخ المليء بكككل رائكحكة ذككيكة -عبق التاريخ 
قكويكة -لكن تظل تزهو المعة كما الكذهكب -غطاها واخفاها الحاقدين 

ونكحكن بكهكا -وانما تزداد لكمكعكانكا-ال تغيير فيها عبر الزمن -كااللماظ
انكهكم فكرسكان االقكبكاط الكذيكن سكطكر الكتكاريكخ صكفكحكات  مفتخرون

قدرتهم علي القيكادة -وصفحات ناصعة توضح مدي امانتهم وثقافتهم 
 واالدبية-السياسية والطبية والدينية -في كل المجاالت 

ومن يريد ان ينهل من هذا النبع فليقرا ويتعرف علي هؤالء الفرسان
الذين تعمدوا واخفوا سيرتهم وكانه ال يوجد فرسان ابكطكال اال مكن -

-ولكني ساذكر علي سبيل المثال ال الحصكر بكعكضكا-غير المسيحيين
ا لفرسان الذين تسابقوا في  واترك لك عزيزي القارئ ان تبحث عن 
 الميدان واثبتوا جدارة وقدرة بشرف وبسالة
-وبطرس باشا نكيكروز غكالكي-اذكر منهم : المعلم ابراهيم الجوهري

والدكتور بطرس غالي ) االمكيكن الكعكام لكالمكم -واالستاذ مكرم عبيد
واالسكتكاذ -واالستاذ بكلية االقكتكصكاد والكعكلكوم السكيكاسكيكة  -المتحدة 

والكقكمك  -الدكتور مجدي يعقوب ) السير وجكراح الكقكلكب الكعكالكمكي
سككرجككيككوس مككثككال الشككجككاعككة والككعككلككم فككي الككرد عككلككي غككيككر 

-والجهالء فيما يوجهونه من انتقادات الي الديانة المسيكحكيكة الملمين 
ناهيك عن البابا شنودة الثالث كبطريرك وسكيكاسكي وشكاعكر واديكب 

البابا تيموثاسوس ) العشرين   والبابا -وباباوات االسكندرية االبطال 
ة   يكوالكبكابكا ديسكقكورس ) بكطكل االرثكوذكسك-كيرلس عمود الديكن 
اال وهكو -واحكب ان ابكدا بكاحكد هكؤالء االبكطكال -وغيرهم كثيكريكن

 واخر رئيس وزراء قبطي لمصر اول -بطرس باشا نيروز غالي
 

وككان والكده -6481محافظة بني سويكف عكام -ولد في بلدة الميمون
 غالي بك ناظرا للدائرة السنية لشقيق الخديو اسماعيل في الصعيد

التحق بطرس غلي في صغره باحد الكتاتيب شانكه شكان غكيكره مكن 
ثكم الكتكحكق -المصريين في ذلك الوقت حيث تعلم الكقكراء ة والكككتكابكة

وبكعكدهكا انكتكقكل الكي مكدرسكة الكبكرنكس -بالمدرسة القبطيه بكالكقكاهكرة
-وكانت تلك المدرسة ذات مستوي عالي في التعليكم -مصطفي كامل

حيث كانت تهتم بالتعليم للغات االجنبية وعليه فقد اتقكن االنكجكلكيكزيكة 
والتركية. لم يكتف بطرس باشكا بكهكذا ولكككنكه تكثكقكف ايضكا ككنكسكيكا 

 بااللتحاق بكلية البابا كيرلس الرابع
وبعدها سافر الي -بعد تخرجه عين مدرسا بالمدرسة القبطية بالقاهرة

بكعكدهكا عكاد لكيكعكمكل فكي -اوربا في بعثة ليتلقي تعليمه العالي هنكاك 
 الترجمة باالسكندرية

عندما قامت الثورة العرابية بقكيكادة احكمكد عكرابكي ككان هكو ضكمكن 
المفاوضين مع الخديو ومع االنجليز من اجل حل االزمة الكمكوجكودة 
انذاك. بعدها ونظكرا لكككفكائكتكه الكمكعكهكودةعكمكل ككوزيكر فكي وزارة 

حكيكث -وكان اول قبطي يحصل علي رتبة الكبكاشكويكة-مصطفي فهمي
 صعد نجمه سريعا جدا

وذلكك فكي بكدابكة عكهكد الكخكديكو -تولي نظارة الماليكه 6481في عام 
في وزارة رياض باشا واصبح ناظرا للخارجية -عباس حلمي الثاني 

 61في وزارة مصطفي فهمي باشا واستمر في نكظكارة الكخكارجكيكة 
وهي اطكول فكتكرة يشكغكلكهكا نكاظكر - 6894نوفمبر  66عاما وحتي 
  للخارجية

صاغ ووقع علي اتفاقية الحكم الثنائي االنجليزي المصري للكسكودان 
 كرئيس للوزراء 6488وذلك عام 

عاما اضافكيكه وحكتكي عكام  89وافق علي تجديد امتياز قناة السويس 
وقد نشر محمد فريد نسكخكة -مليون جنيه  8وذلك نظير مبلغ  8994

 من المشروع بجريدة اللواء المشهورة في ذلك الوقت
كان رجل دولة وتحمل علي عاتقه اصعب فترة من فتكرات الكتكاريكخ 

وقد فاوض باقتدار االنجليز علي تخفيف احكام االنجكلكيكز -المصري 
 علي المصريين في واقعة دنشواي

تصدر الموقف السياسي مما جعله في واجهة الحياة السكيكاسكيكة وقكد 
 تعاون معه سعد زغلول وشهد بكفائته في ادارة الوزارة

-وعندما اختير كرئيس للوزراء كقبطي لم يلق اختيارة اي اعتكراض
اذ -وعندما نوقش الخديو بشان اختيارة كرئيس للوزراء وهو قكبكطكي

رد الخديو بان مصر كان بها نوبار باشا وهكو -قد يثير هذا المسلمين 
ولكن بكطكرس بكاشكا قكبكطكي مصكري -مسيحيا اجنبيا وغير مصري 

 كما انه رجل سلم وعمل ايضا-وامين ومشهود له 
قامت بعد ذلك بمصر حركة سياسيه وجعلت لنفسها شعارا ) مصكر 
-للمصريين   وهي حركة كالعادة قصيرة النظر في دراسة االمكور 
وفكي -وراي روادها في وزارة بطرس باشا غالي انها غيكر مكالئكمكة

رايي ان السبب الرئيسي فذلك لكيكس قصكورا او عكدم قكدرة ولكككن 
الدافع االول لتلك الكراهيه كالعاده انه قكبكطكي وككيكف يكككون هكنكاك 

 والية لقبطي علي مسلمين
 89وفي تمام الساعة الواحدة ظهكرا يكوم -من اجل هذا الحقد والغل 

خككرج - 6861فككبككرايككر عككام 
بطرس باشا مكن غكرفكتكه فكي 
وزارة الككخككارجككيككه وقككد كككان 
يصحكبكه حسكيكن بكاشكا رشكيكد 

وايضكا عكبكد -وزير الحاقكنكيكه 
وبعد ان فارقهم -الخلق ثروت 
قكام فكتكي يكدعكي -بطرس باشكا

ابراهيم الكوردانكي والكذي قكام 
-بككاطككالق الككرصككا  عككلككيككه 
-فاصابه في صكدره وعكنكقكه 
 وتركه غارقا في دمائه

علي الفور استدعكي الكدككتكور 
حكيكث اخكرج -سعد بك الكخكادم

وحمل -الرصاصات من جسده
-الي مستشفي الدكتور مليتكون

طكبكيكبكا مكن  61واجتمع حوله 
 كبار االطباء في مصر

واصكدر  عندما وصل الخبر الخديو تاثر جدا وابدي حزنه الكعكمكيكق 
وقام بزيارته في حكجكرتكه وقكبكلكه -امراباتخاذ كل الوساتئل للعناية به

وملئت الدموع عينيه ولكن بعد اخراج الرصاصات ارتفعت حرارته 
 86صباح يوم االثنين   7واسلم الروح في تمام الساعة -طوال اليوم 
 6869فبراير 

وقد عقد مجلس الوزراء اجتماعا اعلن فيه الكنكبكا مكعكبكرا عكن حكزن 
وزرائه لفقدان هذا الفارس البارع وهكككذا اسكدل السكتكار عكلكي اول 

 عالما من علماء الخارجية-عمل بكل امانة - رئيس للوزراء قبطي 
وهكذا هو سيناريو الحقد الديني والذي مقياسة لكيكس الكككفكائكة ولكككن 

ولعل مصر الكمكحكروسكة مكازالكت -المعيار االول واالخير هو الدين 
ومكن هكو غكيكر مسكلكم ال  -ثوب التفرقة الدينيكه-ترتدي نفس الثوب 

مكانة له وان كان اعلم العلماء وهذا هو سر التخلف الكمكصكري الكي 
 االن

  
 والي اللقاء عزيزي القاريء مع فارسا قبطيا جديدا
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 1 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 (2الحياة الجديده )
 قصة بقلم جورج حبيب

 
 ملخص ما قد نشر العدد الماضي

مدام نبيله واوالده -مرقص واسرته
وكذللذن نذبذيذ  -مني - مدحت -امجد

-مينذا-واسرته مدام سوزي واوالده
كذذانذذا قذذد قذذر ا -بذذيذذشذذوي ومذذا ي

الهجرة الي امريكا. وبالفع  صلي لهم ابوناميذنذا كذاكذي كذنذيذ ذ ذهذم 
كما اتص  بابونا بيشوي -واعطي بعض اال شادات لهم قب  ال فر 

 اعي كني ة الشهيد ما جرجس بجنوب امريكا لذيذرعذاكذم  وحذيذا 
ويقدم لهم الم اعدات المطلوبذه. وبذالذفذعذ  قذام ابذونذا بذ ذقذديذم كذ  

 الم اعدات الممكنه
اما نبيذ  س ذكذي بذعذيذدا عذي -سكي مرقص وعائل ه بجوا  الكني ة 

اما نبي  سلذم يذفذعذ  وقذد -الكني ة. ال حق مرقص وزوج ه بالخدمة 
 ةكما قد سكي بعيدا عي الكني -اج  ذلن

 
 ( 2) تكمله ( )  الحياة الجديده 

 
مرت االيام سريعة وقد حص  نبي  علي سذكذي ولذكذنذه بذعذيذد عذي 

وكذا  قذد الذحذق اوالدة -الكني ة وكذا  ال يذري سذي ذلذن مشذكذلذة
بالمدا س علي ح ب مراحذلذهذم. وايمذا مذرقذص الذ ذحذق اوالده 
بكليات الطب والصيدله ولكي بعد عم  معادلذة بذيذي الذمذواد الذ ذي 

امذا االبذنذه الصذ ذري -د سوكا بمصر وال ي سيد سونها بامذريذكذا
سكا  البد لها ا  تبذدا -مني وقد كانت لم تكم  الثانوية العامة بمصر

ال نة الثالثة الثانوية مي اولها .وبعد حوالي شهر كذا  مذرقذص قذد 
مايك  وسي نفس الوقت كا  يلاكر المعادلة  بدا العم  مع الصيدلي 
وايما زوج ه نذبذيذلذة كذانذت تذعذمذ  كذمذد سذة -الخاصة بالصيدلة 

 م اعده وايما تد س معادلة ال د يس
مذيذنذا  وكا  مرقص قد ا تبط بالكني ة ودائما كانت وصذيذة ابذونذا 

لللن كا  ياتي الي القداس مبكرا كذو وزوجذ ذه -بمصر سي ذاكرته 
وقد حرص ا  يكو  اصحاب اوالده مي الكذنذيذ ذة -واوالده الثالثة 

 وليس مي خا جها
وقذد حذاولذت -الذكذنذيذ ذة مذ ذاخذرا  اما نبي  سكا  قد بدا ياتي الذي  

زوج ه سوزي ا  تاتي مبكرا كي واالوالد لكي حجذ ذه كذانذت انذه 
مذمذا -حوالي الثانيذة صذبذاحذا-ياتي مي عمله ك ائق تاك ي م اخرا 

دسعها ا  تطلب الم اعدة مي الكني ة ليحمركا احدا الي الكذنذيذ ذة 
حيث كي ال ت  طيع القبادة بعد وتح اج الي  خصة قيادة امريكية -
وكا  باص الكني ة قد حاول ا  يحمركا كي واالوالد  غم بذعذد -

ولكنها كانت تري انه البد لها ا  تاخل خذطذوة -الم اسة عي الكني ة
سي موضوع القيادة سهي سي حاجة الي شذرا  بذعذض م ذ ذلذ مذات 

وقذد جذعذلذهذا كذلا ا  ت ذال سذي -المن ل وكللن اللكاب الي عملهذا
-واخبروكا انه يوجد اخ بالكني ة يعم  سي تذعذلذيذم الذقذبذادة-الكني ة

واسذ ذطذاعذت بذجذهذدكذا -واتفقت معه ا  تبدا الحصص علي الذفذو 
الم واص  والصلوات ا  تج از اخ با  القبادة وا  تذحذصذ  عذلذي 

اال  ت  طيذع ا  -وكلا قد س ح لها ابوابا كثيرة م لقه- خصة القبادة
وايما -تش ري م  ل ماتهاوايما تلكب الي الكني ة ومعها االوالد

  sunday schoolليحمروا 
ومرقص ا  نبي  لذم يذعذد  مر حوالي شهر وقد الحظ ابونا بيشوي 

وسالوا سوزي عي ذلن وقد اضطذرت ا  تذقذول -ياتي الي الكني ة
 انه مش ول وياتي م اخرا

كا  نبي  قد تعرف علي مجموعة مي سائقي ال اك ي الذعذرب مذي 
خا ج الكني ة وكانوا قد دعوه الي ال هر معهم بحجة انهم يمكنذهذم 
-م اعدته سي ام الك تاك يا بال ق يط وكلا سيد  عليه دخال كبذيذرا
وبعد ذلن حاولوا ا  يشا كهم سي الشرب وح ي تحلو الجل ة علذي 

واوكموه عندما  سض انه ال داعي لذهذلا االنذ ذال  -ح ب تفكيركم
االمر اللي جعله يواسق بعد الحاحهم علذي -اللي عاش به سي مصر

وانذه ال -المشا كة سي الشرب وكلا مي باب ال فا يح كما اوكمذوه 
وكاس او اثنيي لي يذثثذرا سذي -مشكله مي جرا  شرب بعض البيرا

سذقذد -شي . وكانت سوزي قد الحظت اخ السا سي تصذرسذات نذبذيذ 
وعندما ت ذالذه عذي ذلذن -اكم  الكني ة ولم يعد يصلي مع االوالد 

كللن كا  قد وص  الي مرحلة اد اكه وتركذيذ ه قذد -يرد انه تعبا 
وكانت تحاول بذكذ  وسذيذلذة ا  -قل ا وكو يرجع الي البيت م رنحا 

الذي ا  -تخفي عي االوالد كلا المنظر وح ي ال يروه بهذله الذحذالذة
وكذا  قذد ذكذب الذي  حدث ذات يوم ا   اه احد االخوة بالكنيذ ذة 

سذقذد  1مح  مجاو  وكو يدخ  سي مح  الخمو  ليش ري خمرا ولل
قاب  كلا االخ البونا اللي اوصذاة ا  يذكذو  كذلا االمذر سذرا وال 

 عي ذلن وانه  اه اكثر مي مرة ي حدث مع احد 
سكر ابونا بيشوي كثيرا وقد تالم مي اج  ما  واه له كذلا االخ عذي 

وكذا  قذد عذ م ا  -وتمني ا  يكو  كلا الكالم غير صذحذيذح-نبي  
 يمع اسمه ويلكره علي الملبح وايما عند اخ يا  الحم 

وانه لم يذعذد يذراه -وكا  ابونا قد طلب مرقص سائال اياه عي نبي  
و د مذرقذص -وسذالذه مذا اذا كذا  يذراه-بالكني ة منل وقت طوي  

 واخذبذرنذي عذي االخذبذا -وقال لذه ابذونذا حذاول ا  تذ و ه-بالنفي
-ما ا  ان هي القداس يوم االحد وكا  نبي  لم يحمر الي الكنيذ ذة 
اذ -حاول مرقص االتصال بنبي  اكثر مي مرة ولكي دو  جذدوي 
-ا  نبي  قد سهم ا  مرقص سي ال عي عدم مجيئه الذي الذكذنذيذ ذة 

االمذر -لللن لم يكي يرد علي الموباي  عندمذا يذري نذمذرة مذرقذص
ولما كا  قد  اي سوزي زوجذ ذه واالوالد -اللي جع  مرقص قلقا

واجذابذت -وكذ  كذو بذخذيذر  بالكني ة سقد ذكب اليها وسالهذا عذنذه 
-وسهم مرقص ا  كذنذاك شذي  غذامذض-سوزي م لعثمة انه بخير 

وسكر ا  يطلب مي سوزي ا  تخبر نبي  ا  يطلذب مذرقذص سذانذه 
 مح اج اليه سي امر ما

وعذنذدمذا  جذعذت -سرحت سوزي ل لن الخطوه مي جانب مرقذص 
وحاولت ايقاذه واعط ه قطعذة  الي البيت وقد وجدت نبي  نائما مي 

وا  -مي قربا  الحم  واخبرته ا  ابونا ومذرقذص ي ذاال  عذلذيذه 
 مرقص طلب ا  ي ص  به المر ما

وسي داخذلذه انذه -حرك نبي   اسه بما معناه انه سي ص  به سيما بعد
وبعدكا حاولت ا  تلكر نبيذ  -وقد سهمت ذلن سوزي -لي ي ص  به

قذلذت بذعذديذي( -ولكنه عنفذهذا قذائذال ) كذفذايذة ز  -بكالمة مرقص 
ولم يكي امامها اال ا  تذدخذ  حذجذرتذهذا حذ ذي ال -وصم ت سوزي

 يراكا االوالد وكي تبكي مي جرا  صوته العالي وتعنيفه لها
-مر اسبوع والحظ مرقص وابونا ا  نبي  لم يحمر الي الكني ذة 

واخذبذر مذرقذص -كما لم يقم بمكالمة مرقص كما طلب مذي سذوزي
وكانت نصيحة ابونا لمرقص ا  يذلكذب الذي بذيذت -ابونا بما حدث
 اي مذرقذص ا  -وال  نبي  ال يرد عذلذي الذمذوبذايذ  -نبي  ويف قده

ي ال سوزي عي الميعاد الموجود به نبي  بذالذبذيذت وحذ ذي يذمذكذنذه 
واجابت سوزي انه بالنها  يكذو  نذائذمذا وحذ ذي -الحمو  ل يا ته

 الثانية عشره وبعدكا ي اد  البيت ويرجع حوالذي الذثذانذيذة صذبذاحذا
واح ا  مرقص سي الوقت سهو يعم  ايما بالنها  وح ي الذخذام ذة 

للا سال انه سياتي اليه يوم االحد بذعذد الذقذداس اي حذوالذي -م ا ا
 حبت سوزي بذللذن سذرحذة سذهذي تذري سذي -ال اعة الثانية عشره

يذوم  وعلي الفو  اخبرت نبي  انه سياتي -مرقص اخوة ومحبة لهم
وقذد سذعذدت -وتظاكر نبي  بالفرح الج  كله الذ يذا ه -االحد ليراه

سوزي بللن وحاولت ا  تعد تذو تذة لذ ذقذدم مذنذهذا لذمذرقذص عذنذد 
مر االسبوع وجا  يوم االحد وذكبت سوزي باالوالد الي -حمو ه

الكني ة وحمرت القداس وبذعذدكذا مذبذاشذرة  جذعذت الذي الذبذيذت 
ومذا ا  سذ ذحذت بذاب الذمذنذ ل اال -ان ظا ا لمجي  مرقذص الذيذهذم
وسذكذرت مذاذا -وقد صدمت مي ذلن -ووجدت نبي  قد غاد  البيت 

االمر اللي جعلها تم ن بموبايلذهذا طذالذبذة نذبذيذ  -س قول لمرقص 
وسال ه كيف خرج ومرقص سيذاتذي الذي الذبذيذت لذ يذا تذهذم كذمذاا 

و د نبي  بذ ذيذر الذحذقذيذقذه انذهذم طذلذبذوه -اخبرته االسبوع الماضي
ولكي لذم يذكذي -ولم تق نع سوزي بها الكالم-والمر كام بالعم  سجاة 

 بذعذد ا  اصذبذح نذبذيذ  مذعذ ذادا عذلذي الذكذلب-امامها اال الصذمذت
سكرت كيف س  صرف سي كلا الذمذاز  ومذاذا سذ ذقذول لذمذرقذص 

وما زاد ح نها ا  ابن ها الص يذرة كذانذت -عندما ياتي وال يجد نبي 
قد سمعت ابوكا ي ص  باحد اصحابه العرب طالبا منه ا  يذخذرجذا 

اذ لم تذكذي تذحذب ا    -معا. زاد كلا ال صرف سوزي غما وح نا 
-يعرف االوالد شيئا عي والدكم انه يكلب وي صرف بهله الطريقذه
وكانت قد ام كت بموبايلها وطلبت مذرقذص واعذ ذل ت ا  نذبذيذ  

واد ك -ليس بموجود سقد اضطر لم اد ة المن ل ذاكبا الي الذعذمذ 
مرقص ا  نبي  يذ ذهذرب مذنذه. و جذع الذي ابذونذا و وي لذه كذ  

واخبر مرقص انه سذيذلكذب -االمر اللي جع  ابونا يفكر -ماحدث 
ولذكذي -الي من ل نبي  وحده يوم االثنيي ال ذاعذه الذحذاديذة عشذرة 

النه ا اد ا  يذكذو  -ابونا لم يخبر نبي  وال سوزي عي زيا ته لهم 
 االمر مفاجاة وح ي ال ي هرب نبي  مي مقابل ه

وبالفع  اخل ابونا العنوا  وكانت سوزي بعملها واوالد قذد ذكذبذوا 
وكا  ترتيب مي  بنذا ا  نذبذيذ  -الي مدا سهم ونبي  بالمن ل وحده

سي ذلن اليوم كا  قد اس يقظ مي النوم حوالي العاشرة واخل ي حدث 
وكا  ابونا قد وص  الذي الذبذاب وسذمذع -الي احد اصحابه العرب 

االمذر -مكالمة نبي  وما بها مي الفاظ وكلمات غير م يحية بذالذمذره
وقذام ابذونذا بذد  -اللي جع  ابونا يح   لما وصذلذت الذيذه االمذو 

لل -جرس الباب ولم يكي بخيال نبي  ا  الواقف علي الباب كو ابونا
ت ير وجهه ولكي ابذونذا قذام -س ح الباب علي الفو  ليجد ابونا امامه

بمعانق ه وقد الحظ ابونا  ائحة الخمر االتيه مي سم نبي  علي غذيذر 
وجلس ابذونذا واخذل ي ذال -الحاجه.  حب نبي  بابونا علي ممض

واجذاب نذبذيذ  انذهذا -ولماذا لم يعد ياتي الي الكني ذة-نبي  عي حاله 
 ظروف العم  وانه ليس لديه وقت للحمو 

وذلذن كذروبذا  جلس ابونا وكا  نبي  يود ا  تن هي الجل ة سريعذا 
وكذا  -ولكي ابونا جلس وساله عذي احذوالذه -مما سيواجهه به ابونا

وطلب مي نبذيذ  ا  -ابونا قد طلب ا  يصلي صالة تبرين المنازل 
-يشع  الشو ية وا  يقوم بالرد عليه المردات الخاصة بالشمذام ذة
وبدا ابونا الصلوات وبعدكا اخذل الذمذا  و ش سذي جذمذيذع ا كذا  

وظي نبي  انه بعد ذلن سينصرف لكي ابونا تابذع الذجذلذوس -المن ل
وت ائ  عي اصحذابذه الذمذقذربذيذي لذه -سائال نبي  عي ظروف عمله

ولم ي  طع نبي  ا  يكلب علي ابونا سلكر البونا االسما  -واسمائهم
وعلق ابونا بانه يمكننا ا  نحب -وقد الحظ ابونا انهم غير م يحييي

الجميع ولكي كناك خذط احذمذر مذعذيذي يذجذب الذ ذوقذف عذنذده سذي 
المعامالت وخاصة اسرا  اسرتنا وتبادل ال يا ات وخلذط اوالدنذا 

وما ا  ذكر ابونا كله االمو  اال وغمب نبي  مذ ذهذمذا -مع اوالدكم
وكاجم -زوج ه سوزي انها شهرت به ونقلت له صو ة غير حقيقيه

كو ليه ان م عاي يي تقفلوا علذيذنذا ولذيذه -ابونا دو  ا  يشعر م  ائال
الكني ة  ب نا علي االن ال  وعدم اخل ايذة -ان م بس اللي دايما صح
مفروض نذحذب جذمذيذع الذنذاس ونذ ذعذامذ  مذع -خبره مي االخريي 

ثم علي صوته مهاجما ابونا وقائال كفايذه بذقذي تذدخذ  سذي -جميعهم
وكا  صوته قذد بذدا -حياة الواحد ان م خنق ونا سي مصر وكما  كنا

صمت ابذونذا ولذم يذجذب ولذكذي غذلذبذ ذه دمذوعذه -يعلو اكثر واكثر
بعدكا صمت نبيذ  -وت اقطت علي لحي ه البيما  وكو شيخ وقو  

ولكي ابونا طلب ا  يقذرا لذه الذ ذحذلذيذ  -ووضع  اسه الي اال ض 
وكا  معه زجاجة زيت قام برشمه بها وطلب اليه م رجيا ا  يذراه 

وبذا كذه واضذعذا الصذلذيذب عذلذي  اسذه -بالكني ذة االحذد الذقذادم 
 وانصرف.

بعد ذلن غاد  نبي  المن ل اذ قد اتص  به احد االصدقا  طالذبذا ا  
سذذمذذمذذي سذذريذذعذذا وقذذبذذ  ا  تذذرجذذع -يذذ ذذقذذابذذال بذذاحذذد الذذكذذاسذذيذذهذذات 

ولكنه والنه كا  م ذعذجذال سذقذد ن ذي -واالوالد مي الكني ة سوزي 
تليفونه وممي.  جعت سوزي مي الكني ة واالوالد الذي الذمذنذ ل 
ولم تجد نبي  ولكي الحظت  ائحة البخو  ال ي ملئت المن ل حيذث 
صلي ابونا صالة تبرين المنازل كما الحذظذت وجذود اثذا  الذمذا  

وسذهذمذت ا  ابذونذا حمذر -اللي  شه ابونا سي جنبذات الذحذجذرات
 وسرحت الج  كله الخطوه ساكيد س كو  سبب بذركذه لذلذبذيذت كذلذه

وما ا  وقفت قليال ح ي    موباي  نبي  وذكبت الي مكانه لذ ذجذد  
وس حت الموباي  لع  امرا مهذمذا -ا  شخصا ما قد ا س   ساله له 

ولكي سوجئت ا  الذرسذالذه بذهذا سذديذو -يح اج منها ا  ت صرف سيه
ولم تكي تد ي او ت خي  ا  تص  االمذو  -غير مناسب وغير الئق

 وسريعا اغلقت الموباي  ح ي ال تراه االوالد-الي كلا الحد
 جع نبي  بعد ذلن م اخرا ولكي سوزي لم تكي ل ري النوم عينذاكذا 
بعد ا   ات ما بالموباي  واح ت بالذخذطذر الذقذادم عذلذيذهذا وعذلذي 
االسرة كك  وتا ة كانت تبكي وتا ة تذحذاول ا  تصذلذي لذعذ    

 يرسع كله ال مة عنهم ويرجع نبي  عي مصاحبة كثال 
وكذانذت قذد بذاد ت -وعاد نبي  بعد من صف اللي  ووجدكا لم تذنذم 

ولكنها لم يجبذهذا -وسال ه عي ابونا ما اذا كا  قد حمر الي المن ل 
عي كلا ولكي باد كا قائال ا  بعد غدا الثالثا  سياتي الذي الذمذنذ ل 
-صديقه محمود واسرته وكللن عال  واسرته ل يا تهما بذالذمذنذ ل

كذيذف -وما ا  سمعت سوزي ذلن اال وقد انصعقت وصاحت قائلة 
بعدكا لم تذد ي اال ويذد نذبذيذ  قذد -ت مح لهثال  ا  يدخلوا من لنا 

وصذاح بصذوت عذالذي االمذر الذلي جذعذ  -صفع ها علي وجهها 
االوالد يقومو  مي النوم من عجيي علي الصوت العالذي وخذاصذة 
البنت الص يرة ما ي وال ي ا تذفذع صذوت بذكذائذهذا عذنذدمذا  ات 
والدكا يدسع االم علي اال ض مرددا )انا اصحابي يجيوا اي وقذت 

 عاجبن عاجبن موش عاجبن الباب يفوت جم (-
بكت سوزي ولكنها ك مت ك  مشاعركا وتوقفت مي اجذ  االوالد 
وحاولت ا  تعيد اليهم الطمانينة ليذعذودوا الذي سذراشذهذم ويذكذمذلذوا 

ولم يذ ذيذركذا سذقذد  بعدكا انطرح نبي  علي الفراش بمالب ه -نومهم
 كا  سي حالة سكر كام 

مرت االيام وكانت مني ابنة مرقص قد اخ ا ت بذعذد ا  حصذلذت 
  fashion design علي الثانوية العامة ا  تد س كو سا سي 

سذنذة  وكانت قد اممت سنة منهما ولم ي بق لهذا اال -ومدته سن ا  
لللن كانت تن ل يوميا لذ ذكذمذ  -وخاللها تقوم بعم  مشروع عملي 

وقذد -وقد كا  معها سي نفس الدسعة شذاب امذريذكذي -ذلن المشروع
-مذهذنذدم سذي مذالب ذه -وكو ح ي االخال  -الحظت اك مامه بها 

وكا  قد دعاكا اكذثذر مذي مذرة الخذل الذقذهذوة مذعذا -وكوكاثوليكي 
وخاصة مي اج  ال فاكم بشذا  مشذروع الذ ذخذرج اذ انذهذمذا كذانذا 

وكانت مني مي ناحي ها قد اعجبت بشخصي ه وخاصة -شريكيي سيه
 انه اميي وصاد  سي معلوماته

االمر اللي جع  مني تخبر والدتهذا نذبذيذلذة -تطو ت العالقة بينهما 
وال  نبيلة كانت صديقه البذنذ ذهذا وكذانذت قذريذبذة -عي تلن العالقة 

سهي كثيرة الجلوس معها وكثيرا ما تعطيها وق ا للذ ذحذدث -منها جدا
اذ كثيرا ما -اليها وكي دائما ت معها بش ف واك مام ودو  مهاجمة 

ي ناقشو  سي امو  كثيرة ولكي بالرغم مي اخ الف وجهات النذظذر 
قذلذلذت مذي  لم يحدث يوما ا  اح دت نبيله علي ابذنذ ذهذا وال يذومذا 

وانما كا  الحوا  بينهما ياخل صفة الذهذدو  -اسكا كا وال تصرساتها
للا لم يكي كذنذاك اي مشذكذلذة ا  -ويحم  بيي طياته المودة والحب
 تخبر والدتها عي عالق ها بجو 

كانت مني مع ادة الجلوس مع والدتها وقت العصر سي يوم ال ذبذت 
والنه عطلة وكانت نبيله تمفي علي الجلذ ذة طذابذعذا جذمذيذال مذي 
ال مي  والهدو  خاصة عندما تقوم باعداد الن كاسيه والذلي تذعذشذقذه 

ومع الن كاسيه قطعة مي البالك سو ست وكي غنذيذة -مني مي يدكا 
ووجدت مني الفرصة سانحذة -بالشيكوالته وال ي تعشقها مني كللن

 -وسالت نذبذيذلذة-ل خبر امها عي موضوع جو  وتفاصي  عالق هما 
دا امذريذكذي  و دت مني قائلة الال -مني بهدو  ك  جو  مصري 

كانت نبيلة مي داخلها وكمذشذاعذر االم تذخذاف مذي تذلذن -كاثوليكي
وكا  لذديذهذات خذلذفذيذة لذكذثذيذر مذي  -ال يجة المخ لطه وال تفملها

لذد جذة -ال يجات لبنات وقد انفصلوا وغالبا لم تنجح كله ال يجات 
وقد كا  ابونا مينا بمذصذر -انها كانت تعرف ذلن ح ي وكي بمصر

ينصح كثير مي الف يات ابنا  الكني ة والالتي ي قدم لهي شبذاب مذي 
وسذكذرت اذا كذا  ذلذن كذو -المهجر بعذدم قذبذول تذلذن الذ يذجذات 

سكم يكو  االمذر -ابونا مي الشباب المصري اللي بالمهجر  موقف 
 اذا كذذذذا  شذذذذابذذذذا امذذذذريذذذذكذذذذيذذذذا وايمذذذذا كذذذذاثذذذذولذذذذيذذذذكذذذذي
لكي نبيلة لحكم ها لم تبدي اي اس يا  سي اول االمذر ولذكذي ا ادت 
ا  ت رك م احة لل فاكم مع مني وخاصة ا  االمر سي بداي ه وليس 
 لذذذديذذذهذذذا الذذذكذذذثذذذيذذذر مذذذي الذذذمذذذعذذذلذذذومذذذات عذذذي الذذذمذذذوضذذذوع

-حبيب ي ك  تعرسيي شيئا عذي عذائذلذ ذه-وباد ت نبيله مني م  ائله 
ولكي اللي اعرسه انذه يذعذيذ  -و دت مني ال ال اعرف شيئا عنهم 

وكو ال يراكم اال سذي -واباه وامه منفصال  منل س رة طويلة -وحده
-وا دست مني ولكنه مل   م وذو اخذال  مذمذ ذازه -المناسبات سقط 

 ولم ا اه يوما يشرب او يدخي
اب  مت نبيلة لطريقة الدساع ال ي تداسع بها مني عي جو  وسذهذمذت 

وبعدكا مذبذاشذرة سذالذت مذنذي والذدتذهذا عذي  ايذهذا -انها مق نعة به
انا ليذس لذدي مذانذع ولذكذنذنذا سذي بذدايذة -واجابت نبيله -بالموضوع

الموضوع وال داعي لل عج  سيل منا وقذت حذبذيذبذ ذي حذ ذي نذد س 
-ووالذدك واخذواتذن -وايمذا نصذلذي ونذاخذل  اي ابذونذا -االمر 

وا  يكو  بي ن بي ا م يحذيذا-سجميعهم يحبونن وي منو  لن ال عادة
 ايذذه-و دت مذذنذي عذذلذي الذذفذو  -لذكذذي عذذنذذدي مذذلذذحذوظذذه اولذيذذه -

واجابت مني انا اعلم ا  -اجابت مني الم يلفت نظرك انه كاثوليكي 
وا  الكني ة القبطيه اع رست بذمذعذمذوديذة -كلا االمر لم يعد مشكلة 

الكاثولين وال داعي العادتها.  دت نبيله بهدو  حبيب ذي كذلا لذيذس 
-صحيحا واذا سيه نصيب البد لجو  ا  ي عمد بالكذنذيذ ذة الذقذبذطذيذه

 وقالت مني ال اع قد انه سيكو  لديه مشكلة سي ذلن
وال مذانذع ا  تذدعذوه لذيذاتذي -اللي سيه الخير بعمله  بنا-قالت نبيله 

سرحذت مذنذي كذثذيذرا بذمذواسذقذة -ل يا تنا وح ي ن عرف عليه عائليا
وطلبت مي والدتها ا  تفاتح والدكا سي االمذر -والدتها علي ال يا ه 

وضذحذكذت نذبذيذلذه -وذلن نظرا لخجلها مي ا  تف ح معه الموضوع 
-وقالت لمني جريت االيام وبقي ي ت ك في مي بابذا يذا قذطذه-كثيرا 

 اوك حبيب ي.
 البقية العدد القادم



   51٠٢أغسطس  52   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

01 

 
 
 

 عرض من : جون كرياقوس
 

البابا تواضروس يهدي سيارة الببباببا دب بوثة الب بالب  
 إليبرادية أسيوط

أهدى قداسة البابا تواضروس الثانى بااباا اكساراةاد  اة 
وبطر رك الررازة المرقسية احاد  الساياا ال الاثا   
التى كانت تخص قداسة البابا المتةيح مثاثاا الارحاماال 
األنبا شةودة الثالا هاد اة ب اباراشاياة أساياو    ار  
بذلك األنبا  ؤانس أسقف أسيو  وتوابعها و قال : الياو  

 االااماا  بياار  سااعااياادة ليااعاا   3102  ااولاايااو 32
المطرانية بو ول احاد  الساياا ال الاخاا اة والاتاى 
 افاقات قاداساة الابااباا الاماتااةاياح األناباا شاةاودة الاثاالااا 
واستخدامها في اناتاقاابتاة وتالاركااتاة الاماخاتاثا اة  لاى 

أ ا  قال األنبا  ؤانس ذلاك  2ا براشية أسيو  مةذ قرابة 
فى أثةاء لقاء خدا  اليابااإ  ااداد  وثااناو  لاراةاا اس 
مد ةة أسيو  وقرى شرق وغرإ والذ  دا ل كاثاماتاة 
الروحية حول الخاد  س ير المسياح فاى حراو  أكاثار 

خاد  و خادمة وماماماآل اءبااء الاماتااباعايان  0011من 
لاالااقاا  هااذة الااخاادمااة   مااقاادمااا اليااراار لااقااداسااة الاابااابااا 

 تواضروس الثانى اثى  اا تة وملبتة
 

اكتشاف بقايا مدي ة وجزء من معبد في خليج أببويبيبر 
 باإلسك درية

أنهت البعاثاة األثار اة الاماألار اة األو وباياة  الاتااباعاة 
لثمعهاد األو وباى لارثاا  الابالار اة  أااماال الاماوسا  
األثرى فى موقآل أ  ل مد ةاتاى كااناوإ وهاياراكاثاو  
الغا قتين فى خثيج أبى قير باكسرةد  ة  والذى استمر 
قرابة شهر ن  وأااثان   اهااإ فاهاماى    اياس اكدا ة 
المركز ة لرثا  الاغاا قاة  أ  عاماياآل أااماال الابالاا 
البلرى أعر ت باستخدا  أحد  عهاز مساح ماقاطاعاى 
 ةق   وً ا ان اليواهد األثر ة الراقدة فى قاع البالار 
أو المدفونة أس ثه وقاال فاهاماى  فاى باياا   أماس     
أامال المسح فى موقآل أ  ل مد اةاة كااناوإ أسا ارل 
ان اكتياف بقا ا مممواة من األبةاياة تاماةاح الاماد اةاة 
امتدادًا آخر نلو المةوإ لمساافاة كاياثاوماتار  ااثار باه 
اثى بقا ا ميةاء ومممواة أواٍ  فاخاا  اة مان الاعاألار 
الألاوى وام ل ذهبية ومعدنياة  وحاثاى ذهاباياة مان 
خوات  وأقرا  وام ل برونز ة من العألر البطثماى  
وام ل ذهبية من العألر البايازناطاى  ماا  ارعاح أ  
المد ةة كانت مأهولة بالسرا  فى ال ترة ما بايان الاقار  
الرابآل قابا  الامايا د والاعاألار اكسا مناوقاال فاراناك 
عود و    يس البعثة     الباعاثاة اكاتايا ات عازًءا مان 
معبد مدمر بالرام  فى أ  ل مد ةة هيراكثاياو   وهاو 
 عد المعبد الر يسى لثمد ةة )آمو  عرإ(  والعد د مان 
األوانى ال خا  ة الخا ة بالتخز ن وأواناى ماا ادة مان 
القرنين الثالا والثانى قب  المي د  وام ل باروناز اة 
من األر المثك بطثميوس الثانى  وأعزاء مان أاامادة 

أماتاا  داخا  قااع  2دو  ة ظثت مل وظة اثى اما  
 البلر 

 

إطالق اسمه على عدث من المياثيبن وتمبمبيبث تبمب با  
له.. أسوان تحبتب بي ببمبلبو البقبلبو  البدكبتبور مب بد  

 يعقو ..  
مثك القثوإ أسطاو ة الاطا  

العالمى عرا  الاقاثا  السايار 

الاادكااتااو  مااماادى  ااعااقااوإ  

 اح  و اس  البسمة ااثاى 

وعوه البسطاء الذى أ بح بتا  خه اللاافا  مان خا ل 

بألماته البيراء اثى البير ة عمعاء أساطاو ة  اباياة 

 توا ثها األعيال عيً  بعد عي   وليرو  باذلاك اا ماة 

بااا زة فااى ذاكاارة الاامااألاار ااياان والااعاارإ واألفااا قااة 

وفى سبي  ترر   هاذا الاةاماوذم الامايارف     واألعان 

الدكتو  ممدى  عقوإ  مثك القثوإ   قو  الماسالاولاو  

بملافظة أسوا  حاليًا بتألمي  تاماثاال لاتاخاثاياد ذكاراه  

ولتة يذ ذلك التقى الثواء أحمد  براهي   ملافا  أساوا   

بالدكتو  اباد الاعاز از فاا وق    اياس قسا  الاعاماا ة 

باألكاد مية  وبلرو  الدكتو  اطا هللا حياد    اياس 

فرع األكاد مية  والعميد أ من  ضا    اياس الاماد اةاة  

وذلك فى   اا  حارا الامالاافاظاة ااثاى ابساتاعااناة 

بااالاالااثااول واألفاارااا  اببااتاارااا  ااة لااثااهااياالااال الااعااثااماايااة 

وابستيا  ة المتخألألة  خا ة األكاد مياة الاعارباياة 

وخا ل الاثاقااء  تا    لثعثو  والترةولوعيا والةق  البلرى

ارض لوحال تألميمال مياروع تاطاو ار وتامامايا  

ميدا  مألر الطايارا  والاذ  ساياتا  تالاو اثاه لامايادا  

الدكتو  ممدى  عقوإ  وهو مألم  اثى أساس وضاآل 

تمثال عرا  القث  العاالاماى باوساطاه وتساثايا   ضااءة 

مةعرسة اثى وعهه من أس   مياه الةافو ة التاي حاولاه 

ليليطه أحواض الز ع والو ود بألوا  متةاسقاة  كاماا 

شم  التألمي  تممي  الاماز ارتايان الاتاى أماا  وخاثاف 

التمثال  وأ ًرا تسثي   ضااءة ماتاواز اة ااثاى واعاهاة 

ملرمة أسوا  اببتدا ية كخث ياة ماعاماا  اة فارااوناياة  

بااكضاافااة  لاى وضاآل ماظا ل ماثاونااة اااثاى عااانابااى 

كااو نااياال الااةااياا  كتاااحااة الااماامااال أمااا  الاامااوا ااةااياان 

مان   والسا لين ل ستمتاع باهاذه الابااناو اماا الاماماالاياة

عانبه  قال الدكتو  ملمد زكر ا  مد ر ماركاز مامادى 

 عقوإ لثقث  بأسوا      المركز  ستعد لاوضاآل حامار 

األساس كنياء أول مركز ألبلا  القاثا  باماألار فاى 

فادانًاا  وهاو  23مد ةة أسوا  المد دة  قآل اثى مساحة 

مباٍ  أحدها  دا ى  4مركز ا عى مترام   ترو  من 

واءخر  بى والثالا لألبلا  واألخير ماباةاى لاتاوفايار 

 قامة لثعامثين وألهالى المرضاى باالاماماا   وسايارفاآل 

سار ار   211سر ر  لاى  011الطاقة ابستيعابية من 

ومن المقر  أ   قاو  ااثاى تألامايا  الاماركاز الاماد اد 

مألما  هاةادساى  "Norman Fosterالثو د مهةدس "

ساةاوال  0أو  2بر طانى  ومتوقآل ابنتهاء مةه خ ل 

 نظًرا أل  العم  سيقو  بةسبة كبيرة اثى التبراال

  

ممر واالتبحباث االوروببى يبتب بقبان عبلبى مشبروعبا  
فبى مب باال  الب بايبة والبمبيبا   0101مستقبلية لعام 

 والت ارة واالست مار
اقد الدكتو  ملمد شاكار  وز ار الاراهاربااء والاطااقاة 
المتمددة  والدكتو ة سلار نألار  وز ارة ابساتاثاماا  
والتعاو  الدولاي  والاثاواء مالاماود شاعاراوى  وز ار 
التةمية الملثية  والدكتو ة  اسمين فؤاد  وز رة البيالاة  
وال ر   ماهااإ مامايال    اياس هايالاة قاةااة الساو اس 
و  يس المةطقة ابقتألاد ة لقةاة السو س  اعتمااا ماآل 
الس ير ا  ا  سو كوش  س ير ابتلاد ابو وباى لادى 
القاهرة  بلاراو  ماماثاثايان اان وزا ال ابساتاثاماا  
والتعاو  الدولي واكساراا  والامارافا  والاماماتاماعاال 
العمرانياة  والاباتارول والاثاروة الاماعادناياة  والاماوا د 
الامااا ايااة والار   والااتاخااطاايا  والااماتااابااعاة واك اا   
اكدا    والمالية  والز ااة واساتاألا   األ اضاي  
والتما ة والألةااة والتةمية الملثية والبيلة والاماةاطاقاة 
ابقتألاد ة لقةاة السو اس وذلاك لابالاا الاماياروااال 

   3131المستقبثية بين مألر وابتلاد ابو وبى لعا  
وبلا ابعتماع  الميرواال المستقبثية فى قاطااااال 
الطاقة والمياه والتما ة والتةمية الملثية والماةاتاظار أ  

مثيو   او و فاى  001 دامها ابتلاد ابو وبى بةلو 
 لاى  3102ا ا  الاداا  الاماوحاد خا ل الا اتارة مان 

   مثيو   و و    011بقيمة  3131
 

 وزارة اله رة تؤكد: ال يوجد اض هاث لأليباط 
أكدل وزا ة الهمرة وشالاو  الاماألار ايان فاي  

الخا م  أ  القيادة السياسياة تاعاتابار أباةااء الادولاة فاي 
الخا م نسيج واحد ووحدة واحدة  وترفا  مألاطاثاح 
"أقبا  المهمر"  والقيادة ترف  التميياز باياةاها  ااثاى 
أساس د ةي    وحس   لي ة الدستاو   فا   الاوزا ة 
ن ت بيدة أ  مزااا  اان أ  اضاطاهااد لاألقاباا  فاي 
الداخ   مؤكدة أنها ستعم  اثى تيري  مممواة ااما  
لثرد اثى كافة الياا اعاال الاتاي تاثاا  اان مألار فاي 
الخا م  ونق  المعثومال اللقيقية     ُاذكار أ  وزا ة 
الهمرة شا كت في فعاليال ابحت ال بيهر الالاراا ة 
المألر ة هةاك  وفي   ا  ناماا  الاماالاياة الاماألار اة 
المؤثر في الممتمآل الاراةاد  لاتاعار اف الاعاالا  باتاا  ا  
مألر    وشددل الوزا ة خا ل مياا كاتاهاا ااثاى أ  
اللرإ الخا ة باليا عال تتطث  سراة الرد وكياف 

 اللقا   
 

األنبا موسبى يبوزج جبواابز الب باابزيبن فبي مبهبرجبان 
010٢ 

قال الاماركاز اكاا ماي 

لااثاارااةاايااسااة الااقاابااطاايااة 

األ ثوذكسية     األناباا 

مااوسااى  أسااقااف اااا  

اليبااإ  واألناباا بايامان 

أسااقااف نااقااادة وقااوا  

واألنبا  وساإ األسقف العا  باألقألر  قااماوا باتاوز اآل 

الرؤوس والد وع ااثاى الا اا از ان باالاماراكاز الاثا   

    وأشا  بيا   اد  اان 310٢ابولي  في مهرعا  

المركز اكا مي  لاى أ  الا اا از ان مان ا اباا شاياال 

الاي الاماساةايان والا الاال  KG1الألعيد ابااثاي )مان 

الخا ة( وذلك براتاد ا اياة   اياس الاما  اراة الاماثايا  

بابقألر  وتا  تاوز اآل الاراؤوس وسا  فارحاة عاماياآل 

الميا كين والالاراو  مان أسارها   كاماا تا  تاوز اآل 

كاؤوس وشاهاادال الاتاماياز لا  اباا شاياال الاماتامايازة    

وأضاف البيا : "كما  ثي نيافة ابنبا ماوساي وناياافاة 

ابنبا بيمن   ة العيية باراةاياساة الياهاياد اساتا ااناوس 

والقي كثمة  وحية ليع  قوا  ووزع ابنباا ماوساي 

 ابف اس  فا ز 01"دلي  ال ا ز ن " و لو  حوالي 

 

جونسون: أصولي ممريبة وجبدي كبان مبزارعيبا فبي 
 ممر

    يا  رايس وزراء بري بانبيباو ببوريبس جبونسبونو
عده كا   عم  مزا ع قطن بالدلتا في مألر  وأضااف 
فااي حااوا  ساااباا  لااه مااآل اكااا مااي شاار ااف ااااماار  
ببرنامج " لد  في مألر" أ  أ وله مألار اة حاياا 

  وتااباآل  "لاد اةاا 0220ام  عده مزا ًاا لثقطن ااا  
ا قال  داقة مآل مألر مةذ أمد  و    وأنا هاةاا أل  
مألر تمث  لي عانبًا شخأليًا أل  أعاداد  الاتاقاوا هاةاا 
في القاهرة  وعد  كا  مزا ًاا لثقطن في الادلاتاا ااا  

"  مستطردًا  "عد  كا   مثس في ابساتاراحاة 0220
بأحد ال اةاادق هاةاا  ومارل عادتاي باماوقاف أقاد  فاياه 
شخص اثى مرا قتها وكانت تماياد الاماودو  فاقاامات 
بررإ هذا اليخص  وبعد هذا الاماوقاف  قار  عاد  

أنها السيدة المةاسبة لاه  اا قاتاي باماألار قاو اة ولاهاا 
 عذو  شخألية" 

  
البابا تبواضبروس يبتبراس الباكبر  السب بويبة لبالنبببا 

 ابي انيوس رايس ثير ابومقار
 ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني  بابا ابسرةاد  اة 
بطر ارك الارارازة الامارقساياة غادا الاماماعاة   قاداس 
الذكر  السةو ة األولى بساتاياهااد األناباا ابايا ااناياوس 
أسقف و  يس د ر أبو مقا  بواد  الةطرو  الذى قاتا  
فى  وليو العا  الماضاى و ياا كاه اادد مان ماطاا ناة 
وأساق ة المممآل المقدس و هبا  الاد اروباالاتازامان ماآل 
تثك الذكرى  أ د  الد ر كتاباا حاما  ااةاوا  "األناباا 
 بي انيوس الذ  أح  الرهبةة"   ر د فيه حقيقة كاياف 
ااش األسقف اليهيد لثرهبةة وأخثص لاهاا وماال مان 

المد ر بالذكر ا  ابنبا ابايا ااناياوس ااثار ااثاياه وأعثه 
  وكيا ات 310٢مان  اولاياو  32مقتاوب  او  األحاد 

التلقيقال أ  القاتثين هما الراهابايان أشاعايااء الاماقاا   
وفثتاؤوس المقا    وقرت ملرمة عةاا اال دماةاهاو  

ب اداماهاماا شاةاقًاا باعاد  3102أبر    34 و  األ بعاء 
 حالة هيلة الملرمة أو اقهما  لى م تي الممهو  ة فاي 

  3102شهر فبرا ر 
 

الكب بيبسبة األرسبو كسبيبة 
الرومانية تبمب بط بب بلبة 
ويبببمبببببببلبببدون لبببلبببتببب بببس 

 المليب الب ريركى
كاياة رشهد مقار الاباطار ا

األ ثودكسية الارومااناياة 
الخميس الامااضاي حا ا  

ترر   بطثة التةس الرومانية سيمونا هاالايا  الالاا اثاة 
, وقاد ماةاح  3102اثى بطولة و مبثدو  لاهاذا الاعاا  

ابنبا دانيال بطر ا ك الرةيسة الرومانية خا ل الالا ا  
البطثة سيمونا الألثي  البطر ركى لثعثماانايايان أضاافاة 
الى الطبعة الملو ة لثرتاإ المقدس تقاد اراً كناماازاتاهاا 
فى لعبة التةس و اترافها العثةى ب  مانها المسيلى أماا  

وقد سب  ومةلت الدولة ال ابة سيمونا ا فاآل     المميآل
األوسمة الرومانية ) وسا  نممة  ومانيا (  ضافاة الاى 
مةلها شارف حاما  ااثا  با دهاا فاي ماقادماة الاباعاثاة 
الرومانية التي ستيا ك في دو ة األلاعااإ األولاماباياة 

   ,3131الألي ية المقبثة بطوكيو اا  
تريية الحارس الشخمبي لبلببباببا تبواضبروس لبرتبببة 

 لواء
ضمن حركاة تاةاقا ل اليار اة الساةاو اة  
وفي سعيها المستمر لاماواعاهاة الاتالاد اال 
األمةياة الاراهاةاة  قاامات وزا ة الاداخاثاياة 

بترقية العميد امرو ازل  الراب  بوحدة الالاراساال 
الخا ة التابعة لوزا ة الداخثية  واللا س الياخاألاي 
لقداسة الباباا تاواضاروس الاثااناي  بااباا اكساراةاد  اة  
وبطر رك الررازة المرقسية   لاى  تاباة الاثاواء وكاا  
الثواء امرو ازل اللا س اليخاألاي لاقاداساة الابااباا 
شةودة الثالا  وبعد نياحته   رم  "ازل" حاليا مهامه 
اللراسية مآل قداسة البابا تاواضاروس الاثااناي وكاانات 
وزا ة الداخثية قد قامت بلركة تاةاقا ل واساعاة  تاعاد 

 03004األضخ  من نواها  حيا شمثت ترقياة وماد 
ضابطا من  تبة م ز  أول وحتاى  تاباة لاواء  وناقا  

 31مساادًا لمختاثاف قاطااااال الاوزا ة  و 32وندإ 
 مد ًرا لألمن 

 
رفع حالة ال وارئ القمو ".. ما ا يع ي انبخب با  "

 مليارا  متر مكعب؟ 5إيراث ال يل 
أاثةت لمةة تةاظايا    اراد ناهار الاةايا  باوزا ة الار   

السبت  الموقف الما ي لث يرا  هاذا الاعاا  ناظارا  لاى 

مثيا ال متر ماراعا   0انخ اض اك راد الما ي حوالي 

 ان العا  الامااضاي بالاسا  باياا  الارساماي لاثاوزا ة

وأاثةت وزا ة الر    فآل حالة الطوا ئ القألوى في 

كافة ملافظاال الاماماهاو  اة  خا ل الا اتارة الاماقاباثاة 

وتوفير ابحتياعال الما ية لثب د وبأل ة خاا اة مايااه 

اليرإ؛ لمواعهة الطث  اثى ابستخدامال الماةازلاياة  

ا وة اثى المتابعة الدو  اة لار اد ماخاالا اال األ ز 

وشاادد اااثااى أهااماايااة اسااتااعااداد وحاادال الااطااوا ئ 

وابستمرا  في  فآل ك اءة ملطال الرفآل ااثاى شاباراة 

المألا ف واستعداد مةظومة الألرف بساتاقاباال مايااه 

األمطا  والسيول وقالت الدكتو ة   ما  السياد    اياس 

قطاع التخطي  بوزا ة الرى     القطاع  متثك أعاهازة 

  د ومراقاباة لاماؤشارال ماوسا  األماطاا  بالاوض 

الةي   بفتة  لى أنه من المتاوقاآل أ   اقا  الاماعادل اان 

األاااوا  السااابااقااة وأضااافاات الساايااد فااي تألاار االااال 

لمألراو   أ  اناخا ااض نسا  األماطاا  ااثاى دول 

حوض الةي  وتلد دًا الهربة األثاياوباياة و اء تاراعاآل 

اك راد  مؤكدة أ  اناخا ااض ماعادل األماطاا  ظااهارة 

 بيعية تتعرض لها مألر ماثا  الساودا  وبااقاى دول 

حوض الةي  وأشاا ل  لاى أ  الاوزا ة تاماتاثاك ناظاا  

مبرر لمراقبة الوضآل الما اي بيارا  مساتامار  ولاد اهاا 

  استراتيمية لثتعام  مآل كافة اللابل الطا  ة

 

الهيئة الممرية للكتا  تبقبيبث مبعبرضبا ببالبكباتبدراابيبة 
 المريسية باإلسك درية  

أاثةت الهيلة المألر ة العامة لثرتاإ   اليو  الماماعاة   

  أنها ستةظ  معرضين بملافظة اكسراةاد  اة   تالات 

 شااراف د  هاايااثاا  الاالااام اااثااي  األول مااعاارض 

 اولاياو  32اكسرةد  ة الألي ي لثرتاإ  وسي تتح مساء 

أغسطس المقب      ومان  ٢بأ ض كوتة و ستمر حتى 

المقر  افتتا  ماعارض الاراتااإ اءخار باالارااتاد ا اياة 

المرقسية باكسراةاد  اة الاتااباعاة لاثاراةاياساة الاماألار اة 

 01األ ثااوذكساايااة   فااي الاايااو  ذاتااه و سااتااماار حااتااى 

أغسطس المقب   بميا كة  قاطااااال وزا ة الاثاقاافاة  

آبف اةاوا  مان   ادا ال الاةايار الاعاا   0وسير  

وكت  مرتبة األسرة  حساباماا و د فاي ماوقاآل الاباواباة 

نيوز     و اأتاي الاماعارضاا  فاي   اا  خاطاة وزا ة 

الثقافة كقامة معا ض الرتاإ بالمد  السااحاثاياة خا ل 

فترة الأليف  و تاحة الرتاإ بأسعاا  ماةااساباة لاماماياآل 

  أفراد الممتمآل

 

ثيماس اللص اليمين الاي سرق الملكو  بكلبمبة يبببل 
 موته

ها  القمه لث تاكر فى التاريخ الك سى ولك بهبا ورث  
 فى احد  المخ وطا  المح وظه بأحد المتاحف(

ااما اثى ابقا   31ولد د ماس قب  المسيح باكثر من  
حيا كا  لألا وكا  المسيح     وكاا  الاثاقااء ابول 
بيةهما اثةاء هروإ العا ثه الماقادساه الاى مألار تاقاابا  
د ماس مآل الط    سوع فث  ترن المقابثه اثى الألثايا  
هى المقابثه ابولى ب  التقيا قب  هذا الثقاء مره ااةادماا 
سافر د ماس مآل اوماخوس الثص اليسا  الى ت  بسطا 
فى مألر حيا كانوا  قطعو  الطارق وكاا  باا بااس 
معه  فرأوا العا ثه المقدسه تأم  د امااس هاذه الاعاا اثاه 
الألغيره وابتدأ اللد ا مآل  وسف الةاماا  فالاراى لاه 
 وسف بيا ة الم ك والمي د العمي  والاهاروإ الاى 

 مألر
 ق قث  د ماس وقر  ا   سمح لهذه العا ثاه باأ  تامار 

د اةاا   211دو  أذى ودفآل د ماس لألد قه فد ه قد ها 
فى المقابا  لاعاد  ا اذاء الاعاا اثاه وقابا  الاطا ا   ساوع 
فأاطته العذ اء شال كاا  الاطا ا   ساوع  اثاتالاف باه 
مرافأه له واةدما ااد د ماس باليال الى مغا تاه واخاذ 
 ةظف اليال بدأ  قطر مةه الرثير مان  ايا  الاةاا د ان 
فأندهل و دق ما سمعه مان  اوساف الاةاماا  ثا  قاا  
بتعبلة اث   غيره من هذا العطر وكا   بيآل الزعاعه 
بث ثما ة د ةا  و قال ا  الزعاعه التى سرباتاهاا الامارأه 
اثى قدمى المسيح فى بيت سماعاا  كاانات مان باياةاها  
ومن هةاا ااةادماا  اثا  د امااس ماآل الاماساياح و أى 
العما   التى حدثت وقت الألث  فتذكر ما قي  له قابا  
 ذلك آمن وقال اذكرنى  ا  إ متى علت فى مثروتك

 
في  كرا  األولى.. رهبان أببو مبقبار يمبدرون كبتبابيبا 

 لألنبا أبي انيوس
اا  مر اثى مقت  ابنبا  بي انيوس أسقف و  ياس د ار 

أبو ماقاا  الاراحا  والاذ  لاقاي مألارااه فامارا ااةاد 

خروعه من ق  ته في  ر قة لثرةيسة لالاراو   ا ة 

التسبلة وترؤسه   ة القداس اكلهي  حتى استاقاباثات 

 أسه ضربال من الخثف وترك غا قا فاي دماا اه فاي 

الذكرى األولى لرحيثه أ د   هبا  د ر القد س األنباا 

مقا  في واد  الةطارو  كاتاابًاا تاذكاا  ًاا فاي الاذكارى 

األولى لةياحة األنبا أبي ااناياوس أساقاف و  اياس الاد ار 

تلت اةوا  "األنبا  بايا ااناياوس الاذ  أحا  الارهاباةاة 

أهدى  -  لة 323الرتاإ الذ  و   ادد   لاته لـ

نسااخااة مااةااه  لااى قااداسااة الاابااابااا تااواضااروس الااثااانااى 

و ستعرض الرتاإ نألوا من حياة األنبا  بيا ااناياوس 

ودو ة في تاقار ا  بايان الاراةاا اس والاوحادة الاراةاساياة 

وا قته بيةه وبين األإ متى المسرين و  ترو  الرتااإ 

من فألثين ومقدمة بعةوا  "األنبا أبايا ااناياوس أساقا اةاا 

وقاد  الاراتااإ " او ة اان قارإ" لاألناباا   الملاباوإ

 بي انيوس وهو أحد فألول الرتاإ ليقد  دو  األساقاف 

الراح  في دا  الاعا قاال بايان الاراةاا اس الاماسايالاياة 

المختث ة  فهو ذاك األساقاف الاذ  شاا ك فاي لاقااءال 

بهوتية اد دة ممثً  ان الرةيسة القبطية األ ثاوذكساياة 

بهدف التقا إ بين الرةا س و اقاول الارهاباا  فاي هاذا 

ال أل : " نه مرل سةة وكأنها دهر اثى وفاة األساقاف 

األنبا أبي انيوس هذا الذى اختُطف من األ ض فى غ ثة 

من الزمن لير   لى األبرا    ذ فقدل الراةاياساة اااماة 

والرهبةة خا ة أباا  اهاباا حاقاياقاياا اااش لاثارهاباةاة  

وأخثص لها ومال من أعثها  كاا  أساقا اا مارماوقاا لاه 

ثقثه ومرانته العثماياة وكاا  ميارفاا لاثاراةاياساة فاى أى 

ممتمآل  وااش ا ي ا زاهدا فقيرا متمردا   ارفا  أى 

تمييز أو ترر    ااش بسيطا فى سا ر حياته  ومةاذ أ  

ترهبن ل   ة  اثى سر ر ب  اثى حألير  وهو ما أثاا  

تعم  القمص أنميثوس  سالااق حايان حرار وااا ان 

و ألاف الارهاباا   األناباا    ق  ة األسقف بعد الالااد 

أبي انيوس بأنه كا  نموذعا ل نربا  الارهابااناى  ولا  

 رن  ع  خألا  وب  مي  لثمماادبل  ولا   اران  ارد 

اكساءة باكساءة أو ابن عال بابن اعاال  ب تاخارم مان 

فمه كثمة ليست فى ملثها  وسث  الرتاإ الراوء ااثاى 

التى كا  مقر ا أ   ُاثاقاياهاا فاى  -كثمة لألنبا أبي انيوس

اااامااا اااثااى  نياااء الااراااتااد ا اايااة  01ذكاارى ماارو  

لران ماقاتاثاه  310٢نوفمبر  0٢المرقسية بالعباسية فى 

   حال دو  ذلك

 

مارك جرجس ابن الم يا االو  بالشهاث  ال بانبويبه فبي 



 ش  9371 مسرى 91 اخبار االقـباط

 99 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 ايطاليا يفاجي الجميع بهذا التصريح عن مصر     
مارك جرجس ابن المنياا اول  باالااهاا    

الثانويه في ايطالاياا يايااجاي الاهامايا  باها ا 
التصريح عان مصار عاداج  رجاام   ادا  
ميرلًشاا بجاهاا ز ما رعا  مارا   ماارك 
اتت،  رتبكة، لذهن م  جرجس  بخطوام م 

موب منصة تكري  الطالب؛ حاياا ا  اتاباباو با اياال  
عبير  تديق بالطالب األل  عدج الثانوية الينية بإيطالاياا، 
لذلاااق عاااباااب تاااياااوهاااه فاااي ماااهاااا  تاااخاااصاااصاااه 

م    - الميكاترلنكس  عدج م ار خمس  نوام متتالية
 را ته الثانوية ا تطاع خاللها أن يهدب فرحة غامار  
أل رته البابرة فاي ما اافالاة الاماناياا بصارايا  مصار، 

ر    %  أنا الطالب الاوحايا  فاي 011ب صوله عدج م 
  نين ،   5إيطاليا األل  بمها  تخصصي 

 
البابا تواضروس: المعلع عل العكعنعسعي يعجع     يعكعو  

 "باحثًا"
قال قداسة البابا تواضروس الثاني بعابعا اكسعكعنعدريعة 
وبطريرك الكرازة المرقسية إ  المل ل الكعنعسعي يعجع  
   يتصف ببلض الصفات الخاصة و شار البابا خعلل 
مقاله األخير بعمعجع عة " العكعرازة" إلعى    "العمعلع عل 
الكنسي يج     يتح ى بعمعواصعفعات خعاصعة معلعر عيًعا 
وروحيًا و خلقيًا وكنسيًا اجتماعيًا و   تعتعوزا  هعذه 
 اللناصر  ي شخصيته ودراسته وتحصي ه الملر ي.

وقد استلرض قداسة البعابعا ععدة مسعتعويعات لعوصعف 

المل ل وكعيعف يعكعو  معن بعيعنعهعا ضعرورة    يعكعو  

قارئ.. وهو اكنسا  الذي يعقعر  لعنعفعسعه  و  خعريعن 

ويثقف ذاته سواء  ي القراءات الدينية بعننعواععهعا  و 

الثقا ية بننواعها و كد ع ى ضرورة    يكو  العمعلع عل 

الكنسي له صعلحعيعة العتعدريع  ونعقعة العمعلعر عة إلعي 

ا خرين بوسائة تربوية س يعمعة ويعنعطعبعع هعذا عع عي 

خادم مدارس األحد و صعول البعبعاع وعع عي العكعاهعن 

واألسععقععف بصععور مععتععدرجععة  مبععيععًرا إلععى ضععرورة 

امتلكه مهارة مخاطبة ا خرين  عي كعة العمعسعتعويعات 

 التل يمية.

 

الععتععلععبععاععة واكحصععاء: ارتععفععاى مععلععدالت الععفععقععر إلععى 
 % من المصريين7.21

أعدن خيرم برعام، رئيس الههاز المرع ي لداتارابا اة 
الاارااامااة لا حصااا ، مااراا وم الاايااباار فااي مصاار إلااج 

% في ب وث ا نايااو لالا خاو 22..%، مبابو 5.25
، باارا  ارتاياااع خا  الاياابار الاو ااناي إلااج 105.عاا  

جنيه شهريًا لها  إن متو   ا نيااو الجاناوي  .552.
 5.25ألف جنيه  نويًا، مابااباو  50لأل ر  ارتي  إلج 

، فاي الاوهات 105.ألف جنيه في المجح الجابق عاا  
ألاف جاناياه  52نيجه ارتي  متو    خو األ ار  إلاج 

ألف جاناياه خاال  الاياتار  ناياجاهاا  .2.. نويًا، مبابو 
% مان 2225لأشار إلج أن ال ع  الاتاماوياناي يا اطاي 

 2.1األ ر، لأنه ارتي  إلج أليي جنيه  نويًاا، مابااباو 
جنيًها في المجح الجاباق لهاا  إن الاماجاح تا  إجارا   

ألف أ ر  ممثدة لهمايا  الاما اافالاام، لتاتا   ..عدج 
زيارتها ثماني مرام خاال   اناتايان هاج ما   الاماجاح 

، 102.  –  .10.لعاف ب ا ا نياو لال خاو لاراا  
أن اليبر ارتي  في جمي  منا ق الهمهورية عا ا رياف 
الوجه الببدي، عما عال  اليبر الم ها  ارتايااعاه لاياصاو 

% من الجكاان لرغا  تا اجان األليااع فاي .2.إلج 
% من  اكااناه و يا الاون .5ريف الوجه الببدي، فإنَّ 

غير ها رين عدج الوفا  باحتايااجااتاها  األ اا اياة، لو 
% ماان الاايااباارا  عاادااج مجااتااو  125.ياا ا  ي اا  

الهمهورية، رغ  أن من يرياون.. %. به يمثدون فابا  
 01% من  كان الهمهورية.... لمن بين أفابار .52.

منها في الصري ، لتص رم أ ياو   .م افلام توج  
% مان  اكااناهاا، .2..هائمة أفبر الم افلام بمرا   

% 5525% لاألهصار .5.2تداتاهاا  اوهااب باناجاباة 
% لماطارل  .5.2% لالوا ي اله يا  .5.2لالمنيا 
%، أما م افلة باور ارايا  فاكاانات األهاو فاباًرا 5120
لارتي  انيااو  .42%، هبو ال ربية بمر  . .2.بمر   

المصريين عدج الطرا  لالمارلباام لاياجاتا اوذ عاداج 
% فاي .5.2% من إجماالاي إنايااهاها ، مابااباو 5.20
% .022، عما ارتي  ا نياو عدج الجاكان إلاج 105.

من إنياهه ، بينما تراج  نصيب الرعاية الصا اياة إلاج 
، 105.% في 01% من إنياو المصريين مبابو 424

% مان إنايااو 25.عما انخيض نصاياب الاتارادايا  إلاج 
لبدغ متاو ا  الا خاو  105.% في 22.األ ر  مبابو 

ألاف  .512الجنوي الصافي لأل ر  في الاري ة ال نيا 
، بينما ارتايا  ماتاو ا  105.% عن 5520جنيه بنمو 

ال خو الجناوي الصاافاي لاألا ار  فاي أعاداج شاريا اة 
ألايًاا فاي  20ألف جنياه، با ًو مان  .0112لد خو إلج 

.. لها  عب ال ميا  شار ، رئاياس 524.، بنمو105.
 5241هطاع ب وث الجكان، إن خ  اليبر الم ه  يبداغ 

جنيًها في الجنة عدج مجتو  الهماهاورياة، لهاو الا ا  
 األ نج الالز  لدببا  عدج هي  ال يا .

 

 

السريا ..  ول شلوع وثنية اعتنقت العمعسعيعحعيعة  عي 
 القرنين األول والثاني ل ميلد

الجريان.. أه   الاطاوائاف الاماجايا اياة، عااناوا يجاماون 
باآلراميين، نجبة إلج آرا  اوبن الخامس لجا  بن ناو  
اله  األعاداج لاهامايا  الااراوب الجااماياة، لمصاطاداح 
الجريان أ دبه المؤرخون اليونانيون عدج اآلرامايايان، 
بر  أن ترعوا عبا   األلثان، لاعتنبوا ال يانة المجي ياة 
فج البرن األل  لالثانج لدميال  عرفت عنيجة الجارياان 
با   الكنيجة الجريانية األرثوذعجاياة، إلاج أن اعاتاناق 

مهموعة من الجريان األرثوذعس الم هب الكاثولاياكاج 
بيرو التباير، لمارلا يتبرون بااباا رلماا، لمان هاناا 
ناأم عنيجة ج ي  ، هج عنيجة الجريان الكااثاولاياق أل 
بطريرعياة أناطااعاياا لاداجارياان الاكااثاولاياق لمان أل  
الاروب الوثنية التج اعتنبت المجي ية، حتج إن عاداماة 
 ريانج بالدههة الجريانية الرامة تاراناج مجايا اج لا   
جمي  ال ين ما زالوا ينطبون به   الد ة حتج الاياو  فاج 
برض هر   وريا لفج جمي  الابار  الاماجايا اياة فاج 
شما  الاراراو.. لياماثاداون أع اا  عاناياجاة أناطااعاياة 
الجريانية األرثوذعجيّة، الجااللاة الامابااشار  ألجا ا ها  
الجكان األمديين لبال   وريا للبنان لفدجطيان لآ اياا 
الصاا اار  لمااا بااياان الاانااهاارياان الاارااداايااا لالجااياادااج أ  

 الرراو.... 
 

السيسي :مصر تحتاج موازنة ال تعقعة ععن تعريع عيعو  
 دوالر.. و هنبتغة رغل التحديات
لما عاناا باناتاكادا  عان “ ها  الرئيس عب  اليتا  الجيجي 

بد نا، عنت ببص لدمويوع بنلر  عدية، ياراناي مارااياا 

عا  لالبد   ي موازنتها عا ، لالبد   ي تابا ر تصار  

إزاي؟ ليا تر  الناماو اوهاتاصاا ي عاان ماتاوافاق ما  

مديون يا تر  الاياداو   011النمو الجكاني؟  للة فيها 

الموجو   مرانا عا ؟ لعدج ه  الدي مرانا هنرمو لدناا  

لأيا  الجيجي، خاال  حا ياثاه فاي الاماؤتامار األل  

لمبا ر  حيا  عريمة، يمن فراليام الاياو  الاثااناي مان 

مؤتمر الاباب الجاب ، المنرب  في الارااماماة ا  ارياة 

هني و نات و لنات و ألن  للة زي مصار “اله ي  ، 

عالز  عدج األهو موازنة تريديون  لور.. لاكان إحاناا 

موازنتنا مربة لأهو من المطدوب لبتتراع  الامااااعاو 

من ف دك  توهيوا ه   عالمي عاداااان نارار  “ لتاب : 

تارياداياون جاناياه بااكاو  02إحنا ليه ع ا.. أنت عاالز 

مجتمر لمجاتابار لاماوازناة الا للاة عاداااان تا او عاو 

المجائو الدي ت   رحها، ل   ممكن باس هانااخا  لهات 

لجه ، لعان من يمن    خطة ا مال  اوهاتاصاا ي 

الدي بيبولوا أنات هااعا  تاراماو الاما ن “ لأع  الجيجي: 

اله ي   الردمين لالمنصور ..    تاطاويار ا اتاراتاياهاي 

لدربار في مصر عداان أجيب منه فدو ، م  عدااان 

أمر  عديه، لما خ ناش من ال للة فدو  لدموايايا  

  .” ي، إحنا بناخ ها لدتا يو؟

 

آخعريعن  عى انعفعجعار  .7مواطنًا وإصابة  91مصرى 
الملهد القومى لألورام.. مصدر  منى: تصعادم سعيعارة 

سععيععارات  خععرى سععبعع   7تسععيععر عععكعع  االتععجععاه بـعع
االنفجار.. وجاملة القاهرة: جميع المرضى واللام يعن 

  بالملهد "بخير
بر  لهوع انيهار أما  مره  اولرا  ، مار  مصا ر 

أغجاطاس، أثاناا   ايار إحا    .أمنج أنه مجا  األح  
الجيارام المالعج المجارعاة عاكاس اوتاهاا  باطارياق 
الخطأ باارع عورني  النيو أما  الماراها  با ائار  هجا  
 5شار ااة الجاايا   زيانااب، امااطاا مات باالااماواجااهاة ب اا

 يارام، األمر ال   أ   إلج حا لث اناياهاار ناتاياهاة 
اومط ا  لأيا  المص ر األمنج أن الا اا ث أ ايار 
عاان لفااا  لإمااابااة عاا   ماان الاامااوا اانااياان تاا  نااباادااهاا  
لادامااجاتااااياج لاتااداباج الارااالب، لتا  إتاخاااذ ا جاارا ام 
البانونية... فيما أعدنت لزار  الص ة لالجاكاان لهاوع 

مصاباً فج الا اا ث، مااياراً إلاج  .5حالة لفا ، ل 04
 اايااار  إ اارااا  فااور لهااوع الاا ااا ث  ..الاا فاا  ب اا

لألي ت لزار  الص ة لالجكان أنه ت  التوجيه بنباو 
جمي  المصابين إلاج مجاتاااياج ماراها  ناامار لاتاداباي 
الرعاية الالزمة، م يياً انه ت  رفا   رجاة او اتارا ا  
لااداا ااالااة الاابااصااو ، حاايااا تاا  ا ااتاا عااا  األ اااتاا   
لاو تااريين من عافة التخصصام خامةً الهراحام 
ال هيبة، عما ت  ا  م نا عدج أرم   ال   بالمجاتاااياج، 

 لجاه يتها لتب ي  عافة ألجه الرعاية لدمصابين.
لحو  انيهار مره  اولرا  ، أع  الاماكاتاب ا عاالماج 
لهامرة الباهر ، أن جمايا  الامارياج لالاراامادايان فاج 
المره  الباوماج لاأللرا  باخايار، ماايارا إلاج أن آثاار 
ال ريق ال خ  ال   ان ل  خارب المره  ل  تمتا  آثاار  
إلج  اخو المره  لمجتايياته عما يرلب البرض لأشار 
بيان المكتب إلج إن المرداوماام األللاياة عان الا اا ث 
تاير إلج ح لث تصا   بين أعثار مان  اياار  ناتاياهاة 
 يار  جا م من اوتها  المراعس، األمار الا   أ ايار 
عن موم انيهار يخ  لتايا ا  عا   مان الجاياارام 
للهوع الر ي  من ا مابام بين المار  لأيا  البياان 
إلج أن ال ا ث له  ناحية المباناج ا  ار  بارايا ا عان 
غر  المريج، موي ا أنه فاور لهاوع الا اا ث تا  
تاكيو غرفة  وارئ لعمديام برئا ة رئيس الهامراة 
لمتابراة الاتاطاورام، عاماا تا  اتاخااذ إجارا ام  اخاو 
مجتاييام هصر الريناج و اتاباباا  أ  مصاابايان مان 

 مصابج ال ا ث...
 

 مفاجنة جديدة حول سيارة انفجار ملهد االورام  
ها  الدوا  مه ي البجياوناي، مجااعا  لزيار الا اخاداياة 

األ بق، إن مراينة ال ا ث ا رهااباج الا   لها  أماا  

مره  اولرا  أع  أن الجيار  ل  تكن ماياخاخاة لها ا لا  

يكن المكان المبصو ، وفتًا إلج أنه عان من الممكن أن 

يت  تنيي  حاوا ث أخار  باها   الاماتاياهارام لأياا  

الدوا  مه ي البجيوني، في لبا  م  ف اائاياة  إعجاتارا 

ناايااوز ، الاايااو  الااثااالثااا ، أن حااا ث ماارااهاا  األلرا  

ا رهابي، ل  يكن المبصو  منه المراها  ناياجاه، للاكان 

الجيار  عانت في  ريبها لمكان آخر لتجدي  ما بهاا مان 

متيهرام مما عان  يتجبب في ح لث اناياهاارام فاي 

أماعن مختدية، مايًرا إلج أنه لاو عاانات أعا م عاماياة 

المتيهرام لتنيي  ع   عمديام إرهااباياة أخار  عاانات 

 تببج الخجائر أعبر من ذلق عدج الرغ  مان الا اا ث 

ا رهابج ال   ت  لأع  أن ال ا ث ا رهااباج الا   تا  

عان نتيهة لإلفال ، مويً ا أن ال ربام او تابااهاياة 

منرت تاماوياو الاهامااعاام ا رهااباياة ل ااهامات فاي 

انكماشها، لا رهاب أفدس فأمبح  الحاه هاو تاهاار  

المخ رام لتخريب عبو  الاباب لا اتاها افاها  لتاابا  

الدوا  مه ي البجياوناي، أن تاارياخ ا خاوان إرهااباي 

 موي من  نااأ  الاهامااعاة لها  يجاراون لادا اكا  مانا  

األربرينام لعن ما حصدوا عدج ال ك  فادوا فيه لعاو 

ما هاموا به ماب فاي مصادا اة إ ارائاياو لأر   أن 

نها  مصر في تنلي  عاأ  أما  أفارياباياا عاداج عاافاة 

المجتويام ازعج الهماعة ا رهابية ل فره  لاما االلاة 

 ارتكاب عمديام ج ي  .

 

البابا تواضروس يختتل زيارته لإلسكندرية بجولة  عي 
  طفال 7دار مسنات وتلميد 

اختت  البابا توايرل  الثاني، 
بااباا ا  اكانا رياة لباطارياارك 
الااكااراز  الااماارهجاايااة، زيااارتااه 
الاارعااويااة إلااج او ااكااناا ريااة 
ب ياار  تايابا ياة لا ار مجاناام 
تاااباارااه لااكااناايااجااة مااارجاارجااس 

 ي ي بار، لذلق عدج هام  ماارعته فاي اوحاتاياا  
عاا  عاداج  1.ال ي نلمته الكنيجاة باماناا اباة مارلر 

أغجطاس لتجابابات  .مال  أل  ه ا  الهي بها مجا  
زيار  البابا الرعوية لد ار في اح اث حالة من الايارحاة 
لالبهج عدج الن يالم في الا ار حاياا ياتا  تاوزياراهان 
عدج  لرين بمبنج خ مام الكاناياجاة، فاياماا هاا  الابااباا 
ً لاها   بالصال  لهن لتوزي  ه ايا ت عارية عديهن تابارعاا

أ اياا  مان أباناا  اوهاباا   5عما هاا  الابااباا باتارامايا  
المتواج ين بيا  . لعاباب الا ياار  عاتاب الابااباا عاداماة 
تاريخية في  هو زلار عاناياجاة الااهايا  ماارجارجاس 
ت  ث فيها عن زيارته الرعوية للجاه الااكار لا باا  

 البائمين عديها.
لهبو الاهاولاة ألاباج الابااباا عالاة رلحاياة باا ر فاياهاا 
ال  ور من أهبا  ا  كن رية هاائاالً: أشارار أناي فاي 
ل   عيدة لاح   جميدة، تررفوا برض لت باوا باراض 
ليااوجاا  تااناااغاا  بااياان الااخاا ا  لالااخااا مااام لالااكااهاانااة 
لالامامجة لالكبار لالص ار بيرطينا نوع من الايارحاة 
لناكر ربنا عدج عو النر  لأشكر الكدمام الطيبة لأنبا 
بافدي لأباوناا ماو اي لأباوناا ياو اف لأشاكار عاورا  
الص ار لالكبار لالارار تصماياماه جاماياو لالارار  
ال ي ه مه ال عتور مينا في تاارياخ الاكاناياجاة للا  أعان 
أعد  أن الرعية عثير لها  البابا إنه فاي ها   الاماواهاف 
ناكر هللا عدج نرمه لالاكر يهردنا نراماو ماثاو الاباو  
اآلبائي ليجت عطية بال زيا   إو التي باال شاكار عاداماا 
شكر ا نجان عدما ربنا أعطا  عماان لناباو  لاه ياارب 
 ام نا عدج تبصيرتنا لنارا ك أن ناهاتاها  لنارياياق 
لنب   لفا نا لكو من ترب، فرحانين بألو نا لالاكاهاناة 
لالتاريخ لعو ه ا أتج بر  جها  لترب له ا يبو  إناناا 
يهب أن نب أ م اًرا لنكبر م  ال من لالطبيرة تردماناا 
ه ا، ن   با ر  لتصاباح شاهار  فانا ان ألفاياا  لاكاو 
األجيا  الجاببة عو من خ   لعو أب عااهان تاراب فاي 
الخ مة لعو شخص ترب في إ ار  الرمو فن ن ألفاياا  
لمن  ببونالايا  البابا: نكون أمنا  في خ مة ألو نا 
مثدما شاه نا أنه تاوجا  خا ماام جا يا   ت اا  ألناهاا 
احتياب ف   حدمق أما  هللا لمو ألجاداه لياأتاي رباناا 
في الوهت المنا ب لي بق ال د  لمثدما عانت األجاياا  
الجاببة لفية خ مت بأمانة نبو  لاه ياارب نا ان ناخا   
بأمانةلا تطر :  برًا عنيجتنا الببطية عاناياجاة عارياباة 

 نة، لن ن ن مو تاريخا لتاراثاا لرا   111.عمرها 
ظهورنا لا يمان المجتبر عبر الاكاناياجاة هاو ا ياماان 
المجتبر لو يأتي شاخاص جا يا  ياار  إيامااناناا ألناه 
مجتبر له ا ا يمان المجتبر في الكنيجة ال ي نارادا  باه 
لالاخص اليارغ في  اخده و يؤثر في  المة ا ياماان 
لن ن نري  ا يمان لنير  باه لاها ا لأناتا  تا اتاياداون 
بمرلر  تين عا .. للجه البابا ح يثه لألهبا : أهت  أن 
ترد  ابنق لبنتق أن يبرألا ا نهيو با تمرار عاداماوها  
ه ا ألنها أمانتنا عدنا في الخ مة لعدموها  الاخا ماة أي 
يرتب  بالخا ماة باأي شاكاو مان أشاكاالاهاا عاو أشاكاا  
الخ مة في الكنيجة اهتموا باالا اياا  الارلحاياة باالاتاوباة 
لالتجب ة اهت  بالرمو الرلحي لألن ال نيا تا دنا فاأيان 
مكانة هللا في حياتناا لاجاراو فاي باياتاق عاماو رلحاي 
لنصدي من أجو عو الخ ا  لاآلبا  للكي ينلر هللا إلج 
من هاداوباها  فاارغاة لاكاي ياراطاياها  حاكاماة لبصايار  

 لا تنار . 
   
يضع حجر األساس ألول كنيسة تقام  عي ”   ردوغا “

 91.7تركيا منذ عام 
شارك الرئيس الاتارعاي رجاب  اياب أر لغاان ياو   

أغجطس الهاري ، في ليا  حاهار  5الجبت الموافق 
األ ا  ألل  عنيجة  ريانية في ا اطاناباو ، لاتاصاباح 
ب لق أل  مكان عبا   مجي ي عدج ا  الو يتا  باناا   
في ترعيا بأ رها من  هيا  الهمهورية عدج ي  مصطيج 

ل اياتا  باناا  الاكاناياجاة فاي حاي 04.5أتاتورك عاا  
يجيدكوي في ياحية الارااماماة اوهاتاصاا ياة لاداباال ، 
ل تخّصص لدجارياان األرثاوذعاس، إحا   الاطاوائاف 
المجي ية الارهية ال اربة ج لرها فاي ها   الاما ياناة 

 لالتي تبي  مدواتها بالد ة اآلرامية، ل ة الجي  المجيح.
   

البابا تواضروس:  ضائة اللذراء عديعدة معنعهعا حعيعاة 
 الرضا

ها  ه ا ة البابا توايرل  الثاني، بااباا ا  اكانا رياة، 
بطريرك الكراز  المرهجية، إن ف ائو الجي   الارا را  
مري  ع ي   ج ا، مؤع ا أن إح   ف اائاداهاا هاي حاياا  

 الريا.
لأليح ه ا ة الباباا تاوايارل ، أن ماو  الارا را  
مري  هو أح  األموا  الم بوبة لدكنيجاة عاداهاا، فاأماناا 
الر را  مري  عن  من الي ائو، لمهما تا ا ثاناا عاناهاا 
لعن شخصيتها لعن حياتها لن ناوفاياهاا حاباهاا، لهاج 
التج نتاي  بها لناارار باأناهاا فاخار جاناجاناا الاباااري 
لأيا : أن الب يس بولس الر او  لهاو فاج الجاهان 
لفج همة آومه يبو : ه  تردمت أن أعون مكتييًا بماا أناا 

( فنر  الكثيرين ال ين ياماتاداكاون عاو 00:   .فيه )فج 
شي  لل يه  من النر  الكثير، للاكاناها  لاياجاوا  ارا ا  
لمت مرين من حياته  رغ  أن نر  هللا له  عثايار  جا ًا، 
له ا ال رف ه  يصيب ا نجان المكر  ال   يارايا  
فج أ ر ، له  يصيب ا نجان ال   يري  إماا بامايار   

 أل  اخو المهتم .
 

عالل يخبز رغعيعفعا بعاسعتعخعدام خعمعيعرة " عرععونعيعة" 
 عام والنتيجة ال تصدق 0144عمرها 

و شي  يبف أما  الرد  لالمررفة، فهو يمكن أن تتخياو 

ع ي ي البارئ أن تأعو خب ا تماما مثداماا عاان ياياراو 

المصريون الب ما ، با تخ ا  الخمايار  ناياجاهاا؟ عاداج 

األهااو هاا ا مااا فااراادااه الاارااالاا  

شيمو  بالعدي، ال ي ا تاخا   

 اناة  511.خمايار  عامارهاا 

ترو  إلج أيا  مصار الابا ياماة، 

لذلق ليخب  رغييا، لعانت النتيهة  و تصا و  عاداج 

ح  لميه لها  بالعدي، إنه ا تخرب عاياناة الاخامايار  

من اليخار المصري الب ي  أثنا  ماارعته فاي ماارلع 

ب ثي في ما اتاو تس م  عالمة المصريام  ايارياناا 

لو  لعال  األحيا  المههرية ريتاار  بومان لشاارك 

بالعدي نتائج تهربته المثير  في تا اريا ام لتاراداياباام 

عدج حجابه الاخصي في تاوياتار، لحالايات باتايااعاو 

عبير من المتابرين لالبرا ، ب جب ما ذعرم ما اياياة 

 إييينينغ  تان ر   البريطانية لفاي لهات وحاق، هاا  

بالعدي إن  ر  الخب  عان  أعثار ثارا  لحاالل   مان 

الرهين المخمر الرا ي لأليح بالعدي عييية حصاولاه 

عدج  الخمير  اليرعونية ، مايرا إلج أناه ا اتاخاداص 

عينام من مجا  األلاني الابا ياماة، ثا  ا اتاخا   تاباناياة 

التربي  ال هيق هبو  ا تيباظ  الكائنام ال ية )الاخامايار  

لبر  ا تيباظ الخمير  اليرعونية، أيا  الماا  لزيات 

ال يتون لد هيق ليصبح الرهين جاه ا، لها  إن رغيف 

الرهين  انتيخ باكو جميو  أثنا  خب  ، لتارافاق ذلاق 

م  رائ ة زعية  و تص و لمر  بالعاداي لصا اياياة 

  تان ر  ألن تيوز اي  هائال إن  ه ا المااارلع نااأ 

عن حبي لرد  المصريام لالخب .. أ رعت أنه يمكناناي 

إعا   من  الخب  ال ي أحبه المصريون عثيرالأياا  

أنه ت  خب  الرغيف  في فرن مثاو الاراهايان الاماخامار 

الرا ي، ب اف  المار  لالاتاهارباة.. نا ان ناراماو عاداج 

تطوير األ لام التي ن تاجها لنخب  ماثاو الاماصاريايان 

باكو م يح عدج ما   األشاهار الاباداياداة الاماباباداة ، 

مايرا إلج أن ه   الرمدية مرب   لد ااياة  ألناناا نا اتااب 

إلج ال ياظ عدج ه   الرينام الثمينة غير مداوثاة. لها ا 

يرني الكثير من التربي  لالبجتر  لتبنية جايا   لاعاتابار 

بالعدي أن اله   المتردق باالاخابا  ما  الا هاياق الابا يا  

بال بوب الكامدة مجألة مربة لد اية أي ا، م ياياا أن 

الم او لالطر  عان أعثر  ثرا  لحاالل  مان الاراهايان 

 المخمر اآلخر ال ي ا تخ مته لجمرته  .

 

البابا تواضروس: القمص "را ائية آ ا مينعا" يعحعمعة 
 روح البابا كيرل  السادس  

حرص ه ا ة البابا توايرل  الثاني، بابا ا  كن رياة 
لبطاريارك الاكاراز  الامارهجاياة، عاداج تاهانا اة  األب 
الراهب البمص رافائيو آفا ماياناا، باماناا اباة اوحاتاياا  

اليوبيو ال هبي لرهبنتاه، لذلاق هاباو با   
علته في  ير الاهايا  الارالايا  ماارماياناا 
الرهائبي بمريو .  لجاا  ناص تاهانا اتاه 
عالتالي :ن اتاياو الاياو  الاياوباياو الا هاباي 
لرهبنة لعهنوم ه ا األب الورع البماص 
رافائيو آفا ميناا.. لجاماياراناا ناراتا  باها ا 

األب الورع ال ي ي مو رل  الابااباا عايارلاس الجاا   
فكان تادامايا ا لاه لخا   ماراه لتارادا  لاماتاص الا اياا  
الرلحية، عما عان من ألائو ال يان عاّمارلا الا يار فاي 
ب ايته. حجبما لر  في البوابة نيوز . لا تطر  :  نردا  
أن أبونا رافائيو ر    راهبا لثاني يو  ر   عاهاناا بايا  
البابا عيرلس لربما عانت ه   آخر زيار  لدبابا عيرلاس 

 .. ال بيبة منا بة  اياباة رلحاياة 04.4لد ير هنا  نة 
تردمنا أن األب الراهاب الا ي ياثابات لياناماو لياتاباو  
بال يا  الرهبانية ليكون أي ا خا ما ما اباا ا حاافالاا 

 .لن لر  الرهبانية النجكية

 

 اسره الم ك  اروق  ى الساحة البمالى    
نارم الصي ة الرئياجاياة لالاماوثاباة  لاياؤا  الاثااناي  
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صووووووووو     
ألسرة 

 لووكوو وو  
فا وق وهي تقضوي جاواهتو وا 
ع ى شاطئ  لوحو ور سوال وا و  
 لشووكووالووير وتووروو وور  ل وو   
 لتقاء  لجد  لك    ل اسق أ وكود 
فوود ا  لوو،ووافووير سوورفووقوو   سوو وو  
و وودوو ووددر وعوودا  وو  أفوور ا 

 ألسرة وع قت  ل د   ع ى  لك شو   اواةو و ال ةاو لو  
 لك   فد ا  ل،افي في جااهت   ل   ي   ع عواةو وتو  عو وى 
شاطئ  لح ر في   رةر وتم فشر ص  ة لدد ا  ل،وافوي 
 ع  سو و  و ودو ودة وهوكوا يورتوديواي فودو  ة لوتو وشو ور  
 ألخضر وأضوا   لوكو وشو  ال ةسوالورنوم  و  أي فود ا 
 ل،افي اد  ختا  أي تك ي جااهة عاة    سدوي أي جعو ي 
ع  ا وال أي  سك ا ر جال أي  لتدا   لك  دو و   و لو  
وت  ت  اد أسعدد أيكا سعااة.. و لك   أ كد فد ا  ل،افير 
هو   سو   لوكو و  فوا وق  و  هواوتو   لوو،وافو و   لوكو وكوو  
فا يكاير وت ققت سك لدد أ     و لدد سإفجاب ولود كرور 
ري يرث  لعرشر و  ح  لوبوحو وذ  لوري أشور  عو وى 
عك     ل الاة لقذ  لحاش ي  وسعد    اد او  فوي لو و  
 لقاهرة ط قا   لكدفع   جع ف ا ع    لد أول طد  كرور 
ل ك   فا وق اح    عد والات   لبح ع   سشو ور و  ودر 

ر  و وح 4102وأع    ول  ا لو وعو ود ي وررور أفو  فوي عوا  
 لرة   عحد  لدتاح  ل و و وير او  ه سودور اسو و  واسوي 
  رير لك     ور و ل و ا ي  ل واسوقر أ وكود فود ا 
 ل،افير في خبو ة وصودوت  و  اوحو   وتواسوعو و  سو فو وا 
ة   د  و ستقحو   ل ودو ور  لوكو وري لود، سو ي ور ر 
ةفد ا  ل،افية  لري يق م في  لوعواصوكو  سو ورير و و و و  
ا  ه  ل در  لري ا وي سد خ   في خاف   لوكو و و  ة و و  
  ر  ل اسق وةفد ا  ل،افية هو  خخور  و و س  ألسورة 

ر وف  وذ 0011 لع  ي   لتي  ككت   ر  و ور عوا  
  كا    خ ل  ج    ل صاي   لري سقط ع د تو و يو  

يو فو و   00فرا   ل كم في   ر جلوى اوكو و  ي فوي 
يو لو و    42... وراي عكرد سوحوعو  أشو ور فوي 0511
ر وه   ل     لري ش د  غاا ة  لك   فا وق جلى 0514

 جيبال ار وت ك    س   ةفد ا  ل،افية   كا ت ت  ل صاي .
 

ت تواضاوا يرتما  ا  راهابااجتيااماااجتلااما تت7الباباا
 ماري يس

تووكووم  لووحوواسووا توو  ضوورو   لوو،ووافووير سوواسووا  السووكوو وود يوو  
وسبريرس  لكر هة  لوكورا و و ر  لو و    ل وحوتر طوقو  
ص      هوحو و  سوحوع طوالوحوا   هوحو و  سوديور  لشو و ود 
 ا ارا  سك ر  لقديك   ك   اتزي فترة  الخوتوحوا  
 لرهحافي وي اد اير  ا ارا  ل ر هحا  في  و وبوقو  
 ل حع ر اة  سك ر  لقديك  ويضوم سوعوضوا  و  أاو   
 لتعريذ  لتي تم تعريذ  لقدي   ا ارا  س وا و و و وا 

أايورة  2س      لراح  ويعد اير  ا ارا  و  د     
  ا اة فى   ور لو ور هوحوا  وهو   وحو وى أ ور، فوى 
  بق   جكع  ألاياي سك ر  لقديك   و وي يوجوكوع سو و  

  لعر ا  و لح اط  واا   لت ك م
 
تالااباااماا اا ت" تالاا اا اااراج تضاا راالاايااا ترااهاا ل الااباا باااكرةة

 ير ختتليا
عوووووورفووووووت  ألايوووووواي 

و لوو ووضووا     لووقووديووكوو  

فكرة  لقرسواير فوعوكو وت 

س ا و سخت لو وار فودوي 

  وور  لوووقوووديووكووو  اووود  

 لدر ع    لقر س   لآلل   رودود ء لو وم وتو وقو و  لو وم  و  

 لوورفوو ب و سووتووجوو ب  ضووا  الوو وو  فووقوود وو    لوودوو  روو  

و لحخ   و لرهذ و ل و وبو  ونو ورهوا  وكوا يوقود  وفوى 

 ل ضا ة  ألرااي  تقد   لقورسواي  و  ا وحو  أهو   لوكو وت 

وأصدااة  لتخد ف  لح  ، ع ى  وح  لك ت  لتوى تو وزل 

جلى  لعالم  ل د وى  لو وزيو ر سو و وكوا يوتو وقوى   لو  سو ك  

 لقر س    لوكوكو فو   و   لودوارو و  و لوحوخو   و ألههوا ر 

و لح كي  اياف   و وتوشورة فوى  لو و ود و لو واسواي و ل و و  

ور  يا   ي ي عتقد أف  فى ي    ع   ت دتح أس  ب  لعوالوم 

 اخر رى يزو   لك تى  أل  اء.. وفي ع و   سوعو ودة 

 عتقد   ف اي أي ه اس ا ، أع ى  و و  ت و وبور عو و و  

وتترسص     و    لككك  أي ت حذ ل   ألك، فقر  أي 

ي تج ذ  ضا  ،  هرد  لق ،  لع  وا سوتوقوديوم  لوقور سو و  

ع ى شك  كساةوح  و   لو و و  فوا   وم وصو وت لوتوقوديوم 

ار س       لحشر  ،   خت ا  اكو و و  وتوقوديوكو وا واواء 

  س   ووضع  دوا  لودوكورة  لوقورسواي فوجوعو و وا فود ء 

وتررا   لق    لت   م  لري اا  سو  فوحوي س جسوكواعو و  

لكر ا س ع د ا أخحورد أسو د أفو  يور، فوي  لوكو وا  أفو  

يرس  ر ولم ي ر    س   ل     ألض    س  اع  ا ساس وا 

ل تق ، وفرض ف  ا ف  ح ا ل دقر ءر فالخالق العر وم ال 

ي ال ش ئا    كسح هرد  ألفعا  لك  يو والو   لوتوقو ،  لوتوي 

 ت تقر في ا  ب  لكد    . 

 

تيماناار ت تاما أل تمانااار كاكتميلفترهللاتأكب رةةتريا 
 آخ مرتي طت يانيتبأ ل اليا

 عتق ت  لشرط   ألستر ل  ر  ا   طع    ورأة وطوا ا 
 لعديد     ألشخاص وسط س دفير ي    لو،و  واءر اوحو  
أي يتكك  عدا     لكا ة     ل و وبورة عو و و ر   وذ 

 ش  ا ع اي.
واالت   ج  هاي ير جي  ا   راي ي ك  سك    وبوحو  

رح ر   طوا ا  لوعوديود  و   ألشوخواص فوي  وي أعوكوال 
أشخاص خخري  فوي  لوخو وف  2أو  1 زا مر لك  راي 

يبا اوف    اول    اع ر وس برو  ع      تخود و و  
 لكر سي وص دوا ا س ست ك ًّا وأظ ور   شواهود سو،وتو وا 
وساة  جع   أستر ل    لرا  يقدز ع وى سوقوف سو وا ة 
 ا    سك   ا وه  ي توف س أروحور و اوتو و فوير واوالوت 
 لشرط  جف ا أوادت  لرا ر وجي  لوجوريو و  فوي  والو  

   تقرة.
 

تمارت تضالاىتمابا با  تالا  ا  باث تآثارتواث تضلىتكنيس 
 ب  تالجلي 

تم  لع،   ع ى ر      لرس ر  لتي ي قال  ف ا س   ت ع وى 
  زل ت ك رَي ي  ع سبر  وأفد  و  ع ى  قرس   و  
س ر  لج    في  سر ة   وكل  س  ذ فريق    ع وكواء 
 ا ا   أل ريك    و السر ة  ي فدقود عوكو  خوحور ء  و  
 ع د ر   ريت لع     ال ا  في  سر ة و  و وعو ود فو واس 
في ف  ي  س ع ى ت ق ذ   اع  لوعورج ش شوكوال شواطوئ 
س ر  لج   . ويعتحر ع كاء  ال ا   ي هر   لكو اوع يوعو ا 
 لى س دة س ت صو ود   لو و و ايجو   لوتوي أصوحو وت سوعودهوا 
 لكدي    لرو اف ج  ا ل ا  واال  لوحوروفو و و   سوتو ودو  
ف ت ي لق اة فو رو    خوحوا يجو   ي عوكو و وا   لوتو وقو وذ 
 ل اسق  في  لك اع رافت اد رشدت ع  وا ا  لوكو و و و  
سع،  ها ع ى اوبوع  و   لورخوا  واوبوع  و   لوزاواش 
و لد  د اء  لك  تخد  ساسقا  لتزي    لك    . أعبت ا هرد 

  لكع   ا  جشا ة  ي   اع  لك     اريذ.
وع،ر ع كاء  ا ا  سعدها ع ى  أل ض ج   لد و ودو واةو جو   

ويق ل ف ت يال  و   لور ةوع ت و و وط  لضو ء عو وى هورد 

عوا   0111 أل ض ج   لجك    سعد  ي ا ف ت ألر،ر  و  

ويق ل  لحروف      ي  رتشا   لك      و وم ل وحوحَو و ال 

لر ه   ي عدا   رح ر       لكد خ   و لع كاء شك    ألوج

س ا اها اح  هر   الرتشوا  عو وى  لورنوم  و  رو فو وا 

 رر  ة في   ا   ل ج  لح زفبي. أ وا  ل وحوذ  لو،وافوي 

ف    ي  لك     رافت   ا اة في ك رورة  لوكو و و و و و  

 ل  ج  جضاف    لوى  و اوع سو وت صو ود ر  و وزل سوبور  

و فد  و  وف   حو   ويودرود  لوعو ود  لوجوديود  ي سو وت 

ص د    قط  أ  ت   ر ي و ع روكوا وشودوى  لوكو و وح 

ال 0 ا   أعكى في س ت ص د  س  ذ  فج  َي  وراو   

( ركا و ف ا ع ى  قرس     01 01ال 5( ول اا  42 44

   اع جطعا   لخك   خال  شخص

 

تالساا ضاا ت ترااا ااباا  تالاابااناااراج تضصاا  تواااخاا  مصاا 
ت تمانابا  تاة ارما ةة تالاااا ا ا  ألافتت05بـرمضنضرما ر

 مضظفترىتالساض 
تدخ    ر ع ر 
 لقبا    فاةق  
 ل رع  ألول  رة 
خ ل هر   لعا  
ست د رها  شروع 
  ف  ي   لعاصك  

  ا  ي   لجديدةر و لري يعد  لكشروع  ألول    ف ع  
 لري ي در في   رر ف عتحر فق   ف ع   في  ل ق  
 ل ضا ي سك رر   ي ي اعد في ت ف ر فق  فر ف 
ا     لك  ط   ر  أل ر  وسريع وي ت عذ عدا   ضخك 
 لري ي اعد في تخد ف  لضغط ع ى  لش   ع وتق    
عدا  ل  ا     لخاص  و    لكقر  أي ي تغرق ت د ر 

ش ر    12 شروع   ف  ي   لعاصك    ا  ي   لجديدة 
فقطر س اء  ع ى  لت ا  ا   ل  ااي  سرل ر سعد ا راي 

ش ر    12 لكشروع     لكدترض أي ي تغرق 
و لكخبط لكشروع   ف  ي   لعاصك    ا  ي  
 لجديدة أي يرسط س    لعاصك    ا  ي  و لقاهرة 

رمر ركا 14 لجديدة ع د  لخط  ل،الي ل كترو سب ل 
يرسط  لعاصك    ا  ي  و دي    لقاهرة  لجديدة 
و  بق  و   اء  ل خ    ع شحك  سك   ديد 
 - لجك   ي ر في تكا    ع خط سك   ديد  لقاهرة
أس  ي وس   م في ت ك    لك اطق ع ى   تد ا   ا  
 لكشروع ويدتح خفاا ا اديدة ل ت ك  ر سا ضاف  جلى  سط 
 لك اطق  ل  ا  ت   سالع    ل خ   سالعاصك  و لكدي 

وي عذ  شروع     ي   لعاصك    ا  ي    لجديدة
ا في  خت ا  ه    لر   ر   لجديدة او      ك 
وسالتالي ت ف ر وات  لك  ط    في  الفتقاال  وت ف ر 
فرص عك  ل عا      لقاةك   ع ى جفشاء  لخطر وررل  
أعكال  لتشغ   و ل  اف  ل خط   تقح   وتق    
 الفحعا ا  و لت  ث  لح ئير  قا ف  سالت  ث  ل اتج ع  
 لكررحا  ل ق  فد  أعد ا  لرراب وس ك ي لك ف  ي  
 لعاصك    ا  ي   لجديدة او    م في فق   لك  ظد   
 جلى  لكح ى  ل ك  ي سالعاصك    ا  ي   لجديدةر 
 

 
تالاااالا ت تراي م كبتكضمرتإمزمستأكب تنارذلتلباعتالب  

 مصنا تبأما يتمص م تيم ش  تل ض ضض تيينيس
ألقت را  ر   لت دزي ي  لك ري  لض ء ع ى  ورروذ   

رووو يووو  جيوووزيووو  سوووالوووغووورااووو ر 

سحرفا ج ة  ر اريح ةر و لتوي 

تعد أول وأرحر  ررذ هاااوي 

  ري ل تكتع ستجرسو  نوبو  

ال  و،و و  لو وا سوحو ور  لوغورااو .   

أرحر   بح هاواش فوي  لوعوالوم 

 وتور  و وي يوكوكو  لو وز ةور  2 تر وعورض  0سب ل 

 شاهدة  لشعاب  لكرااف      أارب   اف   و  خو ل 

 41أرحر   ا   هااش في  لعالمر   ي يوحو وو طو لو وا 

 14 ترر أي سك وا و   2 ترر وعرض  0 ترر سب ل 

 تر   بح. وسك   لدخر ف ي هرد  لوكورروذ  لوتوي توعود 

أرحر   بح هااش في  لعالمر اا  ست ك ك ا وتو ودو ورهوا 

   دسو و  وعوكوال   وريو و .  او   ألعوكوال فوااوي 

وهحيال  لكررذ س  أرحر   ا   هااش فوي  لوعوالوم  و  

اافح  اال  ا   ألعكال  لوكو وري و والو   لوكورروذر 

وار  11فااي وهحير أف  يعك  في  لغراا    ر ف    عوا  

و لكررذ ه   ررذ س ا ي س  أرحر   ا   هااش فوي 

 لعالم.   وع   لكررذ ساعتحا ها  لوتوجورسو   لوكو وريو  

 ل   دة في هر   لكجالر اال وهحويال  لوغورب هو   لو وي 

يق دفا  ش ج  ا  ل ي فق دهمر وطو ل عوكورفوا  لوقواةوديو ر 

فك ر عك ت  ر رذ  لشكو  اوحو  أي يوعور   لوعوالوم 

يع ي جي   ر رذ ويع ي جي  شوكو . صو واعو    وريو  

%  ض د ار ج  وا فضوع  ألسوا  و لو وا  011خال   

تق دفار  لكررذ تم ت   ع  في أرحر ترساف  سو واء سودو  

في   رر ست ك م اراترة في ر     ل  دسو ر وت و و وع 

% و د ش ف  ا ا م  صاص أا حير ف كا 011  ري 

عد   لك ررا  و لك لد ألي ص اعت كا ن ر  ت فرة في 

وا    ر.   الفت ا جلى أي  لكررذ ك  لك و    وريو  أيض 

ول   فقط      ي  لت ك مر فح وا توكوا و و  فورعو فو و  

سال جم  لبح عير وجيزي   لكج    و لشك   لكج و و ر 

س  ي  و  يور،  ل و   فوي أي  وكواي يوقو ل سشوكو  

أت  ات كي ةاي   ورة. لو ور   ل وحوذ  ورروذ رو يو  

ا أي تجورسو   لوغوبو  سو وا 011جيزي  خ     %   ض  

 كتع  ل غاي  جك يتوكوكو   ل واةوح  و   شواهودة  لشوعواب 

 لكرااف   ع  ارب وسوكو وتو وى  لو ضو حر خواصو  أي 

 لزااش س   كحرر سا ضاف  جلى  لكاء  لتي تعك  رككحر 

طح عي.  ش ر   جلى أي  و ا  لكررذ    او و   لوكوحوا  

أو  ألسر وكوي  ألطدالر ويجدوي في  لكررذ توجورسو  

ا خ    ل م وألطدال وم  %.    لوتورشوح 011فريدة وأيض 

لك سع  ا     لأل اا   لق اس     ت كور    وا يوقو   سو  

 لحعض  و   سوتو وز    ل واةوح  وااي وار وأي  و،و  هور  

 ل   س ل  يجع  هر   لككاي وا   س ا     و وحوحو  لو  

  تقح  ر و    م ال سود  و  توغو و ور سوعوض  لوعوقو و وا  

 لعا    سكجال  ل  ا  .   ادير سالررر أي  ررذ ر ي  

جيزي   ورشو و  لودخو ل  و سو عو  او و و و  لوأل اوا  

 لق اس  ر ساعتحا ها أروحور  ورروذ سو وا   وا و  هاواش 

سالعالمر وأي شرر   لزااش  لتي اا ت ست و و وع هاواش 

ا أف  ال يو اود 011هرد  لكررذ   ري   % .     ض  

أي  ررذ في  لعالم س ا هااش ت ت خط  لكاء يكوكو و وا 

أي ت تكر تبد  ول  ل،  في ل  ال اود  س فوقود  لو ح 

هااشر جال  ررذ ر ي   يزي ر ل ا ا أع ى ا اوا  

 أل اي س ا سش ااة ا اة فواشو و فوال او و نور فو و ر  لوتوي 

  صد  في أ د تقا يرها هرد  لخ  ص  لدريد

 
تبا ماناانايا ت تآثاار تيضاالا ا  كنزتأ ف تو ثالتأبضاليضلةة

 وهشفتأ  ارتيامال
وفق ل و و ودو  جر وحوريو   لوحوريوبوافو و  فوإي  لوحوا و،و  
و لكد خ  س تافي ه  هر هعكت أي أعرم ر  ه   ور 
 خح ة أسد   لوكواةو   ألسوبو  ي أسو   لو و لر خواصو  
سعد ا واد  نرفت   ت ت  لتك،ال اد توداي جلوى رو وز 

وت شر س تافي  ا تت ص  جل    و  خو ل   خ ف   لكخدي
ا اتو وا عو وى يو تو و ب سواسوم ةأعوروم رو و ه   ورةر 
وأخحر   لكشاهدي  سإ ود،  و وقواتو وا أي  لوكو وريو و  
 لقد اء خاف      هر   لكاة   ألسب  ي  وعوتوقوديو  أي 
لدي  ا ، خا ا  ل بح ع ر  كا يجع   لك  س يضوكو و ي 
تخحئ   رو ت م أسد   س  اي  لدت    لعك ق   لوتوي عو،ور  
ع   ا س تافي يعتقد أف ا توقو ا جلوى شوحوكو  ضوخوكو   و  
 ألفداقر ولك  تق ل  لدرت   ه  ه جف ا في وات سواسوق 
ألو ف  لت ديد أي  ت ت ي  ألفدواق ولوكو و وا  وتو رودة أفو وا 
ترسط أس   ل  ل ستك،ال خ فو ر خواصو  وأي أسو  لو و ل 
أسد  ل ر س   لضخم تم ف ت  لو ور اوذ اوحور  لودورعو ي 
و اي ه   وا   سور   ور  لوقوديوكو ر روكوا هعوكوت 

أ ا أس   ل  ل ف   تك،وال  و   لو وجور  لوجو وري .  ه  ه
لكخ  ق أسب  ي ل  ا ود أسود و أ  جف واير ويوقوع 
س ضح   لج زة ع ى  لضد   لغرس   ل    ر وي قال جفو  توم 
س اؤد ل كاي   لدرع ي خ ف ر  لري ي عتقد أف  اف  خو وف 

  ل ر 
 

تالااانافت تناضل تباأ الا الاياا يرش تض  تلهين تملاباضرك
 الاا لىتب  ضرتملخصصيرتنهضمييرتتتتت

أاا ت جيحوا شو و   و وحو  ي وتو  سوعو وا أ و   لوخوكو و  

أن ب  و ش  عك    ل  شار   لعو وف  01 لك  فق 

 لعاة ى لك     دي     ح  ي فوى أعوقواب  وقوتو   ل و ودة 

ا  اي ر رل  س  دفى ع ى يد هواو وا فوى  وايو   و  

 لعا   لجا ، وشا س ف  ا ر     لو اليوا   السوتور لو و  

 الخر، عحر  لحي  لكحاشور وكلو  لوكو وااشو  ب تود يوذ 

وت،ق ف  لك    لرفع   وتو ،  لو عوى طوحوقوا  لو وقو  فو و  

 الستر ل    ل ال    لخاص  سالع ف  لعاة ى ب واود  لوقوت 

 ل وو وودة  ووا يووواي  سوور هووو ووم   وود  لووكوو وووتووشوووا يوو ووو  

و لكتخ     فوى شوئو ي  لوعواةو و  و لوعو وف  ألسور، 

  اضرة لآلساء  لك    ش د   لوعوديود  و   لوكو وااشوا  

و ألسئ   و ل  ح و   شاا و لو و و ل  لوتوى تو  او و وا 

اضايا  لع ف    خ ل  لكوشوارو   لوزواو و  وتو  و ورهوا 

ع ى  ألسرة ب ركا اد  أ د أفر ا  لشورطو   السوتور لو و  

عدة وساة  فى  لوتوعوا و   وع اضوايوا  لوعو وف  لوعواةو وى 

  ض ا  ر د    دو  ا و  اعدة ض ايا  لع ف  لعاةو وى 

ل  د    وا ع ار ةم اد تدا، س  اة   د  لبرف و   و  

خ ل  لع اا   لكتحاال  سو و   لوقوااة  لوديو و و و  و لوريو  

 يعاف ي  لع ف طحقا  ل   ةح و لق  ف    الستر ل  

 
تةناياا ت تالافااواياهااك تمار مص توسلبب تيرضً ات يانايا 

 مسارتالاا ل تال با  
ت تقح    ر وف ا س ا        لدات كاي    واء   وا  

 لعاة    لكقدس ر خ ل ش ري سحتكحر وأرت سر  لكقح    

وا  و   ووفق ا لك اا  ر     أي  لدات كاي ي رم أول فو ا 

سوحوتوكوحور  01جلوى  1 ل جاش جلوى   ور فوي  لودوتورة 

أرت سر  00جلى  1 لكقح ر و افي وفد      في  لدترة    

أيا  ولدتت  لك اا لـالدستو  ر  5 لكقح ر وت تكر لكدد 

جي  ل ف ا  ل  ا     لقاا       لدات كاي     لكقور  أي 

تزو  أ ار    ا   لعاة    لكوقودسو   و و وا أايورة و اي 

 ل بروير ور اةو    ور  لوقوديوكو ر ورو و و و   ل و ودة 

 لعر  ء سالكعااير و لكت ف  لك رير سا ضوافو  جلوى 

هيوووا ة  أل وووارووو  

 أل ريو  سوالوقواهورة 

وأس  ي و ألا ور 

و ألهوووووووور  ووووووووا  

وخوواي  لووخوو وو وو ووير 

وهيوووووووا ة و اي 

 لك و س سواألا ور 

و قحرة ت   ع   أ  ي و  بق  سقوا ة يوررور أي سواسوا 

 لدات كاي أع   ع    ا   لعاة    لكقدس  سك ر ضوكو  

 لكز      ل  ا     لدي     لعالكي وراي اد فودوي  ألفوحوا 

ساخ  ر  لكت دث ساسم  لك  و و   لوكوا و لو وكو و  سوكو ورر 

 اتراا سش ي  فع  لدات كاي لك ا   لعاة    لكوقودسو   و  

سرفا ج ار  ض د ا جف  سالت  ص   وع سودو ور  لودواتو وكواي 

سك رر أرود أي اولو   لودواتو وكواي لوم ت ود  أي سو واي 

  سكى سش ي هر   أل ر..

 
تضا ا ت تالا اخالاضع تلالا  اياستالساض اناي الصضرتاأليلي 

 البشي ت اخ تال  ه  
تعرفت   كك   لخرط  ر  ل       و و و ر عو وى أاو  ل 
 لرة    ل  ا في  لكخ  ع عوكور  لوحوشو ورر فوي  لوتو وم 
 لك   س  جل  ر  لك ج   في افتر  لوتو ورير و لوكوتوعو وقو  
سال،ر ء  ل ر   و لكشح د وس  اهة عك   أا وحو و  وفوي 
 عرض افاع  اوال  لوحوشو ور جفو  سو جوم اوكو وع  وا رواي 
س  هت      ال لشق وق فواةوذ  ةو و .. وسوجو  افوتور 
 لت ري ا ل  لحش رر جي  لكحالو  لتي عو،ور عو و و وا فوي 

 وو هتوو  ال عوو اوو  لوو ووا 
سووالوودولوو ر  شوو وور   جلووى أي 

 41سعض ا ويح و  وقود  د 
    ي اوال ر ت وقواهوا  و  
ولووي  لووعوو وود  ل ووعوو اي 
 و ووكوود سوو  سو ووكوواي عووحوور 
 وووديوووور  ووووكوووتووووحووو  طوووو  

ع،كاي..... و اعوى  لورةو و   ل و ا فوي  لوكوخو و ع أي 
 ة      ا    خ  د  س  ه يد          ي اوال  فوي 
 ووروورو ر واووالال ةلَووم أصوورفوو  ألفووي لووم أ ووذ توو وو  
 لبريق  وال أكرر لك  س كت ..و فق  ع   لحوشو ور او لو  
جي  لكح و هد يا صرفت في أعكال خ ريو ر وتواسوعال ةال 
أعوور  أواوو  صوورفوو ووا وال يوو اوود سووجوو  لووتوودويوو  

  ل ر .ة.
  

تما ااوا لت تإماباضيتراي أ  ارتالنبتالبام تريتمابابا ل
 ب هلب تاة هنارم 

ي رم  ت ف  ا ا   لوتواسوع لوقوبواع  لوتو  صو   لو،وقوافوي 
 وقوحورة جيوحو ي “ سككتح    سك د ي    اضورة سوعو و  ي 

ر سووكووكووتووحوو  ” وعوو اووتوو ووا سووالووبووذ  لووكوو ووري  لووقووديووم
  سك د ي ر سالكدخ   لرة و وير اواعو   ألوايوتو  يو  . 
ي  قي  لك اضرة  لدرت     ك ا  لك كدي عحد  لو وااي 
سوو  وو ر  لوو وواصوو  عوو ووى ا اوو   لوودرووتوو   د  وو  ا ووم 
   شاا  ل  ا ير سك و و   ل و وا و  و لودو وااقر اوا وعو  

  لك    ة.
تت اول  لك اضرة  قحرة  لد اي جيح ي  لتي تقع في  لوحور 
 لغرسي سكدي    ألا ورر وسوالوتو وديود فوي  و وبوقو  ايور 

. تشوتو وور هورد  لووكوقوحوورة 401 لوكوديو وو ر وتو وكوو   اوم 
سك اظرها  لتي ت ضح  ا راي يوقو   سو   لودو واي جيوحو ، 
صا ذ  لكقحرة    أعكوال فو وت  وخوتو ودو  و وتوعوداة. 
ولك ر ير ر في أ د   اظر هرد  لكقحرة  و ورور روا و  
يدل ع ى أي  لك ري  لقديم عر  رو،و ور    و  أسور   
 لبذ  لقديمر وه   و ورور جعوااة  لوكوتوف جلوى وضوعو  
 لبح عي أو  ا ي كى سإصاسا  خ ع  لكداص . ويورو ور 
ا   رر ي ضح ر د   تعا    لك ري   لقود واء  وع  أيض 
أ ر ض  لع  ير ور د   ف ص  لع   وع ا وا. و وكوا 
سحق يتضح ل ا أي هرد  لوكوقوحورة أظو ور  فو عو و   و  
 لتخ  ا   لتي رافت ت عالج فوي هورد  لودوتورةر وهوي 
جصاسا  خ ع  لكداص  وأ ر ض  لع  ي. وهور  اوعو و وا 
فرسط س   هرد  لك اظر و ا و ا في  لوحورايوا   لوبوحو و  
 لكخت د  لكي فتعر  ع ى ر د   ع ش هورد  أل ور ض 
 في  لبذ  لك ري  لقديم و قا فت ا سالع ش  ل ديي.. 

 
 الف اضن تأبنالتالاال تريتك لتالياتللناشئير

 قق  لك تخذ  لك ر، ل و واشوئو و  لوكورة  لو ود جفوجواه  
رح ر  سد هد سحب ل   لعالم ل  اشئ و  لو وكورة  ألولوى فوي 
تا ي  و لتى أا كت سكقدوف ا   ي فاه في  ل  اةي عو وى 
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 شئون المصريين
 الصحفيه وداد مينا الياس

 
 عاما  15االحتفال بمرور 

 علي  وجود أول كنيسة قبطية في أستراليا 
 

فييي أرقييي  يياالي سيييييدنييي 
وبحضور عدد من المسؤلييين 
فييي الييحييكييوميية االسييتييرالييييية 
والشخصياي اليدييبيليومياسييية 
والرسمية ومميليليي ميخيتيلي  
قطاعاي الجيالييية واليكينيا ي  

 الغير ارثوذكسية . 
تقدم الحضور السيدة جالدي  برجكليان ر يسة والية نيو ثاوث وييلي  

NSW Premier Gladys Berejiklian  
  Chris Bowen, Labour Party Leaderوالسيد كري  باون  ر ي  ح ب العمال المعارض 

وبحضور السقير المصري محمد خيري من كانبرا  والقنصل محمد فرغل من قنصيلييية سيييدنيي  ونيييافية االنيبيا سيو   
 ونيافة االنبا دانيال اسق  ور ي  دير االنبا شنودة 

جميعهم تحدثوا عن االقباط في استراليا وانهم نبض الوطن في أقصي االرض . وأشاد السفير بمجهود الجالية القبطية في 
أنشاء المدارس والنمو الكبير الذي تشهده استراليا في بناء الكنا   القبطية واالديرة والمعاهد ودور االبياء اليكيهينية فيي 

 التوجيه ولالحتواء ألبناء الجالية . 
وأشادي السيدة بيركليان بدور الجالية المصرية عامة واالقباط خا ة في بناء المجتمع االستيراليي اليميتيعيدد اليليقيافياي   

وث وانهم جالية تتمي  باالنضباط واحترام القوانين االسترالية   وتحترم التعليم وتعمل في شتئ المجاالي وتقديرها لعدد الكنا   في نيوثا
 ميل  والذي تجاوز الخمسون كنيسة . 

 

 االقباط ورحلة الخمسون عاما في استراليا ....             
 

كان وجود االقباط خا ة والمصريييين عيامية قيبيل ذلي  
بسنواي ولكن االحيتيفيال بيءنشياء أول كينيييسية قيبيطييية 

 اورثوذكسية . 
أل  مصري مينيهيم  925في استراليا حاليا ماي يد علي 

 % أقباط أغلبهم في سيدني ثم ملبورن ثم باقي الوالياي . 05حوالي 
يالحظ في الجالية المصرية عامة إرتفاع نسبة التعليم والللث علي االقل حا ل علي اللانوية اليعيامية 
يية أو ما يعادلها . واعداداً كبيرة منهم االكاديميين والعلميين والباحلين واالطباء واساتذة الجامعاي . والمالحظ انيه فيي اليجيالييية اليميصير
القبطية أكبر نسبة أطباء و يادلة ومدرسين علي مستوي الجالية العربية عامة . ويشهد لهم الميجيتيميع االسيتيراليي بياليكيفياءة واالميانية 

 والنشاط . 
وإغالق قناة السوي  كان أكلر ما يشيغيليه  9111منذ خطت أقدام المصري الفبطي أرض أستراليا في آخر الخمسيناي وتحديداً بعد حرب 

 هو االدخار ... واالدخار لرفع الصليب في كنيسة قبطية له والسرته   تكون له مالذا وبيتا وراخة ... 
وأول كنيسة كيانيت فيي  9111أول كاهن قبطي حضر إلستراليا بناء علي سنواي سابقة من االستعداد واالدخار   كان االب مينا نعمة هللا 

 .  9135ضاحية سيدنهام عام 
وهنا يجدر االشارة أن جميع االموال التي اشتٌريت بها كنا   االقباط في استراليا من تبرعاتهم بالكامل ويجب أن نتيذكير أن اليميصيريييين 
عامة واالقباط حين هاجروا من مصر فترة الر ي  جمال عبد النا ر لم يكن مسموحاً لهم بتحوييل أي اميوال ليليخيارن وكيان اليميصيري 

 المهاجر يحمل ما ة جنيه فقط وخم  جنيهاي عن كل فرد في االسرة . 
يجب أن نفتخر بهؤالء االقباط الذين بدأوا من الصفر وفي أعمال متواضعة ليدخروا لهدف واحد وهو بناء الكنيسة القبيطييية فيهيي اليكيني  

 الذي يحمله المصري ألي مكان يذهب إليه. 
فيي تمكن االقباط بلياقة عالية من أتقان اللغاي ونجحوا في ترجمة الحضارة القبطية من لغتها اال لية للغة العربية ) بعد الفتح االسالميي 
القرن السابع الميالدي ( وفي استراليا ترجموا الفداس القبطي لالنجلي ية وكذل  جميع الصلواي والخدماي اليكينيسييية واليكيتيب اليديينييية 

 والمحاضراي والتراتيل . 
يخدم الكنيسة آباء كهنة تم إختيارهم بتدقيق وعناية فا قة وجميعهم أكاديمين حا لين علي أعلي الشهاداي العلمية سواء من جيل االباء 
أو االبناء الذين ولدوا ونشأوا علي ارض استراليا . جميعهم وهبوا أنفسهم لخدمة الكنيسة واختلطوا بالمجتمع االستيراليي وعيميليوا فيي 

 مختل  المجاالي قبل سيامتهم رسمياً لممارسة العمل الكنسي . 
 يتمي  االقباط باختالطهم في المجتمع االسترالي وانتشروا في جميع االحياء وعلي خريطة استراليا عامة . 

 أقباط استراليا أول مهاجري العالم أنشأوا معهدا إكليريكياً خارن مصر . 
أجمل عالماي لالقباط في استراليا المرك  القبطي للكنيسة في كانبرا . وهو مجمع متكامل لالقباط حيث يرتفع الصليب في حي كالين قرب 

 أحدي عشر أل  وستون متراً .  99515مبني البرلمان االسترالي علي مساحة 
 عاما في والية نيو ثاوس ويل  خمسون كنيسة وأكلر من خم  وسبعون كاهناً وثالث مدارس .  15اليوم وبعد 

 
 وتستمر المسيرة يا أقباط المهجر في كل مكان علي خريطة العالم تؤكد االيمان وحب الوطن . 
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St Mark Nubian Foundation 
(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966) 

P.O. BOX 574 ST MARYS NSW 1790 TEL: 61-2-0410 285 118   FAX: 61-2-9833 9299 
EMAIL ADDRESS: - “stmarknubianfoundation@gmail.com” 

(For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men) “1 Peter  
2:15” 

 

 "النى جعت فاطعمتمونى. عطشت فسقيتمونى. كنت غريباً فآويتمونى")متى٦٣:٥٢(
 

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

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

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

السودان، والذين يعانون الكثيرمن المصاعب و وب وبهذا فان مؤسستكم الخيريه تتوسل منكم دائمآ بان تتذكروا االطفال وااليتام والمنكوبين والمعوذين من اخوه الرب بدولتين السودان وجن
 المتاعب واالوجاع والجوع بسبب كثره الحروب واستمرارها.

 
 -وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى:

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

 وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.
 

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

 

 ” كما هو مكتوب فرق. اعطى المساكين. بره يبقى الى االبد“ )٦كو٩:٩( 
 

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

St Mark Nubian Foundation Board of Directors:- 
Fr Yousef Fanous (Director & Presiding Member), Fr Bishoy Botros (Director & Vice President), Mobarak Alera (Director & Liaison Officer), and Emile 

Girgis (Director and Secretary & Treasurer) 
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 -أن يُخرج من الصخرة  -هذا هو ملئ الزمان 
  الوردة الُمقدسة ) مريم العذراء(

 

أحتفلفافمفذ أفمف  أيفذ   ف ف ف  
صففف ففف ا سيففف    يففف ففف   
  ففف ففف ي   أففف يففف    ففف  

إ ى   أضذف ه    الحتلذل
نل سمذ سم  ذً   ي ذا   مفذ 
تحتل   ي       ف ي   أف  
أكذنة عذ  ة فى نلس  فل 
قبطى   يضأ ففى نفلف    
 ففففمفففف فففف  أفففف   فففف فففف  

  فكف  أسفمفحف      ألقبذط
 ى أن نهمئ  ل  ألخ ه   ألخ  ت فى   مي ح  ه ه   ممذسبة   ي ف ف   
  تى أس  ت نل سمذ سم  ذ     أسلُت  كل إنيذن ُحِ َ   َحفَ َ  نفلفَيفةُ 

ً أف  أشفذعف    فبفمف ه ألأفمفذ   يف ف    أ  ه ه   ب  ه    ظ مفة  ييضفذ
    ي    نمتهز سم  ذ ه ه   ل صه  كى نتأأل أ ذً  مذذ  نحتلل  فهف   
         ظ     أله  أ  ذ ك  فمفذذ  أخفتفذي ه هف ه   فلفتفذه أف   ف ف  

   كم   ت؟
 

 م   ً أذ نق    ه ه    بذيه  هى " عم  أفافئ   فزأفذن " أد عفمف أفذ 
سمح ه  ذ ح ث فى ذ ك    قت أد  ق ع  ألأ  فى    قت   ممذسف  
فى ع      ب  عا مذ أن نتأأل أ ذً  مذذ  ح ث فى ذ ك   ف قفت  هف  
أائ   زأذن أع ه ه   شخص ذت  هل ه ه   شخص ذت   تى إختذيهفذ 

 ف فكف نف   ففى هف ه   ه تيتحق ه    إلخت ذي    تك ي    ف فظف ف  هف  
هف ه   شفخفصف فذت  هفى  فخفصف فه      مكذنه  عا مذ أن ني ا أح د

  يضفذً    تى سذ  أمهذ   ي     فمفيف فح  فذ ف فيف     ي        ي   أ ي 
فى ح ذته  فى ذ ك    قفت  ف  عفى  أيفذعف    س ا  ي سف   م ذي

 ه  فى يحاه   شقذ     م مذه    ي ية فى ذ ك   ي    متق    عفاف فمفذ 
  ن نالحظ سمذت ه ه   شخص ذت   تى يبحث ه عمهذ فى ُأختذيية.

 
  يؤ ل  ال ل: أ  ه ه   لتذه    د أختذيهذ    ب   ت فيف  أفمفهفذ؟ أ  
 ط يقفه أخف د أف  هفى أف يف   أف  هفى أ  أف يف  أ  ييف ع  د 

  أذ ه  نياهذ؟       
      أ ي      ي    س   يي ع  فحفيف    أ  أ ي  أ  يي ع هى حمة
  ذنت حمه   مة  مذثذن    ال ي    أفافكفي  -  تقا     مي حي  ذ  ي 

أ  نيل هذي ن   كذه    س  أأهذ أ ي  أ  سبط يه ذ    ذن  مذثفذن 
ه   ثالث  مذت أح هذ أ    ي        ي     سمهفذ   س ه   ي  ه     ي  

 ح :
  أل  ففى: أفف يفف   ففذسفف     فف تففهففذ  هففي أ  سففذ فف أففي   ففقففذ ففاففة.•
    مذن ة: ص ف ة أ  أ  فصفذ فذت    ف     فقف يفس يف حفمفذ   فمف فمف  ن.•

   مذ مة : هي ه ه   ق يية حمة ز سة   ص يِِّق يفهف يفذقف ف  أف  سفبفط 
 يه ذ           ي        ي   أ ي .

    ك تك ن أ ي      ي    سذ  أي  أ  صفذ فذت  فمفذت خفذ فة. هف   
  أ مذه  ن أ    ي  ه     ي   أ   س ه أبذي ه.

 
 ه   أذ يؤ  ه أالك    ب عم أذ قذل  م ي  ه ذ  أ  صذ ذت ني فبفتفك 

  ه   يؤ   ه ه   ق   ة.
 
   يؤ ل   مذنى: أ  ه ي سف   م ذي؟  -
 

+أأذ ع    ق يس يف سفف   فمف فذي ذ ف  أف فافمفمفذ أفتفى   فبفشف ف  أن 
أف  نيفل ا  ا  قف    خط   أ ي   ذن أ   ي ق ب    أفتفذن ي سف

  فمفخفتفبفى عف    ُ ه   ه  ذ ق  سه    تق د  ه  ي تب   ذ خذا   ألأ  
 ل  ألنظذي    د عذش فت  ت قذس ة أفع   يف ف     ف ف ي      فطفلفل 

أ  أ حاه أذ قبل    الاه حتفى تف  فه   يي ع فى  ل   م  حل أ ت   
  اح ذه.

 سميت  ض   ض   م  قف   تى ق  ت ضح  مذذ  سذ  أافئ   فزأفذن 
 فى ه ه   لت  .

   م ع ي ا   خطه ه  ابش يه    ميذعى   تفى قف أفهفذ ه  ف نيفذن 
   س  ش به فقط  ل  كل   بش ية أم     يه   فخفاف فقفه أفمف  أن خفافق 

  التهذأذت   متبذا ه  كفل أف    فطف فف ف   أا   ح     سق طهمذ  ه
سفمف  ف      فمف ف يف .    ك  ه    يت ك عمل ي ية فأيسل  ه  أنبف فذ 

 –يف يف فل   –ا نف فذل   –حزق فذل –أيأ ذ   –  ب ض أمهذ أ   ذ  فممال 
أف سفي   ف ف هف  أف   النفبف فذ   -ز  يذ   –صلم ذ   –أ خذ   –ي نذن 

   كم  ي .
 

ه     ك   ذنت  ل   قا ب قذس ة ال ت      خالص  عمف أفذ أعفاف 
    حزي ن ح   فمفذ    فكف  ال  ن ح   مبى  ذ ط فذن   حزي   ش  

أأف  ه نف ح   أ  ُأ    حتى أهاك ه  أليض  كل أذ عا هفذ  فمفذ
 أ الاه  أس ته   كب ف     ف يف  عفذ ف   ففى أفخفذففه ه   فذن هف   

ففي   ثم    ش     خط ة  هؤال     ي  هاك     ل    يف  سفافكف    ه 
أحبه قا  ه  النيذن ذ ف  أنفه ال يف ف ا يفهفافك     ك  أ     خط ة

  ش  يت  ي         فمفذ    ف      ش    ذ ط فذن أ ه ثذن ة     ك ظل
قتا   أ   النب ذ      سل    ي  أيساه  ه  ه  ي فض    ل   ت فذ ف ف  
  يمذي ة     ك  ذن ال   أ  ت خل ه    ته  كى يُخاص   بش ية أف  
سقطذتُهذ   ك    يؤ ل همذ َأ  ِأ    فبفشف  ييفتفحفق أن تَف عفى هف   

 أ  تيتحق أن تك ن أ   ه     طلل  أف  هفى   فلفتفذه   فتفى    طلل؟
يُؤخ  أ  سي هذ ه     طلل؟  السذ ه أطا ب  نيذنه  هذ أ    صلذت 

    م اه   الفضل أ   ذقى سميهذ أ    بش .
 

  ال  ن ه أي ا تُك ي  ه ه   لتذه   تى تم زت عاى فت فذت  فمف ف يفذت 
أ  سميهذ فى ذ ك    قت  ييضذ فى  ل  أل قذت عاى أ     فصف ي 

أُخ  سي    فطفلفل ييف ع أف  هف ه   فلفتفذه   ي ا ه أن يُم زهذ     ك
   متم ز    ي        ي       ك ال     ن يك   سي هذ.

ً أف فالا   يف ف    همفذ سفمفيفتف ف ض أف فذ
 +   مي ح  هل ه   هف  أفافئ   فزأفذن؟

  مذ سذ  أأل   فزأفذن ففى ذ فك   ف قفت 
 أففع هفف ه   ففلففتففذه   ففتففى تففمفف ففزت عفف  

 حيفف    ففتفف  فف فف   -   ففمفف فف  ت  فففتفف ففذت
 أل هى , أيسل ه أال ه   شف    شف ف  
ي  ق      ف هفذ حف فمفمفذ  فذن ففى   ف فبفل 
يصاى فََيَمَع أالك    ب قفذال  فه " أن 
   ب س  ُط ك نيال يك ن فف فه خفالص 
 ا ذ   " فمزل أ     بل فى   حذل أص قذً  مفذ قفذ فه   فمفالك,  أعفاف  
ز سته حمه  مذ يأد  سمع فل حت   فكف ت ه  نف يت نف ي ً أن 

    د تا ه س ك ن خذاأذً هلل فى   ته  ل أيذ  ح ذته
 

   ت   طلاه أ ي    بت ل فى   ق    ف ح  هذ     يهذ ف ح عفظف فمفذ 
  أصففففبففففحففففت  فففف فففف  ذ ففففك هففففى   ففففمففففاففففكففففه   ففففمففففتَفففف سففففه

 
  مذ  اغت أ ي    مالث سم  ت سذ      يهذ  ق أ هذ هلل ألنفهفذ  فمفذ 
ذ  نذ سذ قذً أنهذ  ذنت ن ي  هلل, فق أذهذ إ ى ز ف يفذ   فكفذهف  ففقفبفافهفذ 

 ق  أاخاهذ ز  يذ   كذه    ى قف    القف     فذ فهفذ    ز  يذ   كذه 
يف أفذ أفذ قف   أقف      ف ب   أ      ح   ق   إذ أنفهفذ سفتفصفبفح

 أ  ذ ك   ح    ذنت إقذأتهذ فى   ه كل   ذنت خ أتفهفذ ففى   يي ع
  ه كل أ  أسل   صاله    عمذل   مظذفه  ام   ى    ز ذيفح   ف  فك 

   مل فى ت ه ز   م  ي   فبف ف ت   فكفهفمفه     يضذ  فى   ت ت   كهمه
   ته .  نح  ن فاف  أنفهفذ  ف  تفلفتفح ففذهفذ    أيضذً أعمذل   مظذفة فى

   ت ت ض. 
 

+ ت فى     هذ ي  ق    عذ ت     ي   فى   ه كل حتى فت ه   فبفاف   
 فى ذ ك أخ    كهمه يتشذ ي ن  ف فف يفتفصف فف ن أف فهفذ  ف  ن  ن 
يغضب   ه. طاب     كهمه   صاله أ  أسل  إلي ذا     ك   أ   إ فى 
تذ  ت    ه   ذ صال    حذيه  طاب   أ  ه أن يُفظفهف   فهف    ف سفل 
  ممذس     د ي تمى  ذ لتذه      ي    ي تمى  فهفذ   يفحفذففظ عفاف فهفذ 
   يفففحفففذففففظ عفففافففى  فففتففف  ففف فففتفففهفففذ تفففحفففت أفففظفففهففف    فففز   ..
أذ ُسمع ص ت أ     ب  أن يمتخب   أثمى عش  يسالً أ  قب اه ا  ا 

 ه  نيذ   أن يضع  ل   ح  أمه  عصذه عاى   م  ح  أن   أ    س
 تفففففف فففففف فففففف    فففففف فففففف ي    ففففففمفففففف  تففففففزهفففففف  عصففففففذه.
فل ا   ذ ك   ذن   كهمه يصا ن ط  ل   ا ل قذيا   " أظفهف  يفذ يب 
   سل   ممذس    ميتحق  ا  ي  "  فى   صبذح اخل   كهمه   ه كل 
أع  ألثمى عش  يسالً ف س    عصذ ي سف ق  أزه ت   ذن عفمف ه 
  ففففففففى ذ فففففففك   ففففففف قفففففففت ثفففففففمفففففففذنففففففف ففففففف  عفففففففذأفففففففذً.
ف ام    ن ه   ه  أأ     ب فل ا   ألن هف   هف  أأف    ف ب,   فذن 
ي سف يسل ص يقذ  ذي ً فتيامهذ  ظافت عفمف ه   فى  ن سفذ  أفالك 
    ب سب  ي ل عم أذ  ش هذ  ت ي   أل   أمهذ  خالص  ل   بفشف يفة

 
يت اى خض ع   لتذه أ ي      ي   فى قب  هذ  مش ئه ه فى إخت ذيهذ 
 تك ن أً   ه  هى أل ت  ف يسل  أن يفأتف فهفذ   فمفالك أفبفشف أ  فهفذ 
 يُ امهذ  أن   يمذ  ق  أختذيتهذ  تك  أ    ا ب يي ع   مي ح.  يذ  هذ 
أ  أ  قف ص بة  أتضذي ة ف هذ   مشذع  أ  فف ح   خف ف أف  
  م تمع    ه اد    د س  ذقبهذ  ذ  س  ألنهذ ستك ن فى نظ ه  أنهذ 

  هل هى  ف حت  ه ه    م مه    ظ مه أيتبكت؟  ز ن ة
 

هل ني مذ نظ  ت   شك     يبه أ  ي سف   م ذي عم أذ عفاف   فذنفهفذ 
حذأل حتى ظه   ه أالك    ب    امفه  فمفذ سف فكف ن  أفع ذ فك  ف  

ِ. ِ  َفُكف   تتزأ   ال تلتح فمهذ   ك  أسمل أذ قذ ت " بِّ ُهَ ذَ  أَنَذ أََأةُ    َّ
ِ كَ   (83:   1فََمَضى ِأ   ِعم ِ َهذ    َمالَُك." )    .«ِ ي َ قَ  

 
+ عاى  ل أمذ عا ه أن ي     ذ   ح أذ عذ ته ه ه   لتفذه    فطفلفل 
يي ع    ش        ز ي سف   م ذي  سذ  أفى ففى يحفافه   ف ف  ب 
  قذس ه أم  أن  حبات  ذ طلل يي ع      أن    ت   طلل  فق   ذنفت  
هذي ه أ  ه  ي      ماك   خذيف عاى أاكه  أليضى  خذيفلفة أف  
   ه ا   خذيل   عاى   زعذأه    يم ه فى   ه كل هذي ه  ذ طلل ييف ع 
  ى أص  سذي ه  فى   صح    أع يسل ع  ز  ب     ي  تُ ذن ُه  
قي ه   صح      طب  ه   م ة   مخذطف    فكفبف ف       فمفهف  فه أف  
  اص ص  قطذع   طف     ف  أف  أ ف  ب  فافقفت ففى  سف هفهف  
ي فض   أستقبذ ه .  ق  سلت يمذ  ع    حمه أ    فبفشف يفه  فافهفذ   ف  
يت ذطف أ هذ أح . هل ه   ال يكلى  أن نق ل ف ال أنه أفافئ   فزأفذن 
ق  حذن فى أخت ذي ه ه   لتذه   تى تم زت عاى  ل فت ذت  ل   بش ية 

  كى تق    ه ه   مهمه    ظ مة.
 

 عم أذ أ اغهذ   مالك أذذ   ذن ياهذ فقذ ت  ففقف  ال عفافى سفمفذ فهفذ 
    خاى أ  ه ه  اليه تُظه  عظمتفهفذ  سفمفذل ي حفهفذ  طفهفذيتفهفذ 

 عم أذ" قذل  هذ   مالك
"ال تخذفي يذ أ ي ، ألنك ق   س ت ن مة عم  ه. هذ أنت ستحبفاف ف  

ه   يك ن عظ مذ،  أ     ف فافي يف عفى،    تا ي  أ مذ  تيم مه يي ع,
 يماك عاى   ت ي فقف ب إ فى    ي ط ه    ب  إل ه   سي ا  ا أ  ه,

فقذ ت أ ي   امالك:  ف فف يفكف ن هف      أل  ،  ال يك ن  ماكه نهذية,
 أنذ  يت أع ف يسال. فأسذب   مالك  قذل  هذ:     ح   ق   يحفل 
عا ك،  ق      اي تظااك، فا  ك أيضذ   ق      م   ا أفمفك يف عفى 

 (83-83: 1    ه ")  
 

هل  ل ه   ال ي ضح أكذنة   ي        ي   عم     ب     أن أ ضح 
 مذ ا يهذ فى قصه خالص   بش ية     ك أيس   أن  تفقفف  فحفظفه 
  ح    تيأل نليك يذ أ  ضحك عا فك   شف فطفذن  نفحف  نف فاف  أن 
  ش طذن ي ي  أن يصمع   تل قة  ف ف  أ الا ه   فألفسفف نف فح ففى 

يب   م   عمف أفذ أي ا  ن يفحفزينفذ عفمف أفذ قفذل       حزينذ  ذ ك
 يم ذن أن   ش طذن ي ي  أن يل قمذ   الفسفف  فمف ف  أف    فمفذ   ف  

يمتبه     اى ه ه   مص حة  عفاف فمفذ 
 ن ن  ف أتى ح ث ه ه   فغف  فافه 
أ  ه    النقيفذ  ؟ هفل حف ث أفمف  
   يه   مي ح ه أ      فت ه زأفمف فة 
  ذ   ذنت  ف ف  ففتف   زأفمف فة هف   
ي مى أن ه   أف  عفمفل   شف فطفذن 
 عقل  النيذن    د يش ا  ذالنيذن 
ع  ط يق    ب   السف ه ه هى 

عا فمفذ أن نف ف ف أسذ      ش طذن 
أتى حف ث هف ه   فغف  فافه أ  هف   
 النقيفذ  ؟ هفل حف ث أفمف   ف  يفه 
   مي ح ة        فت   أ    زأ .

 
تفأأففل يففذ  أخففى  أخففتفى فففى هفف ه 

  م  قف عم أذ حذن  قت    الاه  ق  أُ اقت  ل  أل ف  ب  أليضف فة 
أأذ   سههذ !   ف  ستقبات ه     ذد أشفذعف  قفذ فافت ذ فك؟  هفى 
ي ض ه     أت أ ه فق   ذنت أمذل  ا ا عه   ذنت ي ضف فه أن تفاف  
طلاهذ فى أز ا   بق  أكذن  اح  نذت ق  أمات   ي       زي   أفمفذل 
   طذعه     ا عه فى صمتهذ  قب  هذ   طذعتهذ  خطه ه فى ح ذتهذ.

 
فى ع   قذنذ    ا ل: نح  ن ا  أن ه ضذ ط   كل   ى يأد خفذص 
 أنذ أعتب ه  ه نص    ب   أف    صف  ب  هف  أنفتفهفذ    فخفمف ففى 
      الن    ُب ي ا   ذن   ي  ه     ي   ستطاف  أفمفه أن يفتف خفل 
 كى يحل أشكاه أهل    ُ      ه ف أ  ه     م قف   كى يُب    فمفذ 
أهم ه  ق مه   ي  ه    زي   عم ه   كى ي امذ  أن طابذتهذ أيفتف فذ فه 
  يه     ك فهى   شل  ه   مؤتممه   تى ال تُ ا  هذ  د طابه عم     ب 

 يي ع     ك هى تتشلع  ا م ع  طابذتهذ أيت ذ ه.
تحت   صا   . يذ هذ أ  أشذع  قذتاه أل  ت د أ مفهفذ يصفاف  حفتفى 
  م ت     تقف   م قف   ف ففذعفى    ف ف  يفى  هفى تف د   ضف ب 
ىذالهذنه    بيق عاى  سه   مهذ  ه  يهذن  كل قي ه  هى تبكى ففى 
قابهذ   نذ أ  ه ه   احظه أ     ن ذ ك هف  أفذا   ف أفذن  فذن تفذتفى 

   ي  ه     ي     ذتى   ي     مي ح أهمذ.
 

نح  ن ا   ذن   مي ح ه  ذنت عق  ه   ح ه عاى أي    تالأ ف   الثفمفى 
عش    ذن   أبش ي   كل ت ذ       ب يي ع     يحف ث  ف فمفهف  أد 
 نشقذ  أ   نقيذ    ذ  ح ث  ختالف فى    أد  ذن     ب ييت  أفه 
فى نحذح   خ أة.  ن      يؤ ل أ ه  خ د أتى ح ث أ ل  إنلصفذل 

 أتفى ظفهف ت  !  اط  يف   مي ح ة فى    ذ  ؟    ف  ذنت نشأتهذ؟
 في أص ؟
 ذن    ذ    اه  م ية   ح ه  ه   ي مى  نه  فذن  ال يف سف   :  إلسذ ة

أد خالفذت طذيل ه أ  عقذي ية   يضذً فى تفطف يف    يف ف ه   ف ف ي   
حتى ح ث  النشقذ    كب ف   ف ف    فكفمف فيفتف ف    شف قف فة    فغف  ف فة 

، فأصفبفحفت  فمفذيفس   شف     .( 131أ مع خاق   ن ذ )عذ    يب 
 ه    ."  أليث ذ ي ة"  تُ َ ف  ذ كمذيس  إلسكم يية تحت ق ذا   م ية
   س أ ض مذ .

   يؤ ل همذ هل أذ تياممذه نح     ط  يفف  الخف د أف    فتفالأف ف  
يسل   ي     مي ح  ذن     صح ح أ  هل همذك تشك ك فى  فل أفذ 
تياممذه أ     سل.  فى   ق ه ص  ا سي    يف ف ه   ف ف ي    نفحف  
ن ا  عا   أن أذ يمبت ذ ك ففي   فكفتفذب   فمفقف   ألن أف ت   يف ف   
    ي    ص  ا سي هذ     ذ ك  ح ث   ف   فتفذ فة يخف  سفلف  ففي 
   ه      ي     كتذب   مق   أيضفذ  ف  يف  ف   ف فئفذ عف  أف ت أ  
 ستشهذا أ م   آل ذ     سل   ق يي    فا  يتكا   شئ ع  قفطفع يأ  
   س أ  صا   ط   أ  أن ي    أ   ف إنتهت ح ذ   فف فافبفس أ  
أتي أ  ت أذ أ  ي حمذ أ  ي ق ب   صفغف ف  أ  سفمف فذن   فقفذنف ي أ  

   ث  مذ   أ  يه ذ  )  س  ألسخ ي طي( أ  أت ذ .
إن   كتذب   مق   تحف ث عف  أف ت يسف  ف ف  ففقفط  هفمفذ يفهف ذ  

: 12(  ي ق ب    ز ف ي أخف  يف حفمفذ )أع325 إلسخ ي طي )أت
1:   1(, )أع2 3) 

 ك  تذيي    كم ية ي     كتذب   مق   ه     ي س ل  ألح  ث   فتفي 
   يي اهذ   كتذب   مق  ,   ه   فإن   فكفمف فيفة يتفبفت ففي طفقف   
  ق    ق      تذب ت  س    ق يي      شه    ) ه    يمكيذي(  ف ف  
 .ق     سل   ألعمذل أبذ    ألنه  أت  ا  ه في تي  ل تذيي    كم ية

 
عاي أن حق قة ص  ا سي    ي        ي   حق قة أ تف ف  فهفذ, أفمف  
أق   عص ي   كم ية  عم  سم ع   كمذيفس   ف سف  ف فة, ألنفهفذ تفقفاف ف  
يس  ي ع    ق يس ي حمذ    س ل    ي  فهف   فل تفلفذصف فل حف فذ  
  ي        ي    أ تهذ  ص  ا سي هذ إ ي   يمذ     ك هفي ي  يفة 
سذي     سل    يف  حفمفافتفهف  سفحف    يفمفذ   فأأف    ف  ح   فقف   
  شذه           إل ه أ ي  في  نتقذ هذ أ  ه     ف فذ ف    فز يفل  ي    
ه ه     ق ة  امؤأم   في سم ع ه ه   بالا   تي   ز   ف هذ ف  ع   مبفأ 
في   كم ية  أل  ي  صذي تقا    يس   ذ في سم ع   كمذيس    س   فة 
أم     ص     س  ي  أل  ي  ق  س ل ي ذ    كم ية ه     فتفقفاف ف  ففي 

 . ت    كم ية  أمهذ   يمكيذي
   ب قذاي أن يُمت مذ  ذ  ش   أع    ب يي ع  أن ن     فمفذ يفحفق 
 أن  ل   مي ح  أن ن مل  ن      صذيذه  أن يش    ل أمذ   حف ا 
  ي        ي   فى ح ذتمذ  أن تك ن أ   كل أمذ  أن تك ن  فخفصف فة 
أت ذيشة فى  سطمذ  أن تك ن نم ذ  سم ل  ق    فى حف فذتفمفذ  فكفى 
نقتذا  ه  نياك  كل   طذعه    تيا     اليمذن  نتممى أ   فل أ  أن 
تك ن أمل   ي  ه     ي   فى ح ذتهذ   ن تيا  ه ه   ت ذ        فمف فافة 
  ى  مذته   أ الاه   كى نحذفظ عاى أي ح تمذ   ف فمف فافه   فكفى ال 

 يقتح     ذ   ح ذتمذ  أي ح تُمذ.
 

  بقلم عادل فهيم 
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 8من شهر  7في يوم 

 بنصوم للعذراء الغاليه

 أحنا األقباط مش ممكن ننساه

 دا بكل حرارة بنستناه

 يوم يا محاله 51  يدوب

 دى الكنيسه كلها صيماه

 بنفرح و نسبح الم األله

 صارت كرسى هللا  دى ركبتك

 فى سماه  الجالس على العرش

 تمتعتى بحمل إبن هللا

 نتعزى ونطلب مغفرة نحن الخطاه

 نتشفع بك ياقديسه

 ما أنتى طاهره و عفيفه

 كشفتى لنا ألوهية المسيا

 وفرحتى الناس فى عرس القانا

 وفى طريق الصلب كنتى معاه

 و جاز فى قلبك سيف الجناه

 أصعد المسيح جسدك فى عاله

 ولم يبقيه على األرض لتجلسى فى سماه

 

  كلمات ميشيل جرجس



 ش  9371 مسرى 91 اخبار االقـباط

 93 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 
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