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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

األرثوذكســية،  المصريــة  الكنائــس  أقيمــت 
ــذكار  ــاالت خاصــة بمناســبة ت األحــد۱٥، احتف
عيــد رحيــل القديســة الــكارزة فيرينــا، المعروفة 
بلقــب معلمــة النظافــة.   وولــدت هــذه القديســة 
ــة  ــوص محافظ ــز ق ــوز بمرك ــة كرك ــي مدين ف
الطبيــة  بالكتيبــة  بالتمريــض  وعملــت  قنــا، 
عندمــا تــم إرســالها إلــى أوروبــا، وكانــت قريبة 
للقديــس فيكتــور أحــد أفــراد هــذه الكتيبــة، كمــا 
ورد فــي الدســتور .   وعقــب استشــهاد أفــراد 
الكتيبــة بقــرار مــن اإلمبراطــور مكســيميانوس 
جــاءت فيرينــا إلــى أجونــم للتبــارك مــن أجســاد 
ــس  ــات القدي الشــهداء وأيضــا لتبحــث عــن رف
ــولوثورن «-  ــي «س ــت ف ــى أقام ــور، حت فيكت
ــزال  ــف  ال ي ــي كه ــش ف ــا، لعي ــرا حالي سويس
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تخــرج مــن الكهــف خصيصــا مــن اجــل ذلــك ، 
فضــال عــن تقديمهــا ألعمــال الخيــر والرحمــة  
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األســقف  مارتيــروس  األنبــا  نيافــة  تــرأس 
ــوات  ــد صل ــس شــرق الســكة الحدي ــام لكنائ الع
ــس،  ــب جرج ــيدياكون حبي ــد االرش ــية عي عش
ــم  وتطيــب جســده بكنيســة الســيدة العــذرء مري
بمهمشــة بالشــرابية وشــارك فــي الصلــوات 
القــس إبــرام ناشــد راعــي الكنيســة واألبــاء 
الكهنــة والشامســة وشــعب الكنيســة، حيــث تــم 
تــالوة األلحــان والتمجيــد الخــاص بالقديــس 
األرشــيدياكون حبيــب جرجــس وأكــد نيافــة 
لكنائــس  العــام  األســقف  مارتيــروس  األنبــا 
منطقــة شــرق الســكة الحديــد أن األرشــيدياكون 
حبيــب جرجــس هــو مؤســس مــدارس األحــد، 
ــم  ــى التعالي ــاظ عل ــي الحف ــر ف ــه فضــل كبي ول
الكنســية، الفتــا إلــى أن القديــس حبيــب جرجــس 
ــد  ــه العدي ــر ول ــم غزي ــة وعل ــع بمعرف كان يتمت
مــن المؤلفــات فــي مختلــف العلــوم الكنســية 
وتاريخهــا وقــال األنبــا مارتيــروس إن القديــس 
حبيــب جرجــس كان يرتبــط بعالقــة محبــة 
قويــة مــع قداســة البابــا كيرلــس الخامــس، وأنــه 
أصــدر مــن قبــل بيانــا لمســاندة األرشــيدياكون 
حبيــب جرجــس فــي جهــوده القويــة فــي الخدمة 
ــة  ــه الفضــل فــي تأســيس الكلي الكنســية، كمــا ل

اإلكليريكيــة ومدرســة المرتليــن يشــار إلــى 
ــم مهمشــة فــي  أن كنيســة الســيدة العــذراء مري
الشــرابية بهــا متحــف لمقتنيــات األرشــيدياكون 
أن  بعــد  جســده  وكذلــك  جرجــس  حبيــب 
اعتــراف المجمــع المقــدس للكنيســة القبطيــة 

األرثوذكســية بقداســته.
ــيدياكون  ــس االرش ــة القدي ــة بنياح ــد الكنيس تعي
ــدس  ــع المق ــرف المجم ــس ( اعت ــب جرج حبي
ــو ســنة ۲۰۱٦ م  بقداســته فــى جلســة   ۲۰ يوني
ــنة  ــرة س ــة القاه ــس بمدين ــب جرج ــد حبي ) ول
۱۸۷٦ م مــن اســرة تقيــة مباركــة واتــم دراســته 
باالزبكيــة  الثانويــة  االقبــاط  مدرســة   فــى 
ســنة  وذلــك  البطريركيــة  بالــدار  والملحقــة 
ــا  ــال  مكرس ــا متبت ــه كله ۱۸۹۲ م وعــاش حيات
ــة  ــق بالكلي ــم . التح ــة والتعلي ــا للدراس ومتفرغ
كيرلــس  البابــا  افتتحهــا  حينمــا  االكليريكيــة 
طالــب  اول  م  وكان   ۱۸۹۳ ســنة  الخامــس 
يدخلهــا واول خريجيهــا ســنة ۱۸۹۸ م وكان 
قــد عيــن مدرســا للديــن بهــا فــى الســنة النهائيــة 
ــواه  ــه وتق ــك بســبب غــزارة علم لدراســته  وذل
ففــى اثنــاء دراســته عكف علــى القــراءة الكثيرة 
فــى مكتبــة البطريركيــة وقــرأ اكثــر مافيهــا 

 مــن مخطوطــات ومطبوعــات كمــا كان يتــردد 
ويتتلمــذ علــى االيغومانــس فيلوثــاوس ابراهيــم 
ــة  ــرى  باالزبكي ــس الكنيســة المرقســية الكب رئي
اشــهر واعــظ فــى عصــره فــى الكنيســة القبطية 
ونهــل مــن علمــه الغزيــر لمــا رأى البابا كيرلس 
الخامــس علمــه وتقــواه ومقدرتــه علــى الوعــظ 
ــى ســنة ۱۹۱۸ م  ــه وف ــه شماســا خاصــا ل عين
عينــه مديــرا للكليــة االكليريكيــة ووفــر لــه كل 
االمكانيــات الالزمــة ومنــذ ذلــك الحيــن كــرس 
ــكان  ــة ف ــة االكليريكي ــه لخدم ــه  ووقت كل طاقات
يعلــم ويؤلــف ويختــار االســاتذة الصالحيــن 
ــالزم لهــا . ووضــع  ــر المــال ال للتدريــس ويدب
 المناهــج وارتقــى بمســتوى الطــالب. اســس 
مــدارس االحــد ووضــع لهــا المناهــج الالزمــة 
ــا  اســس  ــة كم ــب الديني ــر مــن الكت ــف الكثي وال
مجلــة شــهرية هــى مجلــة الكرمــة وكان يكتــب 
فيهــا هــو وصفــوة مــن اســاتذة االكليريكيــة 
ــب جرجــس  ــن  حبي ــم يك ــن . ل ــدام المثقفي والخ
مجــرد مديــر للكليــة االكليريكيــة انمــا هــو بحــق 
باعــث للنهضــة الكنســية فــى العصــر الحديــث 
ــه  ــه او مواعظ ــى كتب ــواء ف ــه  س ــت تعاليم كان
ــذه  ــاش ه ــا ع ــرى انم ــرد كالم نظ ــت مج ليس

ــدم  ــد ان خ ــه. وبع ــى حيات ــا ف ــات وطبقه الكلم
 االرشــيدياكون حبيــب جرجــس الكنيســة ٥٥ 
ســنة خدمــة باذلــة مضحيــة مــرض قليــال وتنيح 
فــى ۲۱ أغســطس ســنة   ۱۹٥۱ م الموافــق ۱٥ 
مســرى ۱٦٦۷ للشــهداء بركــة صلواتــه فلتكــن 

ــن.   ــا امي ــا المجــد دائمــا ابدي ــا ولربن معن

ــا  ــي باب ــروس الثان ــا تواض ــة الباب ــم قداس اختت
المرقســية  الكــرازة  وبطريــرك  االســكندرية 
فاعليــات أســبوع الخدمــة «اخــدم وافــرح» 
للشــباب القبطــي مــن كنائســنا فــي المهجــر وفي 
مصــر وذلــك للمــرة األولــي، حيــث خدمــوا 
علــى مــدى ســبعة أيــام عــدد مــن: القــرى 
وبيــوت المســنين واأليتــام وكذلــك خدمــة أطفال 
وأقامــوا  الســودانيين.  والالجئيــن  الشــوارع 
ــال واشــتركوا  ــة لألطف ــام روحي ــاالت وأي كرنف
األربعــاء  يــوم  البابــا  قداســة  اجتمــاع  فــي 
ــرات  ــبوع بمحاض ــذا األس ــل ه ــي وحف الماض
ــة  ــا النياف ــا وصاحب ــة الباب ــا قداس ــة ألقاه روحي
األنبــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس مصــر 
بافلــي  واألنبــا  الخدمــات  وأســقفية  القديمــة 

األســقف العــام لكنائــس قطــاع المنتــزه، والقــس 
ــا  ــوزي كم ــس ف ــس مرق ــمير والق ــل س ميخائي
صــالة  واجتماعــات  قداســات  عــدة  أقيمــت 
وتســبحة يوميــة بعــدة لغــات وفــي حفــل الختــام 
ــة  ــا تذكاري ــر وهداي ــع شــهادات التقدي ــم توزي ت
أســبوع  حصــاد  اســتعراض  جانــب  إلــى 
ــة  ــار الكنيس ــن أحب ــدد م ــة، بحضــور ع الخدم
شــارك  األراخنــة  وبعــض  الكهنــة  واآلبــاء 
فــي فاعليــات «اخــدم وافــرح» ۱٥۰ شــابا  و 
شــابة معظمهــم ممــن اشــتركوا العــام الماضــي 
ــي األســبوع العالمــي األول لشــباب الكنيســة  ف
ــع  ــن جمي ــوا م ــن أت ــة األرثوذكســية الذي القبطي

ــم. ــاء العال أنح

ختام أسبوع «اخدم وافرح» لشباب مصر واملهجر

األنبا مارتريوس يرتأس صلوات االحتفال باالرشيدياكون حبيب جرجس

الكنائس األرثوذكسية حتتفل بذكرى رحيل القديسة فريينا «معلمة النظافةالبابا تواضروس: الكنيسة القبطية يف كل عصورها كنيسة شهداء
قــال قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، بابــا 
اإلســكندرية بطريــرك الكــرازة المرقســية، أن 
الشــهور فــي الكنيســة القبطيــة شــهور حســابية. 
ــة األرثوذكســية  ــا الكنيســة المصري وأضــاف باب
عقــده  الــذي  األســبوعي  اجتماعــه  خــالل   ،
باألمــس األربعــاء بالكاتدرائية المرقســية الكبرى 
بالعباســية ، يعنــي  ۳۰ يــوم وفيهــا ۱۳ شــهرا.. 
ــن ٥  ــون م ــام النســيء بتك ــر أي والشــهر الصغي
ــام  ــروز وع ــد بالني ــل بعي ــا بنحتف ــام ولم أو ٦ أي
جديــد الزم نعــرف أن الكنيســة القبطيــة فــي كل 
عصورهــا كنيســة شــهداء، كمــا ورد فــي البوابــة 
نيــوز . واســتطرد :» إيمــان الكنيســة القبطيــة هو 
أنها كنيســة شــهداء ونحن ننظر للشــهادة بحســب 
فكــر الكنيســة نظــرة فــرح .. كمــان الزم نعــرف 
أن تاريــخ الشــهداء تاريــخ حب، وان كل الشــهداء 
حبــوا مــن القلــب وكان ليهــم نظــرة حــب للشــهادة

ــة،  ــس، مطــران شــبرا الخيم ــا مرق ــرأس األنب ت
صــالة العشــية لقــداس عيــد الشــهيد العظيــم 
بمشــاركة  دمســيس»،  بـ»ميــت  مارجرجــس 
شــعبية واســعة.   وقــال بيــان صادر عــن المركز 
اإلعالمــي للكنيســة: أقيمــت مســاء أمــس عشــية 
ختــام احتفــاالت ديــر الشــهيد مارجرجــس بميــت 
ــا  ــة األنب ــا النياف ــى صاحب ــث صل ــيس، حي دمس
مرقــس مطــران شــبرا الخيمــة والنائــب البابــوي 
ــا صليــب أســقف ميــت  ــر واألنب ــاالت الدي الحتف
ــات  ــا رف ــية وطيَّب ــادوس صــالة العش ــر ودق غم
الشــهيد وسط حضور شــعبي ضخم».   وأضاف 
البيــان: «ويحتفــل دير «ميت دمســيس» الشــهير 
كل عــام فــي اليــوم التالــي لعيــد الســيدة العــذراء 
- ولمــدة أســبوع - بالموســم الســنوي لــه والــذي 
ينتهــي بعيــد تكريــس كنيســة الديــر (۲۳ مســرى
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المقققاالت القمقنقالقورة ال تقعقبقر عقن ر   
الناشر  و االيقبقارشقيقة اققة القمقعقلقومقات 
المنالورة بقالقمقققاالت مسق قولقيقة القكقاتق  
لققلققجققريققدة الققحققق فققي رفقق  الققمقققققاالت 
الجارحة  و القتقي تالقعقل القخقالفقات بقيقن 

  صحاب اآلراء المتباينة 
 

 للقراء األعزاء لجريدة المنارة
 

PO Box 447  
South Hurstville NSW 2221 

 
  و باإليداع على حساب الرقم التالى

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

 
 ) ويمكن طل  إيصال بالقيمة المرسلة (           



 ش  2371 توت 21 اخبار االقـباط

 7  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 †ا
الصليب... ق ادر على كل  

 شئ
 

قولوا بين األمم الرب قد ملك على خشببب أ ضيًباث تب ببب ب  "  

 .  29:01..."مز  المسكون  فال ت زعزع

ظنوا ضن الصليب ضبشع عقاب وعارأ ولكن ربنا العظيبم جبا  

من ضجل الصليب ح ى ضننا نرى ضنه وضع الصليب في تدبيره 

اإللهي منذ البد  حينما وعد الرب بأنه سيسحق رضس الحيب  

(. وحينما جا  مل  الزمان وتجسد 7الذي هو الشيطان )تك 

الرب من الروح القدس والببب بول البقبديسب  مبريبم البعبذرا  

ث. آالم وق  الحبببل اإللبهبيأ  نس طيع ضن نؤكد ضنه ولد مصلوبا

وآالم وق  الميالدأ ومؤامبرات لبقب بلبه وهبو دون الب بانبيب أ 

وهروب إلى مصرأ وآالم في خدم به فبلبيب  لبه ضيبن يسبنبد 

رضسهأ وبال مكان  بين الكهن  ورؤسا  اليهودأ وصم به فبي 

المحاكماتأ وصلب كل الشبعبب لبه حبيبن رفبي البحبببيببأ 

مفًلين قاتل ولص عليهأ وضخيراث نراه معلقاث على الصبلبيبب 

ث لنا عظم  وقدرة الصليب على كل شئ.   معلنا

في صليبه حمل خطايا العالم منذ ضبونا ضدم ح ى آخر البدهبور 

ولكنه اآلن قد ضظهر مرة عبنبد ودفع ثمن الخطي  كامال ث "... 

  11:0"عبب  انقًا  الدهر ليبطل الخطي  ببذببيبحب  نبفبسبه

وفي صليبه تمم طريق المبحببب  البكبامبلب  إذ قبدم ذاتبه عبن 

الفجار واآلثم  والخطاةأ وقبدم ذاتبه ببالبحبب البكبامبل لبمبن 

 عادوه وجعلوا ضنفسهم ضعدا  لمن ضحبهمأ ومنحهم المغفرة

... " لبو ضغفر لهم ألنهم ال يعلمون ماذا يبفبعبلبون هيا ضب ا"   

وبالصليب حطم سلطان ومملكب  الشبيبطبان وقبهبر   72:17

ضين شوك ك يا موت. ضين غلب ك يا هباويب . ولبكبن الهاوي  " 

"   شكراث هلل الذي يعطينا الغلب  بربنا يسوع المسيح له المجد

 13أ 11: 21كو 2

ونحن يا ضخوتي األحبا  هل بالحقيق  اخ برنا الصلب مع هللا 

وقدرة الصليب على كل شئ. ال نريد ضن يكبون األمبر مبجبرد 

تذكار نعيشه أ بقدر ما يكون ببالبحبقبيبقب  ارتببباط والب بصبا  

بالصليب في كل مرة نق رب ضك ر ونربط ضنفسنا ضو ببالبحبري 

نسمر ضنفسنا بقبوة ببالصبلبيبب. الصبلبيبب قبادر ضن يبقبودنبى 

لكراهي  كل خطي  اك شفها ويبعبلبنبهبا لبي الصبلبيبب نبفبسبه.  

الصليب يجعلني ضصلب الذات مع اللذات واح قر ريا  البعبالبم 

الفاني. الصليب يقودني إلى محب  اآلخبريبن ببل إلبى مبحببب  

األعدا  والذين نصبوا ضنفسهم لبمبحباربب بي وكبراهبيب بي ببال 

سببب. الصبلبيبب يبجبعبلبنبي 

ث باألبدي أ فكل هدفي  مرتبطا

وتعاملي ضن ضكسب الجبمبيبع 

لببمببلببكببوت هللا.  الصببلببيببب 

يعلمني ضن نهبايب  كبل شبئ 

قد اق رب  فإلي ضي طبريبق 

ضنببا سببااببرأ الببفببردوس ضم 

 الهاوي .

 

ضحبببببااببي ال نسبب ببطببيببع ضن  

نصل إلى كل هذا دفع  واحدة ولكن دعنا نبدض هذا البعبام  ضن 

ضق رب من الصليب واسأل الرب ضن يكشف لي ذاتي الب بي ال 

ضعرفهاأ ذاتي تلك ال ي اعبدها وال ضرى حقيقب بهبا وال ضشب بم 

 رااح ها ...  وثق ضن صليب الرب قادر على كل شئ. 

 

 القمص تادرس سمعان    
 وكيل عام إيبارشية سيدني             

 

 
 

 †ا
 
 

 
 اود ان نشارك سويا , في كلمة روحية عن 

:" اهمية العطاء للمساكين 
 والفقراء "

 مركزا علي ايتين هامتين هما : 
 

:" من يعطي الفقير ال يحتاج  82:    82امثال 
" , 

ربما يسأل انسان كيف نعطي؟ وماذا نعطي ؟ ومتي  
نعطي ؟ ان العطاء الخوتنا الفقراء يجب ان يكون 
في الخفاء , لكي ننال مكافأة الرب يسوع , 
والعطاء الخوتنا الفقراء ليس هو المال فقط , بل 
هو ايضا الصالة من اجلهم , والسؤال عنهم , 
بزيارتهم , واخيرا بتشجيعهم واعطاؤهم االمل 
للحياة , اما متي نعطي؟ فنعطي في كل وقت 

نستطيع ان نعطي فيه , وخصوصا العطاء 
المعنوي الذي ال يحده زمان او مكان . ان االية 
تقول :" من يعطي " وهنا يجب ان نعلم ان 
كلمة :" من " تعني : ان ليس للكل فضيلة 
العطاء , ولكن االنسان المسيحي الحقيقي يتحتم 
عليه ان يقتني هذه الفضيلة العظيمة , فضيلة 
العطاء , فيجب ان تكون من ضمن هؤالء الذين 
يعطون . والذي يعطي يعني ان قلبه حنون 
ورحيم , وهو انسان يحس باخوته المساكين , 
ويعني ايضا ان االنسان الذي يعطي ال يكون 
انانيا , بل ينظر الي اخيه المحتاج والفقير . ولكي 
نفهم الجزء الثاني من االية :" ال يحتاج ", فاود 
ان اسهل هذا الفهم بذكر االية الثانية واالخيرة في 
موضوع اليوم , والتي تشرح لنا , كيف ان 

 االنسان الذي يعطي لن يحتاج .
 
 

:" من يرحم الفقير يقرض  92:  91امثال 
  الرب , وعن معروفه يجازيه ".

 
ان عطاءك ورحمتك للفقير , يعني اقراضك للرب , اي 
ان االنسان المعطي,  له رصيد عند الرب , والرب 
ابدا لن يكون مديون الحد , فحاشا للرب , فانه 
خالقنا ونحن ملكه , فكيف نصبح نحن مقرضين 
للرب ؟ ال, انه تعبير مجازي يدل علي ان الرب , 

يحسب عطاءك 
للفقراء , كانه 
شئ محفوظ 
عنده , وسوف 
يجازيك الرب 
عن عطاءك , 
الذي وصفه 
الرب بانه :" 
معروفه " اي 
معروف لدي 
الرب , اي غير 
منسي من قبل 
الرب . اما 

كيف سوف يجازك الرب ؟ ومتي سوف يجازيك 
الرب ؟ وبماذا سوف يجازيك الرب ؟ نحن ال 
نستطيع ان نعرف فكر الرب , ولكن دون شك , 
سوف يجازيك الرب اكثر مما اعطيت , وسوف 
يجازيك الرب في الوقت الذي يراه هو , اما بماذا 
سوف يجازيك , فسوف يجازيك باهم شئ وهو ان 
يجعل لك نصيبا في الحياة االبدية باالضافة الي 

 البركة االرضية .
 دمتم في محبة الرب وبركة الرب تشملكم دائما .

 صلوا من اجلي في كل صالة .
 دانييل 
 اسقف سيدني 

 

 أقيم تذكار األربعين لطيب الذكرى
 سمير حلمي بطرس

في القداسات اإللهية بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بكينسجتون.  59191 9/51يوم اآلحد    
 تعزيات السماء إلبنتية كارول ومنى ووالدتهم السيدة منى وباقي أفراد اآلسرة.

 

The 40 day commemoration of the late   
Samir Helmy Botros 

Was held during the Holly Liturgies on Sunday 15/9/2019 at Saint George Church Kensington.  Condolences 
of Heaven to his daughters Karol, Angela, their mother Mona and the rest of the family. 
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

 مصـــر حـماها هللا. 

ر ننه  نن   ر رالننهثنن   ر ننمنن ب هننكننهو
ر نه  ن ن نه ر ران  ا رالنهس ركن  ونذك هه
روكن ن  ن ر رن ن  و ل ملي رو ل  حرثنلن 
رثنلن ر رككن مرثنةلنثن  رفن  روو  لعظيم،

رفن ر وغ يه ر ل ئيسرون بر لسهد تري سر     ه ر عي ر لنكن ن 
ف قر لثك  ر ل ئيسي رلال ن ن نه تروان رر1891وك    رر6

 جيشهروالزهروثمه  هر.ر
ررن  ان ر ر نعنز  ر لسنهد ت ررن  ب وف ر م راب ثب رويضهًركنه 
روانين نن ر رالنهثن  روان ن  لنينه رفن   لبه هر ك د ر للهلثر..روهكه

 خهص ركهنتر لجهلي ر لقبطي رتغل ..
رثنلنثن  ر رانكن  ت رفنقن  إ رثسي  ر  ربهطرف ر لثمج رليسنت
رانهلنتر رو ن  سنه ل عثي رككهئسرو نشط رثكع د ..رولكنرهنكنهو
رثنهر رالنلن  لمهردث عر لث  يينرو ه ز ر لقل بر زنهرووا نه
رفن ر ر  رن  س ر  ين  روانهبت روتنثنهانكنت رث ن ننه ي وبرف 

 ثسي  تر ال   ضرالل ر     رورعترف ر ل طن.
ر  بضرولنكننر رور ن   لث  ي  رهكهريعيش  رف روا   لينه
رنن ننر ر لنذ  ن فر لثشهال رهكهورتك  ضرثعرو    ر ل طن

 جزارثكه:
 ر غنلن ر ف رو    ر لز وي ر ل ث  ارف رث  رإجن نثنع

 لجهلي رواهبرثئهتر لث ظهه ينرف رصنثنترب فنعنيننر
رسنه ن ن ر رخنطن   لالف هترتس كك رهذ ر ل   راهبو رف 
وا ر لبل رووثهسرثبك ر لب لثه ر  ا   ل ري نقن ثنمنمر
رب فنعنهر   بر لث ر رث ا راليثه ر) طه رهللارالث ه(
ر ل ن نفر رو  ر ن ن  رسنه ن ن  رورن س ررن ين   ل لي ر ين 
   ا   لي روطلقترالليهرور مهرلق ر)ث ا ر  ا (.

 رووثن ينكنهر إ رثلفروربهطر لثمج رف رك رثنروا   لينه
رفن ر ر نعنضر لشن ن نينهت رننجنهح وكك  ر ريشث رفق 
رننبنضر رتنثنلن  ركنبنين  ررنطنهع ث  لفر لثجه ترولككمه
رلنمنهر ركنجنهلنين  ر لنثنمنهجن   ووج   ر لطي بر لث  ي 
ر ننمنهر ر لنثنةكن   ن عهلمهرو  سهامهر ك ر      روثن
ر  روطكي رالهي  رلل  ودرت فعر امرث  رالهليهرفنمن ر

  ل طنر لذ ر ثلكههر ينر لضل عرف رك رثكه .
 

ر لنكن    ر ر نطن ين و ر نكن د  ر لنبنه نه   وتر لعالر ر ينررن  ان 
ر ن ن ..ر رينكن    لث ر ي رو ل ئيسرون بر لس  تركأ سنرثنه

    ر..!!
رثنجنلنسرر1891ثهي رر14ر ر خط ر لن ئنينسر لسنهد ترفن 

ر ر ر ن ينلنه  لشع رثمهجثهر لقبهطر لمج ر  ي  رج  روثن كنز 
ر رورن  ر لسنينهان . رفن  ردينن رو  ثنهين رر16ايها رف ر ل ينن

ررن  ان رر1891 وف ر لك  ب ئي ر لكب  ر ه نبهربوينسروالنق
رلنكنمر  لبه هرف رظ رظ وفرايهاي رصعب ..رجهارفيمه..ر)ور  
روودر روإننثنه رهنهدئن    لي س:روودرو رتم وو ..روونهروال فرإنكم
روطن ينقنتر و رتس ث و رف رهذ ر لم وا..روسق  رو رهللاريعث .
ر نه ر و ريعث رف ره وا..إ رهللارد ئمر لعث رون نركثنةثنكنينن
   رو رنضعروثهثكهرالث رهللار لثس ث ..روهللاريعث رثنروجلنكنهر

    ردو رو رنطل .(
 

رورن بر لل هبيخرنذك ..روو رثهنذك رو ر لن ئنينسر لسن  تركنه 
ر ر لسن  ترر1819-2-11 لكهسررلبهرلق  ا ر لبه هرف ن  وجنه

رجنهار رو ان  ئنين .. خطه هرف ي  ريع ر ت هري ر لسالسر ينرث ن 
ر لسنالسر في ر)وه  رثجلسر لككهئسر لثسي  ر لعهلث رجهئنز 

رفن رر1819لعهسر رود ئنم رالنهد  رانالس رإلرن  ب تق ي  رلجم دنه
 لثكطق ر ل  ر م ترخط ار  نبيهاروباه تر لسثها.رولثنهر
روب نكنهر رالنهىرالنلن  ررن  كه ر عبكهرثنرثسلثينروثسي نينن
روجن ر رثنن رو  ن   رنضنه   لسث  رنبضهروطكيهرو    روك ينبن 
 ل قرو لعث رو لسالسروإنطالرهرثنربوحر لث ب ر ل  رتنجنثنعر
ر لن ر روهن   رفندنن  ر لنعن ينقن ..  ينرثسلث روثسي  رث  ننه
رلنا ن ن نهظر ر  ا كمر لثي  لي ر لذهبي ر ل هصهر مذهر لنجنهئنز 

  مهرر ر لثكه ر لذ رت ون رثكهابه.(
رلنقن  ان ر رب رهذهر لم ي ر ل  رر ثمهر ل ئيسر لسهد ترتق ي  
ر ينهبتنهر ركنه رخنال   لبه ه..ر م رايهدتهرللبه هروثج ر مهد ..

ر لن ئنينسرر1811ألث يكهرر راك ر ر لشنمنهد  رهنذه ور راجن 
ر نينثررنه ر رلنلنبنه نه   ث يك رجيث ركهبت رثنرخال رت  ي ه
"إ ر ل ئيسر لسهد ترر ر  سك رالككر   ب رودي روب ئع "ر

 وكهنتر ه نجليزي ر  فيه:ر
President Sadat spoke very highly about 

you 
ر ن  ين ر ت ه عتر      ر ينرر  ا ر لبه هرو لن ئنينسر لسنهد ت
ر نينثركنهننتر لنثن  ر ر لن نثن  ا ثنرو    ر ل هنك رو لز وين 
رالنهثن ر رثسنين   رفن  ر لنكنمنكن  ر   نها   ول ر ل  ري  جرريمنه

 وصال رب فعينر ل لي رف قرونقهضر ل   ئق.
ر لنقن سر سمربفضر لبه هرطل ر لسهد تر س  ر  ربهطرلل جرف 
ر نين ر و اللنركلث هر لثشم ب رلنرن خلمهرإ ر ع ر ل   ي روي  
ر لسنهد ترلن ن رنينعر   ربهطرو لثسلثينرثعهروبفضر لس  رثع

واللنر لسهد ترو رال درر1819  ت هري .رسمرالهسر
ولفرووجنه نتر لنكنكنينسن رر33ثلي  رور2  ربهطر

 ثاليين.ر1ثنراجالتمهرو رال دهمر
سمرف روو رون  ه هترف رثجلسر لك  برلمريعنيننر
ر لن ئنينسر لسنهد تر رثنكنع رسنم ا  رربط رو  ن 
ر  انبن الن ر ر  ب نعنها رالنظن   لبه هرثنر ج نثنهع
ربدر وكذلكرثكعرإك ال ر لق  سرف ر  الالس.روكه 
روالن سر ر لنكنكنينسن   لبه هرال سر     ه ر هلعي رفن 
ر نهل نال ..وكنهننتر  ا قبه ر ل اثينرو ألكن ن نها
رالنالننين ر هذهر لث  ر ل  ي  ر ل  رور ر مهر لنبنه نه

   ج درإ طمهدرلألربهط.ر
سمرجهاتر يهب ر لبه هرألث يكهرف روا قبه ر نهفن ر
ركنهبتن ر رجنينثن  ثنر ألربهطرو ل ئيسر  ثن ينكن 
ر لسن نين ر رو ن فرغن  نه  كه ر  ض بر لسن نين 

  لث   رف رو  كطن.
سال راك  ترفق ركهنتر ل هصلن رر1891و   رر1811وثنر

ر لسنهد تر ر نن رفنقن   ينر ل  ر لكبي ..رو ل ن بر لن نطنين  ..
    هرالل ر لبه هرو تمثهر ع  ر تمهثهترخطي  .

ر لن ئنينسرر1891ف راب ثب ر ف ررهال رثجلسر لشعن رولنقن 
ر ربرنم ر2192خطه هرجهارفي :رإلغهارر  بربئيسر لجثمن بين 

  عيينر  نبهر ك د ر ه هر  اكك بي رو ط ين ورر1811لسك ر
رثننر  لك    ر لث ر ي روتشكي رلجك رللقيهسر هلثمهسر لبه هوي 

  ألاهر  :
   نبهرثكسيث سرواقفر لقلي ي روه رالهلمرربط  .1
روكنكنهئنسر .2 روانقنفر لن ن ثنهتر لنعنهثن    نبهرصثنةين 

  لثمج 
ر  ورنهفر .3 رهنينئن    نبهروسهنهاي سرواقفر ك روث ين 

  لقبطي 
  نبهروغ يغ بي سرواقفر   ثر لعلث رو ل ب انهتر .4

  لقبطي ر
ر لنثنجنثنعر .5 روانكن تنين  ر لنغن  نين    نبهري ونسرواقنف

  لثق س
 وكلكرلك ر رتبق ر لككيس ر  و رثنريثللمهروثهسر ل ول 

ر نينشن  روتن ن نقر ر  ننبنه ردين  رفن  روالنز  ن  رر  ا ر لبنه نه
ر  انهرن ن رر151 لسهد ترالل روكل رثنر ر لنكنمنكن  ر   نها ثنن

رفن ر ركلنك و لقسهوا روالش  ترثنر لشثهثس رو ل   س.ركه 
رو لنثن جروغنين هنه.رر1891اب ثب ر وإ د ثتراج  رطن  

سالس  ري ثهرفق رثنرهذهر لكهبس روف ر    ه ترالي ر لنكن ن ر
وف قر لثك  ر ل ئيسي رلأل ن ن نه تررن ن رر1891وك    رر1

  ل ئيسرون بر لسهد ت
 

ف ر   ي ر كمر ل ئيسر سك رثبهبوربئيسهرللجثم بي رو عن ر
ر رر5 ب ع  ر م  ركهثالرف  ر  فن  جرالننرر1895ينكنهين  تنم

ر  ا ر لبه هروال دتهر ل رثسةليهتهر لكهثل ر ه هر  انكنكن بين ر
و ط ي ور لك    ر لث ر ي رورهسر  ال رف  سرالي ر لنثنينالدر
ر لنثن نجن  يننر  هلك  ب ئي ر لكب  ..رو هل  بيجروف جرالنركن 
رو لنقنسنهوان ر ر  انهرن ن  ف ر لسج  رو لثع قالترثنر   نها

 و لشثهثس .
ر لنثن ن  ر إ رهذهر ل    ر ثلترثعمهرتغي  ترف ر لنثنجن نثنع
ر لنكنشن ر    ي رثنرو    ر ل هنك رو لز وي ر ل ث  اروررن ين 
سمرر ي ر لبليكهرسمري  ل رك رهذ رث  رفراله   رثنر ال ن  ا تر

رر–ثشهج  ترر–الل رككهئسر ر–ال ر عنضرثن نالتر  رنبنهط
ر  النالسر روينكنشن  ر لنعنهس ر لنجن  وغي هه.روك رث  رين نكنمن ب
ر نيننر ر لن وتنينكنين  وجثعيهتر ق قر  نسه روتكل ر لنلنقنها ت
ر لن طنكنين ر ر لن  ن   ريهد تر لط فينروو هديثر ل اثيينرالنن
رو ن ن  ار رسنم ر لنثنسنةلنينن.. ر نكنثن  روينقن ب و لكسيجر لن   ن 
 ل   ..رولكنرتبق ر قيق ..رهكهورو    رت  هوترف ر  تنمنهر
رالنلن ر روإننعنكنهانمنه رصن  هنه والي بههر ينر   رووخ رولنمنه
روينبنقن ر رخنهبجنه. روو ر لن طنن ث  رو لث  يينرا  ارد خ 
ر ن ن روإ ر رو ن   ر لن طنن.. وربهطر لثمج رجزار ي جزورثن

  ع ترور  ثكهرالكه..
ر ن  ئن ر روثنهثن رالن   ركنه  ر ل ن ن نهت  ينرككتروك  رهنذه

ر رخننطننه ننهتننه ر لسننهد تروكنن  ركنن ننهبررر–كننهاننتر  نن ت وكننذلننك
رفن ر ) لسهد ترو لبه ه(رللكهت رون برث ث روكن نهبر)ككن ينهتن 
روكن نهبر)هللارو  نسنه (ر ن فرر  (رللقثصر  لسر هايل 
روكننر رلنم لق  ا ر لبه هر ك د روغي هم..روف رص  هتركلين  
روثن  رنفر رو ن  سنه رورن و رووننه  ا طيعر لسيط  رالل ردث الن 

  نسهني رو  سهسر هلظلم.
 

وثنركك يهتر لقثصر  لسر هايل رف ر لسجنر)كه رالضن  ر
ر لن النقر رووان نهك ر لنثن كنزين  ف رثنجنلنسر لشنعن رو لنلنجنكن 
ر  ثن نينه ر  ه كلي يكي روالض رنقه  ر ل   يينرو   راللن 
ر نعن ر ثنر ل بج ر  ول !!(روكه راجيكهريق  رف رثذكن  تنه..
رإنن نقنلنكنهر ر نه فل  ررهاي رف رو د ر لكط و رو ل يه ر لثزبي 
رورن ر ر لسنجنن لسجنر لث جرف ج نهرثعهثل رطيب رثنرثنأثن ب
اللثكهرو ر وج هرطبيب رولمهرص يقهترطنبنينبنهترثسنين نينهتر
ررن لنمنهر روكنه  رو رإانها  وكهنترد ئث ر ل  ذي رلزوجمهرثنن
رطن نلنينن(ر رالنكن ننه روإ نكنه ) ي خر  ربهطردال  تممرثس جنه ن 
رجنثنهالن ر رينه ر) ن  رين س ركن  ريسنألنكنه وكه ر لثأث برث ث ر نك

ر ن ين  ر روو رو شن  ركنلنثن  ركنلنثن نه روكن   ر ن   يش ك رثك ؟
ر لنثنأثن بر ررنلن  رلنينطنثنئنن ووالهثل هرثعهثل رايئ ؟(رووخنين  
رفن ر روطن نهلنه رلنكنه رو ضن  ل سنرثعهثل هرلكهرالنر لثنسنهجنينن
ررنهب نتر  لسجنرف ليكهرثنروجلممروكه رإنسه رنبيال.روالك ثه
روخنالرن (ر ر ن ظن نم ويهثكهرالل ر  ن مهارره رلكهر لثأث ب:ر)إن م
ر رو ن نم رنسنين نثن نن  ر–فأنهر روصل ر   روك  رظه  راجن..

ر لن ن ر ر نسي ث ن رو  بر الليترود رلغ ر بهطر لسج  
ر ن و ر رإجنه   روخنذ ر ننه يس غك  رالكمه.رال فكهرالكهرفيثهر عن 
رلنكنهر ركنهننت روهنكنذ  ث ت روالث ر هل جهب رو  الثه ر لن ن  ..

 ك    ر   رد خ ر لسج  .
روور رنسنثنع رلنم الل رث  ر ل هبيخروثعرك رف   تر   نطنمنهد
ر ن  ر رثنه رإ  ر لن نجنم.. نق ورالنر   رتهبي  رجثهال ر منذ 
رانه نق..ر للبه هروللككيس رلمريسبقرو ر   رثللهرف رو رالمن 
رفن ر ركنلنه ر لنقنبنطن  ر لشنعن  رالنكن  وكه رلهر ا ككهبرالهلثن ..
روجن ر روثنن  لثمج ر لذ رف ضرص ثهرثنروج رر  ا ر لبنه نه
رو لن نثنينسر  لكمك رو ل   سر لثسج نينرسالس رويهسر)  ب عنها
ر لنثنسنجن ننيننر و لجثع (روظ رثس ث  ر   رخ جر لبه هروك 
روجن ر رو لن نهبجرثنن ر لن  خن  وكه رهذ روفهارثنر لشع رفن 

 خ  ثهر لذينري  هن  رف رخ ث ممروي  ثل  ر لثشقهت.
روثننر رإكنلنين ينكنين .. لق رت   ر لسجنر ل رككيس روإل ركلنين 
ر نقن  انهتر ررنهثن         ر ل  ر رتكس رد خ ر لسج  رإنمم
ريشن ن ور ررن  انهترالنجنينبن  ليل  ر لثيالدرو لغطهس!!روكهنت
رثنهئن ر رثنن رووكنلن  فيمهرسثهني رواهر  رووب عروالش ينركههكه
 ثهسرف راجنرو   .رور رتع درهة ار   هار لثسجن ننيننر
رصنال ر ركن  ر لسنبنع. و ريب وو رك رصبهحر هل ل  تر لثك ظثن 

رب رين س ركن  رثنن ر411ف رث ال ههروكهن  ريكم  رصال ر هك 
اج  روورثطهني رو   ترجثهال ري و ر ينروبجهار لسنجننر
ركنين ينهلنين ن  ..ر وهمري  خ  رف ربجهاروتض عر ل رهللا:

 كي يهلي   ر!!
رتنمنزر فكهنتر ل  خهتر ل هدب رثنررل برثظل ث رثكنلن ثن 
روك ترصنبنهحر روبكنهننه. رتنزلنز  وبجهار لسجنرهز ر   رتكهد
رد ر رده.. رين نقن لن ه رإلنلن  هزعرثأث بر لسجنريسن نغنينثر)إينه
 لسجنر ي زلز ..رإيهريعك را  را  ؟(رفقلكهرلهرهذهركنلنثن ر
ي نهني رثنرثقطعينرررركي  =ريهببرو ليس  =ريهببرإب نمر
ر لسنهد ت(ر رثن ت فقه :رطي رثهره رب كهرب ثكمروهه..)يق  
ر نهانسرإ ر روننه رو سنن ر ن ين  طي رل راث  مرالل رثملكم

 والث  ر لسجنرت زلز رو لسجنرههيقع.
ر  اننهرنن نن ر رثننن ر   ننطننه  ر لننثننسننجنن نننيننن رواننثننها ت نن نن ننت
ر لشنعن ر و لقسهوا رو ل   سروص  هترثسج رفيمهرثسنهنن  
ر ر  لث   رالهث رو  دي  رو لجثعيهت..روثن  رنفر نسنهننين 

    رلمه.
ف راط برللقثصر  لسر هايل ريق  :)كه رلكهر لشن فر ن ر
ر ن ن ر رنن نن روثنن ر لسنجن  .. والظمر  فرو رن خ روالثنهق
ر لنقن ينسر ن لنسر رالنكنمنم رككن  نشه هر ل ا رو  نبيهار لذينن
 ل ا  ر"ونممرتج    رف رهزاروجل ..رثهت  رر الر هلسنينف..ر
 طهف  رف ر لبالدرف رجل درثعز رثع ه ينرثك و ينرثذلين.(

رو لنكنمنكن ر ر  انهرن ن  ر   نها و ر لشم بر ل سع ر ل  ررضههنه
رفن ر رنن ب رهن  رو لن ن  س ر لشنثنهثسن  و لقسهوا روثئهترثن

 جبينرككيس كهر لقبطي .
ر)ي نبن كنمر رو ننه فق راللث كهرو رهللارثعكه.رو نهريقض ر هلعن  

 تق ك  رون سكم(.
واللث كهرو رواهر  كهرو  هارككيس كهرالل رثس   ر لثسةلين ..ر

  ثل  رصلبهنممر شك ..روف  ..روصب .
 ث  ..ر ثهههرهللارثنرك ر  .

 
  لث  جع:ر

 216ك هبرهللارو لكسه رلق  ا ر لبه هرصر 
  للقثصر  لسر هايل ر–كك يهت رف رن فرر  ر 
  لسهد ترو لبه هرللكهت رون برث ث  
 ر رر5خطهبر لسهد ترثسج ر  هبيخ ر1891انبن نثنبن 

ررن  ان ر ر ن نعنينن رفن  ب ر نهلنغنها ) لذ رص برفي ررن  ب
  لبه ه(
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 بقلم وريشة : جون كرياقوس  

 
هى الثورة األم..! ولماذا هى أم كل  ثلورة  2121شك أن ثورة ال 

قامت فى مصر!؟ واألجابة: وذلك آلنها كانت أول ثلورة مصلريلة 
يلتف حولها ك  طوائف الشلبلب بلكل  شلرائلخله اللمل لتللل لة مل  
موظ ى  وعمال وفالحي .. ب  وك  الجموع الدينيىة م  اسالميي  
ومسيخيي  ب  ويهود )والذي  كانوا يمثلون حينذاك طائ ة كبيرة(
الك  ألتف حول زعيم واحد وهو: سبد زغلول.. الذى عرف بقلوة 
زعامته وبالنزاهة واألستقامة ..وقد كان للققلبلاط دور وملواقلف 
واضخة ومتميزة فى تلك الثورة التى كانت عالمة فارقة فى تاريخ 
الوط  الملئ باألحداث المتوالية وكملا ال يلملكل  أغل لال تلملاسلك 
الجبهة الشببية الواحدة أمام المستبمر البريطانى لمصروباللتلاللى 
ال يمك  تجاه  دوراألقباط القيادى وت اعلهم القوى مل  اللخلركلة 
الوطنية فى تلك المرحلة الهامة م  الوط  فى ذلك الوقت وأيضلا 

قلد ارتل لبلت بلقلضليلة اللتلكلامل  اللقلومل  بليل   2121فأن ثورة 
المسلمي  واألقباط إلى مستوى لم تبللل له مل  قلبل ة إضلافلة إللى 
م هوم الشبب الواحدةأو الجامبة الوطنية القومية.. حليلك كلانلت 
مصر فيها خاضبة لالحتالل البريطان ة وما كرسله األحلتلالل مل  
سياسات تبم  على ضرب الخركة الوطنيةة وفصل  األقلبلاط عل  
المسلمي ة ومخاولة عزلهم ع  تيار الخركة الوطلنليلة اللملنلاوئلة 

لالحتاللة حيك كان يهدف م  وراء ذلك إلى خلق فجوة بي  أبناء   
األمة المصرية الواحدة ونجد على سبي  المثال ال الخصر:  عندما 
جاء الخاكم البريطانى "اللورد كرومر" فى زيارته للبابا كيلرلل  
ال ام  وسأله:"لماذا ال تطلبون الخماية )اى حماية األقباط( م  
الملكة فكتوريا..!؟ فهى ليست ملكة أنجلترا فقط ب  إن سلللطلانلهلا 
يشم  أمبراطورية ال ت رب الشم  على أطرافها...فأجابه اللبلابلا 
فللى هللدوء:" أال تللمللوت هللذه الللملللللكللة؟..وهللز كللرومللر رأسلله 
باإليجاب...فأستكم  البابا قائال:" أن الكنيسة القبطليلة فلى حلملى 

                                                                                      ملك ال يموت"                                                                                          
 :2121كيف...ولماذا قامت ثورة 

خالل الحرب العالمية األولى أعلنت بريطانيا الحماية على مصرر  
 9191وذلك عندما أعلن السلطان العثمانر  ععرمرل أللرمرانريرا عرا  

خالل الحرب وبذلك صارت مصرر برلردا مرن الر رلردان الر را رعرة 
للحماية األجن ية.. ومع توالى األحداث وحيث يؤكد الرمرؤر"عبعر رد 
الرحمن الرافعىبع فقد اشتعلت الثورة ف  مصرر فر  الرترانرع مرن 

رلر را 9191مارس عرا     لريرف فرقرب بسر را الرمرعرانراة الرتر  ترحرم 
األولى الت  فُرر  عرلرير ر    المصريون ف  ننوات الحرب العالمية 

خو  ا إلى جانا عولة االحتالل  وإنما أيضاً كتع يرر عرن الر رلر  
الرترتررة  فرتر    واالنتغالل الذي تعر   لل هذا الشعا خرالل ترلرك 

الريف كانت تصاعر نلطات االحرترالل مرمرترلرفرات الرترالحريرن مرن 
ماشية ومحصول للمساهمة ف  ترفرالريرف الرحررب  كرمرا حررصرت 

العسفرية لالحتالل على إج ار الرترالحريرن عرلرى  راعرة   السلطات 
المحاصيل الت  تتنانا مع متطل ات الحرب  وبيع ا بأنعار قليلرة  

من التالحين بشفل قسري لرلرمرشراركرة فر    وت   تجنيد مئات اآلالف 
َ  بـبفرقة العمل المصريةب الرتر  انرتُر ردمرت فر   الحرب فيما ُنم ِّ

ف  نيناء وفلسطين والرعررا    األعمال المعاونة وراء خطوط القتال 
وفرنسا وبلجيفا وغيرها  كما نقصت السلع األنانية بشرفرل حراع  

الرريرف والرمردن    وتدهورت األو اع المعيشيرة لرفرل مرن نرفران 
وش دت مدينتا القاهرة واإلنفندرية م اهرات للعاطليرن ومرواكرا 
رت أحيانا إلى ممارنات عنيترة ترمرثرلرت فر  الرنر را  للجائعين تطو 

والت ريا.ببل ومن ق ل وا عاعت مشاعر السر رب لردأل األغرلر ريرة   
الع مى من السفران أكرثرر مرن ذي قر رل وخراصرة عرنردمرا قرامرت 
السلطات ال ريطانية بح ر نتر الروفرد الرمرصرري برسعرامرة نرعرد 

عة الوعوع 9191 غلول إلى محاعثات السال  ف  فرناي عا     م د ِّ
الف رأل الت  قد مت ا بريطانيا للن  ة المصرية الرتر  كرانرت ترحراول 
انتساع بعض المفانا السيانية من عولة االحترالل وعرلرى رأنر را 
االعتراف الرنم  باالنتقالل وفى و ع عنتور مصري وتشفيرل 

ومن ثمة فقد التف المصريون جميعا حرول حرسب حفومة وطنية.. 
الوفد الذأل تشفل بسعامة نعد  غلول والذي كان يجري مشاورات 

ريجنالد »مع رفاقل ف  تشفيل الوفد الذي نيقابل المعتمد ال ريطان  
. لذلك اجتم  ن ر م  األقباط ف  نادي رمسي  بالقلاهلرة «ويجنت
وقرروا انتداب ثالثة م  الخاضري  للذهاب لملقلابلللة  2121عام 

سبد زغلول ببيت األمةة وهم ف ري عبلداللنلورة ويصلا وا لفة 
وتوفيق اندراوسة حيك دار الخوار حول اختيار عضلو أو أكلثلر 
م  األقباط ف  الوفد. واستقر الرأي على اختيار وا ف غال ة ثم 
ارتأى الوفد ضم سينوت حناة وجلور  خليلاط. وارتل لبلت وتليلرة 

ة حينلملا بلللش الشلبلب 2121أحداث الثورة م  الثام  م  مارس 
المصري نبأ ن   سبد زغلول ورفاقه الى ماللطلةة وارتل لبلت مل  

ة واللديل  و واللوطل  «يخيا الهالل م  الصليب»الثورة مقوالت 
للجمي  ) وقد خرجت السيدات المصريات ألول ملرة فلى هلتلافلات 

ل  يتوقع اإلنجليس أن يرت ب األق اط وش ابر ر  بتأيد سبد والوفد( ب  
بالحركة الثورية الجديدة ل ذه الدرجة فذها مسترر جرريرس مسراعرد 
المندوب السامى إلى نميفة باشا مؤنف المتحف الق رطرى ونرألرلع 
ما هو ت سيرك النضمام شباب األقباط بهذه الكثافة لسبلد زغلللول 

ً وقرال ال والخركة الوطنية ؟  فأجابل بأن نعد  غلول كان وا رحرا
فر  عندأل بين المسلمين واألقر راط  وجرمريرع الرمرصرريريرن نروف 
يعاملون معاملة واحدة  وشاهدوا ذلك بأعين   فى تشفيرل الر ريرئرات 
الوفدية فانضموا بفثافة للثورة  كرمرا ذهرل الرمرنردوب السرامرى مرن 

اللملصلريلون »التصرف الوطنى لألق اط  فأبر  إلى لرنردن قرائرالع 
  وحتى نرجريرا برطررس الت وا تخت راية واحدة دون تبصب دينى

غالى وكيل و ارة ال ارجية ابن بطرس باشا غرالرى الرذأل اغرترالرل 
الوطنيون المصريون ق ل الثورة بسنوات والذأل كان متعاوناً مرعرنرا 

وعندما نُتَِّ  األحتالل  .«انتقال وانض  لمجموعة األق اط فى الثورة

نعد  غلول إلى نيشرل 
فى المحيب ال ندأل نُرتِّرَ  
معل نينوت حنا ومفر  

وقد كان الزعيم ..   ع يد
الهنلدى غلانلدى شلديلد 
اإلعللللجللللاب بللللثللللورة 

وزعللليلللملللهلللا   2121
. األول سللبللد زغلللللول
وملل  أكللثللر مللا أثللار 
إعللللجللللابلللله تللللوحلللليللللد 
المسلمي  والمسيخييل  
فى ملواجلهلة االحلتلالل 
البريطانلى. وقلد سلبلى 
إلللى بللنللاء وحللدة بلليلل  
الهندوس والملسلللمليل  
فى الهنلد أيضلا ة للكلنله 
أقر بأنلهلا للم تلكل  فلى 
المستوى اللذى تلخلقلق 
           فى مصر                   
الشللبللور بللالللمللواطللنللة 
واألنتماء الوطنلى دون 

 تميز:
ومررررمررررا يررررالحرررر  ان 
مشرراركررة األقرر ررا  فررى 
القياعة السيانية والثورة 
كرران وا ررت ومررتررمرريررس  
فرررفررران  يضررر  الررروفرررد 

براعرتر رراره  -الرمرصررأل 
وقد    عدعاً ك يراً من األق اط مرنر را   –الحسب الذأل تسع  الثورة 

انماء قياعات وطنية كان ل ا وجوع ط يعى ووا ت فى المستويرات 
ً لرمرجرلرف  العليا والونطى للحسب مثل ويصا واصف ) كان رئيسرا
النواب ( ومفر  ع يد )نفرتير عا  الوفد  ( ومرقص حنا ) نرقريرا 
المحامين الكثر من عورة ( وقد شارك األق اط فى تفرريرف مرتر رو  

وظهر ذلك فى رفض أغلبية األقباط ان يتضمل  دسلتلور المواطنة 
  وترمرثرل هرذا ضمانات لققليات الدينية بما فيهم األقلبلاط  2117

الرفض فى صورة حركة جماهيرية وانعة فى صتوف االق راط إذ 
بك المحام  وعضو الوفرد بر ريران صرحرتر   «ويصا واصف»أعلى 

ليف ف  مصر إال مصريون  وأن   جميع   نواء عرلرى »قال فيلع 
اإلععراء برأن األقر راط   غير تمييس بين أكثرية وأقلية  وعلى هذا فإن 

يفونون أقلية هو فى حف  اعت اره  أجانا عن الرقرطرر الرمرصرري. 
كما يالح  مشاركة االق راط فرى الر ررلرمران خرالل ترلرك الرمررحرلرة 

 9191اللي رالية ونرأل ان هذه التترة ش دت وكان أول ا فى ينرايرر 
بأن اإلنت ابات التى كان يحصل في ا الوفد على أغل ية   الرمررحرلرة 

فى ج ا ه  بل ونجد عندما تولى الوفرد الرو ارة وبشفل ملحو  أأل 
فقد  شملت الو ارة تسرعرة و راء  9191برئانة نعد  غلول عا  

من   اثنين من األق اط  ه  مرقص حنا بيك لرالرشرغرال   وواصرف 
بلنن فقال له المللك فؤاد حليلنلذاك:    بطرس غالى افندأل لل ارجية

البادة جرت أن تتم االستبانة بوزير واحد قبطى فأجاب سلبلد بلأن 
وكما  ان الرسعرير     ر اص االحتالل لم ي رق بي  مسيخى ومسلم

أن مشاركة األقباط فى الثورة لم تكل  بلاللبلدد وأن  نعد كان يرأل
كثيري  استشهدوا وأعلدملوا فلى سلبليل  االسلتلقلاللة وأن هلنلاك 

ة   مسيخيي  كثيري  شاركوا فى أعلملال اللجلهلاز السلرى للللثلور
وخالل تلك التترة فقد ت وأ األق اط منصا رئانة الو راء مرتين... 
وكما حرص نعد  غلول على أن يعين ن اراً للمردارس االمريرريرة 
من األق اط باإل افة الى أنرل تر  انرتر راب ويصرا واصرف رئريرسراً 

ولقد كان األملر واضلخلا لمجلف النواب الوفدأل خالل تلك التترة.. 
أن الللكلل للاءة واإلخللالص وحللب مصللر هللى الللمللبلليللار وللليلل  

ويجدر ان أقدم م  أبرز النماذ  أو ململ  حلملللوا شلبلللة .. الديانة
البم  الوطنى فى هذه الخقبة الهامة م  تاريلخ اللوطل  وخلا لة 
منهما القمص سرحيوس والمناض  مكرم علبليلد حليلك يسلتلخلق 
كليهما رسالة ماجستير أو دكتوراة نظرا ألهميتهما.ب  وللبلللنلا ال 

     ننس  ونتذكر مث  هؤالء الرواد البظام                                                                                
  خطيب الثورة... القمص مرق  سرجيوس:

فهو م  الش صليلات اللبلارزة فلى اللثلورة وشل لصليلة اللقلملص 
سرجيوس والذى كان خطيبا  م وها ة إذ وهبه هللا لسلانلا  فصليلخلا  
يهز أوتار القلوب إلى حد جب  سبد زغلللول يلطلللق عللليله للقلب 

خطيب مصر أو خطيب الثورة األول حتى أنه اعتلى منبلر األزهلر   
عدة ملرات داعليلا  اللملصلريليل  إللى اللثلورة وملنلددا  بلاالحلتلالل 

والحقيقة أن ش صيرة الررجرل كرانرت غررير رة ومرترعرمرة  البريطانى
بالمثابرة والتدائية وهو مقاو  شرس لالحتالل ال ريطانرى مرن قر رل 

بابرا األقر راط إلرى مرطررانريرة الر ررطرو     الثورة  إذ كان موفداً من 
المنارة المرقسية والتى ععرا فرير را الرمرسرلرمريرن   وأصدر هناك مجلة 

حتى ا طررت قروات  والمسيحيين للتوحد  د االحتالل ال ريطانى 
فلكلان     9191االحتالل إلى ترحيلل مررة أخررأل إلرى مصرر نرنرة 

القمص سرجيوس أحد األ وات القوية ببد ن ى سبد زغلول التى 
ي طب ف  الناس بالقلرنن   فكان   حرضت على اإلضراب والمقاومة

ا ف  مسجد األزهلر وابل  طلوللونة ومليلدان  واإلنجي  ليال  ونهار 
الناس  األوبراة وشوارع شبرا وكان بلي ا  وفصيخا  وملهبا  لخماس 

ب  وظ  القمص سرجيوس مخرضا  ضد اإلنجليز مل  ملنلبلر إللى 
كنيسةة وم  مقهى إلى نخر حلتلى خشلوا مل  أثلر خلطلبله علللى 

 ن يه إلى ملديلنلة رفلي بسليلنلاء  المسلمي  قب  المسيخيي  فقرروا 
وقالوا له لقد تركناك أرببي  يوما  ولم تتوقفة فلقلال سلرجليلوس 

ولم تتوقل لوا. وبلبلد   ونخ  تركناكم أرببي  عاما  على أرض مصر 
ض ط شببى قرروا إل اء القرار وعلاد سلرجليلوس   أسبوع وتخت 

هناك يكتب ال طابات والمنلشلورات   لنشاطه الثورىة لكنه ظ  م  
ة وعندما تم القبض عليه ون يه للمرة الثلانليلة   المنددة ببريطانيا..

اللملنلدوب   م  الشيخ القايات  إلى رفية وهناك انش   ف  مراسلة 
واسلتلملر فل    السام  البريطان  للتنديد بسياستهلم وحلملاقلتلهلمة 

للملجلللتله اللملنلارة  «يلونل  اللملهلملوز»الكتابة ببدما خر  باسم 
واحدة م  أهم الصخف الت  أ درهلا   وأ بخت   المرقسيةة الت  ة 

عاش فى األزهلر   األقباط خالل النصف األول م  القرن البشري ..
لمدة ثالثة شهور كاملة ي طب فى اللي  والنهار مرتقليلا  اللملنلبلرة 
مبلنا  أنه مصرى أوال  ومصرى ثانيا  ومصرى ثالثا ة وأن الوط  ال 

دون تمييز بي  عماملة   مجاهدون فقط   يبرف مسلما  وال قبطيا ة ب  
بيضاء وعمامة سوداءة وقدم الدلي  للملسلتلملبليل  إلليله بلوقل لتله 
أمامهم ببمامته السوداءة وهو ن سه الش صية التى ظلهلرت فلى 

ملبلتللليلا  اللملنلبلر    «ثالثية نجيلب ملخل لوظ»اإلمام   أحد أفالم حس  
 2121ي طب فى المسلمي  مؤكدا  الوحدة الوطنيلة أثلنلاء ثلورة 

وذُِكر عنه أنله ذات ملرة وقلف فلى مليلدان األوبلرا يل لطلب فلى 
الجماهير المتزاحمةة وفى أثناء خطبته تقدم نخوه جندى إنجليزى 

حلاسلب يلا أبلونلاة »شاهرا  مسدسه فى وجههة فهتلف اللجلمليل : 
ومتى كنا نخ  اللملصلريليل  »وفى هدوء أجاب أبونا:   ة «حايموتك  

ن اف الموت!! دعوه يُريلق دملائلى للتلروى أرض وطلنلى اللتلى 
كليلف   ارتوت بدماء نالف الشهداء. دعوه يقتلنى لليلشلهلد اللبلاللم 

رجال الدي   وأملام ثلبلاتله واسلتلملراره فلى   يبتدى اإلنجليز على 
خطابه تراج  الجندى ع  قتلهة ملرة أخلرى وقلف هلو والشليلخ 
القاياتى يتناوبان ال طابة م  فوق منبر جام  اب  طولونة فلللملا 

مبا  إلى رفي فى سيلنلاء..   أمروا بن يهما   ضاق بهما اإلنجليز ذرعا  
وكانا فى من اهما يتخدثان ع  مصرة ويت نيان بأناشيد حبهما لها 
وقضى األب سرجيوس والشيخ القاياتى ثماني  يوما  فى المنل لىة 
وببد ذلك ظ  ي طب فى ك  مكان فى المساجد والكنائ  واألنديلة 

اإليلملان   الدفلاع عل    والمخاف  وفى الشوارع والميادي ة كتب فى 
 «المنارة المصرية»أما فيما يتبلق بالكنيسةة فباإلضافة إلى مجلة 

أ در عددا  كبيرا  م  الكتب التى داف  فيها ع  اإليمان المسيخىة 
ولم يكلتلِف فلى   األسئلة واالفتراءاتة  التى رد فيها على الكثير م  

كتبه بتقديم األدلة م  الكتاب المقدس ب  استند أيضا  إللى اللكلثليلر 
م  اآليات القرننية واقتباسات م  كبار الم كري  المسلمي ة كذلك 

وكان يوق  عليها  المقاالت فى مجالت غير مجلتهة  كتب الكثير م  
كتاب الخكيم البشري  يون  المهموز"وأضيف ما ذكرة فى»باسم 

ما يدهشنا أكثر وأكثرة حيك القمص سرجيوس تبود على الكتابلة 
ف   خي ة الوط  المتبصبةة وكان كثير التباك  على ما نل إلليله 

الساب  الميالدي )دخلول اإلسلالم مصلر(  القرن   وض  األقباط منذ 
ةولك  الثورة تصهر وعيه بلهيبهلا وتلخلولله مل  اللنلقليلض إللى 
النقيضةفنذا به م  الشي ي  مصلطل لى اللقلايلاتل  وملخلملود أبلو 

المنابر والكنائ ة حضا على جهاد  أخطب م  عرفتهم  البيون م  
اإلنجليز وعمال على توثيق عرى الترابط بي  المصريي ة وللذللك 
وقف على منبر األزهر ليقول جملته الشهيرة: إذا كلان اإلنلجللليلز 

ببقائهم ف  مصر بخجة حماية القبطة فأقول ليمت القبط   يتمسكون 
وليخيا المسلمون أحراراة يقول البشرى مبلقا على هذه البلبلارة: 

ع  رفض ما يسمى بالخلملايلة اإلنلجللليلزيلة   أنها تخم  أبلش تببير 
لققلية والثقة بترابط المصريي  جميباة والذي ظهلر بلقلوة أثلنلاء   

)أحد أهم  2117انبقاد اللجنة البامة المشكلة لوض  دستور سنة 
(ةورفضهم ألن يتضلمل  اللدسلتلور أي نلص 2121ثورة   ثمرات 

على تمثي  نسب  لققباط ف  البرلمانة كما ذكر زاهر ريلاض فل    
 كتابه "المسيخيون والقومية المصرية"

                                                                                                                                          
  3يتب  فى  ص 
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 ( ... 03ثقـافــة غـــذائيـــة )
 (11طـــرق حفظ األغذيـة )

 
 (  4) فيفحــفـظ األغـــذيـة بالـتـجـ 

 أ.د / مـنـيــر حـنـا اسـكـنــدر       
 

عــزيـزى الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ... مـاذا تـعــرف عـن 
تجـفـيـف الـفـواكـه والـخضـروات وااللـبـان وغـيـرهـا مـن 
االغـذيـة ؟ هــذا هـو مـا ســوف نتـكـلـم ونتحـدث فيـه فـيـمـا 

 يـلـى .
  -تـجـفـيـف بـعــض االغــذيـة :

تجـرى عـلـى الـغــذاء الـمــراد تـجـفيفـه مـعـامـالت  
تـتـوقـف عـلـى طبيـعـتـه وعلـى  طـريـقـة الـتـجـفيف الـتى 

وفـيـا يـلـى فـكــرة مـبـســطـة عـن تـجـفيف .  ســتـسـتعـمـل  
 -: بـعـض االغـذيـة 

 
 -يـتـم اتباع الخطـوات االتـيـة :   -:تـجـفـيـف الـفـاكـهـة  -) ا ( 

 
اخـتـيـار االصـنـاف الـمـالئـمـة ومـوعــد الـقـطـف   –  1

  Suitable Variety and Maturityالـمـنـاســب  
 

 Texture andالـقــوام والـمـظـهـر غالبا ما يـعـتـمـد علـى 
Appearance   فى تـحـديد االصـناف الـمـالئـمة للـتجـفيف امـا

فـهـى ذات اعـتـبـار ثـانـوى فى هذه   Flavourالـنـكـهــة  
ففى التفاح مثال تفضل االصناف ذات الجزء اللـحـمى  .الـحالـة 

ودون شك تؤثر .  الصلب التى تعطى لـونا ابيـض بعـد الـتجفيف 
. الـمـجـفـفـة درجة نـضج الـثمار وقت جنيهـا علـى نوعية الثمـار 

لـجـمـع ثـمـار الـتـفـاح عـندما يـكـون ويعتبر انـسـب وقت 
ذا مـذاق حـامـضـى و جـزؤهـا اللـحـمـى صـلـبـا بـدا باللـيـونـة 

عـنـدما بـدات تـرتـفـع فيـه و  خـالـيا مـن الـطـعـم الـنـشــوى
اصـبحـت اعـناق و الـمحـتويات الـســكـريـة والـمـواد الـذائبـة 

 . الـثمار ســهلة االنـفصـال عـن االشــجار 
لـمـعـرفـة بـعـض الـفـحـوصـات هذا ويمكن استعمال  

كقـراءة نـســبة الـمــواد الـصـلبة الـوقـت الـمـالئـم للـجـنـى 
بواســطة جـهـاز   Water Soluble Substancesالـذائـبـة 

وصـالبـة الـجــزء  Refractometerالـرفـراكـتـومـيـتـر 
اللـحـمـى بـواســطـة مـقـيـاس الـضــغـط الـمـســمى مـاجنـس 

 .   Taylor –Magnessتيـلـور 
 
الـجـنـى والـعـنـايـة بـالـثـمـار قـبـل الـتـجـفـيف    –  2

Harvesting & Handling   :-  
بواسـطة االيــدى تـجـنى مـعـظـم الـثـمـار فى الـوقـت الـحاضـر 

عـمـلـيـة وهناك اهـتمام كبير فى تحـويل هذه الـى الـعـامـلـة 
وذلك لالرتـفـاع الـكبير فى اجـور االيـدى الـعـامـلة مـيـكـانـيكيـة 

ويجب ان تجفف الثمار الرخوة بصورة مباشرة واال تخزن اال اذا 
دعت الضرورة لذلك ويمكن فى حالة ثمار التفاح مثال تخزينها 

شـهر ( على درجات حرارة منخفضة  3  –  1لفترة قصيرة ) 
عـنـدما التـسـمح طاقة الـمعمـل بـتـجـفيف مـا يـجـنى منها 

 .  يـومـيـا
 
   -:  Sortingالـفــرز   – 0

وفى هذه العملية يتم فـرز او عـزل او اســتبعاد الـثـمـار  
الـمـتعـفنـة والـمـصـابة بـالـديدان والـحـشــرات وهذه الـعمليـة تتـم 
بـواســطة عـمـال مـهـرة مــدربين يـجـلـســون حـول ســيـر 

 . تـمــر عـلـيـه الـثـمـار
 
  -:  Washingالـغـســيـل   – 4

اذا امكن غســل الـمـحـصــول قـبـل الـتـقـشــير فـان ذلك  
ازالـة االوســاخ ومــواد الـرش الـكـيمـاويـة يـســاعـد عـلـى 

والـمــواد الـغـريبـة ويقـلل مـن عـدد االحياء الـدقيقة عـلـى 
ســطـح الـثـمـار ويـكـون اضـمــن لـنـظافـة الـجــزء اللـحـمـى 

 . بـعــد الـتقـشــيـر 
 
   -:  Spray removalازالـة مــواد الـمـكـافـحــة   – 5

او اذا كانت الـقـشـور ســتسـعمل لـتـغـذيـة الـمـواشــى  
غـسـل الـثـمـار الزالـة الـخـل فـانـه يـلـزم او لـصـناعـة الـجـلى 

الـمـواد الـكـيماوية التى اسـتعملت لـمكـافحـة الـحـشــرات 
حـامض ويـســتعمـل لـذلك   .واالمـراض الفـطـرية 

يـتـبـع ذلـك %    3,3  –  1,1االيدروكلوريك الـدافـئ بـتـركـيز 
غـســيل جـيـد الزالـة بـقـايـا زرنيخـات الـرصـاص الـمـسـتعملة 

الـتى لـتـنـظـيـف الـثـمـار معاملة خاصة . وهناك فـى الـرش 
 .D .D.Tســبق وان رشــت بـمـادة الـ 

 
 -ــ الـتـقـشــيـر وازالـة مـراكـز الـثـمـار والـتـجــزئـة :  6

Peeling , coring trimming , Subdivision ــ : 
فـى حـالـة الـتـفـاح تـجـرى خـطـوتـا الـتـقـشــير وازالـة  

بـواســطة او يـدويـا امـا مـراكز الـثـمـار بـعـمـلـيـة واحـدة  
وفى الحالة االخـيرة يـسـتـطـيع عـامـل بـمـفـرده مـاكـينة خـاصـة 

امـداد مـاكـينتيـن او ثـالث بـالـثمـار الالزمـة الســتمـرار 
الن الـقـشــور الـمـتبقيـة بـعــد الـتـقشـير ويـجـب ازالـة عـمـلـهـا 

. يـقـلل مـن نـوعـيـة وجـودة الـمنتـج الـمـجـفف بـقـاءهـا 
وتـعــرف باســم بـصــورة يـدويـة وتـجـرى هـذه الـخـطــوة 

 . Trimmingالـتـشــذيـب  
الـطـبـقـة فى ازالـة وتـفـيــد عـمـلـيـة الـتـقـشــيـر  

ثمـار . وال تـقـشــر عـمـلـيـة الـتـجـفـيف تـعـيـقالـشــمـعـيـة الـتى 

الـكـمـثرى عـادة , امـا عـن تـجـزئـة الـثـمـار وتـغـطـيســهـا فى 
الـمـاء الـدافـئ او الـمـحـلول الـقـلوى فـقـد اعـطـيـنـا فـكرة 
مـوجـزة عنهـا عـنـدمـا تـحـدثـنا عـن الـتـجـفيف الـشــمـســى 

المنشـورة بجريدة المنارة بتاريخ  6( ص 72) مقالة ثقافة غذائية )
3363667313  ) . 

 
 : ــ Sulphuringــ الـكـبــرتـة   7

عـلـى الـتـيـن عـنـد التـجـرى عـمـلـيـة كـبـرتـة اعـتـيـاديـا  
وذلـك  تكبرتجـمـيـعـهـا فـتـكـاد امـا بـقـيـة الـثـمـار تـجـفيفـة 

بـدرجـة تـسـمـح لـتـاخـير تـفـاعـالت االســوداد او االســمرار 
بحالة مقبولة حوالى سنة على درجة  بـعـد الـتـجفيفلـبـقـائـهـا 

يعتبر هـو الـمـصــدر حـرق الـكـبريت . كان درجة مئوية  71
اال انـه الـوحـيـد للـحـصـول على غـاز ثـانـى اكـســيد الـكـبريت 

طريقة غمس ثمار الفواكه يـســتعمـل باالضـافة الـى ذلك حـالـيـا 
مثل مـحـلـول والخضروات فى مـحـلـول احـد امـالح الـكـبريت 

او  Bisulphiteاو بايسـلفايت  Sulphiteســلفايت 
 . الصــوديــوم  Metabisulphiteميتـابايسـلفايـت 

البـخــرة غـاز ثـانـى تتـراوح مــدة تـعــريـض الـثـمـار  
فى حالة ســاعة  4ــ  7بـيـن    (2SO )اكـسـيد الـكــربـون 

فـى حـاالت خـاصـة ســاعـة  27الـعنب والـمـشــمـش وحــوالـى 
. ويـتـراوح تـركــيز ثانى اكسيد الكربون  فـى الـكـمـثـرى 

ــ  1بـيـن الـنـاتـج مـن حــرق زهــر الـكـبـريت فـى جـو مـغـلـق 
% حـجـم6  3ــ1مـعــبرا عـنـه بـشكل نسبة مئوية حجمية )   3

 . حـجـم ( 
وهناك طرق متعددة الضافة هذه المادة الحافظـة اى ثانى  

الـى الـفواكه والخضروات فقــد يكتفـى   ) SO2 (اكسيد الكبريت 
بـالـتغـطـيـس فى محلول ســلفايت او فـى بـعـض الـفـواكه 

بينمـا تـجــرى هاتان العمليتان مـعـا   2SOبـالـتعريض البـخـرة 
. هذا وتفيد نتائج ابحاث كثيرة فى هذا فى حالة ثمار اخرى 

ان الثمار الصلبة القوام غير الناضجة تمتص ثانى اكسيد المجال 
الكبريت اســرع من الناضجة الرخوة وان الثمار ذات القوام 
المفكك كالـمـشـمش تمتص ثانى اكسيد الكبريت بسرعة كبيرة 

 . الـخـوخ والتكـمـثـرى يـلـيـهـا فـى ذلـك 
الـحــد هـذا وتـحــدد الـقـوانـيـن فـى الـدول الـمـتـقـدمـة  

فى الثمار المجففة االعـلـى لـتـركـيـز ثانى اكسيد الكبريت 
ــ  7333  بـصـورة عـامـة بـيـنويـمـكـن الـقـول انـه يـتـراوح 

جزء فى  1133و للثمارالـمتجـزاة جــزء فى الـمـلـيـون  3333
 اما فى حالة  Golden raisin  للزبيب الذهبىالمليون 

 .جــزء فـى الـمـلـيـون  733فـهـو الـكـمـثـرى 
وال تقتصـر الـكـبـرتـة على الغـرض الـرئـيسـى من  

بـل ان لها فـوائـد مـنـع تـفـاعـالت االســوداد وهـو اجـرائهـا 
صفات المـواد الـمـضــادة فـغـاز ثانى اكسيد الكبريت يملك اخرى 

حــفـظ العنـاصـر الـغـذائيـة فيـؤدى فى هذه الحالة الـى لالكـســدة 
الـحـسـاسـة لالكـســدة كـحـامـض االســكـوربيـك ) فيتامين سـى ( 

. هذا والكاروتين ) فيتامين ا ( وتحسين قابلية االغذية للـتخـزين 
على ويساعد وجود كميات ولو قليلة من ثانى اكسيد الكبريت 

فيقل نتيجة لذلك امكان استعمال درجات حرارة اعلى فى التجفيف 
 .وقت التجفيف وتزداد سعة المجففات 

ويفضل عند استعمال المحلول المكون من سـلفايت  
الن ان تمزج كميات متسـاوية مـنـهـمـا وبايسلفايت الصوديوم 

ويؤدى الى قلة فعالية ثانى  (pH(يرفع الحموضة  زيادة السلفايت
اما اكسيد الكبريت وبالتالى الى بطء نفاذه الى الجزء اللحمى 

فتؤدى الى تـاكـل مـعـادن المكائن واالالت زيادة البايسلفايت 
 . المستعملة 

فيمكن اضافة اذا اسـتـعـمـل الماء الـسـاخـن فـى الـســلق  
وهذه الـطـريقـة مـتـبـعـة الـمـلـح الـكـبـريتـى الـى مـاء الـســلق 

فـيـجـب اجــراء امـا اذا اســتعمـل الـبـخـار فـى انـجـلـتـرا 
 . عـمـلـيـة الـكـبـرتـة كـخـطـوة مـنـفــردة 

 
 : ــ  Dryingــ الـتـجـفـيـف  8

يكاد يستعمل فى تجفيفها  بالنسبة للفاكهـة  ومنتجاتها  
جميع المجففات المتوفرة حاليا غير ان بعض الثمار قد يبدا 

. بصورة صناعية ثم تكمل عملية التجفيف شــمـســيا بتجفيفها 
تجفيف التفاح هنا الطرق المتبعة فى ونذكر على سبيل المثال 

وتـســتغرق مجففات الـقـمـائـن التى يستعمل لها بصورة رئيسية 
. وتكون درجـة سـاعـة  17ــ  2بين العملية عند استعمالها 

عند السطح الذى يوضع عليه الغذاء عند انتهاء عملية الـحـرارة 
ومن المجففات االخرى .  درجة مئوية  61,6ــ  67,6التجفيف 

هذا وتـســتـغـرق عملية التجفيف .  مـجـففـات االنـفـاق المستعملة 
 . ســاعـة  17ــ  13بـاالنـفـاق 

الـى نـسـبة رطـوبـة هـذا وتـجـفف ثـمـار الـفـاكـهـة  
% وتـحـدد الـتنـظـيـمـات والـتشـريعات  73ـ  16تتـراوح بيـن 

. هـذا وقد %    74فى الدول المتقدمة باال تـزيـد الـرطوبة عـن 
تحسينـات عديدة على عملية التجفيف ادخلت فى الوقت الحاضر 

بحيث جعلت فى االمكان فى بعض الحاالت تخفيض نسبة 
 % خاصة فى الخـضـروات. 1,3الرطوبة الى 

 
 : ــ Sweatingــ تـجـانـس الـرطــوبـة ـ الـتـعـريـق   9

عنـد انتـهـاء عملـية ال تصـل الفاكهة الكاملة او المجـزاة  
فى اى من الـمجففات الـمستعملة الـى نـفـس التدرجة الـتجـفيف 

من الجفاف فـاالجـزاء الـقريبة من مصدر الحرارة والـمـعـرضـة 
تـجـف اكـثـر مـن الـبـعـيدة عـنـه او الـمـعـزولة مبـاشـرة له 

ولـذلـك يـجـرى بـعـد انـتـهـاء .  بطبقات اخرى من الغــذاء 
ويتم ذلك بوضع عـمليـة تـجـنيس للـرطوبة عـمـلـية الـتجـفيف  

لـمدة اسـبوعين او اكثر الفاكهة فى صناديق كبيرة محكمة القفل 

عـلى درجة حـرارة 
حيث يتـم الغــرفة 

خـاللها انتـقـال بـخـار 
الـماء بـين قـطع الفاكهة 
وضمـن الـقـطعـة 
الـواحـدة مـن امـاكـن 
 الـرطـوبـة الـمـرتـفعـة

الـرطـوبـة الـى امـاكـن 
حتى الـمـنـخفضة بها 

يتم تـجـانـس الـرطوبة 
فى الكمية الموضوعة 

 .بالـحيز المحجوز 
 

 ــ الـكـبـرتـة : ــ  13
كـبرتـة الـفـواكـه بـعـد انـتـهـاء عـمـلية وفى هذه العملية يتم 

لـرفـع نـســبة ثـانـى اكـســيد اذا دعـت الـحـاجـة الـتجفيف 
يـرش الـتـفـاح فـمـثـال الـكـبـريت الـى الـحــد الـمـطـلـوب 

 . بـمـحـلـول الـســلـفـايت مـبـاشــرة قـبـل تـعـبـئـتـه 
 

 : ــ Pasteurizationــ الـبـســترة   11
للـتـخـلـص مـن بـعـد تـجـفـيـفـهـا  تـبـســتـر الـفـواكـه 

. وتـجـرى والـمـســببة لـلــتـعفن الـمـرضـيـة االحـيــاء الـدقـيـقـة 
وتتراوح درجة الحرارة المستعملة عادة بعد التجفيف هذه العملية 

دقيقـة  23ــ  33بـيـن والـمـدة درجة مئوية  67,7ــ  61,6بـين 
  .%  133ــ  23قـدرها وفى رطوبة نسبية 

 
 تـجـفـيـف الـخــضــروات : ــ   –) ب ( 

ونتحـدث عن خطوات التجفيف الـبـصــل كمثـال ســوف نـاخـذ 
 -:المتبعـة
 : ــ  Suitable varietyــ االصـنـاف الـمـالئـمـة   1 

يفضـل لـتـجـفـيـف الـبـصـل اخـتيـار االصـناف التى تتـوافـر فيهـا 
 :ــ الـشـروط االتيـة 

 احتوائها علـى نـسبة عالية من الـمـواد الـصلبـة   (1)
 الـكـروية الـشــكل او الـبيـضـاوية  (7)
 البيضـاء اللـون  (3)
 الـعـالـيـة  ( Pungency (ذات الـحــدة  (4)
 . ذات قـابـليـة جـيـدة للـتـخــزين  (5)
 

انـه كـلـمـا زادت الـمـادة الصـلـبة فـى البصـل ومن الـمعـروف 
و الـخـام قـلت تـكالـيف انتـاج  وحــدة الـوزن الـجـاف مـنـه 

عـنـدما تكـون الـثـمـار كـرويـة تـســهـل ازالـة الـجـذور والـقـمم 
و كذلك معـروف ان الـحــدة بالمقارنة بـالـمنبـســطـة الـشـكل 

فكلما كانت الحدة عالية فى العالية مفضلة فى البصل المجفف . 
المحصول الخام ) اى البصل الخام قبل تجفيفه ( كان ذلك 
مـفـضــال الننا بذلك نضمن ارتفاع الـحـدة فى الـنـاتـج 

اخـذين فى االعتبار فقـدان جـزء منهـا اثنـاء عملية .الـمـجفف 
عملية تهـيئـة قبـل تجفيفـه هذا ويجرى على المحصول . التجفيف 

Curing   وفيها يتم تعريض البصل الخام لهواء حـار لـتكييف
 .الـرطوبة الى الـحد االمثـل وتـسـهيـل عملية التقشـير باللهب

 
ــ الـتنـظـيف والـتـدريج والـتـقـشـير والـتقـطـيـع   2 

Cleaning , Grading , Peeling & Cutting ــ : 
االوساخ والمواد الغريبة يزال من الثماروفى هذه المرحلة  

واالوراق الملونة وما شابه ذلك ويمكن ايضا فصل او ازالة الثمار 
تدريج حجمى  الصغيرة عن الثمار المراد تجفيفها ويجرى عادة 

Size grading   للمحصول الى مجاميع ذات اقطار معينة وفى
بعد ذلك يزال  .بعض االحيان قد تجرى الخطوة االخيرة فى الحقل 

ويمكن اجراء هذه الـقـمم والـجـذور من الثمار المراد تجفيفها 
بمرور البصـلة . وتتم العملية الخطوة قبل او بعد عملية التقشير 

الـمفردة بين منشارين دائرى الحركة يقومان بقطع الجذور 
وفى معاملة اخرى قد . ويتم تغذية هذه المكائن يدويا . والقمم 

تمرر الثمار على مـشـبك معـدنى فوقه فرن يحرق الجذور 
 . والقمم 
مـحـلـول الـصـودا لتقشـير البـصل ويمكن ان يستعمل  

مـدة الـتـغـطيس فيه و درجة حرارتةوالكـاويـة ويختلف تركيزه 
تقطـع الـثـمـار الـى . بعد ذلك بـاختـالف المحصـول نـفـسـه 

مـلم وتستخدم لذلك  3,7ويبـلـغ سـمك الـشــرائح حـوالى شـرائـح 
 .مكائن تشبة المكائن المستعملة فى تقطيع الخبز 

 
 : ــ Dryingــ الـتـجـفـيـف  0 
مجففـات االنـفاق فى الـطـرق العادية للـتجفيف تـسـتخدم  

فتكون فى مرحلتها االولى   وعادة تكون ذات النظام المزدوج
 62,6ــ  21,1حيث يستخدم فيها هواء درجة حرارته مـتـوازيـة 

ودرجة الحرارة   مرحلتها الثانيةومـعـاكـســة فى درجة مئوية 
الرطوبة خالل الــ درجة مئوية وتنخفض  63,3ــ  14,1تكون 

% . بـعـد ذلـك  2ــ  1ساعة فى هذه االنفاق الـى  11ــ  13
من الصـوانـى بـصـورة يدوية او شبه   تـكـشـط الـقـطـع الـجـافـة

الـى صـناديق يـمرر عليها هـواء حار ثم تنقل اتوماتيكية 
ثـم تـغـلـف %    3,1الـى حـوالـى لـتـخـفيـض الـرطـوبـة 

هذا ويتم تحميل صوانى التجفيف بصورة .    المنتجـات الـمجففـة
 . سـنتيميتر مربع  373/ جـم  123اتوماتيكية وبواقع 

  
 

    7يتبع فى  ص 



 ش  2371 توت 21 اخبار االقـباط

 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 1من  ص “ ثقافة غذائية”تابع مقال  
  

وهى مصنوعة طريقـة الـســيور الناقلـة فـى تـجـفـيـف الـبـصـل   ومن الطـرق االخـرى الـمسـتعملـة
من الحديد الصلب ومثقبة يـدفـع من اسفلها من عدة مناطق تيار هواء فترتفع القطـع لتـسـقط فى 

هذا وتتدرج .  المنطقة التى تليها وهكذا بالنسبة للمنطقة االخرى حتى يكتمل مرورها فوق الـسـير 
 . درجة مئوية بـابتـعـاد الـقـطـع من مـوضعهـا علـى الـســيـور  4525الـى  2828من  درجة الحرارة

ويـتتتـتل  لت  مجـجـجاجاجـجات الـجر ا  الـى مـســحـوق بـاســتخـدام يـجـفـف الـبـصـل يـمـكـن ان  
و ل  بـسـحقهـا بمـكتائـتن خـتا تـتة   (   Pureeبـتـحـويـل الـثـمـار الـى مـســحـوق فى سـائل ) 

 .مـلـل (  320مـلـل ) يفضـل اال تزيد عن ) 1حتى يقل حجل القطـع عـن 
 

 جـ ــ  تـــاـيـف الـحـلـيـب : ــ 
الـحـلـيب الـمـنـزوع و الـحـلـيب الـكـامـل الـحـليب هـى : ــ االشـكـال الـتى يـــاف علـيهـا  
الـشـرش وفى بعـض الـبـلـدان تـوجـد مـوا ـفـات خـا ـة للـنـاتـج الـمـجـفف لـكـل  شـكـل و الـدهـن 

مـعـبر عـنـهـا بـشـكل حـامـض الكـتيـ   )  الـحـمـوضـة و كـنـســبة الـرطـوبة من هذه االشـكال 
Lactic acid    ) الـر ا  مـــااـات فـى تـجـفـيف الـحـلـيب هـذا ويـســتخـدم  الـعــدد الـبـكـتيـرى.و
وكانت االخـيرة مـهمـة فيمـا مـضـى اال ان اهمـيتـهـا تـضـاءلت فـى االســطوانيـة والـمـــااـات 

. امـا طـريقـة هـى الـرئـيسـية الـمـسـتخـدمـة مـجـففـات الـرزاز الـوقـت الـحـاضـر وا ـبـحـت 
فـال تـســتعمـل عـلـى نطـاق تـجـارى  Freeze-Dryingالـتـــميد او الـتــــايد  بـعــد الـتـــايف 

 . الرتـفـاع تـكـالـيفـهـا 
عـلـى الـنـاتـج الـمـجـفف الـذى يـراد هـذا وتتـوقف الـخـطـوات الـمـتـبعـة فـى اعــداد الـحـليب  

 . الـمـكـائـن الـمـتـوفـرة وعـلـى الـحـصــول عـلـيه 
  

عــزيـزى الـقـارئ ...عــزيـزتـى الـقـارئـة .... مـاذا تـعـرف عـن الـحـاـظ بـالـتـعـلـيـب 
Preservation of Food by Canning   ؟ ومـا هـو الـتـعـليب ؟ ومـا هـو الاـرق بين التعقـيم

الـغـذائـى  ) او الـتعقـيم الـتـــارى ( والـتعقـيم الـطـبى  ) او الـتـعقـيم الـمـيـكـروبيـولـوجـى ( 
والـتـعقـيم عـلـى البـارد ) او الـتـعـقيـم بـاالشــعـاع ( ؟ مـا ذا تـعـرف عـن عـوامـل الـاـســاد فـى 
االغـذيـة الـمـعـلـبة  ) فـســاد طـبيـعـى او كـيـمـاوى او مـيكـروبـيـولـوجـى ( ؟ ومـا هـى الـقـيـمـة 

الـغــذائيـة لالغـذية الـمعلـبة ؟  ومـا هـى خـطـوات حـاـظ االغـذيـة ) خـضـروات او فـاكـهـة او 
لـحـوم او اسماك .. الخ( فى الـعـلـب الـصـاـيـح ؟ هــذا كـلـه هـو مـا ســوف نتـحــدث فيـه انـشــاء 

  الـلـه فـى االعــداد الـقـادمـة .

 -كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو :
 
 سيدنى  -خادم بكنيسة ألقديسة دميانة وألقديس أثناسيوس ألرسولى ببانشبول   - 

 . رئيس قسم علوم أألغذية أألسبق بـامعة إلمنيا بصعيد مصر -

Former Head of Food Sci.Dept.Minia Univ.Egypt.  

 رئيس جمعية كيمياء ألزيوت أالفريقية أألسبق     -

Former President of African Oil Chemists Society (AFOCS)   

 عضو جمعية كيمياء ألزيوت أألمريكية أالسبق -

Former Member of American Oil Chemists Society  )AOCS)   

              .أسـتاذ علوم أألغذية ألمتارغ بـامعة إلمنيا -

Emeritus Professor of Food Science - Minia Univ.  Egypt 

 االجهاض مع سبق االصرار والترصد

 بقلم : د . مجدى شحاته
 

تتباين وتختلف القوانين الحالية المتعلقة بجاالججهجاض فجى أنجحجاء 
العالم ما بين دولجة واالخجرى ح حجيجع تجلجعجب الجعجوامجل الجديجنجيجة 
واالخالقية والثقافية والصحية دورا أساسيا فى اقجرار االججهجاض 
او عدم اقراره . فال شك ان الحق فى الحياة والجحجق فجى الجحجريجة 
والحق فى االمن الشخصى والجحجق فجى الصجحجة االنجـجابجيجة هجى 
القضايا المحورية واالساسيجة فجى مجـجال حجقجوق االنسجان الجتجى 
تستخدم فى أحيان كثيرة لتجبجريجر وججود أو عجدم وججود قجوانجيجن 
السيطرة على االجهاض . لقد أشارت تقارير مجوثجوق بجهجا عجلجى 
مستوى العالم أن هناك ما يقرب من ستة واربعين مجلجيجون حجالجة 

اجهاض تتم فى جميع أنحاء العالم كل سنة ح أكثر من نصف هذا العدد تقريبا يجحجدث فجى الجدول 
التى فيها االجهاض مسموح به قانونا ح فجى حجيجن ان الجنجصجف االخجر يجقجع فجى بجلجدان تجـجرم 

 االجهاض رسميا  .
هنا فى استراليا تختلف قوانين تشريع االجهاض بحسب الجواليجات والجمجقجاطجعجات الجمجخجتجلجاجة . 
االجهاض قانونى فى والية فيكتوريا ويسهل الحصول على الخدمات الطبية المساعدة للقيام بها 
ح لم تتمكن كل من واليات  نيو ساوث ويلز وكوينزالند وجنوب استجرالجيجا مجن تجمجريجر قجوانجيجن 
تشريع  االجهاض ويمكن لنا ان نقول انه حجتجى ا ن ال يجزال االججهجاض  مجحجرمجا ح ويسجمجح 
االجهاض فى كوينزالند فقط فى الحاالت التى تستدعى حماية المرأة من مخاطر جسدية وناسية 
حادة . وكان فى السابق قد حاول برلمان نيو ساوث ويلز عدة مرات تمرير قوانين تلغى تحريجم 
االجهاض ولكن مشاريع القوانين فى الماضى كانت دائما تسقط ويصعب تمريرها . ويعرض فى 
الوقت الحالى أمام مـلس الشيوخ مسودة مشروع االجهاض الذى مر عبر مـلس نواب الوالية 
بموافقة تسعه وخمسين نائبا واعتراض واحد وثالثين ح ومن المجتجوقجع أن تسجتجمجر مجنجاقشجات 
مـلس الشيوخ للقانون المقترح حتى نهاية أيلول \ سبتمبر الحالى . وال شك أن تجخخجيجر فجتجرة 
النقاش تعطى أعضاء مـلس الشيوخ والمـتمع مزيد من الوقت لمناقشة التشريع باستااضة ح 
ونخمل ان يكون هناك المتسع من الوقت واعطاء الارصة الكافية التخاذ القرار الصحيح فى هجذا 
االمر الحيوى . لقد عبرت بعض االطراف عن اعتراضها نحو السيدة رئيسة حكومة نيو ساوث 
ويلز جالديس برجيكليان بتعمد تخخير تمرير مشروع قانون عدم تـريم االجهاض فى الواليجة . 
وفى حقيقة االمر ال أدرى ما هو الهدف من السعى فى االسراع نحو تجمجريجر مشجروع الجقجانجون 
طالما االمر يحتاج لمزيد من الدراسة والحوار المـتمعى خاصة ان مشروع القانون أمر خطيجر 
يتعلق بالموافقة الشرعية على القتل العمد مع سبق االصجرار والجتجرصجد  بجاججهجاض االمجهجات 
والتخلص من االجنة االحياء فى ارحام امهاتهم  وال  يمكن االعتراض على هجذا الجتجعجبجيجر ألنجه 

 يمثل الحقيقة بدون تـميل او لف او دوران !!  
 

ال شك ان المـتمع يشهد اختالفا فى الرأى فى هذا الشخن الحيوى المثير للـجدل ح وقجد شجهجدت 
مدينة سيدنى عدة تظاهرات مؤيدة واخرى معارضة للقانون والذى يسمح فى حجالجة اقجراره ان 
تمارس المرأة حقها فى االجهاض حتى االسبوع الثاتى والعشرين من الحمجل ح فجيجمجا سجتجكجون 

 بحاجة الى موافقة خطية من طبيبين بعد االسبوع الثانى والعشرين . 
شهدت االيام القليلة الماضية مزيدا من الشد والـذب الذى أصبح مصدرا كجبجيجرا الثجارة الجـجدل 
والنقاش والتى تتعلق بشكل كبير بالمسائل االخالقية والروحية والالساية والصحية . نعم أصبح 
لدينا خليط غير متـانس من ا راء المتباينة ح فهناك آراء تصف أناسهم المواليين للحيجاة وأن 
الـنين فى رحم امه كائن بشرى له كل الحق فى الحياة والعيش ح وان االجهاض بمثابة جريمجة 
قتل عمد ح فى حين آراء الـانب ا خر ترى ان المرأة لها الجحجريجة الجكجافجيجة فجى اتجخجاذ الجقجرار 
للتخلص من الـنين الكائن الحى الذى تكون فى رحمها بكامل ارادتها فى معظم االحيان . وهجنجا 

 أتساءل أى حرية هذه التى تعطى صاحبها الحق فى قتل الناس ؟؟ 
من ماهوم مسيحى تبدأ الحياة لحظة االخصاب فى رحم االم . ويذكر الكتاب المقجدس مجا يشجيجر 
الى ذلك على ان الـنين شخص متميزح وال فرق عند هللا بين حياة الطال فى الرحم وحياته بجعجد 
الوالدة ح قال الملك داود هلل بالوحى " ألنك أنت اقتنيت كليتى ح نسـتنى فى بطجن امجى ... رأت 

 27:    271عناك أعضائى وفى سارك كلها كتبت يوم تصورت اذ لم يكن واحد منها . " ) مجز 
( فقد اعتبر هللا ان دادود شخصا متميزا حتى قبل والدته . وفجى مجوقجف آخجر أكجد هللا ان  21و

أرميا سيصير نبيا ولديه تعيين مميز حتى قبل والدته ح فقال له :  " قبلما صورتجك فجى الجبجطجن 
( .وأكجد ذلجك  5:    2عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك . جعلتك نبيا للشجعجوب . " ) أر 

الماهوم ما ذكره معلمنا لوقا البشير : " فلما سمعت اليصابات سالم مريم ارتكض الـجنجيجن فجى 
( . الشك ان المسيحيين االوائل  12:    2بطنها . وامتألت اليصابات من الروح القدس . " ) لو 

اتخذوا موقاا دقيقا بشخن ما يسمى ا ن باالجهاض ح وانجه فجى أوقجات مجخجتجلجاجة وفجى أمجاكجن 
مناصلة اتخذ المسيحيون االوائل مواقف مختلاة . مقد اعتبروا االجهاض خجطجيجفجة فجى ججمجيجع 
المراحل . فوق كل ذلك أدرجت الكنيسة االجهاض ضمن فعل القتل المنهجى عجنجه فجى الجوصجايجا 
العشرة . ويشمل تـريم االجهاض بدءا من اللحظة االولى للتخصيب . بمعنى آخر فى الجمجاجهجوم 
المسيحى يتمتع الـنين فى رحم امه بكل حقوق الحياة ح واليجزال هجذا الجمجوقجف ح هجو مجوقجف 
غالبية الطوائف المسيحية وتشـع على االنـاب تاركة اياه لتقدير الزوجين  وان االنـاب هجبجه 
الهية . وعالوة على ان االجهاض خطية كبيرة ح يعتبر جريمة عقوبيها الحرمان الكنسى . حتى 
القرن التاسع عشر كانت غالبية الدول ذات االكثرية الجمجسجيجحجيجة ال تسجمجح بجاججراء عجمجلجيجات 
االجهاض ح اال أن تكاثر و انتشار ظاهرة االجهاض تزامنا مع فصل الدين عن الجدولجة ح أخجذت 
القوانين المؤيدة لألجهاض تنتشر فى العالم الغربى ح اال أن ذلك لم يمنع وجود الـدل حول هذه 
القضية الهامة لدى الطوائف المسيحية المعاصرة والتى تعارض بشدة اباحة االجهاض المتعمد 

 الغير أخالقى . 
 

ان تقنين االجهاض يتسبب فى  العديد من ا ثار السلبية فى المـتمع ح على سبيل المثال وليس 
الحصر يتصادم المـتمع باالجهاض االنتقائى بسبب جنس الجمجولجود ح فجاجى حجاالت االججهجاض 
االنتقائى ربما يؤدى الى خلل فى نسبة الذكور لالناث . واذا     كانت بعض الدراسات تشير على 
ان االجهاض أدى فى بعض البلدان على انخااض نسبة الـريمة فى تلك البلدان نتيـة التخلص 
من مواليد غير مرغوب فى تواجدهم فى الحياة يتـهون الى التشرد وعالم الـريمة ألن ذويجهجم 
تخلوا عنهم !! والحقيقة دون أدنى مواربة ح ان هذه المـتمعات تتـنب جرائم التشرد بجتجقجنجيجن 
جريمة اكثر بشاعة وهى القتل بتشريع االجهاض . أما االدعاء بان قانون عدم تـريم االجهاض 
هو من باب الحرية الشخصية يعطى المرأة حرية التخلص من جنين ال ترغب االم ان يكون ابنجا 
او بنتا لها !! فهو أمر غير منطقى ألن األم كان لها كامل الحرية فى اتخاذ القرار فى ان تتـنجب 
الحمل بطرق مقننة ومدروسة ومشروعة . الـنين فى رحم االم مخلوق حى وهبه من عند هللا ح 
أعطه نسمة الحياة وليس سلعة من صنع البشر يمكن الجتجخجلجص مجنجهجا االنسجان حجيجنجمجا يجريجد 

 وبسهولة فى صندوق الناايات  

 5من  ص “  2121األقباط ومائة عام لثورة ”تابع مقال 
 

  الروحى لسعد  غلول "مكرم عبيد" : االبن 
ولد مكرم عبيد بمحافظة قنا ح لعائلة من أشهر العائالت الجقجبجطجيجة وأثجراهجا ح درس الجقجانجون فج  

. فهو و ير مالية مصر األسبق و أحد  2121يعادل الدكتوراه فى عام  اكساورد ح و حصل على ما 
ا ونصجارى  ماكري ورمو  األقباط البار ين و هو صاحب المقولة الشهيره "نحن مسجلجمجون وطجنجا

اح اللهم  اجعلنا نحن المسلمين لكح وللوطن انصارا.. اللهم اجعلنا نجحجن نصجارى لجكح ولجلجوطجن   دينا
مسلمين".. وكان ضمن الوفد المصاحب لسعد  غلول باشا وتم نايه معه إلى جزيرة مالطجة وعجاد 

وعمل في مجال الترجمة والدعاية في الخارج ضد حكتل االحتتتالل فتكتان وفتديتا و   1111بعد ثورة 
مقربا من سعد زغلول باشا و عندما توفي سعد أ بح مكرم عبيد باشا سكرتيترا لتحتزل التوفتد كتمتا 

(، كما رفضته 1181ديسمبر  7بضرورة ايقاف نشاطه أو النفي ) -من األنجليز -عندما تل انذار سعد
وكان شعار مصر تجلجك ووا ف غالي ومكرم عبيد..  مصطفي النحاس وويصا وا ف وسينوت حنا 

بقتدراتته التبترلتمتانتيتة   وأتسل مكرم عبيدو'الدين هلل والوطن للـميع'.  الحقبة يحيا الهالل مع الصليب 
والصحفية كخطيب أو كاتب يتمل  نا ية اللغتة والستجتع والتمتحتستنتات التبتديتعتيتة ونتحتت األلتفتا  

عن نفسه ) والجدير بذكرة أن المتنيح البابا شنتودة   والشعارات والردود والمصطلحات في دفاع الوفد 
 المنمقة والتى كانت كفيلة بفتنة الشبال في  لت  التحتيتن(  تأثر به كثيرا وكان بحفظ بعض من أقواله..

وباإلضافة إلى نشاطه الحزبي والتنفيذي البارز برلمانيا، فاستحوز على ثقة الجماهير الوفدية، فعتلتى 
انتخب نقيبا للمحاميتن ثتالم مترات   ، كما 1181سبيل المثال فإنه نجح في دائرتين في انتخابات عام 

لل يكن مكرم عبيد ملكاً لنفسه أو ألسرته، كان ملكاً ألمته وتظل شخصيتة وسيرته أبرز النما ج الدالة 
مصر ليس وطنا نعيش فيه إنما هى وطن يعيجش »وتظل مقولته الشهيرة على وحدة مصر الوطنية 

الوطنية وأعمقها وقد نسبها البعض خطأ للبابا شنتودة، وهتو التقتائتل   ، وهى من أشهر المقوالت «فينا
اللهل يا رل المسلمين والنصارى اجعلنا نحن المسلمين ل  وللوطن أنصارا، واجتعتلتنتا نتحتن »أيضا: 

، وقد التزم المناضل الكبير بهاتين المقتولتتتيتن قتوال وفتعتال ونضتاال. «وللوطن مسلمين  نصارى ل ، 
كلمات اإلطراء من  عيم األمة سعد  غلول على روعة عباراته وعمق الداللة وسالسجة أيضا تظل 

عتيتن وزيترا لتلتمتالتيتة  1158  .وقد  ل على وفائه لحزل الوفد ولكتن فتى الخطابة الذى عرف بها 
والتموين وفى نفس العام وقعت أزمته مع الوفد وفصل من عضوية الوفد، وبعد عامين أستس حتزبتا 

فى وضع بروتوكول اإلسكندرية إلنشاء جامعة الدول  الوفدية وفى العام  اته شارك  جديدا باسل الكتلة 
الوكيل) زوجة النحاس( هي التتي أفستدت   عد  ل  يقول مكرم وأعداء الوفد إن السيدة زينب    العربية 

العالقة بين النحاس)رئيس الحزل( ومكرم..كما أ در جريدة و"الكتال األسود" ضد رئتيتس حتزل 
ا الوفدويالحظ أن الذين انشقوا على الوفد دون استثناء نبذتهل األمة وأخرجتهل من حظيرتها  إال شخصا

ا ف  وجدان األمة  واحداا هو مكرم عبيدح فقد  التي استشتعترت األمتة  ظل رغم خروجه من الوفد قابعا
                                                                                      األسي العميق على ما حدم بينه وبين  ديق عمره وقرين منفاه مصطفى النحاس .                                                       
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  اين هم احبائي
 

 اين هم احبائي وقد سافروا دون تواني
 كال منهم قد رحل ونزل في محطته بالثواني

 بعضهم كان معي باالمس واليوم في عالم ثاني
 كم ابكاني فراقهم فهم االم واالخت وخالني
 هم الحب والوفاء وكم كان حضنهم دافي

 منهم من كان باالمس محدثا وصوته يرن في اذاني
 كم كان لي مثامرا محبا واخبره بكل احزاني 

 احس بقلبه يرقص فرحا كلما راني
 كما كان يسوع الجل لعازر باكي كم بكيتهم 

 عن قريب من ثاني ودعتهم لحين وحتي القاهم 
 

 كثيرا ما اغار منهم فقد تركوا عالمنا الفاني
 هم االن مع قديسين وشهداء في االعالي
  قد جاهدوا وانتصروا وماذا بعد عن حالي

 سيمسح هللا كل دموعهم كما قال يوحنا الرائي
 في فردوس هم االن وقد تركوا ارض التعابي

 لي اشتهاء ان انطلق قالها بولس بعد تفاني
  كم نحن مشتاقين لرؤيتهم في المجيئ الثاني

 كل قريب واخ وحبيب سنراهم في المجد االتي
 فالهنا ليس باله اموات بل احياء مجدهم سامي
 هم يصلون عنا وارواحهم ترفرف في االعالي
 يا رب اعنا علي ما اعنتهم لنجاهد دون تواني

 
 

 هذا قلبي تركته لك ياربي
 

 هذا قلبي تركته لك ياربي
 فاماله بحبك وحنانك وازدني
 عريان انا فاكسوني واسترني

 لبس غيرك حبيب حارس لبيتي
 فان عهدت لغيرك بذلك فهو يسلبني
 وان افضيت له بسري فهو يفضحني
 وان سالته معونة زاغ وهرب مني

 لكنك دائما تلبي عالما بضعفي
 تربض علي كتفي قبل ان ينطق فمي
 بشكواي انت عالما وكم قدر همي
 ولكني غبي اتركك ذاهبا لغيري

  اهدم حياتي واضيعها بيدي
 وتاعتبني يا مسكين لماذا لم تاتي
 انا فاتح احضاني اعوضك بحبي

 يضحك بي شيطان مشككا في امري
 كم لدغت منه وهو يسعي لقتلي
 ولم اجد اال صليبك ترياق اللمي
 ابعد هذا اتركك واسير وحدي
 العل اشتاق باحثا عن موتي

 اذا تركت يدك تهت حافرا مكان لقبري
 ربي سامحني وال تتركني وحدي

 انت وحدك اب عالما بضعفي
 انا في االرض هائما علي وجهي

 عرفني الطريق التي اليك فانت فخري

 وتمضي االيام وال ادري كم بقي منها
 

 وتمضي االيام وال ادري كم بقي منها
 اين انا ذاهب بعدها  ويبقي سؤال

 االي جحيم مع ابليس واشرار فيها
 ام الي فردوس مع قديسين متمتعين بها
 وهؤالد شهداء جاهدوا وعرفوا معانيعا
 ونالوا اكاليل شهادة نفتخر جميعنا بها
 وقدموا المهم الكنيسة حبا لعريسها
 يسوع الفادي علي الصليب معلقا

 ينشر حبا عجز الجميع عن تقديمه دهرا
 سوال اكررة الي اين انا ماض بعد حياة

 االي جحيم مع شياطين واشرار فيها
 ام الي فردوس مع قديسن يتمتعوا بها

 اليس االفضل جهاد لما بقي من حياة فيها
 بعدها راحة ابدية ونعيم لكل مريديها
 وتجري االيام وال تدري كم بقي فيها

 ويبقي سؤال الي اين انا ذاهب بكل معانيها
 

 حبيب  جورج
خادم بكنيسة القديسة دميانة والبابا 

 بانشبول -اثناسيوس 

 (3الحياة الجديده )
 قصة بقلم جورج حبيب

 
ملخص ماا قاد نشار الانادديان 

 -السابقين : 
مرردام نربرريرلرره -مررقرص واسررتره

-مرنري - مدحت -واوالده امجد
وكررذلررك نرربرريررل واسرررترره مرردام 

كرانرا قرد قرررا الرهرجررة الري -بيشوي ومراري-مينا-سوزي واوالده
امريكا وبالفعل صلي لهم ابونا مينا كاهن كنيستهم واعرطري برعرض 

كما اتصل بابونا بيشوي راعي كرنريرسرة -االرشادات لهم قبل السفر 
الشهيد مارجرجس بجنوب امريكرا لريررعراهرم روحريرا ويرقردم لرهرم 
المساعدات المطلوبه وبالفعل قام ابرونرا برترقرديرم كرل الرمرسراعردات 

 الممكنه
اما نبيرل فسركرن برعريردا عرن -سكن مرقص وعائلته بجوار الكنيسة 

اما نبيل فلرم يرفرعرل وقرد -الكنيسة. التحق مرقص وزوجته بالخدمة 
 كما قد سكن بعيدا عن الكنيسة-اجل ذلك

ولكنه تعرف علي مجمروعرة مرن  -كان نبيل قد عمل سائقا للتاكسي
االمر الرذي -وقد جروه الي شرب الخمر  -الزمالء الغير مسيحيين 
وقد حاول ابرونرا -فاهمل حضور القداسات -جعله يبعد عن الكنيسة 

وذهب الي المنزل بعد ان تهرب منه نبيل اكثر مرن -بيشوي افتقاده 
ولركرن دون -وقد حاولت سوزي زوجته ارجاعه الي الكنيسة -مرة

وكان نبيل قد تغيرت طباعه واصبح يعامل زوجته سروزي -جدوي
سنه ( علي اوالد اصرحراب  41كما تعرف ابنه الكبير مينا ) -بعنف

 نبيل الغير مسيحيين
وكررانررت مررنرري ابررنررة مرررقررص قررد تررعرررفررت عررلرري شرراب امررريرركرري 

 ) جون ( امريكي كاثوليكي يدعي 
 

 (3الحياة الجديدة )   
مضي حوالي اسبوع بعدها طلبت مني من جون ان يقوم بزيارتهرم 

وكانت نربريرلره والردترهرا قرد -ووافق جون ان ياتي اليهم -في المنزل 
ولكنه انفعرل وخراصرة لرمرا -اخبرت والدها مرقص عن الموضوع 

واخبر نبيله ان ترتررك لره -كما انه كاثوليكي-علم انه غير مصري 
الموضوع وهو يتحدث الي مني ابنته شارحا لها مخاوفه وتبعريرات 

وخاصة ان ابونا بيشوي كان قد ضم مرقص الي لجنرة -الموضوع 
وقد وجد الكثير منها سربربرهرا االرتربراط بشرخرص -المشاكل االسريه

 وكذلك الخلفية الكاثوليكيه-غير مصري 
لكن نبيله كانت قد طلبت منه ان يهدا وال داعي لرلرترسررع االن فري 

وطلبت منه -الن ذلك سيكون في غير صالح االمور-اي مشاحنات 
مهلة بعض الوقت واخبرته ان جون قد دعته مني الي منزلهم يروم 

وطلبت من مرقص ان يرفررغ نرفرسره لرلرقرائره -السبت القادم للغذاء 
 والترحيب به

لكنه رفع قرلربره -وافق مرقص علي مضض ولم يكن مستريحا لذلك
) اللي فيه الخير يقدمه ربنا ( نصلي يا نبيله وانا سوف اخبر  قائال 

ابونرا غردا فري الرقرداس عرن الرمروضروع واطرلرب مرنره ان يضرع 
 الموضوع علي المذبح

كانت مني قد طلبت من جون ان ياتي اليهم في تمام الساعة الثانريرة 
وقامت نبيله باعداد لحوما مشويه ) براربركريرو ( -عشره علي الغذاء

-ورات ان ذلك يكون مناسبا لجون اذ قد ال يعجبه االكل المصري 
 كما اعدت كيك الشيكوالته مع بعض العصير

وفي الميعاد ذهبت مني بسيارتها الحضار جون في الرمريرعراد وفري 
الطريق ذهب الي محال لبيع الورود واحضر باقة من الورد اهداها 

 الي نبيله عند دخوله الي البيت
ورحب مرقص به قدر ما استطاع الن اللغه كانت عائقا الي حد ما 

-وساله عن والرديره -للتفاهم و لكن حاول ببعض الكلمات البسيطه 
واجاب جون انهما منفصلين منذ فترة ليست بقليرلره وانره لره اخرت 

 تعيش بمفردها وهو ايضا يعيش بمفرده

ورد قائرال فري الرمرنراسربرات -وسال مرقص هل يزور جون والديه 
وساله مرقص وهل اخبر والديه -كالكريسماس وايضا اعياد الميالد

انره -واجاب في استغراب ولماذا اخبرهمرا -عن موضوعه مع مني
ولكن مرقص اخبره بانه في حالة الخطوبه البرد -موضوع شخصي

 واجاب جون ممكن ) ولكن دون اقتناع (-ان يكونا موجودين 
) البرربركريرو ( كرمرا  تناول الجميع الغذاء وقد ساعد جون في عمل 

وقد لفت نظر نبيله مدي هندمرة -ساعد ايضا في تنظيفها بعد الشوي
وفري -مالبسة وطريقته في االكل كما انه جميل الرمرنرظرر ووسريرمرا

-نفسها قالت ان هذه االمور تلفت نظر البنات ذات السن الصغريرر 
وهرو مرخرترلرف عرن شربراب -فهم يرون في مثل هذا فارس االحرالم

الركرنريرسرة الرمررصرريريرن فري مررالبسرهرم وايضرا مرا يرحرمرلرونره مررن 
 وجسم غير متناسق رغم صغر سنهم ) كرش ( 

انتهي اليوم والزيارة وذهبت مرنري بسريرارترهرا الرجراع جرون الري 
واجاب لسرت -وسالت نبيله زوجها عن رايه في الموضوع  -سكنه

وال شرك -وعردم ارتربراطرهرم االسرري-مرتاحا النفصال ابرو وامره 
وقالت نبيله لنصبر حتي نرري -   عندي ان ذلك سيؤثر عليه نفسيا 

 ويجب ان ال يتحدث مع ابنته مني في شيئ االن-ماذا سيحدث 
كان مرقص منذ ان غادر القاهرة دائم االتصال بوالديه لالطمئرنران 
عليهم كما يحرص يوم السبت ان يرترصرل برهرم فري وجرود اوالده 

وحرتري ال -الثالثة ويفتح كاميرا الفيبر وحتي يروا بعضهم الربرعرض
يكونوا علري  كما كان دائم التذكره لالوالد بان -تنقطع الصله بينهما

 اتصال بجدهم وجدتهم البيهم وايضا جدتهم وجدهم المهم
وكان مرقص قد وعد يوم السفر من القاهرة والديه ان يدعوهم الي 

وبالفعل قام بعمل الرالزم -وكذلك والدا زوجته نبيله-امريكا لزيارته
 وطلب من والديه ووالدا نبيل استخراج الباسبورات الخذ التاشريررة

وايضا بردا سرنرة -كان مرقص قد انهي امتحان معادلة الصيدله      
-التدريب العملي وايضا نبيله قد اجتازت اختبار معادلة التردريرس 

وقد ارتفعت مرتباتهم االمر الذي راي فيه ان يقروم برحرجرز ترذاكرر 
بعدها طلب من والديره -السفر من القاهرة الي امريكا لالربعة افراد

ووالدا نبيله ان يتقدما الي السفارة االمريكية بالقاهره الخذ تراشريررة 
ولم يفت مرقص ان يخبرر مردام سروزي زوجرة نربريرل اذا -الزياره

كانت تريد ان تحضر والدتها معهم حيث يكون من االسهل اذا اتروا 
نظرا لما يرمرر بره -ولكن مدام سوزي اعتذرت -جميعهم كمجموعة

كما انها ليرس لرديرهرا ايرة ترفركريرر فري ذلرك -نبيل من عدم استقرار 
وبداخلها كانت ال تود ان تاتي والدتها الي -وزوجها علي عذا الحال

وان كان هذا التصرف سيسبرب -امريكا وتري نبيل علي هذه الحاله
خاصة عندما تعلم ان والدا مرقص ونربريرلره -لها حرجا امام والدتها 

 سيسافران وهي ال
االن يمكنهم رؤية -فرح والدا مرقص ونبيلة بتلك االخبار المفرحة 

وكانت هذه هي اول مررة -اوالدهم بعد ان مر حوالي سنة ونصف 
ولرم يركرن هرذا -يغيب فيها مرقص وزوجته واوالده عرن والرديرهرم 

وان كران االمرر لرم -باالمر الهين عليهم بل وعلي مرقص وزوجته
-يكن هينا بالنسبة لهما اذ كانا يعدان االيام والليالي ليروا والرديرهرم 

اذ -وكان مرقص يخاف ان ينتقل احد والديه اثناء تواجده برامرريركرا
وكان كثيرا مرا يررفرع قرلربره -كان سيحس بعقدة الذنب طوال حياته 

بالصلوات وحتي يتحقق حرلرمره وحرلرمرهرم ويرترقرابرلروا مررة اخرري 
 مستمتعين باوالدهم

بعد ان حجز مرقص تذاكر الطيران ارسرلرهرا الري والرديره ووالردا  
نبيلة وكان ميعاد مغادرة الطائرة المتجهة الي امريكا الساعة الثالثة 

وكان ابونا مينا بمصر قد اصر علي ان يقوم باص الكنيسة -صباحا
وذلك قبل مريرعراد الرطرائررة برحروالري ثرالث -بتوصيلهم الي المطار

ولرمرا كرانرت والردة -وبعدها قامت الطائرة فري مريرعرادهرا -ساعات 
-مرقص تصاب بتورم الرجلين نتيجة ضغط الجرلروس برالرطرائررة 

فعندما وصلوا مطار جنوب امريكا وجدوا مرقص ونبيلة واالوالد 
وكان مرقص قد احضر معه بعض االقراص والتي -في انتظارهم 

وكم كانت الرفررحرة كربريررة -اعطاها لوالدته من اجل تورم رجليها 
ولم يكن ما يعبر عنها اكثر من االحضان والردمروع الرغرزيررة -جدا 

 وخاصة نبيلة ووالدتها
بهر الجميع طوال الطريق من المطار الي منزل مرقص من جمال 

وايضرا انرترظرام قريرادة السريرارات وااللرترزام -الشوارع ونظافرترهرا 
وكان هذا االمر ملفتا لما عليه امور القيادة بمصر مرن -باالشارات 

وقرد طرلرب مررقرص -ناهيك عن التصرفات الغير مسئوله -بلطجة 
وكريرف ان الربرولريرس -من المجموعة االلتزام بوضع حزام االمان 

ولريرس هرنراك مرحرسروبريرة وال -بامريكا يعاقب بالغرامة علي ذلرك 
 رشاوي نحو تطبيق هذه القواعد

وكان مرقص قد استاجر منزال كبيرا به اربرع -وصلوا الي المنزل 
وبالطبع سراعرد هرذا فري اسرترضرافرة -غرف باالضافة الي حمامان 

 اربعة افراد 
كانت نبيلة كعادتها استاذة في الطهي وقد اعدت الكثير من االطباق 

وقد استخدمت الركرثريرر مرن -اللذيذة باالضافة الي الحلويات والكيك
-نظرا لتوافرها برامرريركرا وايضرا رخرص اسرعرارهرا -المكسرات 

اذ يستطيع االنسان برالركراد ان يشرترري برمرصرر -بالمقارنة بمصر 
 السوداني وجوز الهند والزبيب

كانت والدة مرقص منذ ان تزوجت نبيله منه تضع نبيلة في فكرهرا 
وال تعاملها بطريقة طيبه كابنه وانما كانت دائمة االنرترقراد لركرل مرا 

وكم قاست نبيله من ذلك علي مدار السرنريرن وخرالل رحرلرة -تفعله 
فما تقوم بطبخه البد ان ترنرترقرده وكرذلرك طرريرقرة تررتريرب -زواجها

وكثيرا ما كانت تحرجها -المنزل وطريقتها مع زوجها ومع االوالد
واحريرانرا ترترمرادي فري ذلرك امرام االقرارب -امام مرقص واالوالد 

وكثيرا ما بكت نربريرلرة مرن جرراء -والغرباء الذين يزورون مرقص
واصبحت كل ام -رغم ان عهد الحموات لم يعد موجودا االن -ذلك 

زوج ترعرامررل زوجرة ابررنرهرا كررابرنرة لررهرا وترحرراول بركرل الروسرائررل 
مساعدتهافي تربية االوالد بل واخرذهرم فري االوقرات الرتري تركرون 

لكن نبيرلرة كرانرت -او المر يخص العمل-الزوجة محتاجة الي وقت 
وكرانرت دائرمرا تضرع -زوجة حكيمة وكانت تحب زوجها مررقرص 

وبالرغم من االفعال المتعبره الرتري -ربنا امامها في جميع تصرفاتها
لم تشكو يوما لمرقص ولم تحكي موقفا حدث مرن -تقوم بها حماتها 

-وكانت تري فيها اما ثانيرة-بل كانت تقدم محبة علي الدوام -والدته
وكانت ال تنسي ابدا ومرهرمرا كرانرت -بل كانت دائمة المجامله لها =

وال يفروترهرا ان ترحرضرر لرهرا -الظروف ان تحتفل بها في عيد االم 
وكرانرت ايضرا كرثريررة -مرن والردترهرا هدية ثمينة ربما اكرثرر غرلروا 

فاذا مرضت كانت هي اول مرن يسرال عرنرهرا -الصلوات من اجلها
 ويذهب اليها وتقوم برعايتها من جميع النواحي

كانت نبريرلرة قرد اخرذت اجرازة خرالل السرنرة والرنرصرف مرن هرذه 
وكانت قد تصورت ان تلك الفترة من البعد قرد غريررت -المضايقات

والدة مرقص وخاصة انها االن بامريكا ولريرسرت برالرقراهررة وعرنرد 
قامت ىنبيلره برترعرريرف كرال مرنرهرم -وصول المجموعة الي المنزل 

وكانا والدا مرقص عم جرجس ووالدته مردام سرنراء -بمكان حجرته
اما والدا نبيله عم سلريرمران ومردام نراديره -بجوار حجرة ابنتهما مني

واخرذ كرال مرنرهرم -بحجرة اخري قريبة من حرجررة نربريرلره فقد كانا 
افراغ حقائبه ووضع مالبسه في الدواليب التي افرغتها نبيله الجل 

 ذلك
ولركرنرهرا لرم تسرلرم -وكانت نبيله قد اعدت طعام الغذاء للمجرمروعرة 

فاالكل ملحه كثير والرلرحرمرة -كالعادة من لسان حماتها ) مدام سناء 
والكيك به رائحة زفارة وكان يجب عرلريرهرا وضرع  محتاجه تسويه 

 الخ (-الكثير من الفانيال
واستعادت نبيلة ذكريات زمان بعد ان تصورت ان هرذا االمرر قرد 

ونست انه طابع االنرترقراد واالترهرام الرذي -انتهي وهي االن بامريكا
ولما كانت والدة نربريرلره قرد -تالفه حماتها وال يمكن ان تتغاضي عنه

فرردت -فقد ارادت ان ترنرصرفرهرا -احست بالظلم الواقع علي ابنتها 
بكل هدوء ) يسلم ايديكي يا نبيله االكل طرعرم وشريرق وكرل حراجره 

 دايما يا حبيبتي(-وحشنا اكلك من زمان -فوق المستوي 
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 ( مكرم باشا عبيد1)
 

كنت عزيزي القاقئ ق  قل كق ق ق ق  
ال رة السئباه عن اول فقئ   نقن 
فرسئن اال بئط الذين نف خر بهم اال 
وهو بطر  نقرقروب بقئغقئ  قئلق  

اول واخر  ئرس وب اء  بط  ل صر الق قوقروسقع ولقوق ق  او  ان 
اخبرك بئل زيل عن هؤالء الفرسئن الذين ن ئقوا السقئ قع فق   ق قرق  

يشوون انئنع وصل ئ ووطنرع وع  ئولول القهقلم نقن  ال رئ ين وهم 
ذكر سررة هؤالء ان نف خر نون اال بئط ونزهقو نقرفقوعقرقن القرا  
نن ا ل هؤالء االبطئل  قرقال ال قلا نقئ اال قبقئط لقئ يقه لقه عقبقاقه 
وبطوالله وان لو ل االخرين اخفئؤه فال ان االوان لنقوق ق قه ونقاقصقه 
ع   اوال نئ و ررنئ وكرف كئن ابطئلنئ وكرف ع ل هللا بقهقم وكقرقف 

ولو   ايضئ هذه ال رة اعرف  ع   فئ   عق ق ا اخقر  ل جل فرهم 
والائنون بكل ا  رام ولم يسق قطق   لوب كفئ   ف  نجئل ال وئنئة 

 مكككرم بكاشكا عكبكيكدان يجئ يه ا لا ف  هذا ال جئل انقذاك اال وهقو 
 

 نشأته
ف  ا لي  قري نقليقنقع  قو   9881اك وبر عئم  52نشأ وولل ف  

نوئفظع  نئونن عئئ ع نن اغهر الوئئ ت الابطرع وا نقئهقئ فق  ذلق  
الو ت وكئن والله يو ل ف  نجئل االنشئءات و ل كئن له  هل كقبقرقر 
ف  انشئء اول خط سك   ليليه نئ برن نج    قئ ي واال صقرلقذلق  

  صل ع   لاب البكئويه 
ال وق نكرم بئغئ بئل ل سع االنريكرع بئسروط ثم بقوقلهقئ سقئفقر الق  
لنلن  رال     الائنون بجئنوع اوكسفو   ولقخقرم نقنقهقئ بق قاقليقر 

ولم يك ف فقئ سقنقئ بقهقذا القاقل  نقن القوق قم  9198ان رئب وذل  عئم 
الائنون  ولكن غغفه الو    بئلائنون  و ه يسئفر ال  ب ل الاقئنقون اال 
وه  فرنسئ  رال اس ك ل   اس ه الائنقونقرقه فق  لقرقون بقفقرنسقئو قل 

بوقلهقئ  9195 صل ع   نئ يوئ ل    ع اللك و اة ف  الائنون عئم 
 عئ  ال  نصر و ل لزوم نن ا لي الشريفئت السرله عئيله نر ص.
بول ان عئ  ال  نصر ل اف ه  ريلة الو ئئ  ال صريه وه  القجقريقلة 
الرس ره ال و رم بهئ ف  نصر واخ رر كسكرلررا خئصئ ل  س قشقئ  
االنج رزي وذل  طوال ف رة الورب الوئل رع االولقرقفقكقئنقت خقبقرالقه 

 الائنونره سنلا كبررا خئصع ا ئ له ل غئت ال خ  فه
وال ل وطنر ه وانئن ه لم يوئب السكقرلقرقر االنقجق قرقزي ابقئن فق قرة 
اال   ل االنج رزي ل صرلكن بشجقئعق قه الق قوقهقو ه كق قب  سقئلقع 

عئ ض فرهئ ال س شئ  االنج رزي وواوضح نطئلب االنع ال صريقع 
للي االنج رز االنقر القذي اثقئ   ضقب الق قسق قشقئ فقئصقل   قرا ا 
بئالس غنئء عن خلنئله وهو كئن يو م ذل  نسبائولم يغريه ال قنقصقب 

 او ك ئ يصو  البوض ان ال سروررن س برون وال وطنرع لهم
لم يهلا الفئ   ولكن ل اف ه ك رع الواوا  رال عرن اسق قئذا لق قاقئنقون 
بهئ والن الوطنرع كئنت لجري ف   نه والنه كئن سرئسرئ بئ عئ وف  

انضم ال   زب الوفل وع ل ن ر  ئ ال ل كقل االنقو   9191عئم 
الخقئصقع  بقئال ق ق ل االنقجق قرقزي وكقئن يقخقطقب ضقل اال ق ق ل 

 ) الخطرب ال فوه ( االنج رزي     لاب ب اب 
بذل كل  هو ه ضل اال   ل ونن ا ل اللفئع عن ال ابوض ع قرقهقم 
ف   ضئيئ سرئسره وع ل بئل وئنئة وكقئن اغقهقر نقوقئنقرقئ فق  ذلق  
الو ت لل  ع ان كل نن له   ايع بئلائنون كئن يذهب الره اين ئ ذهب 

ال  نرافو ه و ل له الفئئاع ولبئ  ه الغرر عقئ يقه فق  القلفقئع  لرس    
وال رافوع وبسبب  فئعئله ف  الاضقئيقئ السقرقئسقرقع لقئبقوقه القبقولقرقس 
السرئس  ف  كل نكئن ولكن هذا لم يوره اه  ئنئ بل ظل صولئ عئلرقئ 

 وبعر ئ ضل اال   ل االنج رزي
هذا و ل اخ رر نكرم بئغئ ناربئ ل  وئنرن ث ث نقرات وهقو نقن  قئم 
بئللفئع عن عبئ  الوائ  ف  الاضرع القذي القهقم فقرقهقئ بسقب القذات 
 ال  كره ولم يه م ب ئ سرجره ع ره نن  راء اللفئع ف  هقذه القاقضقرقع

 
 نشاطه السياسي 

وعنقلنقئ نقفق  سقوقل ب ق قول ثقئ  9191انضم ال   زب الوفل عئم 
نكرم بئغئ ثو ة عرنئء ضل الوكم ف  ذل  الو  و ا  ي ا  القخقطقب 
ضل الوكم ف  كل نكئن ويك ب الوليل نن ال ائالت و    لم الابقض 

 ع ره ونف  ال  خئ م الب  
وفق  وبا ة نصقطقفق  القنقوقئ  اخق قرقر كقوبيقر  9158ف  عقئم 

اصبح سكرلررا عئنئ ل وفل كذل  عقرقن  9192ل  واص ت وف  عئم 
 وبيرا ل  ئلرع وايضئ لم اعطئئه لاب البئغويه 

عرن ايضئ اكثر نن نرة كوبير ف  وبا ات ا  ل نئهر والناقراغق  
غكل الك  ع الوفليه وانشقق عقن  9191وف  عئم  9191و    عئم 

  زب الوفل وذل  بسبب خ فه ن  النوئ 
وبول ان عرن وبيرا ل  ئلره كشف القوقليقل نقن الق قخقئلقفقئت الق قئلقرقه 
و  وهئ ف  ك ئب اس ئه ) الك ئب االسو  ( و لم الك ئب ل     ولكقن 
النوئ  ثئ   ضبئ ع ره واصل  انرا عسكقريقئ بقئعق قاقئلقه ووضقوقه 

 بئلسجن
                                                  

 نشاطه الحقوقي
كئن فارهئ  ئنونرئ واس ئذا ل ائنون ال يضئ عه ا لا فق  هقذا الق قجقئل 

نظئم الق قئنقرقن  وهو الذي اسس فكرة النائبئت الو ئلره ووض  كذل  

الو ئل  كقذلق  وضق  
نققققظققققئم الضققققريققققبققققع 
 القق ققصققئعققليققه لقق ققلخققل

ولم يك ف بهقذا لقكقنقه  
طئلب اللولع بضرو ة 
الققققغققققئء الققققوققققبققققس 
اال  رئط  ف   قرائقم 
الققراي الققوققئم. طققئلققب 
كذلق  بقوقظقر اعق ن 
اال قققكقققئم القققوقققرفقققرقققه 

 الورفرع ف  الب  
 

 اقواله
كقئن لققه الققكقثقرققر نققن  

اال قققوال الققق قققئثقققو ة 
اغققهققرهققئ ) ان الققذي 
يقنقق قصققر عقق ق   قرققره 
 قققوي ولقققكقققن القققذي 
يقنق ققصقر عقق ق  نققفقسققه 
ا ققوي ( وكققئن هققذا 
لقوققبقرققرا عقق ق  القاققل ة 

 ع   ضبط النفس والر بئت وان ال ي وكم ف  االنسئن غ ء نئ.
 وفاته

ظل الفئ   يجري ف  السبئا ولم يهلا سواء ف  ال جئل الواو   او 
و ل لم لقأبقرقنقه بقئلقكقنقرقسقع  9119يونره  2السرئس  ال  ان   ل ف  

 ال ر سرع بئالببكرع
و ل ا سل الرئرس   ئل عبل القنقئصقرانقو  السقئ ات نقنقلوبقئ عقنقه 
 لقققوقققضقققو  القققجقققنقققئبة و قققل لقققم  فقققنقققه بققق قققليقققنقققع القققاقققئهقققرة

 
 تكريمه

الشوا ع الرئقرقسقرقع بق قليقنقع نصقر  اط ق اس ه ع   غئ ع هئم نن 
بئلائهرة ونئ بالت نرافئع ه الائنونرع وك ئبقئلقه نقر قوقئ لق قكقثقرقريقن 

 و    و  نئ هذا
 

وال  ال ائء عزيزي الائ ق ف  الول  الائ م ال لم لق  فقئ سقئ  قبقطقرقئ 
  ليلا لف خر به ض ن فرسئن  اال بئط

 
 كنيسة القديسة دميانه والبابا اثناسيوس بانشبول -جورج حبيب 

 الكنيسة بيت المالئكة     
 بقلم جورج حبيب

 

 رن ئ  اي يواوب ابو االبئء  ؤيئة والسق قم القواصقل بقرقن السق قئء 
 قئل ) نقئ ا هقب هقذا -واال ض وال  ئكع صئعلة ونئبلقع عق قرقه 

 ( 92:58)ل  ال كئن هذا برت الس ئء 

عنلنئ ك  قه هللا نقن القوق قرقاقع -ونفس الش ء  لث ن  نوس  النب  
انره ) فائل ال لا رب الق  هقهقنقئ اخق ق   قذاءك نقن   ق قرق  الن 

 (   2:9خر  ال وض  الذي انت وا ف ع ره ا ض نالسع ) 

وكذل  نئ انر به نقوسق  -وهكذا ع  نئ هللا نن خ ل نئ  ئله يواوب 
ان ال كئن الذي يو ل به هللا هو نكئن نقرهقوب ولقه كقل اال ق قرام 

نجل ان نجل الرب ن  -والرهبع والو ئ  وبولنئ بن  س ر ئن الهركل 
ولم يس ط  الكهنع ان يافوا ل خلنع بسبب السوقئب الن   برت الرب 

 ( 8:99نل  9نجل الرب ن  البرت ) 

وه  نسكن هللا ن  الاليسرن عق ق  -نجل الكنرسع -وف  الوهل الجليل 
بهئ الهركل و سب الطاس نجله يبن  نقرلقفقوقئ عقن بقئ ق  -اال ض 

القذي يقاقلم - رال يو ل به ال ذبح -الكنرسع لركون له ا  رام خئ  
 ع ره الجسل واللم هلل الك  ه ال  جسل

 قرقال الشقرا لشقرا نقنقه الشق قس -والهركل يبن  نئ رقع الشقرا 
) ويسوع هو غ س البر ( كذل  فئن النجقم القذي ظقهقر لق ق قجقو  

 (  5: 5نـت  و لهم ع   ال سرح ال ولو  ظهر نن نئ رع الشرا )

كقرقف -كرف نقاقف -كرف ن وئنل ن  الكنرسع -ويبا  بول ذل  سؤال 
وايضئ لقوقل فقرقه الق ق ئقكقع  -نرهب هذا ال كئن الذي ي وا ل فره هللا

 بكل و ئ 

واذا -ولكن هل ف  طاس الكنرسع نئ يلل ع   لوا ل الق ق ئقكقع بقهقئ
 نئذا ن و م ننهم ؟-كئنوا نو و ين 

ولنبلا بئال له ع   و و  ال  ئكع بئلكنرسع ف   ضقرة هللا القكق ق قع 
 ال  جسل ع   ال ذبح :

لص   الكنرسع ف  ا بئع النئ و  وف  ص ة بئكر  ئئق قع ) غقرقري 
الس م لبرقت -الس م ل كنرسع -ن  اك اك رسرئ ابن  ان   ن  انجر و  

 ال  ئكع (

نصق ق   قئئق قرقن -وبول اوغرقع القاقرابقرقن-ف  ص ة  ف  بخو  بئكر 
ال جل هلل ف  االعئلق  وعق ق  اال ض -) ف نسبح ن  ال  ئكع  ئئ رن 

 الس م وبئلنئ  ال سرة

وف  ذكصولو رئت  ف  بخو  بئكر: سبوع  ؤو  ن ئقكقع و قوم 
 يسقققبقققوقققون انقققئم الضقققئبقققط القققكقققل يقققخقققلنقققون السقققر القققخقققفققق 

كذل  سولاير صلاكرئل سراثرل انئنرل هؤالء الق قنقرقرون القوقظق قئء 
 االطهئ  يط بون عن الخ راع

يصق ق  االب القكقئهقن فق  -وف  الالا  االله  وبول ص ة الص ح 
ال سجو  له نن  ق قرق  -الالا  البئسر   الجئلس ع   كرس  نجله 

ويقكق قل -الاوات ال السع  ويصرخ الش ئ  : ايهقئ القجق قو   قفقوا 
القرئقئسقئت -الكئهن : الذي ياف انئنه ال  ئكع و ؤسئء الق ق ئقكقع 

والس طئت والكراس  واال بئب والاوات ثم يصرخ الش ئ  : وال  
الشرا انظروا وهنئ نجل ان الش ئ  ينبه ) ايقهقئ القجق قو   قفقوا ( 

فق   قركقع وال كق م نق  - هبع وا  رانئ و كزوا نقئ قرقع الشقرا
وان ئ ناف كئل  ئكع الوا فرن انئم القوقرا االلقهق  بقكقل  -االخرين

القذي يقاقف انقئنقه الق ق ئقكقع -طغ ئلهم  ويك ل الكئهن ننبهئ ايقئنقئ 
القرئقئسقئت والسق قطقئت والقكقراسق  واال بقئب -و ؤسئء ال  ئكقع 

 والاوات

انت هو الذي ياف  ول  الشئ وبقرقم الق ق ق ق قئقون -ثم يك ل الكئهن  
اعرنئ) اغئ ة ال   ك  هم ونورف هم (والسرافرم ذو الس ع اال قنقوقع 
يسبوون  ائ ئ بغرر سكوت  ئئ رن ويصرخ الش ئ  )ننصت( وذل  

لق قكقن نسقبقوقئ -انقت بقئلقكقنقرقسقع -لرنبه كل نن هو بئلكنرسع انق قبقه 
وير  الشوقب : الشقئ وبقرقم يسقجقلون لق  والسقئ وفقرقم -كئل  ئكع 

-ي جلون  صئ خرن  ئئ رن  لو   لو   لو   ب الصقئبقؤوت 
الس ئء واال ض ن  وئ قئن نقن نقجقلك اال قل  ولق قئ كقئن عق قل 

ك ئ ان نق بسقهقم القبقرقضقئء -ال  ئكع هو السجو  وال سبرح ال س  ر
 وال صنوعع نن الك ئن النا  لشرر ال  النائوة اللاخ رع والخئ  رع

-ياول الكئهن عن الشئ وبرقم والسقرافقرقم -وف  الالا  الغريغو ي
انهم و وم  ول الوقرا االلقهق  فقبقجقنقئ قرقن يقغقطقون وو قوهقم 

انهم يقغقطقون ا  ق قهقم -وبجنئ رن يغطون ا   هم ويطررون بئثنرن
ويقغقطقون -وذل  لن و م ان لكون ن بسنئ نو شق قع كق قئ الق ق ئقكقع 

 وو وهم  هبع وخشوعئ

للينئ اال ق قرام والقرهقبقع -لذل  ف  الكنرسع البل ان نكون نو ش رن 
ولو نئ نو  ان نئخقذ -لبرت هللا وال و و  فره ع   ال ذبح ن  ال  ئكع

فكرة عن طغ ئت ال  ئكع وعق ق قهقم لقنقكقون نق قشقبقهقرقن بقهقم فق  
 الكنرسع :

 
 -9:    1السرافرم : هم يسبوون  ئئ رن  لو   لو   لو  ) اا-9
لقذلق  يقغقطقون و قوهقهقم -( وهم يرلولون نن الوضرة االلهرع  9

لقذلق  يقطقرقرون -بجنئ رن كذل  هم يسرعون ف  لنفقرقذ انقر  بقنقئ 
 لذل  يغطون ا   هم بجنئ رن-وايضئ هم خئغورن -بجنئ رن 

اي نقوقرفقع و قكق قع -الكئ وبرم : هم ن  وئرن اعرنئ -الشئ وبرم  -5
 (99:  99)  ز 

ونقنقهقم نقرقخقئئقرقل القذي -الكراس :  ؤسئء ال  ئكع  -الوروا -9

صن   ربئ ن  اب رس و قنقو ه وهقزنقع 
وايضقئ هقو نقق ك -( 8-2:   95 )  ؤ 

( كقذلق   9:   58الارئنع وال بشر بهئ ) 
القذي بشقر القوقذ اء بق قرق   - برائرل 

وايضقئ بشقر بكقريقئ -ال سرح له الق قجقل
و ل و له بكريئ -ب ر   يو نئ ال و لان

-و ئل له -وا فئ ع   ي رن نذبح البخو 
 9انئ  برائرل الوا ف انقئم القرب ) لقو

( ولول ف  طاس بنئء الكنرسع  99-59:
القكققثققرقر الققذي يقجققوقق قهققئ السقق قئء عقق قق  

فه  لهئ  بئب عئلره كقئلسق قئء -اال ض 
ولضئء بهئ االنوا  كئل  ئكع والهرقكقل -

به ال ذبح  رال الجسل واللم وبه  ضن 
لقذلق  -االب الذي به اياونع ال سرح له ال جل عق ق  القوقرا االلقهق 

سواء كئهنئ او -اليجوب ال ل ان يلخل الهركل بلون ن بس الخلنع 
ولقكقن الق قهقئبقع والقهقلوء -وال يقجقوب القكق م والقوقركقع -غ ئسقئ 
 كئل  ئكع

فقئلقبقئب القغقربق  هقو بقئب لقكقل -وايضئ ابواب الكنرسع لهئ طاقس 
وال و و يقع لقو قل فق  -والبئب الاب   للخل ننه الارابرن -ال ؤننرن

 الش ئل الغرب 

وهكذا كل غ ء بنظئم وللبرر واخر نئ نخ م به نن ا  راننقئ لقبقرقت 
 قرقال يصقرخ -هللا نئ ياوله الش ئ  عنل  راءة االنقجقرقل الق قاقل  

 وانصق قوا لسق قئع االنقجقرقل الق قاقل - ئئ  :  فوا بخوم انئم هللا 
 بق قوا بقوقضقكقم بقوقضقئ  -كذل  يصرخ الش ئ  بول ص ة الص ح  

نقوقم يقئ ب القذي هقو يسقوع -يئ  ب يقئ  ب ا  قم -باب ع نالسع 
 فوا بخقوم و عقلة -لالنوا لالنوا ع   هذا الرسم -ال سرح ا   نئ

 ننصت-وال  الشرا انظروا 

وهكذا ينقبقهقنقئ ان نقاقف بقرعقلة وخقوم وان نقنقظقر الق  الشقرا 
 كئل  ئكع الذين يغطون وو وهم

نسقكقن هللا نق  -لروطنئ الرب ان ن  ثل بئل  ئكقع  اخقل القكقنقرقسقع 
 القاقليسقرقن ولقنقركقز فق  صق ققوالقنقئ نقق قجقئهق ققرقن اي اهقق ق قئم اخققر

انقه -وال ننس  ف  النهئيع ان نئ يلل ع   و و  ال  ئكع بئلكقنقرقسقع 
نجل الكئهن يصرم نق ك -بول ان هئء ال نئول نن االسرا  ال السع 

الذبروع وهو يصرخ  ئئ  ) يئ ن ك هذه الذبروع الصئعل ال  الوق قو 
 اذكققرنققئ انققئم الققرب لققرققغققفققر لققنققئ خققطققئيققئنققئ(-بققهققذه القق ققسققبققوققع 

-لذل  فئل  ئكع  ئضرون بئلكنرسع  رال الق قسقرقح عق ق  الق قذبقح 
ولنو رم الكنرسع ونرهبقهقئ ونقهقئبقهقئ ولقنقكقن -ولركن هذا هو اي ئننئ 

 خئغورن نص   بكل و ئ  فنون ف   ضرة هللا

 انرن  واللهنئ كل ال جل 
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أطفال خالل مشااكتا ا   3البابا تواضروس يهنئ 
 في البرنامج الصيفي بمناسبة عيد ميالدهم

شارك البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية     

  فةي 12وبطريرك الكرازة المرقسيةة  الةثةء ةا  

حفل البرنامج الصيفي لةغةتةا    تةلةك الةمةكة ة  

البابوي لغمشروعا   عغى مسةر  اننةبةا روية  

بالكاتدرائية المرقسية بةالةاةبةاسةيةةز   ووز  بةابةا 

الةةكةةنةةيةةسةةة الةةمةةصةةريةةة انر ةةو  سةةيةةة   شةة ةةا ا  

باالح فال عغى انطفال المشةار ةية     ةمةا و ة  

ال  نئة لثء ة أطفال بمناسبة عةيةد مةيةء لةي الة ي 

يلل اليوم الثء ا    ولي :  يةفة  وشةيةري لةانةي 

وساندي أسامةز   وحرص عةغةى الةمةشةار ةة فةي 

اللفل  ل م  : اننبا يوليوس أسقف عام  ةنةائة  

مصر القديمة والقالرة وأسقفية الخدما   واننةبةا 

ميخائيل انسقف الاام وحدائة  الةقةبةة والةوايةغةي  

ونيافة اننبا مارتيروس أسقف عام  نةائة  شةر  

السكة اللةديةد  اننةبةا ا ةغةيةمةنةاة  أسةقةف عةام 

ال جانة وألماظة وشةر  مةديةنةة نصةر  والسةيةدة 

 ورو ي نائ  القائي بأعمال السةفةارة انمةريةكةيةة 

 الفرنسي sosبالقالرة  وممثغي  ماية 

 

البابا تواضروس ي رأس قداس تذتاك إعادة جسد 
 القديس أبو مقاك إلى ديره بوادى النطرون

زار قةةداسةةة الةةبةةابةةا تةةواضةةروس الةةثةةانةةي  بةةابةةا  

اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المةرقسةيةة  الةيةوم 

انحد   ير القدي  أبو مةقةار  بةوا ي الةنةطةرو   

حيث ترأس قداس انحد  في تة  ةار اعةا ة  سةد 

القدي  مكاريوس الكبير الي  يره  وال ي تلة ةفةل 

ب  الكنيسة القبطية واش ةرك اببةا  الةرلةبةا  فةي 

س رة تسبلة نصف الغيل  وال ي ان  ك بةالةقةداس 

اإلل ي في ال اساة صباًحابادلا اشة ةرك الةجةمةية  

في مائدة انغابي  أعقب ا  غةسةة روحةيةة عةقةدلةا 

قداسة البابا م  مجم  رلبا  الدير  حد  ي خءل ا 

في مةوضةو  بةاةنةوا  بالةرلةبةنةة حةيةاة فةر ب  

وأ اب عةغةى انسةئةغةة الة ةي و ة ة ةا الةلةاةور 

لقداس     ةمةا شةجةاة ةي عةغةى اسة ةكةمةال بةاة  

 اإلنشا ا  بالدير لراحة الرلبا  والزوارز

 

البابا تواضروس يل قي شباب المهجر باناناياساة 
 المالك ميخائيل في اإلسنندكية

ترأس البابا تواضروس الثاني  بابةا اإلسةكةنةدريةة 

وبطريةرك الةكةرازة الةمةرقسةيةة  صةءة الةقةداس 

االل ى بمقر  نيسة رئي  المءئكة ميخائيل بةبةيةك 

الكرمة في الةكةيةنةج مةريةوط غةرب االسةكةنةدريةة 

 7وشةارك الةبةابةا الصةءة اغسط  12  انرباا 

أساقفة عموميو  لي اننبا  يرل  آفا مينا أسةقةف 

ورئي   ير الش يد مارمينا بمريوط واننبا بافةغةي 

انسقف الاام لكنائ  قطا  الةمةنة ةزه والةمةشةر  

عغى خدمة الشباب باإلسكندرية واننبا ايةءريةو  

انسةةةقةةةف الةةةاةةةام 

لةةكةةنةةائةة  قةةطةةا  

غرب اإلسكندرية 

واننةةبةةا لةةرمةةيةةنةةا 

انسةةةقةةةف الةةةاةةةام 

لةةكةةنةةائةة  قةةطةةا  

شر  اإلسكندريةة 

واننبا سةاويةرس انسةقةف الةاةام لةديةري اننةبةا 

توماس بسولاج واننبا موسى بالاغمةية   واننةبةا 

م اؤس أسقف ورئي   ير السيدة الاة را  بةجةبةل 

اخميي واننبةا ايةءريةو  أسةقةف الةبةلةر انحةمةر 

وبلاور الشا  القبطى وعةقة  الصةءة رحة  

الةةبةةابةةا تةةواضةةروس الةةثةةانةةي 

بمجموعة شةبةاب الةكةنةائة  

بةةالةةمةة ةةجةةر الةة يةة  حاةةروا 

اال  ما  انسبوعةي والة ي 

عقده مسةا  الةيةوم بةكةنةيةسةة 

ورح  البابا بمجموعةا    رئي  المءئكة ميخائيل

شباب م  الكنائ  القبطية في الواليةا  الةمة ةلةدة 

االمريكية و ندا واسة ةرالةيةا والةخةغةيةج والسةو ا  

وم  مصر واببا  انساقفة والك نة يرحبو  بةكةي 

لؤال  الشباب حاروا الةاةام الةمةاضةي مةؤتةمةر 

الشباب وقاوا  مانية أيام ولة ا انسةبةو  عةمةل 

رو   يدة بين ي ول ا الاام طغبةوا 

أ  يأتوا يقاو  أسبوًعا لةغةخةدمةة 

ولي أتوا يوم الةجةمةاةة الةمةاضةيةة 

وسيبةقةو  حة ةى السةبةك الةمةقةبةل 

وخةةدمةةوا فةةي الةةقةةري وبةةيةةو  

  المسني  وبرامج لألطفال

 

البابا تواضروس الثاني يس قبل أسقفي الننياساة 

 القبطية األكثوذتسية بالسودان                            

اس قبل قداسة البابا تواضةروس الةثةانةي  بةالةمةقةر 

البابوي بالاةبةاسةيةة  أسةقةفةي الةكةنةيةسةة الةقةبةطةيةة 

انر و  سية في السو ا  وقال الق  بول  حغيةي  

الةةمةة ةةلةةد  الةةرسةةمةةي بةةاسةةي الةةكةةنةةيةةسةةة الةةقةةبةةطةةيةةة 

انر ةةو  سةةيةةة  ا  الةةبةةابةةا تةةواضةةروس اسةة ةةقةةبةةل 

صاحبي النيافة اننبا صرابامو  أسةقةف عةطةبةرة 

وأم  رما  واننبا ايغيا أسقف الخرطةوم وأضةا  

م لد  الكنيسة القبطيةة انر ةو  سةيةة أ  الةبةابةا 

تواضروس اطةمةئة  خةءل الةغةقةا  عةغةى أحةوال 

الكنيسة والخدمة عق  انحدا  الة ةي  ةر  فةي 

السو ا  في الف رة الماضية  واإلطاحة بةالةرئةية  

            السو اني عمر البشير                                                                                                          

 

البابا تواضروس يشنر م برعين بمن بة تجامايا  
 الن ب القديمة

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا االسكندرية 

وبطريرك الكرازة المرقسية الشةكةر ال ةنةية  مة  

أبةنةةا  الةةكةةنةةيةةسةة السةة ةةجةةابةة ةة ةةمةا لةةدعةةوة قةةداسةة ةة  

بةةخةةصةةوص مشةةرو  تةةجةةمةةيةة  الةةكةة ةة  الةةنةةا رة 

والقديمة   ا   لك خةءل ا ة ةمةا  قةداسةة الةبةابةا 

انسبوعي وال ي عقده مسا  اليوم  بكنيسة السيدة 

الا را  والةقةدية  اننةبةا بةيةشةوي بةالةكةاتةدرائةيةة 

وقال قداس  :  نا قةد عةرضةنةا  المرقسية بالاباسية

فةكةرة مشةرو  تةجةةمةيةة  الةكةة ة  الةقةةديةمةةة خةةءل 

انسبوعي  السابةقةية  ووصةل الةيةنةا اسة ةجةابة ةا  

انولى م  انس ا  رفاك فوزى  رس بالةمةاةا  

رئي  قسي اإلحصا  بإ ارة سولةاج الة ةاةغةيةمةيةة   

أرسل لنا مك بة وسو  تصةل خةءل أيةام ونةلة  

  باسمكي نشكره عغى ل ا الاطا  القيي

 

البابا تواضروس يبدأ كحل   الرعوية لافارنساا   
 سب مبر22

 شفك مصا ر  نسية أ  قداسة البابا تةواضةروس 
الةةثةةانةةي بةةابةةا اإلسةةكةةنةةدريةةة وبةةطةةريةةرك الةةكةةرازة 
المرقسية سيبدأ رحغة رعةويةة خةارج مصةر الةى 

سةبة ةمةبةر  11ايبارشية فرنسا  و لك بدً ا م  يوم 
الةةجةةاري وأشةةار  الةةمةةصةةا ر الةةى أ  أول أيةةام 
زيارت  الى ايبارشية شمال فرنسا وباري   سياقد 
قداس   لقا  م  أقباط اإليبارشية بةلةاةور اننةبةا 

 مارك أسقف  نائ  فرنساز
وأوضلك الةمةصةا ر أ  ايةبةارشةيةة فةرنسةا فةي 

الوقك الةرالة  تسة ةاةد إلسة ةقةبةال قةداسةة الةبةابةا 

تواضروس م  خءل عدة ا را ا  تنظيمية مة  

بين ا تنظيي  عوا  حاور لقا  البةابةا مة  أقةبةاط 

اإليةةبةةارشةةيةةة  و لةةك لةة ةةسةة ةةيةةل تةةأمةةيةة  زيةةارتةة  

لةييةبةارشةةيةة وأضةةافةك أنة  خةءل لةة ه الةزيةةارة 

الرعوية سيقوم البابةا تةواضةروس بة ةدشةية  عةدة 

 نائ  بفرنسا  وعقد لقا  م  شةبةاب اإليةبةارشةيةة 

والك نة  و لك في غطار حرص  عغى الة ةواصةل 

م  شباب انقباط ومارفة شئو  الةكةنةائة  لةنةاك 

م  الرعاة الك نة بلاور أسقفة ةي اننةبةا مةارك  

مايفة أ  الرحغة الرعوية إليبارشية فةرنسةا مة  

المقرر أ  تس مر لادة أيةام ربةمةا تةزيةد عة  مةدة 

  أسبو 

 

البابا تاواضاروس يا وك مسارن األناباا كوياس 
 بالناتدكائية بالعباسية 

تةةفةةقةةد قةةداسةةة الةةبةةابةةا تةةواضةةروس الةةثةةانةةي بةةابةةا 
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة الةمةرقسةيةة مةبةنةى 
مسةر  اننةةبةا رويةة  بةالةةكةةاتةدرائةةيةةة الةمةةرقسةةيةةة 
بالاةبةاسةيةةز وحةرص بةابةا الةكةنةيةسةة الةمةصةريةة 
انر و  سية   خءل زيارت  لمسر  اننبا روي  
  عغى لقا  ميرفك صغي  مديرة المةسةر   الة ي 
اس اا  حفل مجموعة الفنار الكةشةفةيةة الة ةابةاةة 
لكنيسة المءك ميخائيل واننبا شةنةو ة عةيةا  بةك  

 ما ور  في موق  البوابة نيوز ز  ما وق  قةداسة ة  
عغى احد  يكورا  اللفل و    أية بالةمةلةبةة ال 

 تسقط أبدابز
البابا تواضروس يشيد بجهود االتحااد الاعاالاماى 

 المسيحى للطلبة
أشةةا  قةةداسةةة الةةبةةابةةا تةةواضةةروس الةةثةةانةةى  بةةابةةا 

اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية  بجة ةو  

االتلا  الاالمى المسيلى لغطغبة  ماربًا ع  أمةغة  

بمواصغة ل ا الةاةمةل الةاةظةيةي لصةالة  الةكةنةيةسةة 

بةةالشةةر  انوسةةط  ةةا   لةةك خةةءل لةةقةةا  الةةبةةابةةا 

تواضروس  بميرا چةورج نةاةيةمةة  السةكةرتةيةرة 

اإلقغيمية لءتلا  الاالمى المسيلى لغطغبة  بالمةقةر 

الباباوى بالاباسية  بلاور السكرتيةر اإلقةغةيةمةى 

وتلد ك السكرتيرة اإلقغيةمةيةة   المشارك أيم   رم

لءتلا   ع  الدور ال ى يقوم بة  فةى الةاةمةل مة  

الشباب وألداف  وأنشط   الم نوعة   ما عرضةك 

رؤية االتلا  المس قبغيةة فةى الةاةمةل الةمةسةكةونةى 

بالشر  انوسط  وتطر  اللوار لوض  الشةبةاب 

يةة  ةةر أ  االتةةلةةا  الةةاةةالةةمةةء   بةةالشةةر  انوسةةط

ب إلعدا  43المسيلى لغطغبة اف    برنامج بأيانابا 

القا ة تلةك عةنةوا  بالةمةسةيةلةيةو  إلعةا ة بةنةا  

المواطنة فى الاالي الاربىب  ويس مر الغقا  المقةام 

سبة ةمةبةر الةجةارى  بةمةشةار ةة  23بالقالرة ح ى 

مجموعة م  الشباب يمثغو   ول مصةر ولةبةنةا  

  وسوريا والارا  والسو ا  وانر   وفغسطي 

 

 ز

 

شاب قبطى يغادكون كوما بعد خ ام مؤتمر  011
 بأوكوبا 01الننيسة الـ 

 055سب ةمةبةر مةا يةقةرب مة    4غا ر الثء ا   
 ولةة أوروبةيةة  24شاب وشابة يمثغةو   ةنةائة  

الااصمة اإليطالية روما بادما شار وا فى أعمةال 
المؤتمر ال اس  عشر لشباب أوروبةا والة ى قةا ه 

الة ى  -أقيي المةؤتةمةر   اننبا موسى أسقف الشباب
حمل عنوا  بالحظ نفسك وال اغةيةي  و اوم عةغةى 

فى مر ز الكارميغ انو بالااصمة اإليطالية  - لكب 
روما فى ضيافة ايبارشية تورينو وروما فى حية  
تولى انرخ  الم ندس ابراليةي سةمةك مسةؤولةيةة 
تنظيي المؤتمر تام  المؤتمر عةدة مةلةاضةرا  
ألقالا با  اببا  انساقفة المشار ي  والةد ة ةور 
نا ر رياض عاو المجغ  المغى الةاةام وضةيةف 
شر  المؤتمر  بينما قا  اببا  الك نة مجموعةا  

الةى  -حار المؤتمر م  آبةا  الةكةنةيةسةة و الامل
اننةبةا  - ان  اننبا موسى واننبا برنابا  ًء مة :

بيم  أسقف نقا ة وقوص  اننبا أنةطةونةى أسةقةف 
أيرلندا ونيو اسل  واننةبةا  مةيةا  أسةقةف شةمةال 
ألمانيا  واالنبا  ابرييةل أسةقةف الةنةمةسةا  واننةبةا 
أنجيغوس أسقف لند   واننبا أبا ير أسقف الةدول 
اإلسكندنافية  واننبا ارميا انسقف الاام  واننةبةا 
ميشائيل أسقف  نوب ألةمةانةيةا واننةبةا أنةطةونةيةو 

 ةالة  مة  مةخة ةغةف الةدول  10أسقف ميةءنةو و
انوربيةوألقى انب أغسطينةوس مةديةر الةمةر ةز 
ال ى اس اا  المؤتمر  غةمةة تةرحةية  بةأسةاقةفةة 
و  نة وخدام وشباب الكنيسة القبطية ماةربًةا عة  

امةةةةة ةةةةةنةةةةةانةةةةة  
بةةةالةةةمةةةؤتةةةمةةةر 
مشةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةدًا 
بةةةةةاةةةةةءقةةةةةا  
الةةةةةمةةةةةلةةةةةبةةةةةة 
ة الة ةى  وانُُخوَّ
تةةربةةط قةةداسةةة 
الةةةةةةةةبةةةةةةةةابةةةةةةةةا 

تةةواضةةروس بةةقةةداسةةة الةةبةةابةةا فةةرنسةةيةة  انول 
وبالكنيسة القبطيةة الة ةى وصةفة ةا بةأنة ةا  ةنةيةسةة 

 الش دا ز
 

 دقيقة مرت على بابا الفاتينان 20قصة أصعب 
 قيقة قاالا البابا فرنسي   بةابةا الةفةاتةيةكةا   10

عالقًا بي  السما  وانرض   اخل مصاةد أصةابة  
عطل مفا ئ خءل صاو ه مبنى الفاتيكا   فةاةك 
أزمة حب  بابا الفاتيكا   اخل الةمةصةاةد  ر ةال 
اإلطفا  الى ال ر  نلو المبةنةى الةمةقةدس  إلنةقةا  
فرنسي  مة  احة ةجةازه خةغةف أبةواب الةمةصةاةد 
الماطل  باد قرابة نصف ساعة مةر  بصةاةوبةة 
ورلبة في نفوس المقربي  م  البابا فةور عةغةمة ةي 

 بالواقاةز   
  

 انطالق القمة اإلعالمية المسيحية في المجر
سب مبر  أعمال المؤتمر الدولي  3تنطغ  انرباا  

حول اإلعءم المسيلي  في الاةاصةمةة الةمةجةريةة 
بو ابسك  وال ي يأتي بدعوة م  وزارة الخار ية 

والةة ةةجةةارة الةةمةةجةةريةةة  ويشةةارك بةة  الةةاةةديةةد مةة  
الشخصيا  الاالمية   ا  الخغةفةيةا  الةمة ةنةوعةة  
ب د  تبا ل و  ا  النظر حةول أبةرز الةقةاةايةا 

 عغى الساحة الدولية م  و  ة نظر مسيليةز
ويوض  البيا  الصا ر ع  الغجنةة الة ةلةاةيةريةة 
لغمؤتمر: تجد أوروبا نفس ا عغى مف ر  طر  في 
عدة صاد  وال ي م  شأن ا اتخا  قرارا  أساسية 
تلد  مصير القارة  وم  بةاة  لة ه الة ةلةديةا  
ال ي توا   ا أوروبا  تغك ال ي تؤ ر عغى الة ةويةة 
المسيلية لغقارة  ويةمةكة  أ  تةوفةر لة ه الة ةويةة 

مصةةدر الةة ةةام إليةةجةةا  
ا ةابةةا  مةةنةةاسةبةةة لة ةةغةةك 

 ال لديا ز
 

بشاكة: ال راث القاباطاى 
مخطوطات  م احة ويا ام 

 تدكيسها بالجامعات
يري أمجد بشارة الم ر ي الةءلةوتةي ا  الة ةرا  
الاربةي الةمةسةيةلةي لةو الةكة ةابةا  الة ةي  ة ةبة ةا 
مسيليو  م  انقباط والسريا  والمغكانيي   لةكة  
  بولا بالغتة الاربية وليسك لتات ي القومية  وقةد 
انطب   لك أواًل عةغةى مسةيةلةيةي شةبة  الةجةزيةرة 
الاربية  ال ي   انوا يايشو  وسةط الةاةرب قةبةل 
مجي  اإلسءم  وبةاةد انة ةشةاره  صةار  الةغةتةة 

 الاربية  زً ا م   قاف  يز
وأضا  في تصريلا  خاصة لغدس ةور  أنةنةا ال 
ن لد  ع  ملو لغ را  القبطي السةابة  لةغة ةرا  
الاربي   ما أننةا ال نة ةلةد  عة  مةلةو الة ةرا  
اليوناني حي  ن لد  ع  ال را  القبطي  فالثقافةة 
 ائ  حي ي طور ب طور الفةكةر والةغةتةة الةمةاةبةرة 
عةنةة زز أمةةا اإليةمةةا  فةثةةابةك  والةة ةرا  الةةقةبةةطةةي 
والسرياني واليوناني وغيرلا  اب ة ومخطوطاتة ةا 

 م احة وي ي  راس  ا وتدريس ا في  ز
: الجاماا زززز ألمية ال را  الاربي المسيلي في 
مارفة  يف تجاوب أ دا نا م  ال لديا  الجةديةدة 
ال ي صار  أمةامة ةي بةدخةول اإلسةءم والةثةقةافةة 
الاربية   يف اس خدموا الغتة والثقافة لغ ابير ع  

غير المنطو  ب  وقال: لى خطوة مة ةمةة  إيمانهم
لدراسة حقبة ت ادى انلف عام ي ي تةدريسة ةا مة  

 قرو  في  مي   اماا  الااليز
 
األنبا بنيامين مطران المنوفياة يارصاد خاطاوكة  

 البدع والهرطقات
قال اننبا بنيامية  مةطةرا  الةمةنةوفةيةة  ا  الةبةد  
والة ةةرطةةقةةا  زحةةفةةك مةنةة  الةةقةرو  انولةةى فةةي 
المسيلية  وا  البا  يفةنة  فةي أي شةئ  ةديةد 
ورصد اننبا بنيامية  خةءل مةقةالة ة   فةي مةجةغةة 
الكرازة ال اباة لغكنيسةة الةقةبةطةيةة انر ةو  سةيةة  
خطورة البةد  والة ةرطةقةا   قةائةًء: با  الةبةد  
وال رطقا  عمل شيطاني  ول لك ينمةو ويةنة ةشةر 
بسرعة  فانريوسية عغى سبيل المةثةال  ةا   أ  
تج ا  الاالي  غ  ويسير أريوسيًاب  مشيًرا الةى أ  
انريوسية ضد خءص النف    مةا أنة ةا تةلةاول 
  ب الناس بايدًا ع  الخدمة الرسولية  مؤ دَا أ  

 البد  تبدأ صتيرة  ي تكبرز
أما ع  وحداني  البد  وال رطقا   فأ د مةطةرا  ز

المنوفية قائًء:بوحدانةيةة الة ةاةغةيةي والةقةدرة عةغةى 

اللوار والقيا ة الةفةكةريةة الصةلةيةلةة  وانفة ةقةا  

  وم اباة  ل نف  بأمانة  والامل الروحي المر ز

 

 

من بة دير سانت تاتاريان    ماخاطاوطاات ناادكة 
 وتاكيخ قديم     

مك بة  ير سانك  اتري    ةانةى ألةي مةكة ةبةة فةى 
الاالي  م  حيث قيمة الةمةخةطةوطةا  الةمةسةيةلةيةة 
المقدسة وعد لا  باد مك بة الفاتيكا  ويةبةغةد عةد  
مخطوطا   حس  مر ز الماغوما  و عي اتخا  

مةخةطةوط  تةي  ة ةابةة  3055القرار  فى المك بة 
 غثي ا بالغتة اليونانية   ما يو د بالمكة ةبةة مةر ة  
أرشيفى يلوى مراسء  م  والى رؤسةا  الةديةر 
وانبةةاطةةرة و ةة لةةك مةةدونةةا  أ ةةريةةة وخةةرائةةط 

وم  ألي مخطوطا  المك بة وو ةائةقة ةا زز وصور 
نسخة م  اننا يل انرباة  ولو مخطوط يةر ة  

مةخةطةوط الة ةوراة  -الى القر  الثالةث الة ةجةريز
اليونانية  والمارو  باسي ب و    سيناتيكوسب 
 أو بتوراة سيناب  ال ى ياي الا د القديي والةجةديةد
وير   تاريخ المةكة ةبةة لةغةقةر  السةا س  وتاةي 
مجموعة م مة وفريدة م  الو ائة  والةمةسة ةنةدا  
الدينية وال اريةخةيةة  والةمةكة ةبةة  ةانةك بة ةا نسةخ 
الك اب المةقةدس  لةكة  سةرقةك ونةقةغةك لةروسةيةا 
القيصرية وبياك لغم لف البريطةانةى فةى لةنةد   

صور  باثة مصرية  2105و  2131وبي  سنة 
أمريكية مل ويا  الةمةكة ةبةة عةغةى مةيةكةروفةيةغةي  -

ووضاك نسخ مةنة ةا فةى  ةامةاةة اإلسةكةنةدريةة  
ونشر  أبلا  وف ارس م مة ع  طري  الاغما  
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 والباحثين:
 

منتدى أدب المصمصمريميمق يمنماقما مبمدا  المصمرأ  
 الصصرية  

فى منننىندد  ال النين ن  نينن   8تم مناقشة األحد
"إبداع الي  ة الي   ة" خنل  لنءناع منض بن ن  
األابيات الي   ات ومنهم الكاتبنة لنينبك بنكن   
وال وائية مني الشييي  والن وائنينة والنين ن حنينة 
هالة فهيي  وذلك عينى مندد ثنلثنة   ناى وحنىنى 

لبىيب  الجارك  وذلك بدار ابن رشند  01الثلثاع 
لينش  والىنبي نضو و  ناحنم النينننىندد من ن   
ألعيا  الكىال  وتءبى الكاتنبنة فنا نينة الن نبنيندك 
بىءد م حيءات م برة عيى فيس ببك عن الكىنال 
مض ق اعة نياذج منن  عنينالنهنم  و نهندك النكنىنال 

 ب    عيالهم ليء اعو
 

الكنيسة: مطران البحير  يمتمضمر   
 لحادث سير وصحته بخير

 يأن الءس ببلس حينينم  النينىن ند  
ال ليي بالم الكني ة جيبع األقبنا  
على صحة االنبا باخوميوس مطران 

البحير  والصدن الغربية، بضد تضرضه لحادث سير 
ال ائدة من ا   األنبا منكنار نبج بنجنبن   بسيارته

الءللى بالب ي ة وذكن  النينىن ند  الن لنيني فني 
بيانه:  ن اليطن ان لنم   نبنه منكن وإ حنىنى إننه 
الىكي     ءه ذاهنبنا لند ن  ال ن  نان الن ك كنان 

  ء دإ اون إصاباتو
 
األنممبمما أثممنمماسمميمموس يممدشممق ممم ابمم  كممنمميممسممة  

 "الض راء" ببني مزار
 دشن األنبا  ثناليبج   لءف بني مزار لنققنبنا  

لنبنىنينبن   من ابن  9األرثبذكس  بالينيا  االثننينن 

كني نة ال نيندة 

ال  راع م  نم  

بء  ة ال نار ة 

بنننننننى منننزار 

النننننينننننننننننينننننا  

بن نرننبر عندا كنبنينن  مننن األلناقنن نة والنن هنبننان 

والكهنة  والشيام ة وش م الينطءة ومن اليءن ر 

 ن  ى  ج األنبا  ثناليبج  الءداج اإللهى بكني ة 

ال يدة ال  راع م  م الىي تم تجد دها خل  ال ىن ة 

الياضية  وتىكبن من  ربن نة من ابن  ومن نينبا نة 

  جد دة

 

  بمصمدمردهما      فازت  ..    الصصرييق   فخر   ميرنا دكتور  
 دولة  54  مق   فرق   علي 

  بالجام نة      ال يدلة      بكيية      والطالبة   شب ا   ابنة   حءءت
  فنخن ك      ح ننني      مي ننا    الخام ة   بال  قة   الب  طانية 
  عننالننيننيننة      م ننابننءننة      فنني      بننيننشنناركننىننهننا      كننبننينن ا      فننبيا  
 روانندا      فني      ال الم      ه ا      عءدت     اإلكيينيكية   لييهارات 

  ح ننني      منين ننا      تن و نهنا      الينشناركنة      ت اصي وعن 
  : قالت ,  لـب ني 
  اإلكنينينننينكنينة      النينهنارات      م نابنءنة      في      اشى كت  *    

Clinical Skills   الننبنن  ننطننانننيننة      بننالننجننامنن ننة   ,
  النين  ن       عنيني       ن كنز      ق نم      عن   عبارة   والي ابق 
  النطنم      بنينن      منزج      وهني  ,    بناألاو نة      وعلقىنه       كث   
  وكناننت      النجنامن نة      في      الي ابءة      اخيت  *   وال يدلة 
  وكىابنة      بالكام       م ضية      حالة     تشخيص   عن   عبارة 
  ال النة      ل لج   اليطيببة   األاو ة    شي  ,  عنها   تء    
  األو       بنالنين كنز      وفزت  ,    جانبية   آثار    ك   عن   ب يدا 
  قنن رت      بنن نندهننا  *    و   الننبنن  ننطننانننيننة      الننجننامنن ننة      عننينني  
  فني      عناى      كن       تنجن ك      عاليية      م ابءة   في   اليشاركة 
  الين ة      وه إ  ,   ومبلض    كب    بشك    لكن   مخىي ة   اولة 
  اولنة    54    فنينهنا      مشاركا      وكان  ,  بأف  ءيا   رواندا   في 
  كنثننينن ة      واو       وبن  ننطنناننيننا      و منن  نكننا      الننينابننا      مننننهنا  
  و و  خ ك 
  

أصممغممر كممنمما مم  مصممر..  «بممربممار »الممقممديسممة 
 ومطالب بضصها لقا صة اآلثار القبطية

  يق عدا من اليهىينينن بنىنار نا وتن ا  مند نننة 
الء ي  بالب   األحي  حيية إلنءاذ وضم  صنرن  
كني ة في م   لءائية آلاثار الءبطينة وذلنك بن ند 

 عباى من إنشائها عيى  د النينهننندلنينن  011ن ب 
اإل طاليين  ال  ن كانبا   ييبن في الىخ اج خناى 
ال بل ات بينطءة ال باخي  بط  ق الء نين  قن ن  
بالب   األحي  مننناشند نن ويارة اآلثنار إلعنلن 
كني ة الءد  ة ب بارة ضين قائية اآلثار الءبنطنينة 
كأصر  مبني لنكنننين نة فني م ن م نرولنب اثنار 
منطءة الب   االحي  اكندوا ان كنننين نة النءند  نة 
ب بارة تنءنض ااخن  حندوا منننجنم الن هنم بنبااد 
ال باخي  بنطن  نق النءن نين  قن ن  حنين  اقنامنهنا 
اإل طاليبن ال  ن كانبا   ييبن في الىخ اج خناى 
ال بل ات بجبا  الب   األحي  فني بندا نة النءن ن 

الياضي وذلك ألقامة ش ائ هم الد نينة بنهنا لنب ن ند 
الكنائنس األخن د عنن منكنان تنباجندهنم وت ن  

منىن ا بن ن   خنين نة  54م احة الكني ة الكيية 
 مىار ومءاى لء ها بشك  تدر جني  4 مىار و ب  

ل دى تأث ها باالمطارمن جانبه   كد وص ي تينين  
ح ين احد اليهىيين بى جي  تار ا واثار الء ين  
ان ه إ الكني ة قد خ  ت لي اميين اال طنالنينينن 
خل  عييهم في الىخ اج خاى ال بل ات بينطنءنة 
ال باخي  ألااع ال يبات والطءبج الد نية بيننجنم 
النن هننم بننبااك النن ننباخننينن  حننينن  كننان الننكننبنننت 
اال طالي وال امينينينن  نءنطنننبن بنيننناي  بنجنبار 
الينجم وكانت ه ة الكني ة ت ي بنققنامنة النطنءنبج 
والش ائ  الد نية قب  وب د و ثناع ال ي  بنالنينننجنم 
وكان  ىم ارلا  النءن ناولنة لنهن إ النكنننين نة منن 
ا ننطننالننيننا واضنناا تننيننينن  ان الننءنند  ننة بنن بننارة 
  ىب ونها في ا طاليا ش ي ة ال امنينينن فني منجنا  
اليناجم والى د ن والي  قن نات وتشنهند النكنننين نة 
ي ارات مى داة من األقبا  من م افظات ال  يد 
 و اليار ن بالط  ق و ىم إش ا  الشيبع بداخنينهنا 
حي  مايالت م ىب ات الكننين نة منبجنباة وتنءنض 
ه ة الكني ة فني النجناننم النرن بني منن النينننجنم 
ومايالت ت ى ظ بيخىيف من نالنينهنا بنالن  نم منن 
تن ن ضنهنا لنلمنطنار وال نينب  الكنثن  منن منن ة 
وبال  م من ان ه إ الكني ة تءض ااخ  ال ن ن اع 
وتكاا تكبن من دة الىأمين بالىنثننناع خن نين  عنينى 
منجم الن هنم بنالنينننطنءنة وكناننت تنينارج فنينهنا 
الطءبج الد نية ليي هم الكاثبليكي إال انها كناننت 
امنة ولم تشهند مرنا نءنات خنل   ااع النطنءنبج 

 الد نيةو
 

غازات سامة وارتدا  في الحرار .. مصر تتمثثمر 
 بحرا ق "غابات األمازون"   

قا  الدكىبر  حيد عبد ال ا   رئيس الهيئة ال امنة 
لقرصاا الجب ة  إن حن ائنق  نابنات األمنايون 
ليكبن لها تأثي  ضار جنداا عنينى مننناا الن نالنم  
وخاصة  ن ه إ الرابات ت طي الن نالنم منا  نءن ل 

%  ك جين  فرلا عن  ن هن إ الن ن ائنق 51من 
 نىج عنها انب ا  كييات كبي ة من  نايات ثنانني 
 ك يند النكن بنبن و و   ك نيند النكن بنبن  وهن إ 
الرايات من  ايات االحىباج ال ن ارك ولنبا 

و ضاا "عبد ال نا "  خنل   وو ترث  عيى اليناا
مداخية هات نينة بنبن ننامنج "صنبنا  النبنيند" عنينى 
فرائية "صدد البيد"  الينبى األربن ناع   ن  ناي 
 و   ك يد الك ببن من الرنايات ال نامنة  وحنا  
حدو   مطار ليج   األمطار حيرينة و نجن ن  
لها تأثي  ضار عيى اليزروعات  ومنها لنينكنبن 
لها تأثي  عيى اإلن نان والن نينبان وتنابنض رئنينس 
الهيئة ال امة لقرصاا الجب ة   ن تنأثنين  حن ائنق 
 ابات األمنايون لنينكنبن عنينى الن نالنم  جنينض  
وم   جزع من ال الم وشدا "عبد ال ا "  عنينى 
ض ورة ال ي  عنينى ي نااة الن قن نة النخنرن اع 
بال الم  جنينض قندر اإلمنكنانن لنكنبننهنا النينىننن نس 

  الطبي ي البحيد لىريي  اليناا
 

 182األمم الصتحد  تح ر مق كارثة تهدد حميما  
 مليون شخص حول الضالم

ح ر تءن  ن  صناار منن األمنم النينىن ندة  النينبى 
الخييس  من كارثة إن انية تهدا حنيناة  كنثن  منن 

مننيننيننبن شننخننص حننب  النن ننالننم  تننىنن ننيننق  581
باألض ار البيئية الناجية عن اإلحىباج ال ن ارك 
وخط  إرت اع من بل مياإ الب   ووفءا لينىنءن  ن  
ال ك نش ته اإلندبندنت الب  طانية  من الين نىنين  
 ن   ت ض من بل مياإ الب   مئات األض اا عن 
وض ه ال نالني  هنب األمن  الن ك  نينثن  تنهند ندا 

وفنءانا لنين نباة   مييبن شخنص 581مباش ا ل ياة 
تء    صاار عن األمم اليى دة  فقن البثيءة تركند 
 ن الي يطات ب ر  عييية االحىنبناج الن ن ارك 
لىشهد حالة ارت اع  ي  م ببقة وذلك إث  ذوبنان 
جييد الب   واألنهار الجييد ة  منينا لنينراك إلني 
ي ااة م ىب ات النزو  البش ك    ر الىء    من 
 نه ما لم تكن هناك تخ يرات جنبهن  نة وكنبنين ة 
في انب اثات الك ببن ال ك  ى بم فنينهنا اإلن نان 

في اليائة عيى األق  من الى بة الجنينيند نة  11فقن 
اليىباجدة في ن نف النكن ة الشنينالني  نينكنن  ن 

لنة فء  وهب األمن  الن ك  81ت ول في  ربن 
ليراك إلي كارثة ليراك ه ا ال وبان إلى إ لق 
ن فني  منينينارات األ نننان منن النكن بنبن النينخنز 
الينا ق اائية الىجيند  منينا  نز ند منن من ندالت 
االحىباج ال  ارك  وتءب  البثينءنة إن النننىنينجنة 

لننىننكننبن  رتنن نناع ارجننة حنن ارة 
الب ار  األم  الن ك قند  نهندا عنينى 

 مييبن شخصو 581ال بر 
تأتي النىائج من الن ن  نق الن نكنبمني 

الدولي الي ني بىري  اليناا الىابض لقمم اليى دة )
IPCC  و  د ه ا هب الىء    ال ابض فني الن ناى  )

الياضي ال ك تنش إ الينظية وال ك  نبن ن  آثنار 

  األيمة اليناخية اآلخ ة في الظهبر والىزا د
 

 علصاء يكتشدون كوكبا شبيها باألر   
ع ضت فرائية " برو نينبي" تنءن  ن ا بن نننبان 

"عيياع  كىش بن مياها في الرلا الجبك لكبكم 

خارج نظامنا الشي ي"و ولج   عيياع منن كنينينة 

لندن الجام ية لابءة ب د اكنىنشناا آثنار مناع فني 

الرلا الجبك لنكنبكنم شنبنينه بناألر    ندور 

حب  نجم ب يد  مءدمين اإلثنبنات بن لنك عنينى  ن  

عناص   لالية من ال يناة منبجنباة حنءانا خنارج 

نظامنا الشي يو وجاع في الندرالنة  ن الن نينيناع 

تيكنبا من اكىشاا بخار مائي في  لا كنبكنم 

" ال ك   ن ف في خانة "األر  الهائينة"  وهنب 

ت نننننيننف   ننىننخنندمننه النن ننيننينناع فنني وصننف 

ناو   K2-18bالكباكم" الىي تن نبق األر  حنجنيا

وتريف الدرالة  ن ال يياع راقببا وارلبا نن نب 

 رب ة آالا كبكم بأحجاى و نباع مخنىنين نة  و ن 

ال ائ  تم اكىشافه عنبن  النىنخنداى من صند هنابن  

من صند فرنائني تشنرنينه  -ال رائي )تنين نكنبل 

وكنناالت عنندة  بنن يهننا "نننالننا ووكننالننة النن ننرنناع 

 األوروبية وم هد م اصد عيبى ال راع

 

الشهيد جرج  الق  يسط  ايمقمونمة مشماركمة 
 اقباط السودان فى الثور 

ال ءيءة ان مبق ى من النثنبرة فنى ال نباان كنان 

مييان قيق و خبا الن تار ا ال باان مض الىريي  

كان  ب  البقت بي ندا نناحنينة النىنطن ا لنكنن 

الي ة اد االم  عينا   نز ند ان ال نباان  نىنجنه 

ناحية اليدنينة منا النىنطن ا و الندولنة الند نننينة 

خاصة ان اقبا  ال باان شناركنبا بنءنبة فنى كن  

ال اعييات وهيا بطبي ىهم شبال مثء ين و يد منا 

كىم كىي  من النبناحنثنينن ال نبااننينينن ان اقنبنا  

ال باان قااوا واليالنبا بنينءنباا قنا ن ة تن ند ن  

ال نباان النكننننينن ننة الننءنبننطنيننة االرثنبذك ننينة فننى 

ال باان لها اب وشيىين االولنى فنى اى ارمنان و 

 80كنننين نة و  50الىانية فى الخ  بى و عندها 

 4منندرلننة قننبننطننيننة و  50منننننز  خنندمننات و 

نااد اجىياعى و منزرعنة  41م ىش يات حبالى 

و كييات بنات و اإ ب  نم اخن  اح ناع قندرت 

مننن النن ننكننبمننة  5112اح نن  عننيننيننه ل نننننة 

بشنهنبر  0989 نبننينب  11ال باانيةب د انءلل 

ب يطة كانت منلمن  االننءنلل االخنباننى بند ت 

تظه  و عي  البشي  اعين تطبيق الشن  ن نة و اإ 

كان با  اي من قائد االنءلل ال  يى ح ن الى ابى 

وكان البد من اشارة قنب نة لنلقنبنا  ال نبااننينينن 

بال ات ان بد  ال د الىنايلى الخنلع ال نباان منن 

الي ي يين و االقبا  بال ات فى ا  يب  تم الءب  

بي  فة اليباع صل  ك ار عنينى م ناعند  نينار 

قبطى اليه ج جس الءس   طس اليى منبر فنى 

ال برة و اليى اليه تداو  ب د كدإ فى ا اى ثبرة 

ال باان االخي ة و تم اتهاى ج جس اننه بنينهن ل 

ال يية و بال  م من عدى تءد م النين  واحند وعندى 

وجبا اح اي فى النءنرنينة تنم تن نب ن  النءنرنينة 

ليءراع ال  ك د و ال كم عيى ج جس بناالعنداى 

 نا   فى عيد الييلا و ت يينم  2و تن ي  ال كم  بى 

 الجثيان ليكني ة ك لالة واض ة

 و
يضم قبطميمة وصمحمدميما وفمريمق أول.. تشمكميملمة 

 الصجل  السيادي السوداني
 اد  عراع اليجيس ال يااك ال نباانني  النينبى  
األرب اع  الييين الدلىبر ة  ب ئالة ال ن  نق  و  
ركن عنبند الن نىنا  النبن هنان و نىنكنبن النينجنينس 

 عراع  حين   01ال يااك ال بااني من رئيس و
ليىبلى ال   ق  و  عبد ال ىا  النبن هنان  رئنينس 

شنهن ا  و نىنبلنى  50اليجيس الن ن نكن ك   و  
شه ا آخ  ن و ىكنبن النينجنينس  08عرب مدني 

من: ال   ق  و  عنبند الن نىنا  النبن هنان  رئنينس 
اليجيس ال  ك ك ال بااني ك ئنينس لنينينجنينس  
و عراع ع ك  ين ال   ق من نيند حنيندان النءنب 
حييدتي  قنائند قنبات الندعنم ال ن  نض ال نباانني 
و رم اليجيس النا ق ال لنيني بنالنم النينجنينس 
ال  ك ك ال   ق شيس الد نن كنبناشني  ورئنينس 
اليجنة األمنية باليجيس ال  ك ك الن ن  نق  نالن  
ال طا  والن ن  نق إبن اهنينم جنابن   قنائند النءنبات 
الب   ةوضم اليجينس منن النيندننينينن  من شن نة 
الىجيض النيندنني فني النينجنينس ال نينااك عنائشنة 
مبلى  وم ش  قبد النىنرنينين   و من نيند ح نن 
الى ا شي  والءيااك ال ابنق بن نزل األمنة ح نن 

شيا إار س  وال   ي بج  دة ال  ل الءنطن  نة 
م يد ال كي ليييان  والءيااك ال ابق فني حنزل 
الب   صد ق تاور  و و  ليدة وقبطية باليجنينس 

 ال يااك رجا نيءبالو
 

 اإلعالن عق نص مصري يضد أقدم صال  للض راء
ننص بن ا نة م ن  نة  تن نبك  أليتيمانش  مبقض 

صلة لي  راع من  نم  وهني بن ا نة ذات  هنينينة 
خنناصننة مننن وجننهننىننيو النننننظنن  الننلهننبتننينننة 

 نىنءند  ن ال نلة النباراة هنننا  ووو والىار خيةك  
ا  واليكىببة باليبنانية ال امية اليخىيطة  هي جنزعا
من الطءبج الييىبرجية )الجياعية( ل يد النينينلا 
في الكني ة الي   ة  عينى الن  نم منن  ن تنينك 
نا ن نخنة منن صنلة فن ا نة  الءط ة قد تكبن   را
لب ا ة  وال د   مايا  لييبقض  مررخة ب نبالني 

ى  وهني بن لنك تن ند  قندى صنلة من ن وفنة  541
لي  راع م  م  وإلى جانم ذلك  فالب ا ة وص نت 

وتن نبا ”  الثير بكبج“ال  راع م  م ببالدة اإلله 
 هيية الب ا ة إلى  نها ك ىبت قب  ق ن من م لنبى 
ميلنب ال ك   ى ا بالد انة الي ي ية وبنالنين نين  
كقله  وقب  قن ننينن منن منجنينض  ف نس الن ك تنم 
اإلعى اا فيه رلينيانا بنينءنم والندة اإللنه كنينءنم 

مننن  الن ناى –النبن ا نة من ن نب نة   لين ن راع من  نم
في مكىبة جبن ر نلنندي  521ت ت رقم  -0902

في مانش ى  بانجيى او وال لة الباراة بها تءب : 
ت ت ت ا  ك  نيجأ إلنى النثنينر نبكنبج )والندة “ 

اإلله(  ال ت ىء ك  يبنا فني وقنت الشندة  ولنكنن 
من الخط  انء  نا    ىها البحيدة الينءندلنة    نىنهنا 

 البحيدة اليباركةوو 
 

أول تمضملميمق لـم"اآلثمار" عمق اكمتمشما  تمابموت 
 فرعوني على سط  الصريخ 

الىب د الدكنىنبر م نطن نى وي ن ك   منينن عناى 

اليجيس األعيى لنثثنار  صن نة منا تن اا بشنأن 

اكىشاا وكالة نالا لي راع لىاببت ف عبني عينى 

لط  الي  او   وقا  وي  ك  إن ه ا الكلى  ي  

مننطنءني و و  من ة   نينض عنننه  منركنداا: "منن 

الي ىب د تياما ما  ى اا عن ص با ال  اعننة إلنى 

لط  الءي   و الي  ا  و  نين إ منن النكنباكنم"و   

ونبإ إلى  ن ال  اعنة كانبا مىءدمين في منجناالت 

كثي ة مث  الن نينك و نين إ إال  ن ذلنك ال  ن ننني 

ص باهم إلى الي  او   وقا  عنالنم الن نرناع فني 

وكالة ال راع األم  كية "نالا"  لكبت وار ننج  

إن إحدد ال بر الىي الىءطىهنا من كنبنة فرنائنينة 

كنانننت فنني رحننيننة عنناى 

  عنننينننى منننىنننن 5105

نا  الي  ا  تظه  مجن نيا

   بانا   شنبنه "تنابنبت 

ف عبني"و   وبن ن نم 

ص ي ة "انى نناشنبننا  بنينزننس تنا نينز"   كندت 

وكالنة "ننالنا"   ن ال نبرة هني لنطنبنءنات منن 

ال خبر والنىنكنب نننات ال نخن  نة عنينى جن ا 

"كيم لانت فن نت"  في منطءة ك  ت فكنىنبر نا 

 بالي  او 

 

أستاذ جاممضمي يمدعمو المر ميم  لمحم مر المنمقماب 
 بالجامضات   

اعا األلىاذ الجام ي او  ال  ال د   ال ئيس عبند 
ال ىا  ال ي ي ب ظ  النننءنال ااخن  النجنامن نات 
الي   ةو   وقا  ال د  في تدو ننة عنبن  ح نابنه 
بال ي ببك  ال ئيس عبد ال ىا  ال ي ي وو في  حند 
 حاا ثنك  منن شنهن  نن ثنلثنة فناتنبا  حرن تنك 
ا عن عدى رضاكم عن اليبن النكنالن    ش ت تييي ا

الكئيم ليبيبت وال يارات  ي  مكىينينة النبنننينان   
ت بر حرن تنك  بن ند النبنبعنينن ثنلثنة عنيني 
ا من النينبنانني عنيني النطن  نق  تييي كم ر  نا كثي ا
الدائ ك حب  الءاه ة وقد تم  لوها بألبان ب ثت 
ا من النبنهنجنةو   مرنين انا  هنكن ا  نا ر نس   كثي ا
ال يطان   نض مض اليب  ين ما ال ت نن نه كنىنم 
مننءنندلننةوو اآلن ننن ننن عننينني وشننك بنند  النندرالننة 
بجام اتنا وم  ضنبن لنبقنائنض تنخنينف حرنارك 
بارتداع النءال لنبن ن   عرناع هنينئنة النىندر نس 
والطالبات واليب  ات بجام اتناو    خىىم بءبله  نا 
ر س  ندعبكم الني اإلشنارة بن ندى رضناكنم عنن 
) اه ة النءال في الجام ات( فيهن و  كنثنين ون 
ناف ون إلنءاذ جام اتنا منن النىنخنينف الن نرنارك 
لينءال وو  ا ر س  ال ينطنان   نننض منا ال تنءندر 
عييه جيبع )عءدها من   ( من مثء ين وتنب   نن 

 ولاعين بالكلى ن ب احى اى وتءدى االن انو
 و

النجاح" أول ترنيصة بالضربية والقبطية احمتمدماال 
 "بالنيروز" في الصنيا
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النناننن ننن  " " 

ب لعربية.. "بي ش ق" بن لنطنةن نينةا اانت ا ن ن   ن  
كايسة األنة  بيشوي بندننةنانة 
الداي  ال نةنةا ألول  رنيندنة 
 خلط بين اللغن نينن النعنربنينة 
والننطننةنن ننيننة الننطنننةنندننةا  ننن 
النندننطننر  خننر نن نن   نن ل 
االحننن نننأننن ل بنننر   السنننانننة 
الدسيحية الدعروفة بـن"خنينن 
الايروز"ا الدوافق الخدنين  

ة ت االح نأن ل كنانسنين    الدطةل
ب لايروز ليلة العينا و نونو  
 سنن ا األ بننعنن اا وةننر نن  
االح أ ل إلى ش ناا الوايسنة 

الدصرةة الطة يةا و  نف الن نرننيندنة إلنى  حنين ا 
 ننرام  صننر الننطننةنن ننيا إ  كنن   األ ننةنن    نننةنندنن  
ة نحننننو  النطنةن نينة وال  ن ال اندنين  النونان  ن  
األ نو كسية  صلي بن لنطنةن نينة النطنناان    ا نل 

 كن الط  ةوا ب خن  ا  اخني  .. و   ج  صر
الوايسة و ا    الط نو  الونانسني بندنعن نن النون ن ب 
الدطن ا    فرةق العدل  غن  فني  نطننةنت شنيا 
 أر ا فر   الساة الطنةن نينة والنتي ةنحن نأنل بن  
الدصرةو   ن خاصري الشع  كل خ م انينونو  
بلغ  ت األصلية الطة ية الطنةدة ال ي ك نت  س خننم 

خ   ا وبن  العدل ل   ي  هته ال رنيدة  3571 ات 
 شن نر  9 ات ش ر ةا ةر الد  ي واا در  نرابنة 

و و ح    ال رنيدة ال نةنة بن انت "بني شن  "ا 
و عاي ب لعربية "الا   " كنلندن    نينان   نينريا 
لننحننن اننيننلننأننينن   ننوننرما  ننوزةنن   ننواننيننطنني   نن ننن 
صدو يلا  صوةر بيشويا  نونن ن ج خندن ننو نينلا 
و رادة  ة ية الننكن نو   ةندنو   شننيا و  اا 
صو ي كو ال فرةق "بي  ارةت"ا و  حنم خنن 
 عونة هللا لإلنس   لا     رةق حي   ا وةنخن نلنط 
ب لولد   العربي    الطة ي ح ي ةس  ي  كل  نن 

 ةسدع   ف د   بس ولة.
 

فى رأس السنة المصريةرة   الرير رلةرر الرمرصري  
 ال دةر أدق وأول ت لةر عيفه البشي

ا خلى بناةنة 2623 در اليوم الساة الدصرةة   ت 
 ول  طوةت  صرى وخ لدى فى ال   ةخ اإلنسن ننىا 
وهو  طوةت شدسي و ع   ن  ا الدصرةين ل طسيت 

ش را وةع دن خلنى  و ة الشندن .  31الساة إلى 
وةع ةر ال طوةت الدصري  ن  وا ل ال نطن وةنت الن ني 
خرف    الةشرةةةعو  ال طوةت الندنصنري إلنى خن م 

 ةل الدي  ا إ  بن   نةنل خصنر األانرا   2623
و ووةن النولنة الندنصنرةنة الندنوحننةا واكن نشن  
الدصرةو  الطن  ا حيا   الساة الطدرةة و سدنوهن  
لأصول وش و  و ة م وا خ  ا كدن  اان ن ن خنوا 
ال أر ة بين الساة الةسين نة والنونةنينسنة  ن  ةندن نل 

وةنعن ندنن الن نطنوةنت   إخ  زا فلوين  فني  لنل النو نت
الطة ى  و " طوةت الش ناا" بشنونل  ان انى خنلنى 
ال طوةت الدصرى الطنةتا التى ة لق خلي  الن نطنوةنت 
الشدسى )الا دني،ا وهنو نن ن م النحنسن ب النتى 
و ع  الدصرةو  الطن  ا ل نطنسنينت النعن ما وكن   

شن نراو نت حسن بن   31الع م لننةن نت خنةن  ة خنن 
اخ د  ا خلى  و ة الشندن ا وةنعن نةنر  نن  وا نل 
ال ط وةت ال ي خرف    الةنشنرةنة و   ن ن   نن حنين  
ظروف الدا خ وال  اخة  ن ل النعن ما حن نى    
الد ا ع الدصري ظل ةع دن خلي   ل حنةن  واانت 
ال  اخة والدح صيل  انت الالف السنانينن وان هنت 
ال طوةت الدصري في و   ال طوةدن   الندنخن نلنأنة 
للحض    الطنةدة برغت ا ن ن فن ن  انواا كن ننت 
شدسية  م  درةةا و بنرغنت  نرو  الالف السنانينن 
خلى بناةة ال طوةت الدصنري النطننةنت النتي اخن ندنن 
خلى فيض   الايل في  حنةن بناةة الساة هو  ةضن  
التي ةا ت ال  اخة في  صنر حن نى او  وةنرى 
الة ح و      أا  الن نطنوةنت الندنصنري خنلنى ةنن 
 ن  ا الدصرةين وك نت الحسن بن    ن نري وفنق 
 و ا  الشد  خلى    ة ت  طسيت الساة إلى نن ننة 
خشر ش راًا و غت السلة ال غيرا  الن ني  ن لن ن  
فيد  بعن لوا  هو األ ق إلى او  بسنةن  ظنروف 
ال و فضن ً خنن  نواانت الن  اخنة الندنخن نلنأنة.. 
وبحس  ك  ب "الع  ة  و " للةن حن  انوزةن  
 دنو   وفيقا و ن ُوِ    نةنانيعن  خنلنى حسن بن   
فلويّة  نةدة   ّصة ب  ن الشروق االح را ي لا ت 
الشعرى اليد نيّة.. وهتا ال طوةت الندنصنري النطننةنت 
هو  طوةت   ينق إلنى حننّ كنةنينرا وكن    خن نوبنة 
ز  ن .. ولواّ  غير   ن ن بنق  ندن ً ن   ن  الن نطنوةنت 
 الشدسي الدي  ي الدعدول ب  في الع لت ح ليً . 

 

ببارةس     G7  في ” السيسي“مضملن كلمة
 أجيماع 

 غسن ن ا اان ندن ع  ن ندنوخنة  67خطن   األحن 

النول السة ا حي  ة د ل النحننم فني االان ندن ع 
الر يسي حول شراكة   دوخة النول الصنان خنينة 

 ...  السة  الوةرى
و و ح السنأنينر بسن م  ا ني الندن نحننم بن انت 
   اة ال د و ةةا    الر ي  خةن الأ    السيسي 
ةحضر ال لسة بصأ     ي  اال نحن   اإلفنرةنطنيا 

 وايلطي كلدة  د ل    اة اال ح   اإلفرةطي 
في  صنرةنحن  ن     كنلندنة   –ا ”  ا ي“ وكش  

الر ي  ا رك  خلى الح اة إلى العدل ال ندن خني 
بين إفرةطي  وشرك   ن  الننولنينيننا  ن صنة الننول 
الصنان خنيننة النونةننرىا إلةن ن   حنلنول لننلندنشن كننل 
وال حنة  ا حي  إن  ة   بنلنو ة حنلنول بشنونل 
خدلي ووا ح و  بل لل اأيت خنلنى   ا النوا ن ا 
وفي إ    الدصلحة الد نةن  لنة والندن نوازننة بنينن 

 إفرةطي  و ول الع لت .
و ش   إلى  ن   ن بين األ و  ال ي   ا ول   كنلندنة 
الر ي  السيسي في الطدة  ةض   دوين الندنر ة فني 
إفرةطي  و و ه  الوةير اواا في  صنر  و النعن لنت 
 و إفرةطي  وو ع   خلى  نم الدس واة في  سنينرة 
ال ادينة واالهن ندن  ن    ا نل النطن  ة اإلفنرةنطنينةا 

و و نح      ف أل ر   علق ب  و   دنونينن الندنر ة
 ن بين الدح و  األ نرى الن ني  ن نان ولن ن  كنلندنة 
الر ي  السيسي  ح و   و فحة الأس  ا حنين  إ  
هتا األ ر   ت انا للط  ة اإلفرةطنينة وةنعن نةنر الفنة 
كةيرة  س ا ف الدوا  ا وكتلل  و فحة اإل هن ب 
وال ا يد   اإل ه بية أل  هتا   ر  لح و  ر الٍ  
ة ن  إفرةطي  بأكدل   وة   خد  اد خي  و عن ةن  
و طوةة    ةسدى بةاينة السنلنت واأل نن فني النطن  ة 
اإلفرةطية ا وهتا ة      ة ت ب لشراكة  ن  الننول 
الصا خية الوةرى كد  ان ن نان ول كنلندنة السنينسني 
خرا الرؤةة األفرةطية إزاا اةل  حطينق السن م 
وال ادية الندنسن ننا نةا و نرانينخ  ان  الشنراكنة 
الع  لة بين  فرةطي  و ول   دوخة السة  في إ    

 الدص لح الدش ركة والد ة  لة.
 

تيامر:  مصري مرامرد بررداع راترق ترةرد مريراد  
 ميميز  من السيسي

مال اليتيس األميةكي دونالد تريامر:إ  ن مصري 

مامد برداع راتق تةد مياد  ميميز  من اليتريرس 

و  ن ف  نرا ن   ن ل     عبد الفياح السريرسري

الدؤ در التى ادع  ب لر ي  خةن الأ    السيسنيا 

خلى ه  ش  دة   دوخة النول السة  الصان خنينة 

الوةرىا  ن    م   ن  بنعندنل 

صأطنة  ندن ن زة  ن  النين بن  ا 

 و ًح     هته الصأطنة  ن نت 

الد ا خين و ش   إلى    هته 

الصأطة ايس أين  ا   ال دي ا 

و     ننرةننونن  اننعننينننة بنن ننته 

الصأطة و و ح    وا  ل اإلخ م ال  نون ن   ي 

شيا خن هته الصأطةا و كن "لين  هنان ش  شنين ا 

  ايئة ك يرة

 

 ثيلبي وأرتيي ةشاركلن في تطيي: رفات  122
 تكال هيمانلت

ش  ش خن  كةير  ن اإلنيوبيينا واإل ة رةينن فني 

اح أ لية   يي   فن   النطننةن   نون  هنيندن ننو  

الحةشيا بوايس   ب ل   زةقا حي  احن نشننوا فني 

فا ا الواينسنةا و ن  انوا الن نطنو  الن نسنةنينحنينة 

شنخن   622الخ صة ب تا و ن  خن هت بنانحنو 

و ر   ني فة األنة   يدون و ا  اط  الن  ن زةنقا 

و اي  الطدحا صلوا  و نطنو  الن ن نين ا وانط 

 حضو  شعةي  خت.

 

 الكنيسة تةيفل بشهداع اللطن في عيد النييوز
  ننلننق النندننركنن  اإلخنن  نني لننلننونناننيننسننة الننطننةنن ننيننة 
األ نو كسيةا حدلة ل تكير األ ة   بش ناا الو ن 
والنونانينسنة خننلنى  نرةنق  ةنر األننةن  صندنو نيننل 
 .الدع رف التةن نأ  ل ت ال يش الدصري العن نينت
وا ا  لل بدا اةة اح أ ال  الوايسة بش نااه  في 
خين الايروز التي ةحل الخدي  الدطةل ل ةنن   نعن  
ااة  ة ية انةنة في  اللة خلى    ش ناا العصر 
الحنة  هت  س وو  لش ناا الوايسة في العنصنو  
الطنةدة و نحننةننا النتةنن  احنوا  نحنينة إ هن ب 

 األ ةرا و  الرو  ني   لنة نو ..
و  لطت الوايسة بيت شعري خن شن نناا  نرةنق 

 ةر األنة  صدو يل: "ة     ل الصحراا.. اهن نأني 

بأخلى صو .. اححوي لا  خن األب ا.. اللي غلةوا 

كد    لق الدرك  اإلخ  ي للوايسة  وال  .. الدو 

 ننن   ننوال الننةنن بنن   ننوا ننرو  النن نن ننني بنن بنن  

اإلاوان ةةا ب رةرش الورازة الدر سية: "إ   وة 

الوايسة الطة ية األ نو كسية  أ ي  نن نن ننة هنت 

الن  ا والن وع والعرق"ا في إش  ة  ان  إلنى    

الن  ا هي   ن ا الشن ننااا والنن نوع هني   نوع 

الرهة   في صلوا  ت والعرق لول  نن ةنخننم فني 

  خ ل  حطول الوايسة.  

 

وسير السيرسري  الرفرياعرنرة وءرو مسريع و  

 ةج: اليفاخي به

  ل النك و  وايت السيسيا خ لت الدصنرةن  ا إ  

 صر الطنةدة  هن  الع لت  طوةت الساة الشندنسنينةا 

 ؤكنًا  ن  صنأنة النأنراخنانة ال  ندنت لنلنحنضن  ة 

الدصرةة الطنةدةا وةط  و ااه   ؤ خ برة ن نني 

ال اسية ة و ي الن نوى و و نح  ن ل  ننا نلنة 

ه  أية لةرن  ج "اَ ر الا   "ا الندنتاع خنلنى  نان ة 

"الا   "ا  طنةت    ر   ينا    الدنؤ خ النين نو ي 

ك   ةرةن    ةاس  كل  س وئ فنرخنو  لن ندنوع 

الدصرةينا  عطةً : "كلدة فراخاة انينئنة السندنعنة 

و الل    ايئة خلى  صر ألن    نانسنوبنة لنلنحن كنت 

أن الأرخو ا لتا ة   خنم الن نأن  نر بن ن  و كنن: 

اللءو السلير هل المصيةلن الر ردمراع ولريرس 

ا  لرى أن مصري تضرارترهرا لرر  الفياعنةإ مشريري 

تندثيإ  نما ملتها العسكيةة هي اليي زالد لفيي  

 3027 وعادت على ةد مةمد على باشا في 

 

 

 

 

الجناح المصيي ةةصل على جراترز  الرمرشراركرة 
  Leisureالمميز  بمعيض السياتي بملسكل

ا   دت فنعن لنين   الننو ة النخن  سنة والنعنشنرةنن 

السي حنى الننولنى النتي اُ نينت  Leisureلدعرا 

 052ب لعن صندنة النروانينة  نوانونو بندنشن  كنة 

 ولننة حننول الننعنن لننتا وزا   72خنن   نن   ننن 

 ل  زا ر وحصنل الن نان    35الدعرا حوالي 

الدصرى خلى ان  ن ة الندنشن  كنة الندندنين ة فني 

الدعراا و ن   م ب سلت ال    ة السين  حدن خنةنن 

الغاى  د ل ال نينئنة الندنصنرةنة النعن  نة لن نانشنينط 

السي حة ب لدعرا وكن   السنأنينر إةن ن ب نصنر 

اأير اد و ةة  صر النعنربنينة فني  نوانونو  نن 

اف  ح ال ا   الدصري بدش  كة وفن  نن الن نينئنة 

 الدصرةة الع  ة ل اشيط السي حة.

و ننن  ننت  نن وةننن النن ننانن   النندننصننري النندننشنن  ش 
ب لدعرا ب طاي    واولواية حنة ة؛ حي  اصةنح 
االا ع نة ب ل واولواي  الحنة ة هو السدة اإلا اية 
لألااحة الدصرةة الدش  كة ب لدعن  ا الننولنينة 

؛  نت و ن  شن شن   6230الدخ لأة  ات نوفدةر 
 عرا  وا   روة ية خن كل  نةاة اي حية خلنى 

  ل  راي  Branding By Destinationحنة 
خلنتا شنرم الشنينخا النغنر  نةا انينوةا األ صنرا 
 اوا ؛ و لل إللط ا الضوا خلى الدن  السين حنينة 

 الدصرةة الدخ لأة 
 Interactive“كد   ت االا ع نة بش ش    أ خلية 

Screen”  ح وي خلي صنو  و نعنلنو ن   خنن 
هته الدط صن السي حية ب للغة الروايةا بن إل ن فنة 
الي اا خننام نن ن  ا  نن ننينة االبنعن    سن نخننم 

 ” virtual reality ”  طاي   الوا   االف را ني
 ح وي خلي صو  للدط صن السي حينة الندنصنرةنة 
الدخ لأة   ل الةحر االحندنر واالهنرا ن   وشنرم 

 الشيخ والغر  ة.
و ن  ت و   لوحة اخ نية لنلندن نحن  الندنصنري 
وحنن ننى النن ننانن   النندننصننري بنن خنن نن ب زا ننري 
الدعرا التةن  وافنوا بأخنا  كةيرة لن نان ندن ن ع 
بنن ألنشنن ننة النن ننأنن خننلننيننة بنن لنن ننانن   وبنندننواننيننطننى 

فنني واانن ننة النن ننانن     GEM 2020النن نن  ب.
 الدصري الدش  ش ب لدعرا.

 
ةيزعمهر "مراسرا األتر"ةرة"   سر رلط عصرابرة 

 تجار  األعضاع البشيةة بال اهي 
ن حت اإل ا ة الع  ة لدة ح   خ ةة األحنام في 
 ةط شخ  اش رش  ن  ال نرةنن فني النوان  نة 
واال     في األخض ا الةشرةنةا  سن نغنلنينن فنطنر 

 بعض الدوا اين للد ل وح ا  ت إلي .
ك نت  علو    و حرة   اإل ا ة الع  ة لدنةن حن  
 خ ةة األحنام بط  ع األ نن االان ندن خنيا  فن   
 ي م "  اح  حتةة" ب لوا  ة فني بنين  األخضن ا 
الةشرةةا و ن   ا ت النحننةن   ن  األشنخن    نن 
 وي الح اةا وبن  نعني السنلن  الن ن فن نة بندنان نطنة 
اإلاع فا لح  ت خلى بنين   خضن  ن نت النةنشنرةنةا 
وا أ       )شخ  ال ر  حن ، خلى بنين  كنلنين ن  

  ط بل خشرةن  ل  ااي  
ب ا نخ ا األ ير ) طيت بنا رة  ست شر ة ال اوةنة 

 2الحدراا ب لط هرةا اةق ا      والحوت خلي  في 
 ض ة  " ا   خنم حدنل بن ن  نة ال اب خن  نة " 
ال ننرهنن   ضننيننة "انن  "،   ننر بصننحننة  ننلننل 
الدعلو   ا و   ف بأ  األول اص حة  إلحننى 
الشطق بدا نطنة النان نضنة بن لسن م  ن صنة بنأحنن 
األشخ   وشرك    في بي  األخض ا لإل   ة ب ن  
لحين االن   ا  نن إانراا النأنحنوصن   وإانراا 
العدليةا إال    ال ح ليل  نة ت خنم ان  ن ن  لنانطنل 

ا و  نن ف بننأ  Cكننلننينن نن  إلصنن بنن نن  بننأننيننرو  
الدتكو ةن  اةروه خلى ال و ي  خلى إةص ل    نة 
 خلى بي ا لداع   ن الدغ   ة  ةل إاراا العدلية.
خط   طاين اإلارااا ا  ت  ةط الندن ن نت األولا 

ا و نطنينت بننا نرة  3952"  اح األحتةة" ) والين 
 ست شر ة األزبونينة بن لنطن هنرة ا انةنق ا ن ن  ن  

 ضن ةن  "انر نة وان  نل ننطنل  7والحوت خلي  في 
 ي نة    نة  سول" ال رهت  ضية " سول"،ا و  ر 
بصحة  ي    ب لوا  ة في بي  األخض ا الةشنرةنة 
 ت ا خ   اإلارااا  الط نونية ال ز ةا وب لعنرا 
خلى الاي بة  ر   حةسن    بنعنة  ةن م خنلنى   نة 

 ال حطيق.
 

ال صه بالكامل مييجر داعش األسييالى سرجريرن 
 معسكيات مسد واعييفاته الخطييه 

اديل  حندنن شنطنينرا  اخشني  ان نرالنيا  صنةنح 
 حو  حنة  صح فة الع لديةا و لل بعن اخ رافن  
ب الن د ا ل ا يت  اخش اإل ه بي وا  و ب  انرا نت 

 ب اد  و فض  العو ة إلى بلنه األم  ا رالي .
شطير"  ا رالي ال اسيةا ا فنر إلنى انو ةن  " ....
ل نضد م إلى  اخشا وب لأعنل انضنت  6231خ م 

لل ا يت وك   ةحصل خلنى  نعن ه شن نري  نن ه 
  والً ا كدط  ل في صأوف . 72

ا بعن ه ةدة  نان نينت  6239 ت اح   زه هتا الع م 
 اخش اإل ه بيا وإةناخ  بدرك  اح  ن ز كنر ي 
فنني شنندنن ل شننرق اننو ةنن ...  ننأنننر الننناخشنني 
األا رالني بن إل هن ب  نن الننخن ةنة بنينن خن  ني 

ا الدحي ة ب لو   السنو ىا  6236إلى  6233
األ ر التي اعل  ةطر  السأر إلنى هنان شا و  نل 
إلى او ةن   نن  نركنين  ا خنةنر  ندنرا   نحنن ة 
للنواخش بندنعنرفنة األ نن الن نركنيا وانضنت فني 
الةناةة ل ة ة الاصرة  ةل    انشط    خا  ا وبن ةن  
زخيت  ا يت  اخش  بو بور الةغنا ي.  ت نطل شطير 
 ن الخ و  األ   يةا ليعدل   راًد  لنلندن ناننةنن 
األا ن  الوافنةنا واا غلن  الن نان نينت فني كن ن بنة 

 ال ط  ةر اإلخ  ية ب للغة اإلن لي ةة.
  
المملكة العيبية السعلدةة تعيبي هجرل  أرامركرل  

 سبيمبي 22كـ هجمات 
ف ر  صحيأة " ةلي بيست" األ نرةنونينةا النينوم 
ال  ن اا  أ اأة  ن العي   ال طيل بعن   نطنلنت خنن 
 ص    ب لوون ر  األ رةويا     سئول بن  ا ة 
الر ي   ون لن  را    بلغ  شرخين بأ  الدندنلنونة 
العربية السعو ةة  ع ةر ال  د   ال ي اان ن ننفنت 
 اشآ  للاأط   بعة لشركة "  ا نونو" كن ن ندن   
الح  ي خشر  ن اة دةر ونطنلنت الصنحنينأنة خنن 
 ص      لعة   رى  ول   إ   را   لت ةنةنن  ي 
   فعل  و  أن خنل  ن   نطن  ننة النرةن ا هن نوم 

اةن ندنةنر وكن    نرا ن   نن  33  ا وو ب  د   
صر ا    ا بأ  واشا ن لنة    ي  ا  كن نينرة 
لةح  الر  الدا ا  خلى الن ن نوما  ضنينأًن ": ال 
 ن ر في الخنين  ا  او . ننحنن ننرةنن    ننحنن  
بشول  ؤكن  ن   م بتللا ونحن خلى ا صن ل  ن  
السعو ةة و ول   رى في الدا طة. ونةنحن   لنل 

  ع ا واارى    ا ايحنم".
و  ب   را   : "ها ش  رق لاعرف ب لضةنط  نن 
 ةن ا ا )ال  وم،ا ولننةنان  كنل النوان  نل وننحنن 
نننن   كننل شننيا حنن لننينن  و  نن ف  ننرا نن  : 
"ا عرفو  ال أ صيل  رةنةن . لننةنان  حنين نين   كنل 
شيا و ن ت ا عرفو  في الو ت الدا ان ا ولنونن 
 ن الس بق ألوان     نطول لوت او "ا  شيًرا إلنى 
   زة  ة  اع   الاأط نن نين نة الن ن نوم ال  شنونل 
 شولةا أل  نسةنة الن ةن  ة لنينسنت كنةنينرة ولننى 
الوالة   الد حنة اح ي  ي   اا را ي ية  ن الاأط 
في النو نت ننأنسن ا  صنن   وزا ة النخن  انينة 
السعو ةةا بي نً ا   ن ا  ن لنت فنين  "فني اخن نناا 
 خرةةي غير  سةوق  عر ت  نانشنآ  إ ننا ا  
الاأط لألاواق الع لدية في الددلوة إلى ه وم ةنوم 

ما نن نج خنان  6239اة دنةنر  32السةت الدوافق 
% ،  ن إن  ج شركة   ا ونو  72 و   حوالي ) 

السنعننو ةننةا كنندن  و   فنني بننين   وزا ة النن نن  ننة 
و   ف الةي  :  اأر  الن نحنطنينطن   األولنينة    
 الحة إةرانية اا خن ت في ال ن ندن  ا والنعندنل 
ا   خلى ال نحنطنق  نن  صنن   نلنل الن ن ندن  . 
و كدل الةي  : " نةن الددلوة النعنربنينة السنعنو ةنة 
هتا االخ ناا ال نسنينت النتي ةن نن  السنلنت واأل نن 
النوليينا و ؤكن    ال نف  ن هتا ال  وم  نوان  
ب لن اة األولى إل نا ا  ال   ة العن لندنينةا وهنو 
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 معلومات طبية غذائية
 الموضوع الخامس و الثالثون

 األنفلونزا و الوقاية
Influenza and Protection 

 

موضوع هذة الحلقة عن أكثر األمراض انتشترت عا عتلتر  ت  تر 
مدن الع لم و قد يص ب بة الرتصتم مترة و متربت تن بت  عتدة 

% من أفراد األ رة الواحدة او ٠٦مرات و قد يص ب أكثر من 
 ب ن طلبة  المداعس او ب ن الع مل ن فر مك ن واحد.

و فر هذا االي م مع بغ  ر الطقس الكث ر ,يكثر اإلص بة بمترض 
األنفلونزا او اإلص بة بلفح ت البترد او اإلصت بتة بت النتفتلتوانتزا 

 الف رو  ة و طرق العالج الصح ح.
 

 Fluاوال: لفحات البرد الموسمية 
 

و غ لب  م  بحدث عند بغ  ر الجو و الطقس و مسببه  مت تكتروب 
 ول س ف روس.

 
عشح ب النف متع اعبتفت ع طتفت تف فتر التحتراعة و  االعراض:

صداع مشو ط مع الم مشو ط ب لجستم متع بتعتف التفتشتوع فتر 
 الجسم.

 
ح ث ان المسبب بتكتشتريت  فتتنتهت  بستشتجت تب برتدة التر  العالج:

المض دات الح وية و مسكن ت الصداع و الحراعة و قد بستشتمتر 
 االعراض ألكثر من ثالثة أي م و اق  من ا بوع.

 
  Viral influenzaثانيا : األنفلونزا الفيروسية 

  ببه  أنواع مصشلفة من الف رو  ت كم   وف يوضح ف م  بعد.
 

دعجتة ٨٣اعبف ع ع لر فر دعجة الحراعة أكثر من  االعراض:
مئوية مع صداع ح د و قد بكون مصحوبة بترشتح بت النتف متع 
الم ح د و فشوع ع م ب لجسم و فر كث ر متن األحت ت ن قتد بتكتون 
مصحوبة بفقد الره ة االك  و الم ب المع ء او ا شتفتراو و لتكت  
هذة االعراض االول ة الح دة برصم مبد ت ت  بت نتهت  انتفتلتوانتزا 
ف رو  ة و خ صة اذا اخدت مضت دات حت تويتة و لتم بتصتضتع 

 للعالج.
 

 ثالثا: أنواع فيروسات األنفلونزا
 

 انفلونزا الخنازير او  انفلونزا متشجان -2
اجش حت المكس ك انفلونزا ع بت تة أودت بتحت ت ة  ٩٦٦٢فر ع م 

الكث ر و  م ت كذلك ب نفلونزا التمتكتست تك و بتعتد التفتحتم و 
الشقصر وجد أن هذا النوع من الفت ترو ت ت متصتشتفتر فتر جتلتد 

 الصن زير و لذا  مر ب نفلونزا الصن زير.
و الكث ر  قد يشذكر عندم  احش جت مصر انفلونزا التصتنت زيتر و 

ة فتر حتر التمتقتطتم بتفت ديت  صتك ف بمت إب دة الصن زير و خت 
النشر عه  و بذلك أمتكتن الست تطترة عتلت تهت  متع التوقت يتة لتكت  

ص ب ن للحتد متن انتشترت عهت  و مالمواطن ن فر ن ح ة و عزل ال
إعط ء األمص ل الواق ة للمعرض ن.  و للحتفت ع عتلتر التوقت يتة 
الش مة منعت السويد و النرويج بربت تة التصتنت زيتر فتر األمت كتن 

 الص صة و المزاعع.
و العج ب فر األمر أن الف روس و هو شديد العدوي ال يتعت ت  

لص عجر اآل لمدة بس طة ثم يموت و لكتن التمترتكتلتة افر الهواء 
اذا بم انشر عة فر الرصم المص ب للرصم السل م عن طريق 
العطس او قرب النفس أو مالمسة أش  ء ملمو ة من التمتريتف 

 مب شرا. 
 
 أنفلونزا الطيور  -1

و هو ينشرر اوال فر الط وع البرية و يص ب الجه ز الهتضتمتر 
به . و هو غ لبت  ال يصت تب اإلنست ن متبت شترة بت  قتد يصت تب 
الط وع المنزل ة اوال و من ثم ينشرر الر المواطنت تن و خت صتة 
الذين يربون الط وع فر المن زل و أكثر إص بة الذيتن يتقتومتون 

 بحفظ و ب ع الدواجن. 
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و هر الشر بشص  مع الشه ب ت البرد المو م ة و هتر اقت  شتدة 
فر حدبه  مق عنة مع أنفلونزا الصن زير او انفلونزا الطت توع.  و 
كلم  ك نت من عة الجسم قوية فتنه  ال بعطر فرصتة لتلتفت تروس 
كر بظهر عالم بة و لكن اذا ك نت المن عة ضعت تفتة و خت صتة 
كب ع السن او المدخن ن او مصت بتر الستكتري و التذيتن لتديتهتم 

 حس   ة صدعية فتنه  بظهر عل هم عالم ت اإلص بة.
 

 رابعا : الوقاية من االصابة 
 
 الوقاية التحفظية -2

بم  ان ك  أنواع األنفلونزا الف رو  ة و نزالت البرد المكروب ة 
الرزاز من الفم او األنف يتجتب التوقت يتة متن   بنشرر عن طريق

األشص ص المص ب ن بعدم االقشراب المب شر او بقب   الرتصتم 
المص ب اذ ان ذلك مؤدي الر أ رع الطرق النشرت عهت  كتذلتك 

وضع ال دين علر األنف كم  يفتعت  
 الكث رين.

 
 الوقاية العالجية  -1

وهر أخذ الشطع م ت الوق   ة التشتر 
% و ٣٦-٠٦بتتودي التتر التتوقتت يتتة 

يجب ان بكون قتبت  أ تبتوعت تن او 
اكثر و ح ث ان التفت تروس يتشتغت تر 
نوعة من  نة آلخري لذلتك بتعتمت  
التتوحتتدات الصتتحتت تتة و التتمتتعتت متت  
الدول تة عتلتر ا تشتصتراج التمتصت  

 الواقر حسب نوع ة الف روس الجديد.
 

 خامسا : المضاعفات
فر كث ر من األح  ن عندم  بسشمتر أعتراض األنتفتلتونتزا لتمتدة 
طويلة أكثر من ا بوع ن قد بودي الر الشه ب ب لرعب الهوا  تة 

 او الشه ب ع وي. 
 

 سادسا : العالج
 
 العالجات الطبية -2

كم  هو معروف طب   فتن األنفلونزا التفت ترو ت تة ال بستشتجت تب 
المض دات الح وية اال اذا بالقت مع  االلشه ب ت الم تكتروبت تة و 
لشصف ف اعبف ع دعجتة التحتراعة و الصتداع. بتوختذ متركتبت ت 
الب عا  ش مول و لشصف ف حدة السع ل بتوختذ االدويتة التصت صتة 
بذلك. و فر قل   من االح  ن لردة المرض و عتدم اال تشتجت بتة 
 ريع  للعالج بعطر بعف مركب ت التكتوعبت تزون و التطتبت تب 

 المع لج هو الذي يحدد العالج المن  ب.
 
 العالجات البديلة  -1
 

مض د للف رو  ت و  -الجنزب   مع العس  و الل مون  .1
 بقوية المن عة 

 مض د للف رو  ت -ال نسون  .٩
 لشقوية المن عة -البص  و الثوم  .٨
 مصدع ج د لف ش م ن   ر -الموالح و الجوافة  .4
 لشصف ف السع ل  -علر وعق الجوافة و الكركديه .5

  
 د. فؤاد ج بطرس 

 ماجيستير تغذية نمو االطفال

 
 مسيحى قبطى أرثوذُكسي وأفتخر

  
 2371كل عام وأنتم بخير بمناسبة بدء العام القبطى الجججديجد 

ل فجى  جلجقجات  للشهداء  وبهذه المناسبة السعيجد  نجتجنجاول مجعجا
متتابعة موضوعات تحت عنوان مسيحجى قجبجطجى أُرثجوذُكسجي 
وأفتخر ونبدأ الحلقة األولى بموضوع وثيق الصلجة بجالجتجقجويجم 

 وهو:
 

  أوالل: أضواء على العلوم الفلكية الفرعونية
 
 الفراعنة هم أول َمن عرف العلوم الفلكية فى العالم -2 

 
أن سماء مصر الصافية وهدوء وإستقرار الجمجنجات وتج مجالت  

المصرى القديم ودقة المال ظة التتابُعيَّة للمصرى الجقجديجم فجى 
السماء جعله يستطيع أن يجرصجد  جركجة الجكجواكجو والجنجججوم 
والقمر واألجرام السماوية والُمذَنَبجات والشجمجا والجخجسجوف 
القمرى والكسوف الشمسى وربطوا بجيجنجهجا وبجيجن الجفجيجضجان 
السنوى لنهر النيل ولجتجكجرار الجظجواهجر الجطجبجيجعجيجة إسجتجطجاع 
المصرى القديم أن يعرف الساعة الكونية ويضجع أول تجقجويجم 

 فى العالم والذى يُعرف اليوم بالتقويم القبطى.
  
 أهم مصادر علوم الفَلَك فى مصر   -1
 

َسَجَل المصرى القديم علوم الفَلَك فى نقوش المعابد والمجقجابجر 
ومتون األهرام وفى النصوص الجججنجاةجزيجة والجبجرديجات  كجمجا 
كانت هناك مراكز كبير  رةيسية ُملحقة بالمعابد وبيوت الحيا  
)المدارس( أهمها فجى أون الشجمجالجيجة )عجيجن شجمجا( وأون 
الجنوبية بِرمنتو )أرمنت( وأروع نقوش فَلَكية تحتفظ بجمالها 

  تى اآلن هى بمعبد دندر .  
 
 التقويم الفرعونى والفلك   -7
 

ِمن أهم نتاةج علوم الفَلك الفرعجونجيجة أن مصجر الجفجرعجونجيجة 
َسبَقَت العالم فى معرفة السنة الشمسية وهى تنقسم إلى ثالثجة 

فصول هم الفيضان والشتاء والصيف وكل فصل يجنجقجسجم إلجى 
ل باإلضجافجة إلجى  أربعة شهور وكل شهر يتكون من ثالثين يوما
شهر صغير يُسمى شهر النسي وهو إما خمسة أيام فى السنة 
البسيطة أو ستة أيام فى السنة الكجبجيجسجة وهجذا الجتجقجويجم هجو 
نفسه التقويم القبطى ويتعجامجل عجلجى أسجاسجه ججمجيجع فجال جي 
ُمزارعي األرض فى مصجر  جتجى اآلن والسجنجة الجفجرعجونجيجة 

ل.  711أو  713القبطية عدد أيامها   يوما
ِ نجم الشجعجري الجيجمجانجيجة  لقد ربط المصري القديم بين شروقي 
كل فتر  محدد  مع إتيان فيضان النيل السنوى وكان الفيضجان 
هو نتيجة سقوط أمطار موسمية على مرتفعات أثيوبيا فتؤدى 
إلى تدفق مياه النيل للشمال فيحدث إرتفاع فى منسوب الجمجيجاه 
ِ النيل فيغجمجر ُزبجد الجنجيجل بجطجمجيجه األرض  على شاطيئ جانبي 
وتصبح خصبة ججدال لجلجزراعجة وهجذا هجو الجربجط بجيجن الجفَجلَجك 

 والتقويم الفرعوني. 
ومالفت وأدهش علماء الفَلك فى الجعجصجر الجحجديجي هجو كجيجف 
إستطاع المصرى الجقجديجم أن يجرصجد شجروا نجججم الشجعجرى 
اليمانية؟!  يي يرتفع نجم الشعرى اليجمجانجيجة بجدرججة وا جد  
عند شروا الشما فى ذات الوقت الذى تجكجون فجيجه السجمجاء 
بيضاء فتكون عملية الرصد صجعجبجة لجلجغجايجة ولجكجن تجلجك هجى 

 عظمة أجدادنا الفراعنة.  
 
 الكواكو والنجوم عند الفراعنة   -4
 

َعَرَف المصرى القديم الكثير من الكواكجو ورصجد تجحجركجاتجهجا 
وأن الكواكو السيار  مثل كوكو األرض تدور  جول الشجمجا 
ِ عجطجارد والجزهجر  وَعجِرَف  ومن الكواكو ألتى َرَصَدها كوكبي 
أنهما أقرب إلى الشما من األرض وأنهما يظهران فقط قجبجل 
شروا الشما ومساءال بعد غروبها وأطلق المصرى الجقجديجم 
عليهما " نِْجَمتَي الصباح و نِجْججَمجتَجي الجمجسجاء" كجمجا عجرف 
الكواكو منها كوكو المريج  وأطجلجق عجلجيجه أسجم "الجحجورى 
ل كوكو المشترى وأطلق عجلجيجه أسجم "الجنِجججم  األ مر" وأيضا
الثاقو" وكوكو ُزَ ل وأطلق عجلجيجه أسجم " جورس الجثجور" 
وكوكو الجبار وأطلق عليه أسجم "سجا جو" وكجوكجو الجَحجَمجل 
وأسماهُ " الثُريا" وكوكو العقرب  كما َرَمَز المصرى الجقجديجم 
بِرموز خاصة للكواكو فمثالل َرَمَز لكوكبة الُدب األكجبجر بجعجربجة 
يجرها  صجان وكجوكجبجة الجدججاججة َرَمجَز لجهجا بجرججل مجمجدود 

 الذراعين. 
ولقد َعَرَف المصرى القديم 
النجوم وَرَصجَد تجحجركجاتجهجا 
منها النججوم الجقجريجبجة مجن 
نِجججججم الججقُججطججو الشججمججالججى 
وأطلق عليِه أسم "النجججوم 
ل  األبجججديجججة" وَرَصجججَد أيضجججا
الججكججواكججو الججخججمججسججة ألججتججى 
تظهر َكنِجوم المعة جدال فى 
السماء وأطلق عليهجا أسجم 
"النِجوم ألتى التهدأ أبجدال" 
 جججيجججُي رصجججد  جججكجججتجججهجججا 
المستمر  بين النجوم وتلك 
هى ألتى تظهجر فجى سجمجاء 
أستراليا ب كثر شد  ولمعان 
عججن وججهججورهججا فججى سججمججاء 

مصر وهى ألتى وضجعجهجا األسجتجرالجيجون فجى الجعَجلَجِم الجوطجنجى 
ألستراليا ويُسميه األسترالجيجون الصجلجيجو الجججنجوبجى ألن فجى 

 تنسيقها تَُكِون الصليو.
  
 كيفية َرْصد السماء الفَلَِكيَّة   -3
 

هناك العديد من أدوات َرْصد الجكجواكجو والجنجججوم والجمجججرات 
وغيرها مما هو فى سماء الفَلَك ألتجى أسجتجخجدمجهجا الجمجصجرى 
القديم منها جهاز الِمْرِكت وهجو عجبجار  عجن أداتجيجن تجعجمجالن 
بواسطة راِصَدين أ دهما يجعجمجل عجلجى وا جد  تجتجججه نجا جيجة 
الشمال واآلخر يعمل على األخرى وتتجه نا ية الجججنجوب فجى 
ل وبإجتياز الُمَكِون الفَلَكى خيجط الجججهجاز  ذات الوقت يعمالن معا
يتم تحديد موقعِه من األفجالك وسجاعجتجه الجفجلجكجيجة والجتجوقجيجت 

 وبياناته على أُسا معينه.     
 

 للموضوع بقية فى العدد القادم إن أراد الرب وعشنا 
 

 بقلم اآلثري الشماس/ باخوم فاخورى
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(For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men) “1 Peter  
2:15” 

 

 ( 4:٩١انا عارف اعمالك و محبتك وخدمتك ...." )رؤ"
 (1٩٤امل اذنك الى المسكين واحبه برفق ووداعه" )سير"

 

 تقريرعن الحاويه
 

ان يخطركم علما بان الحاويه قد وصلت الى جوبا مملؤه بعطايا وتقديمات شعب مؤسسه سانت مارك الخيريه، يسر مجلس اداره 
 استراليا المحب للمسيح.

 وقد تم توزيع قرابينكم وجميع محتويات الحاويه على اخوه الرب والذين استلموها بكل فرح مع الدعاء لكم بالبركه .
 ولشده االحتياج وامتداد الخدمه، نرجو أن تواصلوا مساندتكم لنا بالصاله والتبرعات النقديه النه قد بدأ العمل فى بناء مستشفى السيدة

 العذراء مريم بجوبا.
 -لذلك مؤسستكم الخيريه تتوسل اليكم بان تعضدونا فى اخد بركه هذا العمل الننا فى اشد االحتياج لتبرعاتكم النقديه:

 
 -وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى:

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

 
 .المساكين، ونتضرع اليه  بان يبارك فى هذه الخدمه وتوسيع تخومها من اجل خالص نفوس هؤالء الخدمهوفى الختام نشكر صانع الخيرات لتعضيده لهذه 

 وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.
 

 (:4١٩4من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه" )امثال"
 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو
 

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) 

 ي وبينك نبي
 

عزيزي القارئ الهنا آله نظام، ويحب  لب ب  
االرقام حتي في أسفار العهد البقبديبم يب  بد 
سفر أسمه سفر العبدد.  ونبنبيبسبتبنبا ايضبا  
تح  االرقام . واألبباء مبنبل البقبدم أ بتبمب ا 
باالرقبام وتب  بد تبفباسبيبر نبثبيبر  لب رقبام 
الم   د  في االنجيل . و ناك أعداد نامبةب  
وأعداد غير نامة . و ناك اسبرار واسبرار 
وراء االرقام الملن ر  في االنجيل بعبهبديبه 

 القديم والجديد .
 

بيني وبينك عةي المست ي الشخصي تعالي 
نهتم ش ي  باالرقام. يعني نام مر  اتناولت السن  دي، ونبام مبر  السبنب  
الجاي . نام مر  زعةت عةي حا    ايف . ونام ونام وحا ات نثير  ممكن 

 ١62احطها في االرقام. ونمان مبمبكبن اعبرف ان البعبهبد البجبديبد فبيبه 
اصحاح. إذا قريت نل اسب ع خمس اصحاحات فقط  اخةصه فبي سبنب  . 

 ي م فقط .   2١بس ل  قريت نل ي م خمس اصحاحات  اخةصه في 
 

افكار نثير  ممكن تنفعني ل  أتعامةت مع االرقام ، خص صاً ممبكبن تبببعبد 
عني الز ايمر. يمكن انا باق ل نده عةشبان بباحب  االرقبام . شب ف انبت 
ممكن تعمل ايه نمان باالرقام وأزاي نستفيد منها وابقي ق ل لي خبببرتبك 
بيني وبينك، ونل سن  وانتم طيبين. دي اول مبقبالب  فبي السبنب  البجبديبد  

لةشهداء وأول شهر اسمه ت ت. ونل سن  قبطبيب  تبحبتب ي عبةبي  4١76
شهر، وآخر شهر    شهر نسئ و   شهر ص ير خبمبسب  او سبتبه  47

 ايام حس  إذا نانت السن  بسيط  أو نبيس  . 
 

 نل سن  وأنتم طييبين .
  

 طةعت فؤاد  ر س 



 ش  2371 توت 21 اخبار االقـباط

 21 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 لقاء مع الشهداء
  

علينا أن نتخيل أن هناك إجتماع لكل الشهداء علللك  لل اان لان 
 ع الرب يسوع وأن هذا اإلجتماع يجمع  ل  ل  فل لم   ل   ل  
أجل أفباب  تعد ه فمثال    أجل أفم المسيح أو    أجلل إعلال  
الحق أو  ل  أجلل أفلبلاب كلد بلكلون نلعليلدل عل   هل  اللبلعل  
أوالجميع ولكل شهيد  وكف  ختلف ع  األخر ولكنهم جميعا لهلم 
فكر واحد وهو فكر المسيح ول  ن س رؤي  يسوع المسيح وأجلملل 

  ا فك  ل  لم أن جميعهم لهم لباس العُرس.
 ل  نا يتسائل فك  اخل  هل  ل    يلتلم فل لم   ل  يسلتلحلق أن 

 يكون شهيد؟ و ا هو بعريف الشهيد نالم هو  المسيحك؟ 
 

السؤال هنا لماذا تم استشهادهم بطرق مختلفة وما هوو دورهوم 
 فى الحياه المسيحية؟

 
نح  نعلُم ان الموت يحكك كصص  ختل ة ولك   ل كص  بختللف 
ع  اآلخري ولك   ل كصص اافتشها  لها  عنك واحد وعللليلنلا 
أن نشعر ن  لتكون لحيابنا هدف و لعلنلك فلنللخلذ اللبلعل   لنلهلا 

 فمثال. 
 

نعلم أن أول شهيد فك باريخ البشرية هو هانيل الذى كُتِال نيد أخيل  
كايي     أجل الحسد الذى  الء كلب كايي  وغار    أخي  وبملللم 
الشيطان    كلب  وعقل  وأوكع  فك الحسد والغلبلب اللذى  فلعل  
لقتل أخوه و   هذه اللحظة علليلنلا أن نلتلخليلل  شلاعلر كلللب   
الُمحب لإلنسان الذى أعد ل  ال ر وس  ما  ُ ر فك ف ر اللتلكلويل  
أن  فك نهاية  ل يو   ان   يذ ر ان  حسلنلو وكلد أعلد الل لر وس 
   أجل اإلنسان فك  ل خلقت . هذا  ا  لان يلد لد عللليل    فلك 
نهاي   ل يو  حتك يقول هذا حسنو ولالفلف بلملا ى اإلنسلان فلك 
أعمال الشر نلشكالة المختل ة وا بتسع  لتلب األرف فلك  لتلانلة 
أعمال الشر التك  فعت اإلنسان الك الخطية و ان فك أنشعها كتلل 
اإلنسان ألخي  اإلنسان وهذا العمل يمثل أكصك أعمال الشر وهلو 
كتل اإلنسان لإلنسان الذى هو أخوه    أنوه آ   وأ ل  حلواء نليلد 
كايي  أخي  و   نعدها بوالت أعمال القتل فك صورها اللملخلتللل ل  
ولك  أنشعها القتل الجسدى والذى ا يقل ع  كسول القتل النل لسل  

 والمعنوى والما ى. 
فمنهم شخلصليلة يلوحلنلا اللملعلملدان  -وفنذ ر نع  الشخصيات 

الذى كُتَِل    أجل  لم  الحق وإصرارل عللك أن ا يلتلجلاهلل أو 
يتنافك النا وس و ع  لم  ان ل  أصراره القوى نلن يقول  لللملة 

 الحق و ان ثم   لم حياب  
 -ونذ ر إحدى حاات اافتشها  الجماعية وهم أط ال نيلت للحلم 
عند ا علم هيرو س نميال  اللطل لل يسلوع فلخلاف علللك علرشل  
األرضك فا ر نقتل جميع أط ال نيت لحم وهنا يمك  أن نقلول أن 
الخوف والغبب هما الدافعان وراء هلذا اللعلملل الصلعلب وهلك 
بمثل إنا ه جماعية وهو عمل إجرا ك يحافب علي   ل اللقلوانليل  
السمائية واألرضية ولك  إ ا بل لنا فك هداء األط ال وفللللنلا َ لا 
 نب هداء ااط ال؟ و ا هك جريمتهم التك بحسب عليهم وِللَملا ا 
يقتلون؟ و ا هو  وك هم    هذا العمل الصعلب؟ وللكل  ا نلد أن 
نتذ ر وند د نلن خطة   هو خالص البشرية وأن  ل عملل هلو 
نتدنير      ول   قصد الهك وأن  ل إنسان ل  رفالة  هما  لان 
حجم  وشان  أ ان رجل أو أ رأه صلغليلر أو  لبليلر  لريل  أو 
صحك ولذلم هداء األط ال  انت للهلم رفلالل  وهلم فليلكلونلون 
 ياني  لهيرو س ولكثيري  أ ا    نلانلهلم  لخلالل ليل  وعصلاه    
وهداء األط ال فيكونون شهداء للمسيح وأن   إخلتلارهلم للهلذه 

 المهمة.
وفنلخذ نمو ج آخر    الشهداء هم بال يذ السليلد اللملسليلح وهلنلا 
فنقف أ ا هم  ثيرا ونتسلل لملا ا إفلتلهلانلوا نلحليلابلهلم و لا هلك 
  اهيمهم ع  الموت الذى  فعهم جميعا الك اافتشها  ونح  نعلم 
   بال يذ السيد المسيح اثنك عشر افتشهد إحلدى عشلر  لا علدا 
يوحنا الحبيب والذى  ان علك  قرن     اافتشها  وللكل    للم 
يسمح نذلم وهذا ليس  عناه أن  أكل    ناكك التال يذ ولك   لانلت 

 ل  رفال  واند أن يقو  نها فك صورل  ختل ة, 
 فنذ ر حاات اافتشها  فمثال:

كلتلل  هلو يلعلقلوب نل  ننلديأول شهيد    التال يذ ااثنك عشر  
علك يد هيلرو س ا لا اول شلهليلد فل  اللملسليلحليل  هلو اللقلديلس 

 افتي انوس .
 فك اليونان . Xُصلب علك صليب علك شكل حرف  أندراوس
الملقب بداوس ب  كتل  ر ك نالر اح كد رنط فك شجره وبلم يهو ا 

 ر ي  نالر اح حتك  ات.
الذى نديل ليهو ا اافخريوطك بم رجلمل  اللحلجلاره وفلك   تياس

 النهاي  كد بم كطع راف 
 بم صلب  فك نال  ال رس. فمعان القيروانك

 بم شنق  فك اليونان فيلبس
 بم طعن  نالر اح فك الهند حتك فارق الحياهبو ا 

 القك    أعلك الهيكل وضرب حتك الموت. يعقوب ان  حل ك
بم صلب   نكس الراس علك صليب علللك شلكلل صللليلب  نطرس
 .Xحرف 
 بم كتل  نعد ان ضرب نالسيف.  تك

 بم صلب  نعد بنكيس راف  وفلخ  حيا. نرثلماوس
واج  الموت نان  بلم وضلعل  فلك حلوف  لملتللل   يوحنا الحبيب

نالزيت المغلك ولك  نمعجزل نجك    الموت وهو التلميذ الوحيلد 
 الذى  ات  وب  طبيعية.

 
وهذا يُثبت نلن اإليمان المسيحك إيمان صا ق غليلر  لزيلف ولل  
فمو روحك للن س البشرية وهذا  ا  فع الرفل األطهار التبحية 
نحيابهم    أجل إيمانهم القوى ولو بل لنا فك حياه هلداء اللرفلل 
الكل ندون إفتثناء برك  ل  ا يملكون وبر وا حليلابلهلم نلكلل  لا 

 نهم     ان صيا  يلملللم  لر لب للللصليلد وهلك  صلدر  -فيها 
للرنق ل  وأفرب  ولكثيري  و نهم     ان طبيب فكان  ل بلمليلذ 
ل   صدر للرنق ولك  لكل    أببع السيد المسيح فك نهاي  األ ر 
لم يحصلوا علك شي  ا  ال وا  نصب وا نعا لة وهلذا يلد لد 
أن هذا اإليمان ل   قصد أخر غير  نيوى وكلد هلهلرت للهلم هلذه 
الروي  االهي     خالل بعا البهم وحيابهم  ع الرب يسلوع وكلد 
ههرت خالل التعا الت اليو ية حتك الصلب والدُف  وفك النهايل  
كيا ت     اا وات ليثبت الرب يسوع لهلم نللن اللملوت لليلس لل  

 فلطان علك اإلنسان نقيا ت     اا وات.
وكد أ د الرفل علك  لم وكد   ر التال يذ فك األناجليلل لليلد لدوا 
علك هذه الحقيقة وهك ان التبحية نالحياه هك طريلق اللملللكلوت 
و   يهلم ن سة فهو يُخلصها ويجدها وهنا نع     األيلات  ل  

 األناجيل التك بوضح  لم:
+ إن لم بقع حبة الحنطة ف  األرف، وبمت فلهل  بلبلقلك وحلدهلا

 1: 21)4) ت 
+    يحب ن س  يهلكها، و   يبغ  ن س  ف  هذا العالم يح ظها 

 (  12: 21 يوحنا) إلك حيال أندية
   أرا  أن يخلص ن س  يهلكها، و   يهلم نل لسل   ل  أجللل    +

 (52: 8  ر“. ) و   أجل اإلنجيل، فهو يخلصها
+    وجد حياب  يبيعها، و   أضاع حياب   ل  أجللل  يلجلدهلا 

 (  53: 21)  ت 
 

هداء الشلهلداء اللبلعل   لنلهلم   وفنذ ر البع  القليل    الكثير
    الشهداء الذي  ليس لهم حصر وا عد  فمثال: المعاصري 

القديسة رفق  وأوا ها الخمس  وهك التك بمثل اافره المسليلحليلة 
 الجميلة.

 الشهيد انانوب النهيسك -الشهيد  ارى جرجس  -الشهيد انانوب 
شلهلداء  -شلهلداء نلجلك حلملا ى  -شهداء اللكلنليلسلة اللملركسليل  

 اافكندرية
 شهداء اا يره -شهداء  افبيرو  -شهداء ليبيا  -شهداء المنيا 

 شهداء  اعش -شهداء أخميم  -شهداء الكشح  -شهداء ننك فويف 
 و ل أنبياء العهد القديم الذي  أفتشهدوا نطرق  ختل  .
 و ل كبطك يعلم الكثير والكثير هذا نع     الكثير.

 ما نعل  أن هناك صور  ختل ة لإلفتشلهلا  لليلس فلقلط الشلهلا ل 
نالد  الذى بلعلتلبلر أعلظلم أنلواع الشلهلا ه هلنلاك أشلكلال أخلرى 

 لإلفتشها  فمثال "
فنجد    يُقتل ألنة  سيحك أو ألن  ثرى لدي   لملتلللكلات ويُلحلسلد 
ألن  ا يستحق هذه الممتلكات أو  و  لكلانلة أو  لنلصلب وهلو ا 
يستحق هذا المنصب أو المكانة أو يُقتل    أجل  راهي  الغير لل  
أو يُقتل    أجل عا ات و  اهيم فافدل عند ااخري  أو يُقلتلل  ل  

 أجل إصرارهم علك عد  برك اإليمان.
 يان فمثال القديلس فليلدهلم نشلاي ن هناك ضحايا إن راء األأ ما 

الذى اُبهم نإن راء اا يان و ان نصيب  اافلتلشلهلا  وغليلره  ل  
 وشهداء التهجير     نانلهم نالقول والقهر.  -اااف    الشهداء

وشهداء القهر الن س  للرجال و هانتهم أ ا  أفرهم و ذلم شهداء 
الزل والمهان     أجل خطف البنات والسيلدات  ل  أفلرهلم  لل 
هذه أنواع    األفتشها  كد وضعوا  ثيري     المسيلحليل  فليلهلا 
ونح  ا نقصد ان اانسان يكون  تلهلاون و لتلسلاهلل ويلقلول   

را  لك نذلم ولك   ائما نذُ ُر  ائما ند د علك الشلجلاعل  ونلذللم أ
نح  ا نحب الموت ولك  ا ا  انت الشلهلا ه غليلر  ل لتلعلللة هلذا 

 جزاء عظيم فك السماء.
 

وكد ننظر نح  الك البع  ننظرات  غايره ع  حالتلهلم ونلتلسللل 
لما ا بم كتل هداء وافتحقوا ا ليل الشها ه و لا ا راى   فليلهلم 

 فك بلم اللحظ    يرى القلوب!.
ولذلم علينا أن نتذ ر  ائما نح  أنناء الشهداء    أفتهانوا نقليلملة 
الحياه    أجل المسيح وضحوا نحيابهم وند اء ثمين  غاليلة ألنلاء 
كدفي  وعلينا أن نحافظ علك هذا اإليمان الثمي  وأغلك    هلو    
يسوع المصلوب أ ا  أعيوننا ونح  ند د علك أن اإلضها  يُنَلِملك 
الكنيس  ويقويها ولذلم علك  ل    يقانل  إضطها  علي  أن يتذ ر 

كَْد َ لَّْمتُُكْم نِهذَا ِليَُكوَن لَُكْم فِ َّ َفالٌَ . فِل  اْللعَلالَلِم كول الرب يسوع. 
: 21" )يلو .«َفيَُكوُن لَُكْم ِضيٌق، َولِكْ  ثِقُوا: أَنَا كَْد َغلَلْبلُت اْللعَلالَلمَ 

( و   هنا علينا أن نسير علك  سار هداء القدفي  الملشلهلو  55
لهم نالصدق و لم  الحلق اللتلك بلجلسلدت فلك شلخلصليلة يلوحلنلا 

الللمللعللمللدان وهللو شللهلليللد الللكلللللمللة 
الشجاع ونعد بعاليم السيد المسيلح 
للللللبللشللريللة أهللهللرت شللخللصلليللة 
اإلنسان المسيحك القوى اللذى ا 
يخاف الموت فك فلللو ل  ونلحل  
ندعوا أن سنا نلن نلعليلد حسلانلتلنلا 
 رل أخرى لنرجع إلك طلبليلعلتُلنلا 
وفلو نا المسيحك اللجلمليلل  لره 
أخلرى الللك السللللوك الللملسلليللحللك 
الُمتََميز والسيره الحسلنل  وبلنل ليلذ 
وصليللة اإلنللجلليلل للنللكللون شللهللو  
وشهداء للكلمة نكل شجاعة  هملا 
 ان الُملقلانلل ألن اللعلاللم نلاكل  

 للنا وس وان الكنيسة واإلنجيل يكش وا فسا  ورياء العالم.
وهذه  انت نداي  لعلهلد و ل لهلو  جلديلد للملعلنلك اللحليلاه و لعلنلك 
اافللتللشللهللا   لل  أجللل اايللمللان وا يللمللكلل  أن نللنللسللك الشللمللاس 
أفط انوس أول الشما سة ونولس الرفول العظيم ولوكا اللطلبليلب 
و ارى  ركس الذى ُفحل فلك شلوارع اافلكلنلدريل   لل هلواء 
افتهانوا نااا     أجل حبهم للميسيح واحتسبوا أن اللملوت هلو 
رنح وكد عاشوا نهذه ااي  الجميلة " ألَنَّ ِلَ  اْلَحيَالَ ِهلَ  اْللَملِسليلُح 

 ( 12: 2 ف ." )َواْلَمْوُت ُهَو ِرْنحٌ 
و ان هذا عهد للحيال  ع المسيح نالمشاعر والم اهيلم اللملسليلحليل  
وبوالت حاات اافتشها  والتبحيي  نلكلل غلاللك وثلمليل  وهلك 
حياه اانسان هذا هو الحب االهك الذى يُبلحلك  ل  اجلللة نلكلل 

 غالك ون يس.
وكد عاش الجميع نهذا الم هو  الجميل إ ا ُ َت  ل  أجلل اللملسليلح 
هذا ليس  وت ولكن  نذرل وهذه نذرل بنلملو إللك شلجلرل ضلخلملة 
وبعطك ثمر جيد ونعد  لم شجلرل ضلخلملة بلكلون  لملللجلل للكلل 
 حتاج وهذه البذرل هك الشهداء وبختلف الشخصيات نللعلملارهلم 

 وشخصيابهم و واك هم ولك  الكل ل  لباس العُرس.
والسدال هنا الذى يطرح ن سة لما ا إختار   هلداء األشلخلاص 
ليكونوا شهداء و ا هك الص ات المشتر ة نينهم هل رأى   فيهم 
أشياء غير واضح  لكل إنسان. هل بال س    ع كلونهم وعلرف 
حبهم ل  ؟وهل راى   أن هداء األشخاص لهم وهلائلف أخلرى 
أعظم وأفبل عند أفتشها هم وهك أفبل    وجو هم فك الحياه 
واألفبل لهم ان يتقانلوا  ع ناك  الشهداء لليلقلو لوا نلدور أفبلل 
وفعال للبشري   لها    وجو هم نينهم فك الحيال؟ لست أعرف  ا 
هو  قصو        لم ولك  أنا أعلم عللم الليلقليل  أن    هلداء 
الشهداء هو البلخلور اللذى يلجلعلل شلوره اإليلملان  ائلمل   لتلقلدل 
ناإليمان ال عال وهك رائحة اللملسليلح اللذ ليلة علللك  لر اللز لان 

أن  لل والش ء العجيلب اللذى رنلط  لل هلداء الشلهلداء وهلو 
الشهداء كبلوا اآلا  نكل صوره، ا للالا  فلك حلد  ابلهلا وللكل  
ألنها عال ة الشر ة الحقيقية التك برنطهم نالسيد المسيح ل  المجد 

 الذى كبل اآلا  ألجلنا ليهبنا الحيال األندية. 
نلطلال أطل لال أنذ ر نع  هداء الشهداء اللعلظلا  اللذيل   لنلهلم 

رفبوا إنكار الرب يسوع نكل شجاعة و نلهلم  ل   لانلوا جلنلو  
نطال كد حلاوللوا إغلرائلهلم نلاللملال واللملنلاصلب أفرفان شجعان 

جلل أولكنهم رفبوا نكل شجلاعلة وفبلللوا ااا  واللملوت  ل  
الرب يسوع وآيبا  نهم كد أفتشهدوا نلطلرق غلريلبلة وعلجليلبلة 

را  لهم هذه المكان  العظيمل  لليلنلبلملوا اللك صل لوف أولك    
الشهداء لينالوا هذا المجد العظيم لما ا يا رب ؟ وفيكونون هلداء 
الشهداء شموع  بيئ  فك حياه الكثيري  فواء لالفرهم وأكارنهم 

 ولكل    بقانلوا  عهم وفك حياه  ل  سيحك. 
 

وكد  ان للشهداء رؤى عظيم  التك  انت بُعل  للهلم و لانلت للهلا 
أعظم باثير فك ن وفهم وبشجيعهم وكد  ان السلجل  واافلتلشلهلا  

 والعزنات وااا ات فك نظرهم هو ناب السماء.
ونعد أن أفتعرضنا هذا اإلجلتلملاع اللذى ضلم  لل  ل  الشلهلداء 
والذي  كد   رنا البع   نهم و ا أجمل هذا القاءالذى جمع اللرب 
يسوع  ع  ل الشهداء  نذ ان خلق   اانسان فالنتخيل للقلاء رب 
المجد  ع األنبا ونس هذا اللقاء الُم رح بلهلون فليل   لل ااا لات 
و ذلم  ع الشهيد  ارى جرجس  م بكون ال رح  والسرور اللذى 

أبلملنلك أن  -يشعر ن   ارى جرجس وال خر نهذه النعم  الكبيلره 
بكون الرؤيا كد وضحت وهو أن   ضانط الكلل وأن  لل حلد  
فك الحياه لكل البشرية هو نإ ن      و ما علمتنا اللكلنليلسلة أن 
لكل  نهم  ور فك اإليمان الملسليلحلك فلواء  لان الشلهلا ه نلاللد  
وايبا الشها ه نتحمل اإلضطها  أو الظلم أو المهان  للكلل هلواء 
القدفي  ل   ور عظيم فك بقويلة اإليلملان اللملسليلحلك أنلتلداء  ل  
الط ل الشهيد اانبا ونس وايبو القديس أنانوب إلك أ بلرهلم فلنلو 
وأن   فاحص القلوب والكلك ل   إختاره لشهدائ  ليكونون شهلو  

 ل  حسب كلبهم و شاعر حبهم للملم المسيح.
 

 و ا أجمل فماع هذا النداء    رب المجد حينما يقول:
تَعَالَْوا يَا ُمبَاَرِكي أَبِي، ِرثُوا اْلَملَُكوَت اْلوُموعَوَد لَوُكوْم ُموْنوسُ تَو ِْسويوِ  

 ( 54: 12." ) ت اْلعَالَمِ 

  بقلم عادل فهيم 
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 كل سنة وأنتى طيبة يا كنيستى يا قبطية

 ... يا خيرعطية  فخرنا ... يا حبنا يا
 كنيسة الشهداء يا قوية يا

 برة و عافيةاطول عمرك ص
 حزينة ليه يا قبطية ؟؟

 لية صعبان عليكى يا تقية  أحنا عارفين
 ةقيمرة جراحوكى ببند

 و مرات كسروا المنجلية
 وهدموا و حرقوا الكنائس النقية
 والصلبان اللى فى السما مضوية

 والقباب اللى اية فى الهندسة المعمارية
 بعضهم عايز يمحى رموزنا الدينية

 قوانين سخيفة ال تنتمى للدولة المصرية
 دى الصلبان و القباب من صفاتك يا أرثوذكسية

 حامية األرض و السما المصرية  وهى اللى
 يمس الكنيسة القبطية  حذارى... من ... َمن

 الن أبواب الجحيم لم تقوى عليكى يا فتية
 فى السما مضوية وصلبانك حتفضل

 فأنتى أم الشهداء يا أبية
 و من قديم األزل بالدم مفدية

 وبين أيادى رب الجنود محمية

 

  كلمات ميشيل جرجس



بُهُ ليَسُكَن في دياِرَك. لَنَشبَعَنَّ ِمْن َخيِر بَيتَِك، قُدِس َهيكِلَك. مز 65: 4 طوبَى للّذي تختاُرهُ وتُقَّرِ
الذكرى السنوية األولى للمرحوم

فخرى حنا
الزوج المحبوب للسيدة أليس حنا , والد كل من أيهاب وزوجته أمانى , عماد و زوجته ان , ريتشارد 

وزوجته ان.ز وجد كل من أليزابيث , ساره , مايى, ايمى, جيمس, تيموثى, ماريان, جلوريا و دانيلال حنا. و 
أخو المرحوم شوقى حنا و المرحومة سعاد حنا , عواطف مينا , رمزى حنا و المرحوم فايز و عم أوالدهم.  
يقام قداس الذكرى السنوية األولى يوم األحد 29 سبتمبر 2019 الساعة التاسعة صباحا بكنيسة القديس البابا 

Barton St, Monterey 119 كيرلس و القديس حبيب جرجس. العنوان
 أَْشُكُر إِلِهي ِعْنَد ُكّلِ ِذْكِري إِيَّاُكْم     فيلبى 1: 3

روحه هى االن فى موضع الراحة األبدية تنعم بالحياة 
أذكرنا أمام عرش هللا حتى نراك.

‘Blessed is the man you chose, and cause to approach you that he may dwell in your courts’ - Psalm 65:4

One Year Commemoration of

Mr Fakhry Hanna
Beloved husband of Alice Hanna, loving father of Ehab and his wife Amany, Emad and 

his wife Anne and Richard and his wife Ann. Adored grandfather of Elizabeth, 
Sarah, Maiee, Aimee, James, Timothy, Marianne, Gloria and Danielle Hanna. 

Admired brother of Late Shawky, Late Souad, Awatif Mina, Ramzy Hanna and 
Late Fayez and treasured uncle.

The First Year Commemoration Liturgy will be held on Sunday 29 September 
2019 at 9:00am at St Pope Kyrillos VI & St Habib Girguis Church at 119 
Barton St Monterey. ‘I thank my God upon every remembrance of you’   

Phillipians 1:3
His soul is now in the eternal place of rest, living more. 

Remember us before the throne of God until 
we see you again
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