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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

املصريون حيتشدون الستقبال الرئيس السيسى ىف نيويورك 

بابــا  الثانــي،  البابــا تواضــروس  قداســة  يواجــه 
اإلســكندرية بطريــرك الكــرازة المرقســية، منــذ 
أن وصــل إلــى ســدة الكرســي المرقســي العديــد 
أو  بقراراتــه،  الخاصــة  ســواء  الشــائعات،  مــن 
تحركاتــه الداخليــة والخارجيــة، التــي تمثــل جــزءا 
ــض أن  ــروج البع ــة ي ــه الرعوي ــن خدمت ــيا م أساس
الشــائعات التــي تطــول الكنيســة، يقــف ورائهــا 
اســاقفة مــن المجمــع المقــدس، بهــدف زعزعــة 
األرض تحــت قــدم البابــا تواضــروس الــذي يســير 
بخطــى ثابتــه نحــو احــداث تغييــر فــي طريقــة إدارة 
وعلــى  الكنيســة  تطــول  التــي  الكنيسةالشــائعات 
ــي  ــرة، تأت ــي، كثي ــا تواضــروس الثان ــها الباب رائس

فــي مقدمتهــا مــا يخــص اإليمــان األرثوذكســي، 
حيــث يتهمــه البعــض بأنــه ينــول منــه، فيمــا تخطــى 
الشــخصية،  حياتــه  إلــى  العقيــدة  حــدود  األمــر 
بدايــة مــن غرفــة نومــه، والحمــام الخــاص، حتــى 
ــي  ــراء قصــور ف ــات بش ــى اتهام ــر إل وصــل األم
ــو  ــل ه ــار القالق ــا أث ــرز م ــل أب ــة ولع دول خارجي
شــائعة وجــود انقســامات داخــل المجمــع المقــدس، 
ــو  ــه، وه ــروس نفس ــا تواض ــد الباب ــركات ض وتح
ــاقفة  ــن اس ــن م ــات تضام ــة بيان ــه مجموع ــا قابل م
لهــم وزنهــم فــي المجمــع المقــدس الكنيســة ال تقــف 
ــائعات،  ــن ش ــا م ــا يطوله ــام م ــدي أم ــة األي مكتوف
حيــث يتصــدى المركــز اإلعالمــي للكنيســة القبطيــة 

األرثوذكســية، والرجــل األول فيــه القــس بولــس 
ــل  ــة ني ــم المتحــدث باســم الكنيســة، ألي محاول حلي
مــن اســم وســمعة الكنيســة . القــس بولــس حليــم يــرد 
ــن  ــائعات م ــة ش ــى اي ــل عل ــل التأوي ــات ال تقب ببيان
شــأنها احــداث بلبلــة في الوســط الكنســي، كما يفوت 
ــث  ــتقطاع أحادي ــد اس ــن يري ــى كل م ــة عل الفرص
ــن  ــا م ــر موضعه ــي غي ــتخدامها ف ــرك واس البطري
خــالل نشــر كلمــات البابــا نصــا وفيديوهــات البابــا 
ــراف  ــن االنج ــذر م ــه يح ــي نفس ــروس الثان تواض
وراء مــا يــروج مــن أكاذيــب وشــائعات، باألخــص 
مــا يتــردد علــى السوشــيال ميديــا وقــال البابــا 
تواضــروس السوشــيال ميديــا دائمــا هائجــة والذيــن 

ــم  ــاج والتعالي ــذا الهي ــون ه ــن يفعل ــم م ــون ه يتكلم
ثابتــة داخــل الكنيســة مــن قــرون وإيماننــا وعقيدتنــا 
الكنيســة وقانــون اإليمــان  فــي  ثابــت  والهوتنــا 
يحــدد كل شــيء وأكــد البابــا تواضــروس فــي أكثــر 
مــن مناســبة، أن الحــروب تقــوي الكنيســة، فرغــم 
ــر إال  ــدو الخي ــرها ع ــي ينش ــة الت ــائعات الكاذب الش
ــى شــعب  ــه إل ــد أحاديث ــي أح ــو وف ــة تنم أن الكنيس
الكنيســة فــي الواليــات المتحــدة قــال البابــا مشــككا 
ــة  ــاك، خاص ــعبه هن ــل لش ــي تص ــار الت ــي األخب ف
فيمــا يخــص أوضــاع األقبــاط فــي مصــر «األخبــار 

ــة   ــم مقلوب ــدي األطلنطــي تجيلك ــا تع ــة م لغاي

ــة  ــر القديس ــهد دي ــية، ش ــان كنس ــم وألح ــط تراني وس
دميانــة ببــرارى بلقــاس بمحافظــة الدقهليــة، رســامة 
ــة  ــد بمدين ــر جدي ــة أســترالية لتســكينها بدي أول راهب
ســيدني، كأول ديــر راهبــات خــارج مصــر يتبــع 
الطائفــة األرثوذكســية، وذلــك خــالل مراســم رســامة 
عــدد مــن الراهبــات بالديــر.. ترأس مراســم وصلوات 
الرهبنــة األنبــا ماركــوس، مطــران دميــاط وكفــر 
ــة،  ــة دميان ــر القديس ــس دي ــرارى، ورئي ــيخ والب الش
واألنبــا دانييل أســقف ســيدنى، واألنبــا صليب مطران 
ميــت غمــر، واألنبــا كــراس أســقف المحلــة، واألنبــا 
ديمتريــوس أســقف ملــوي، كمــا حضــر المراســم 
وألول مــرة ٦ رئيســات أديــرة راهبــات بالقاهــرة 
والصعيــد، كمــا حضــرت األم كاتريــن رئيســة ديــر 
ســيدنى، والتــى أكــدت أن الراهبــة التــي يتــم رســامتها 
اليــوم هــي أول راهبــة تنضــم لديــر ســيدنى، والــذى 
تــم إنشــاؤه منــذ عاميــن. وكانــت طالبــة الرهبنــة 
األســترالية، وتدعــى كاتــى، تركــت موطنهــا األصلي 
ــع األم  ــة م ــة الدقهلي ــى محافظ ــاءت إل ــتراليا وج أس
ــتعداد  ــام، لالس ــدة أي ــذ ع ــر من ــة الدي ــن رئيس كاتري
لمراســم الرهبنــة، واختــار لهــا األنبــا ماركــوس 
مطــران دميــاط وكفــر الشــيخ والبــراري ورئيــس دير 
القديســة دميانــة اســم رهبنــة جديــد وهــو أليصابــات، 
وهــو االســم الــذي ســتقضى بــه باقــى حياتهــا داخــل 
ــدة األرثوذكســية ويؤكــد  ــق العقي ــر بأســتراليا وف الدي
األنبــا ماركــوس أنــه يتــم اختيــار أســماء جديــدة 
ألنهــا  الرســمية،  أســمائهن  بخــالف  للراهبــات 
تخلــت عــن حياتهــا القديمــة بــكل مــا فيهــا مــن اســم 
ومعامــالت وشــخصية لتبــدأ حيــاة جديــدة داخــل الدير 
بــروح جديــدة واســم جديــد ويتــم اختيــار االســم مــن 
أســماء القديســين في الكنيســة أو من الشــخصيات من 
الكتــاب المقــدس، ويهمنــا أن الراهــب والراهبــة يأخــد 
اســم قديــس ويكــون هنــاك حيــاة وتعلــم وعالقــة مــع 
هــذا القديــس. وأشــار األنبــا ماركــوس إلــى أن رســامة 

راهبــة أســترالية بديــر القديســة دميانــة ببلقــاس ألول 
مــرة لهــا أســباب، قائــال، فــي تصريحــات للمصــري 
اليــوم، هنــاك ديران للفتيات بســيدنى يتبعــان مطرانية 
ســيدنى بأســتراليا كأول ديــر للراهبــات، ولكــن حتــى 
اآلن لــم يتــم تســكين أحــد بهمــا رغــم إنشــائهما منــذ 
عاميــن، وبالتالــى لــم تســجلهما الكنيســة رســميا ألن 
اإلعمــار بالبشــر أساســي لالعتــراف، ولذلــك تــم 
إيفــاد رئيســة الديــر مــن راهبــات ديــر القديســة دميانة 
إلعمــار الديــر، واليــوم تمــت رســامة أول راهبــة 
بــه كنــواة لإلعمــار وبعــد االعتــراف الرســمى ســيتم 
ــة  ــر القديس ــن دي ــا ع ــر نهائي ــات الدي ــتقالل راهب اس
دميانــة وانفــردت المصــري اليــوم بحضــور مراســم 
ــات جــدد مــن  ــة األســترالية و۷ راهب رســامة الراهب
طالبــات الرهبنــة بديــر القديســة دميانةوبــدأت مراســم 
ــف  ــة والنص ــي الرابع ــى ف ــات الثمان ــيم الراهب ترس
صباحــا عقــب انتهــاء صــالة التســبحة مباشــرة، حيث 
رقــدت الفتيــات الثمانــى بمالبســهن الرصاصــى على 
ــم وضــع ســياج مــن األخشــاب مرفوعــا  األرض وت
عــن األرض حولهــن ثــم تمــت تغطيتهــن بغطــاء 
أبيــض لتبــدأ صــالة الجنــازة عليهــن، حيث يتم تشــييع 
ــزى  ــس جنائ ــي طق ــم ف ــن العال ــات م ــن الفتي جثامي
ــترط  ــى تش ــة، والت ــع الرهبن ــدة م ــاة جدي ــدأن حي لتب

ــاري. ــر االختي الزهــد والفق

بالكنيســة  بأســتراليا  ســيدني  إيبارشــية  تواصــل 
القبطيــة األرثوذكســية، احتفالهــا باليوبيــل الذهبــي 
تأســيس اإليبارشــية، تحــت رعايــة األنبــا  علــى 
ــي  ــل ف ــا دانيي ــارك األنب ــيدني وش ــقف س ــل أس دانيي
احتفاليــة اإليبارشــية باليوبيــل الذهبــي علــى تأسيســها   

الســبت۲۱ بحضــور عــدد 
العامــة  الشــخصيات  مــن 

بســيدني بأســتراليا.

اعتمــد البرلمــان المحلــي فــي واليــة نيو ســاوث ويلز، 
األكثــر ســكانا فــي أســتراليا، قانونــا يبيــح اإلجهــاض، 
لتصبــح الواليــة األخيــرة فــي البــالد التي تســمح بذلك 
جــرى اعتمــاد القانــون فــي مجلــس نــواب الواليــة بـــ 
۲٦ صوتــا مقابــل ۱٤ صوتــا، األربعــاء ويمكن إنهاء 

الحمــل ، بموجــب ذلــك القانــون، فــي األســبوع الـ ۲۲ 
ــح  ــة تبي ــان وكانــت الوالي ومــا بعــده، إذا وافــق طبيب
اإلجهــاض فــي الســابق إذا رأي األطبــاء أن اســتمرار 
الحمــل يشــكل خطــرا علــى الصحــة البدنيــة أو العقلية 

للشخص

ــى  ــتبيانًا عل ــدس اس ــع المق ــكرتارية المجم ــرح س ط
الكــرازة  وكنائــس  بإيبارشــيات  الكهنــة  اآلبــاء 
المرقســية، وكذلــك الخــدام والخادمــات، بشــأن عمليــة 
ــه باألطــراف  ــئولياته، وعالقات ــن ومس ــار الكاه اختي
الخدميــة المختلفة، وكذلك أســاليب المســاءلة والتقييم، 
ــع  ــكرتارية المجم ــن س ــادر ع ــان ص ــي بي ــك ف وذل
للرتــب الخادمــة بالكنيســة وأوضــح المجمــع المقــدس 
فــي بيانه:»أنــه حرًصــا مــن المجمــع المقــدس علــى 
إشــراك اآلبــاء الكهنــة والخــدام والخادمــات فــي 
مناقشــة الموضوعــات المطروحــة علــى ســيمنار 
المجمــع المقــدس لهــذا العــام، تجــري ســكرتارية 
المجمــع المقــدس تحــت إشــراف نيافــة األنبــا دانيــال 

المقــدس،  المجمــع  وســكرتير  المعــادي  أســقف 
اســتطالع الــرأي حــول دور األب األســقف نحــو 
ــاء الكهنــة بدايــة مــن اختيارهــم وإعدادهــم لهــذه  اآلب
الخدمة الجليلة، وعالقتهم باآلباء األســاقفة والمشــاكل 
ــوا ســببًا  التــي يقابلونهــا والمشــاكل التــي ربمــا يكون
فيهــا، وأســاليب المســاءلة والتقييــم مــن خــالل عــدد 
ــة  ــدس باإلجاب ــع المق ــب المجم ــاور وطال ــن المح م
https:www. ،علــى كافــة التســاؤالت المطروحــة
surveymonkey.comrAR-Bishop-

ــات  ــاألراء واالقتراح ــة ب Priest-Relation مرفق
ــي ــك التال ــى اللين عل

فــى الســادس مــن اكتوبــر مــن كل عــام تحتفــل مصــر 
ــا  ــم انتصــارات قواتن ــة باعظ ــا وحكوم ــعبا وجيش ش
المســلحة فــى العصــر الحديــث حيــن خــاض الجيــش 

ــر ارض  ــة لتحري ــة الحربي ــم معارك المصــرى اعظ
ســيناء الغاليــة مــن براثــن االحتــالل االســرائيلى 

يلتقــي الحبــر الجليــل االنبــا رافائيــل أســقف عــام 
كنائس وســط القاهرة شــعب وكهنة إيبارشــية ســيدني 
باســتراليا قبــل زيارتــة المرتقبــة ألــى مدينــة ملبــورن 
ــي لتأســيس الكنيســة  ــل الذهب ــال باليوبي ــادة االحتف لقي
القبطيــة يــوم األحــد ۳ نوفمبــر القــادم طبقــاً للبرنامــج 

اآلتــي.
أكتوبــر _ أجتمــاع خــدام بكنيســة  األربعــاء ۳۰ 

الســاعة ۷:۳۰ مســاء . القديســة دميانــة 
كهنــة  أجتمــاع مجلــس  اكتوبــر –  الخميــس ۳۱ 
ايبارشــية ســيدنى عقــب القــداس االلهــى صباحــاً 
بكنيســة القديســة العــذراء والقديــس ابــى ســيفين , 
ــى ۸:۰۰ اجتمــاع عــام باللغــة  ومســاء مــن ٦:۳۰ ال

العربيــة يليــه اجتمــاع الشــباب باللغــة االنجليزيــة 
بكنيســة المــالك ميخائيــل واالنبــا بيشــوى .

الجمعــة ۱ نوفمبــر – القــداس اإللهــي صباحاً بكنيســة 
ــاعة  ــن الس ــام م ــاع ع ــس واجتم ــار مرق ــس م القدي
ــاع  ــاء اجتم ــاعة ۱:۰۰ م , ومس ــى الس ۸:۳۰ ص ال
عــام بالغــة العربيــة مــن الســاعة ۷:۰۰ م إلى الســاعة 
۸:۳۰ م يليــة اجتمــاع الشــباب باللغــة االنجليزيــة 

بكاتدرائيــة القديســة العــذراء والقديــس مــار مينــا .
ــوم الروحــي بكنيســة  ــادة الي ــر – قي الســبت ۲ نوفمب
ــن الســاعة ۸:۰۰  ــوال م ــا ب ــوس واالنب ــا أنطوني االنب

ص إلــى الســاعة ۱:۳۰ م

ــس  ــتقبال الرئي ــكا، الس ــى أمري ــة ف ــدت الجالي احتش
السيســى ودعــم وتأكيــد تأييدهــم لرئيــس للجمهوريــة 
تمهيــدا  بنيويــورك  إقامتــه  لمحــل  لــدي وصولــه 
للمشــاركة فــي الــدورة رقــم ۷٤ للجمعيــة العامة لألمم 
المتحــدة وقــد هتفــت الجاليــة المصريــة بعبــارات دعم 
للجيــش المصــرى والرئيــس السيســى مــن داخــل 
حافــالت ضخمــة تجــوب شــوارع نيويــورك قائليــن 
: «معــاك وبنحبــك يــا سيســى وبندعــم جيشــنا تحيــا 
ــالم  ــل األع ــالت تحم ــألت حاف ــا إمت ــر « ، كم مص

المصريــة تجــوب شــوارع نيويــورك تهتــف عبــارات 
ــش المصــرى ــس السيســى و الجي ــة للرئي داعم

الشباب في مواجهة التحديات
 ص ٥ 

يا� بدد مشورة أخيتوفل  
ص ۷

صيادي الناس 
ص ۲  

العدد القادم ۱۷ نوفمبر ۲۰۱۹
أخر موعد إلرسال المقاالت  

 ۱۱ نوفمبر   ۲۰۱۹.

۹ بابه ۱۷۳٦ ش 
۲۰ أكتوبر  ۲۰۱۹ م 
إصدار أول : العدد ۱٥۱
إصدار ثاني : العدد ۱٥۳

القديسة دميانة ببلقاس يرسم أول راهبة أسترالية للبدء في إعمار دير بسيدني إيبارشية سيدني تواصل احتفالها باليوبيل الذهبي لتأسيسها

...وأستراليا تبيح اإلجهاض.. بشروط

طرح استبيان حول رأي الكهنة في آليات اختيار الكاهن

مصر تحتفل بالذكرى ال ٤٦ لنصر اكتوبر ۱۹۷۳

االنبا رافائيل يلتقي أبناء وكهنة إيبارشية سيدني

بابــا  الثانــي،  البابــا تواضــروس  قداســة  ــم األرثوذكســية، والرجــل األول فيــه القــس بولــس فــي مقدمتهــا مــا يخــص اإليمــان األرثوذكســي، يواجــه  ــاج والتعالي ــذا الهي ــون ه ــن يفعل ــم م ــون ه يتكلم
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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  
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BSB 062 196 
Acc No 10576855 

 
 ) ويمكن طل  إيصال بالقيمة المرسلة (           

† 
 4500لوقا  ال تخف من االن تكون تصطاا الناس.... ""

 
ان خدمة ابائنا الرسل األطهار خدمه جليله، ونتذكر كلمات معلمنا 

..." مقت ها نحن قد تركنا كل شقيء وتقبقعقنقا بطرس الرسول " 
وكل شئ تالمل األمور الماايقة والقروحقيقة والقنق قسقيقة،  24049

ومن هذه األمور التي تركها اآلباء الرسل، بل تركها كل من اعقى 
 الي خدمة الرب،  وكل من صار من قطيع الم ديين والمخلصين.

 
+ آام  بونا األول، بعد  خقذ وصقيقة مقن القرب ولقم يقحق ق  هقذه 
الوصية،إختبأ من هللا خوفاً.  كسر الوصية وعمل الخطي ة تجعلقنقا 
نخاف من مواجهة هللا، والرب انقذنا من هذا الخوف إذ بقتقجقسقده 
وصلبه وموته عنا حمل جميع خطايانا، فلم يعد هنا  شي اً يخي نا، 
وفتح لنا الطريق لكي نلتقي به ويكون لنا شركة معه ويقكقون هقو 
معنا كل األيام إلي إنقضاء الدهر، وصارت عقالمقة حقبقنقا لقه هقي 
ح   وصاياه والعيش بها مهما كانت التحديات. فمن يح   وصايا 

 هللا ويكون  ميناً فيها ال يخاف.
 

+ قايين  ول قاتل في تاريخ البالرية، بعد حسد  خوه البار هقابقيقل 

ً فقي األر   وقام عليه وقتله، تملكه الخوف وصار تائهاً وهقاربقا
ولم يجد راحة، هكذا كل من ال يح   خاه ومن يسقمقح بقأن يقولقد 
الحسد والحقد والكراهية في قلبه ستكون نتيجته القتقل ويقعقققبقهقا 

من ال يحق  اخقاه يقبقق فقي القمقوت، كقل مقن ...  الخوف القاتل "
ولقذا حقيقنقمقا   40، 4101يو  4..." يبغ  اخاه فهو قاتل ن س

جاء هللا الينا جاء في ملء المحبة واعينا جميعاً الي القمقحقبقة فقي 
  401يقو4"  .ومن ال يح  لم يقعقرف هللا الن هللا مقحقبقة  قداسة "

ال خوف في المحبة بل المحبة القكقامقلقة فبالمحبة ال نخاف شي اً " 
 4401يو 4..." تطرح الخوف الى خارج

النق  يقوم "...    + الموت مخيف ومرع  منذ  ن سمقع  بقونقا آام
كان يخاف الموت ول   القمقوت 4402" ت  تأكل منها موتا تموت

 ن يقكقون سقيقداً  همع  ن هللا خلقة علي صوره حسنة جداً و عطقا
علي الخليقة ولكن ظل الموت يرعبه ويقخقيق قه، وصقار القتقهقديقد 
بالموت يخيف ويرع  مثلما هدات الملكة الالريرة إيزابل القنقبقي 
العظيم إيليا فهرب خائ اً من تهديد القمقوت، والقي األن نقجقد كقل 
إنسان يخاف الموت وكل شرير يهدا  خاه بقالقمقوت. ولقكقن جقاء 
السيد المسيح لة المجد ليغل  الموت، بل كما تعبر التسبقحقة يقزل 
الموت ويهينه وبالقوة يصقر   يقن شقوكقتق  يقا مقوت، ويقعقطقي 
سلطان الحياة األبدية لقديسية، فهو القذ  بصقوتقه األلقهقي نقاا  

فخرج حياً بعد موتة بأربعة  يام، وهو الذ  اعطي  هلعازر من قبر
انا هو القيامة والحياة.من آمن بي ولقو مقات   الوعد األلهي  " ...

والقذ   20044" يقو فسيحيقا
وال    مققرنققا بققأن ال نققخققاف "

تخافوا من الذين يقتلون الجسد 
ولكقن القنق قس ال يقققدرون ان 

 24045..." مت يقتلوها

مع السيد القمقسقيقح لقه القمقجقد 
وفققي الققمققسققيققحققيققة قققد تققركققنققا 
الخوف، مع هللا نتمتع بالمحقبقة 
األبوية من خالل حياة مقققدسقة 
سامية سمائية ال تعرف خقوف 
العبيد  و األشرار. ومع األخقوة 
نققدم مقحقبقة نقققيقة هقي  قمقرة 
الروح القدس الساكن والعقامقل 
فينا.  وفي العالم نقققدم شقهقااة 
حية هلل، فنحن شقهقوااً لقه فقي 

كل مكان ومع كل احد ونالهد بعقظقم ققوة ال تقعقرف القخقوف ألن 
سيرتنا هي في السماويات ومسكننا  بدياً وإلهنا وملكنا هو الققاار 

 علي كل شئ وضابط الكل.
 

 القمص تاارس سمعان
 2549 كتوبر 
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 7  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 تكليف  هللا  لخدامه 

 
عندما يكلف هللا شخص معين بخدمة معععيعنعة  عا  
سوف يكون مع هذا الشخص بالتاكيد ولن يعتعهكع   

 وسوف يعوض  أضعاف أضعاف.
 

بنعمة الرب اريد ان اذكر كيف كلف الرب خدامهه 
أنبياء عظماء بالخدمة واعهذهوروا عهل الهخهدمهة 
 وبعد حوار مع هللا وافقوا علي القيام بالخدمة:

 
: لقد كلف هللا القديه يونان بالعذهعال لعنعيعنعو  1-1

المدينة العظيمة مهتيعن  ف عا العتعكعلعيعف ا و  
ونفذ التكليف الثاني بعد ان تعهض الي تجهبتين : 
تجهبة هيجان البحه عندما كان يونان هعافبعا معن 
وج  هللا , وتجهب  الحوت الذ  اعده هللا إلبعتع   

 يونان . نتابع الوحي :
:" وصهار قهوا الهرب الهي يهونهان بهل امهذها  2-6: 6يونان نقهأ 

قائال :" قم اذهب الي نينو  المدينة العظيمة , وناد عليها , النه قد 
 صعد شرهم امامي ".  

:" ثم صار قوا الرب الي يونان ثانية قائال : " 2-6: 7يونان نقهأ 
قم اذهب الي نينو  المدينة العظيمة , وناد لهها الهمهنهادات الهذهي انها 

 مكلمك بها ".
 
وهنا أود أن أسهد قصة بنفس المعني حعدتعب بعيعن هللا وبعيعن :   6-2

موسي النبي العظيم الذ  اعتذف من العخعدمعة العتعي قعهفهعا لع  هللا , 
اعتذف خمس مهات وليس مهة واحدة  قط كيونان . هللا لعديعة خعبعهة 
فائعة  ي معالجة تههل خدامة من الخدمعة    عتعهعهل يعونعان لعيعس 
ا و  بل كان هنا تههبا من الخدمة بواسطة موسي وكان اصعب من 
تههل يونان ,  ن موسي دعي لكي ينقذ شعب  , وتههل , اما يعونعان 
 لقد دعي لكي ينقذ شعب اممي غيه شعب  وتههل . نعقعهأ معا يعقعولع  

 الوحي ا لهي  ي الكتال المقدس :
:" ثم قاا :" انا اله ابيك , اله ابراهيم والهه 61-1: 7خروج نقهأ  

اسحق واله يعقوب ". فغطي موسي وجهه النه خاف ان ينظر الهي 
هللا . فقاا الرب :" انهي قهد رأيهذ مهولهة شهعهبهي الهو  فهي مصهر 
وسمعذ صراخهم مل اجل مسخريهههم . انهي عهلهمهذ اوجهاعهههم , 
فنزلذ النقوهم مل ايد  المصرييل , واصعدهم مل تلك االرض الي 
ارض جيدت وواسعة , الي ارض تفيض لبهنها وعسهال , الهي مهكهان 
الههكههنههعههانههيههيههل والههحههيههزههيههيههل واالمههوريههيههل والههفههر يههيههل والههحههويههيههل 
واليبوسييل . واالن هوذا صراخ بني اسرائيل قد اتي الي , ورأيهذ 
ايضا الضيقة الذي يضايقهم بها المصريون , فاالن هلم فارسلك الي 

 فرعون , وتخرج شعبي اسرائيل مل مصر ".
 
نهيد ا ن ان نسهد كيف اعتذف موسي من هللا خمس مهات متعتعالعيعة  

 و ي كل مهة كان هللا يجاوبة بان يعطي  ح  لموضو  اعتذافه .
 

:" فقاا موسي هلل :" مهل  66:  7خروج وفد  ي  االعذوار االوا:
انا حذي اذهب الي فرعون , وحذي اخرج بني اسهرائهيهل مهل مصهر 

:" فقهاا :" انهي اكهون مهعهك , 62:  7خروج  ي  وكان الحل  ؟".
وهوه تكون لك العالمة اني ارسلذك : حهيهنهمها تهخهرج ال هعهب مهل 

   مصر , تعبدون هللا علي هوا الجبل ".
 

:" فقاا موسي هلل :" هها 67: 7خروج وفد  ي  االعذوار الزاني :
انا اتي الي بني اسرائيل واقوا لهم : اله ابائكم ارسلني اليكم . فاذا 

: 7خروج  ي  كان الحلو  قالوا لي: ما اسمه ؟ فماذا اقوا لهم ؟".
:" فقاا هللا لموسي :" أهيه الو  أهيه ". وقاا :" ههكهوا 61-61

تقوا لبني اسهرائهيهل : أههيهه ارسهلهنهي الهيهكهم ". وقهاا هللا ايضها 

لموسي :" هكوا تقوا لبني اسرائيل : يهوه اله ابائكم , اله ابراهيم 
واله اسحق واله يعقوب ارسلني اليكم . هوا اسمي الي االبهد وههوا 

 ذكر  الي دور فدور ".
 

:" فأجاب موسي وقهاا :" 6:  1خروج وفد  ي  االعذوار الزالث :
ولكل ها هم ال يصدقونني وال يسمعون لقولي , بهل يهقهولهون : لهم 

:" فهقهاا لهه 9-2:  1خهروج  عي  فهكهان الهحهل  يظهر لك الرب ".
الرب :" ما هوه في يدك ؟". فقاا:" عصا ". فقاا :" اطرحها الي 
االرض ". فطرحها الي االرض فصارت حية , فهرب موسي منها . 
ثم قاا الرب لموسي :" مهد يهدك وامسهك بهونهبههها ". . فهمهد يهده 
وامسك به , فصارت عصا في يده . " لكي يصدقوا انه قد ظهر لهك 
الرب اله ابائهم , اله ابراهيم واله اسحق واله يعقوب ". ثم قاا لهه 
الرب ايضا :" ادخل يهدك فهي عهبهك ". فهادخهل يهده فهي عهبهه ثهم 
اخرجها , واذا يده برصاء مزل الزلج . ثم قهاا لهه :" رد يهدك الهي 
عبك ". فرد يده الي عبه ثم اخرجها مل عبه , واذا هي قهد عهادت 
مزل جسده . " فيكون اذا لم يصدقوك ولهم يسهمهعهوا لصهوت االيهة 
االولي , انهم يصدقوا صوت االية االخيرت. ويكون اذا لهم يصهدقهوا 
هاتيل االيذيل , ولم يسمعوا لهقهولهك , انهك تهأخهو مهل مهاء الهنهههر 
وتسكب علي اليابسة , فيصير الماء الو  تأخوه مل النهر دما علي 

  اليابسة ".
 

:" فقاا موسي للرب :"  61:  1خروج وفد  ي  االعذوار الرابع :
اسذمع ايها السيد , لسذ انا صاحب كهالم مهنهو امه  وال اوا مهل 
 ام  , وال مل حيل كلمذ عبدك , بل انا ثهقهيهل الهفهم والهلهسهان ".

:" فقاا له الرب :" مهل صهنهع 62-66:  1خروج  ي  وكان الحل
لالنسان فما ؟ او مل يصنع اخرس او اصم او بصير او اعمي ؟ اما 
 “ هو انا الرب ؟ فاالن اذهب وانا اكون مع فمك واعلمك ما تذكلم به

 
:" فهقهاا :" 67:  1خهروج وفد  عي  االعذوار الخام  واالخير :

خهروج  عي  وكان الحهلاسذمع ايها السيد , ارسل بيد مل ترسل ". 
:" فحمي غضب الرب علهي مهوسهي وقهاا :" الهيه  61-63:  1

هارون الالو  اخاك ؟ انا اعلم انه هو يذكلم , وايضا ها ههو خهارج 
السذقبالك . فحينما يراك يفرح بقلبه , فذكلمه وتضع الهكهلهمهات فهي 
فمه , وانا اكون مع فمك ومع فمه , واعلمكما ماذا تصنعان . وههو 
يكلم ال عب عنك . وهو يكون لك فما , وانذ تكون له الها . وتأخهو 

 في يدك هوه العصا الذي تصنع بها االيات ". 
هنا صمب موسي ولم يجاول واقتنع بان يقوم بالمهمة التي كلعفع  هللا 

 بها .
 
: افيد ان اذكه مثا  تالثا  حد الخدام العظماء وهعو معن انعبعيعاء 1-3

هللا والذ  عندما كلف  هللا بالخدمة اعتذف باسلول يوحي بان  ضععيعف 
وقا  للهل ان  ولد.  الخادم والنبي العظيم هعو افمعيعا العنعبعي . نعقعهأ 

:" فكانذ كلمة الرب الي قائال:" قهبهلهمها 61-1:  6ارميا النص  ي 
صورتك في البطل عرفذك , وقبلما خهرجهذ مهل الهرحهم قهدسهذهك . 
جعلذك نبيا لل عوب . فقلذ :" اه , يا سيد الرب , اني ال اعرف ان 
اتكلم الني ولد ". فقاا الرب لي :" ال تقل اني ولد , النهك الهي كهل 
مل ارسلك اليه توهب وتهذهكهلهم بهكهل مها امهرك بهه . ال تهخهف مهل 
وجوههم , الني انا معك النقوك , يقوا الهرب ". ومهد الهرب يهديهه 
ولم  فمي , وقاا لي الرب :" ها انا قد جعلذ كالمي فهي فهمهك . 
انظر قد وكلذك هوا اليوم علي ال عوب وعهلهي الهمهمهالهك , لهذهقهلهع 

 وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس ".
 

ولنا هنا بهعهض الهدروس الهههامهة فهي مهعهامهالت هللا مهع االنسهان 
 وال عوب وهي كاالتي :

عندما يكلف هللا شخص معين بخدمة معينة وحتي ولو كانب العدععوة 
لنوا  نعمة الكهنوت , او الههبنة يجب علي ا نسان ان   يتعهعهل , 

  ا  سوف يكون مع هذا الشخص بالتاكيد ولن يتهك  .
 

 ي تعامل هللا معع ا نسعان 
الذ  يدعوه لعلعخعدمعة يعقعوم 
هللا بععتععشععجععيععع هععذا الععخععادم 
ويععقععو  لعع  ا شععيععاء الععتععي 

,  علعقعد قعا  هللا  تفهح قلبع 
لموسي عندما تكمل الخدمة 
سوف يعبد الشعب هللا علعي 
هععععذا الععععجععععبععععل وسععععوف 
يععتععخععلععصععون مععن عععبععوديععة 

  هعون .
 

هللا  ي تععامعلع  معع العخعدام 
يععكععون  ععويععل ا نععاة جععدا 
ويجاول علعي كعل تسعا   
وبل يقوم بعععمعل اكعثعه معن 

ذلك للخادم  هو يسنده با يات وبعمل النعمة وبالقوة ا لهية . هعنعا   
 عهعنعام امعثعلعة  يجب علي الخادم ان يتكبه ابدا , وا  سوف يسعقعط .

كثيهة لخدام تكبهوا وسقطوا مثل ديوتهيفوس الذ  ذكهه ماف معلمعنعا 
:" كذبذ الي الكنيسة , 61-9يوحنا  7يوحنا الحبيب  ي فسالت   ي 

ال يقبهلهنها .   –الو  يحب ان يكون االوا بينهم   –ولكل ديوتريفوس 
مل اجل ذلك , اذا جئذ فساذكره باعماله الذي يعملها , هاذرا علينها 
باقواا خبيزة . واذ هو غير مكذف بهوه , ال يقبل االخهوت , ويهمهنهع 

 ايضا الو  يريدون , ويطردهم مل الكنيسة ".
 

 ي تعامل هللا مع خدام  يحب ان يه   يهم ا يمان القو  ,  لقعد قعا  
هللا لموسي مد يدم وامسك الحية  من ذنبهعا وهعذا خعطعه جعدا , بعل 
مميب .  الحية تمسك دائما من فأسعهعا ولعيعس معن ذنعبعهعا . معوسعي 

 الخادم ا مين مسك الحية من ذنبها بكل ايمان ولم يخف .
 

هللا  ي تعاملة مع خدامة   مانع لدي  ان يستعين الخادم بخادم اخعه , 
 لقد امه هللا موسي بان يسعتعععيعن بعهعافون اخعيع  لعكعي يسعاععده  عي 

.  عالعخعادم   يسعتعطعيعع ان يعقعوم بعالعخعدمعة  الخدمة . وهذا فائع حقا
بمفهده ,  ا مه اعظم من  وحده وهنا افيد ان اذكه ما قعالع  العععظعيعم 

:" انك تكهل انهذ وههوا ال هعهب 61: 61خروج يثهون لموسي  ي 
الو  معك جميعا , الن االمر اعظم منك . ال تسهذهطهيهع ان تصهنهعهه 

 وحدك ".
 

هللا  ي معاملت  مع خدام    يهم  سنهم او عمههم , العمعهعم انعهعم   
 قلد كان افميا النبعي ولعد يخا وا وا هم ان يقبوا ان يكون هللا معهم . 

صغيه عندما كلف  هللا بالخدمة وكانب خدمة شاقة وصعبع  لعلعغعايعة , 
ولكن هللا كان مع  ولمس  ي  وجعل الك م الذ  يهيعد ان يعقعولع  هللا 

 . ي  م افميا النبي العظيم
 

بعد ان علمنا سمات هللا  ي معام ت   العمعتعععددة, نعتعيعه  العيع  ان 
يحفظنا  ي اسم  القدوس الي النفس ا خيه ويعععيعنعنعا ععلعي خع   
نفوسنا بشفاعة والدة ا ل  القديسة الطاههة مهيم والدة ا ل  و لعبعات 
جميع القديسين , كما نسأ  هللا ان يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام السعاهعه 
عنا ال ا باء وفاعي الهعاة حيهة صاحب الغبطة والقداسة العبعابعا 
المعظم ا نبا تواضهوس الثاني  بابا ا سكندفية وبطهيهم العكعها ة 

, وكذلك يديم علينا حياة ا كليهوس وكل القديسين  111المهقسية ا  
وينفعنا ببهكتهم .  لهنا كل المجد والكهامة والمجد والعزة والسلطان 

 الي ا بد امين .
 

 صلوا عني يا ابائي واخوتي .
 

االنبا دانييل \ بنعمة هللا اسقف المدينة المحبة للمسيح سيدني 

 باسذراليا وكل توابعها.

 
 كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكينسنجتون

" ( 53: 2صم 1وأُقيُم لنفسي كاهناً أميناً يعمل حسب ما بقلبي ونفسي" )  
“I will raise up for Myself a faithful priest who shall do according to what is in My heart and in 

My mind.” (1Samuel 2:35) 
 

كيرلس فرج وشمامسة وخدام الكنيسة وجميع أفراد الشعب لقدس  يتقدم أبونا القمص رافائيل اسكندر وأبونا القمص ماثيو عطية وأبونا القس  
 أبيهم وراعيهم الحبيب :

 القمص مرقس خله توفيق
 

كأول كاهن من خدام سيدني نسأل رب المجد أن يديم أبوته لنا ألزمنة سالمية مديدة بصلوات  93بأخلص التهاني القلبية بمناسبة عيد رسامة قدسه ال  
  األنبا دانييل.وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا األسقف المكرم األنبا تاوضروس الثاني قداسة البابا المعظم 

 
 

Very Reverend Father Rafael Iskander, Very Reverend Father Matthew Attia, Father Kyrillos Farag, the servants, the deacons and all the congregation of 
Saint George Church, Kensington extend their heart felt congratulations to their beloved father and shepherd: 

 

Very Reverend Father Marcos Khella Tawfik 
 

On the 39th anniversary of his ordination as the first priest from the servants of Sydney. May our Lord Jesus Christ preserve his fatherhood for many more 
fruitful years through the prayers of HH Pope Tawadros II and HG Bishop Daniel. 
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

 السفارة والجالية   

بدأ التمثيل الدبلوماوي ول الومويو    ول 
، 8591أ ت اليي بسواوي ك نوياوعو ا  وي  

ونين السيد ايطال يم ف أول  واويو  
اي  . ثم أ تتحت قنيلية  يدال  وي  

. واكتب التمثيل التجي    ل  ويوداول  8511والعم ن  8591
ولكو  قوعول  لون نوين  ول  واوي ك نوياوعو ا و ويواوة  8519 ي  

 المستشي  اال الال والمستشي  أو المزي  المامض التجي  . 
واليم  حي  انظ  لاي لية التمثيل الدبلوماوي ول الومويو    ولول 

واحد و تمن  يايً بيلضعط حيث  18أ ض أ ت اليي و لل اسي  
تما د  ليني الكثي  ا  السا اء والقنيصل واسوي ود  الوقونويصول 
يت نز دو هم اال ي ل  ل   يية المي يي  وقضيء اييلحهوم، 
 ماء اهيج ي  أو اععمثي  أو دا  ي  أو  يالي  أو اوعوياوال  
 ييحية ، وأو اق   مية وشهيدا  ايالد أو و ويك وتومنويوال ، 
وتمثيق، وت جمة . هذا نلو  بويالفوي وة الول اوعوياوال  توجوي يوة 
وأتايقيي  بي  اي  وا ت اليي و القي   يي ية ت بوط الوعولوديو  

 ا  خالل اش و ي  ا تثمي ية ا ت الية  ل أ ض اي  . 
ثم يضيف أيضيً اتيبعة الجيلية وتح نيتهي  ياة والمسي دك  لل 
ا تم ا  اشيطهي ا  خالل اختلف تجمعيتهي لتقد  صوم ك ايو  
نأ ضل اي يكمن للمجتمع اال ت الل . هؤالء الو  ومويويو   وماء 
 ا اء أو قنيصل انهم ا  يخوتولوط بويلوجويلويوة يوعويو  أحوداثوهوم 
وغ بتهم ويع ف اتي عهم ويشي نهم وي  ع شكماهم للمسؤلويو  
 ل اي ، ويحيول تذليل العقعي  بيلقد  الوموسوموم  بو  وتسويو  
  نما   مل  اال بعة  ل  هملة ويس  و القي  ااسياية  اقية . 
وانهم ا  يكتال بحدود   مية الم ياة وحدود جود ان اوكوتوعو  
ويعمل ايهم  ل حدود اسؤلية العمل  قط .. ... ... ويأتل وي حل 

  ل  نما  تم  بدون  ي لية . 
  

 ل أوائل الثميايي  د ي السيد ) نميل حس   لل ( اويئوب  ئويو  
المز اء وقتهي ووزي  الخي جية والععثي  المي ية الدبلماي يوة 
 ل الخي ج وخيصة دول المهج ، د ي الل تقوميوة االتيويل بويو  
الساي ا  والقنيليي  والجيليي  المهيج ك خيصة أا يكي ونونودا 
وا ت اليي . وتعميق ال وابط بي  اي  المط  اال  وأبنويئوهوي  ول 
الخي ج . وأند  ولول فو و ك تشوجويوع الوقونويولويوي  لوموخوتولوف 
المجيال  وتقمية العالقة بويو  السواو اء والوقونويصول والوقويويدا  
االجتمي ية للمهيج ي  المي يي  ا  النيحية الدينية واال الاية 
المؤث ك  ل اتجيهي  الجيلية  ياة واقتني يً أاهم القمك الواوي ولوة 

 خي ج الحدود . 
 

 ل أوائل الثميايني  نين قنيل  ي   يوداول اال وتوي  ) اوحومومد 
نميل   عت ( يتعيون اع  القنيل هيال خالف .  ل  لون الومقوت 
نين يعمل القنيل العي  ويعيوا   ك تي  أول و ك تي  ثيال وهم 
اي يع ف االن بيلقنيل العي  ثم القنيل الثيال أو المسوتوشوي  ثوم 

 القنيل الثيلث . 
نين   يق العمل قليل داخل القنيلية المي ية  ل  يدال ولوكو  
التماصل اع الجيلية والحميس للعمل نين نعويو اً. وأصود وا أول 

  ، وأطولوقونوي 8518اجلة صيد ك    قنيلية  يدال  ل ينيي  
 ليهي ) صم  اي  ( وجمعما حملهم المهوتومويو  الوذيو  قوياوما 
بإ داد أخعي  المط  والنش ا  الخيصوة والوموسويبوقوي  وتونوظويوم 
االاتحياي  المسمم  بهي  ل الخي ج ألبنيء المهيج ي  ال اغعيو  

  ل الحيمل  لل الشهيدا  المي ية ا  وزا ك التعليم . 
ثم القمااي  التل تهم المهيج ي   ماء تجونويود ، أو فو ائوب أو 
تسهيال  أو جمي ك . وقد أش ف  لل التومزيوع الواونول الوزاويول 

  ي وق جمدك والميدك الكتيبية وداد الييس . 
وهني احب ان انتب    شخيية الوقونويول هوياول خوالف والوذ  
 ي   ب  السنما  لييل الل ا لل الومونويصوب والوم ويئوف  ول 
الخي جي  المي ي  .    ت   ل  ت ه الشعيب تح نو  نول خوطومه 
ح ا ه وحب وخلق، ونيات ل  صداقي  نثي ه اوع الوجويلويو   ول 
تمجي  للكثي  ا  االاشط  المختلاو . وصود   وقوتوهوي ايضوي او 
قعلهي بسنما  ج يده ) المح   المي   ( والتل نوين ييود هوي 
الم حم   يال اجلل ونين خ يو  نولويو  االداب قسوم صوحوي و  
ونين نثي  الكتيب   و  فو و ه  توكوميو  اويد  ايو   و و ق 

  ييفي  لدا  ابنيء الجيلي  اع المجتمع اال ت الل .
 ل هذه الات ه ايضي تعيون الزايل نميل لطال اوع هوياول خوالف 

  ل تكمي    يق النيل لك ه القد .
هيال خالف نين  يشقي لمي  وحي  يتحدث  نهي يستو  ول  ول 
اااعيل    حع  للمط  الععيد وقد ت جم هذه المشي    ول نوتويوب 

 صغي  بي م )اله   والكياج و( يضم قطع شع  بيلعياي . 
 غم تمافع اجلة صم  اي  و لن لميزاايتهي المحدودك نوياوت 

وتجمع بيلدبي ة وت  ل بيلع يد . إال  A4تطعع  لل و ق اقيس 
أاهي نيات تحتم   لل نل اي يهم الوموهويجو  اوعو  وتو  ، وتود وم 
اليلة بي  الطيم  المهيج ك والقنيلية... .. ثم بتغيي  الوقونويصول 
وتعدد االهتمياي  بدأ  تتأخ  ثم يتعي د إصدا هي .. ثم تمقات .. 

 .. وايزال  ند  بعض ا  أ دادهي. 
 

 ل الات ك الثيلثة نين اال تي   مي  احمد نيال قونويول  ويوداول 
العي  يتعيون اع  القنيول الوموسوي ود حوياود شوكو  . و ول  وي  

 قد ) أول اؤتم  للمي يي   ل الخوي ج (  ولول أ ض  8511
اي  و ل جياعة القيه ك. وأ تتح  ال ئي  حسنل اعي ك ونوين 
وقتهي الع   ب  م   الاة أول وزي  للهج ك. واجتمعت الطيم  
المهيج ك ا  بالد المهج  وأو بي وامثلل العوياولويو   ول الوعوالد 
الع بية. اثل ا ت اليي  ل  لن المؤتم  الدنتم    يد   ج  ئويوسويً 

ثم اليحال  يال اجلل واليحاية وداد الييس وصواوم  الوعونوي 
و جل اال ميل اليمايال المي   بي يلل ب اايلل الوذ  نوين لو  
وقتهي ا ا ة بيلع بل  ي ة نل ا عمع تقد  االغوياول الومويو يوة 

 واال الاي  التجي ية و لن بمجهمده الخيص . 
 ل  لون الوموؤتومو  نوياوت جولوسوي  خويصوة اوع السويود الومزيو  
واجمم ة ا ت اليي وجميعهي تنحي   ل تومثويوق الو وابوط بويو  
المط  اال  وأبنيئهي  ل الوخوي ج  و  طو يوق االهوتوموي  بويلولوغوة 
الع بية نلغة ثياية ألبنيء المهيج يو  او  الوجويول الوثوياول نوذلون 

 تأ ي  ايد  اي   . 
ونيات خطما  جيدك ، لوم يوموضول ا ويبويوع  ولول  ومدتونوي او  

ألف دوال   لمهي القنيل العي   81المؤتم  إال و عالً أٌ  ل اعلغ 
 مي  نوياول لولودنوتوم   و يود  و ج )  ئويو  االتوحويد الواو  ول 
للمي يي  المهيج ي  ( ليكمن هذا المعلغ اماك يٌعنل  ليهي اويد  

 اي   . 
ولك  لأل ف تعدد  اللقيءا  اال عم ية بهذا الشوين وأخوتولواوت 
اآل اء واي يتاق  لي  اليم  يُو  وض غوداً . ولوم يوتواوق ا ضويء 

 اجل  إدا ك االتحيد  لل شئ . 
حتل إاتهل االا   ا  صعي  بتليامن ا  دنوتوم   و يود لوجومويوع 
اال ضيء إا  ااتهل لحل هذه المشكلة بإ تئجي  اد  ة بضيحيوة  

Dulwich Hill   إل تعميلهي نونويد  ايو    ول نول  وطوال
اهيية اال عمع الد ا ل واالجيزا  العياة وبعقد 
إيجي  لمدك  ي  وايوف ... وإاوتوهول الوموعولوغ .. 
و شوولووت الوواووكوو ك لوومجوومد اوويد  ايوو   حوولووم 

 المي يي !
  

ننيسة نل  95وحدهي أنث  ا    NSWحيليي  ل 
انهي بمثيبة ايد  اتكيال وإن نين يجب أن يكمن 

 ايد  اي    ي  اثل بيقل الجيليي  .
وأ ن  لل امقايً اع القنيل العي   ومويو  نوياول. 
 ى  ت ك  مل   ل  يدال، ننوت وقوتوهوي  ئويوسوة 
ألول إتحيد اسيئل اي    ل ا ت اليي ) توأ و  

( ونين اعل أنث  ا  ثالثويو   ويودك  8511 ي  
 ل تخييي   لمية اختلاة ، وننوي اسويوحويوي  
واسلمي  ولك  يجمعني حوب الومطو  واسوي ودك 
االخ ي  خيصة اال   المي ية الوقودااوة حوديوثوي 
ال ت اليي. وقداني ا ميالً اويجوحوة بيواوة دو يوة 

 ولول   Wiley Park نمية اثل اليم  المي    ل حوديوقوة  
ط يق نيات ب   . نذلن  ودد اوعوي ض ايو يوة  و  وماويوة  ول 
المدا س اال ت الية . وتجميع االب  استعملة و ويونوي  أدويوة 
وإ  يلهي اع بماخ  شحو  الوقوموس اال وتو الول لومويو  . ونوين 
اليحال الم حم  ايطال أاي   ئي  ج يدك أخعي  اليم   ولول 
تماصل استم  اعني  ل هذا العمل . والوذ  نوياوت توعويشو  هوذه 
المسي دا  العينية لمي  السيدك ايديوة اوحومود الوجويوي  وتوتويبوع 

 تمزيعهي  لل المستشايي  العياة  ل اي  . 
ننت أيضيً اشت ك  ل المه جين الع بل السنم  لمدك ثوالث أيوي  

وأ نو  أاو    Campsie Orion Centre exhibition ل 
نين لني وجمد قم  واميز وامفع ت حيب ولوكو  بوعود إتواويقويوة 
السال  بي  اي  وا  ائيل لم يك  لني قعمالً ا  بعض الوجويلويوي  

 الع بية  ل ا ت الييً . 
وقد تييدف ا تعداد  للمشي نة  ل المع ض السنوم  الوعو بول 
والذ  تأخذ  ي  العالد الع بية أاين  للع ض المميز إلاتيجهي اثل 
 م يي ولعنين، اال دن والع اق ... .. وهوكوذا.  ولوكو  ا وتوذ   
السيدا  المي يي  ا ضيء االتحيد النسيئل والمتوعويواوي  اوعول 
ً  و  االشوتو اك.  و وعوالً قو    إلوغويء اشوتو انول بوإ وم   نميوي
جمعيتل . وأبلغت القنيل العي   ومويو  نوياول .... ولوكونو  طولوب 
اقيبلتل  م اً. و عال  هعت الويو   ول اواو  الويوم  وشو حوت لو  

  -الممقف وبعد لحظي  صمت قيل : 
* البد ا  الومجومد الومويو    وماء نوين اومفوع تو حويوب أو 

 العك . 
  ييدك القنيل هذا اجهمد يستحيل القيي  ب  وحد    -

* زوجتل وجميع العيالي  بيلقنيلية وزوجيتهم  يكمامن اوعون 
و يُ  ع العلم المي   ليؤند المجمد الومويو   الوموشوي ك  ول 

 جميع االاشطة نمي هم دائميً . 
و عالً تم االشت اك بيلوموعو ض  غوم الوجوم الوموشوحومن، ونوياوت 
الدنتم ك هند زادك زوجة القنيل الثيال حياود شوينو  اوعول او  
السيبعة صعيحيً وحتل  ي ة اتيخ ك. وهني يحض ال أن القنيول 
 مي  نيال  حم  هللا أول ا  تاي ول اوع الوجويلويوة بوموما ويتوهوي 
بيلحضم   ل بعض الجنيئز أو إ  يل اندوب  ن  أو إ  يل بيقة 

 زهم   ل أ  احهي.
  

و ول وقوتو  نوين  8511هنيك أيضيً القنيل العي  اعويول صويدق 
اع ض    مال بإ م ) اع ض  هب الواو ا ونوة (  ول نول او  

  يدال والعم ن ونمينزالاد. ونيات  ل انطقة  
Moore Park Entertainment Centre  

– Fox Studios   
وقد طليت اعظم أتمبيسي   يدال بيللمن الذهعل و ليهي اليم  
الا  ماية . قيات بتمميل هذا المع ض هيئة القمس اال وتو الويوة 
وقيات ش نة طويو ان  ونوغوي وم ك بويلشوحو  وشو نوة نومااوتو  

اولويومن  41اال ت الية بيلنقل الداخلل . ونين  لي  تأاي  قود ه 
دوال  أا يكل. وقد حض  اع المع ض جميل اختي   ئي  هيوئوة 
االثي  المي ية واب اهيم النماو  ادي   ي  المتيحف الومويو يوة 
والساي  اعيل بد  ا  نياع ا. نين هوذا الوموعو ض أجومول د وييوة 
لمي  ونيات الطمابي  تنتظ  بيلسي ي  وشوهود  نوثوي وة  ائوعوة 
للمشيهدي  واحعي  اآلثي  الا  ماية ونوين لو  د وعوة  ويويحويوة 

 قمية . 
 

ا  القنيصل الذي  أقف  ندهم لدو هم المميز اوع جويلويوتونوي  ول 
 يدال القنيل العي  احممد  ليمين ونين يتعيون اع  الوقونويول 
الثيال احمد حجيز  الذ  وصول أل ولول الومونويصوب  ول وزا ك 
الخي جية . ونين القنيل احممد  ليمين صيحب دو  نوعويو   ول 
إ تق ا  الععثة الدبلماي ية المي ية. وهم الذ  قي  بوإجو اءا  

( لويوكومن السوكو  الودائوم  Rose Bayش اء ) دا  السك   ل  
 للقنيل العي  وهم اا  المق  الحيلل لسك  القنيل . 

  ضما  أول أتحيد اسيئى اي ى  ى أ ت اليي
 

و ل  ت ت  أيضيً شهد  السيحة اال ت الية بوإاوعوهوي  ) اوعو ض 
الووغوو  ووة الووتووجووي يووة الووموويوو يووة( لووعوو ض االاووتوويج واليوونووي ووي  

ش نة بي  القطيع العي  والخيص .  81المي ية . واشت نت  ي  
و ا ق المع ض خع اء  لل أ لل استم  او  الوعو ض الواونول 
والتسميق وخداة العموالء و جويل اال ومويل. ونوين وقوتوهوي  ول 
 يدال المستشي  التجي    كو   تويد س ونوين الوموعو ض  ول 

وااعه  المستم دي  بإاوتويج  EdgeCliffeصيلة هيئلة  ل حل  
الك يستيل والسجيد واالاسجة والومواو وشوي  وصونوي وة االثويث 
الخشعية ا  غ ف ام  وصيلمن و ا ك ، وتهي ت المستثمو ون 

  لل التعيقد  ليهي .
   

هنيك أيضيً القنيل العي  أحمد القميسنل الذ  زا  قدا وة الوعويبوي 
شنمدك الثيلث قعل حضم ه أل ت اليي وتيد  اكتع  صوم تو  اوع 
قدا ت  ونين لهذا الممقف أبعد االث   لل اامس الجيلية القعطية 
التل تمثل غيلعية المهيج ي  ونين بيب اكتع  ااتومحوي لوموتويبوعوة 
اييلس المت ددي  وقضيء اييلحهم . وأ وتوجويبوت لو  الوجويلويوة 
و تحت ل  قلمبهم  ل احعة وصدق . و ل  ت ك  ومولو  احوتواولوت 
القنيلية المي ية بعيد الني وز لألقعيط  وياويو  اوتوتويلويويو   ول 
إحتايل  ائع ود ل ل  الموسوؤلويو  والو  ومويويو  او  الوحوكوماوة 
اال ت الية ونين  ل صيلة االحتايالا  بيلقونويولويوة  ول اونوطوقوة 

شخص. وحي   ألت  هول هوذا  955السنت ال وحض ه أنث  ا  
بتمجي  ا  الخي جية وتعميم   ل الساي ا  والوقونويولويوي   ول 
اختلف العلودان االخو   أجويبونول بوهودوء أاو   ولول اسوؤلويوتو  
الخيصة . ونين اشي نة الجيلية  ل حال ودا   أنع  دليل لتقدي  

 المي يي  ل  . 
 

 لل اد  أنث  ا   تمن  يايً ، هم  م  الدبلماي ية المي ية 
 ل ا ت اليي واع تتيبع العيالي  ا   ا اء وقنيصل واوم واويو  
هنيك أجندك  مل و قيً لتطم ا  أحداث المطو  وااوعوكوي وهوي  ول 

 الخي ج إيميايً أن المهيج  جزء ا  المط  . 
إن الحديث    القنيلية والجيلية طميل  هل  القة بي  الوجوهوة 
المي يوة الو  ومويوة والوموماطو  الومويو   الوموهويجو  بوجومويوع 
إاتميءتهم . وهنيك بالشن اماقف  لعية ولك  هنيك أيضيً اماقف 
نثي ك اضيئة و مل شيق قيات ب  قنيليتني انذ تأ ويوسوهوي  وي  

  لعنيء  القة وثقة بويونوهوي وبويو  الوموماطو   الوذ  نوين 8591
 يتحيشل التعيال بقد  االاكين . 

إن الساي ك أو الوقونويولويوة  ومولوهوي اال وي ول خوداوة الوموماطو  
المي   و قيً للقمااي  المتيحة والعمل  لل تذليل اليعيب بقود  
االاكين وقد شيهد   لن أثنيء لجنة ال قم القمال. ودقوة الوعومول 
 غم قي  المقت و مل القنيليوة الودائوم  ولول  بوط الومويو   
المهيج  وأبنيئ  ا  الجيل الثيلث بيلمط  اال  ا  خوالل  حوال  
 للمط  وب اا  خيصة بيلشعيب لمع  ة تطم ا  اي اي اليم  . 

 
 والل اللقيء  ل العدد القيد  . 
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 بقلم وريشة : جون كرياقوس

   
ال شك أن كلنا ندرك أهمية دور الشباب فى عملية بناء وتنمية أى 
مجتمع حيث يمكن القول عنه  أنه أشبه بالعمود الفقققرى القال  ال 
يُمكن االستغناء عنه   ولكن األهم أن الكثير منهم يحملون بداخلهم 

)وان   طاقات وإبداعات متعددة بل وايضا أحالم وطموحات متنوعة
أختلف وتفاوت درجاته فى الوطن األم عن دولة المقهقجقرل ولقكقن 
لألسف ليس األمر سهل وميقسقر لقلقجقمقيقع إذ ال شقك هقنقاك مقن 
التحديات المتنوعة التى قد تتصدى للكثيرين بل وصراع  وعوائق 
متنوعة سقواء كقانقو عقوامقل خقارجقيقة )اى كقانقول أم داخقلقيقة 
)نفسيهل.. والجدير بالالكر أنى لسو هقنقا بصقدد بقحقث عقلقمقى أو 
دراسة بقدر ما هى محاولقة فقى القققاء الضقوء عقلقى جقانق  مقن 
الجهود الوطنية ودورالكنيسة القبطية فى السعى كقال مقنقهقمقا فقى 
المساهمة لمساعدة الشباب للوصول لحلول وتوجيه بناء من أجل 
األهتداء الى أجابات ونتائج ألجقل القوقرون مقن عقنقق الق جقاحقة 
وسعيا لرؤية وبفتح آفاق واسعة وفقكقر هقادس مسقتقنقيقر..... وال 
سيَّما بعد الثورة التكنولوجية أو ما اوصفه بالتوديقر األلقكقتقرونقى 

القطقغقيقان »الهائل عن طقريقق االتصقاالت ووسقائقل القتقواصقل أو
الالى يكاد أن يقتل التواصل األسر  ، وربمقا ققتقل    «التكنولوجي

عند بعض الشباب كّل إبداعٍ وركنوا إلى التراخي والكسل وإضاعة 
الوقو على االنترنو وفي "الشات"بل واإلحباط والقمقلقل وتقبقادل 

وحيث أكد علماء النفس والقبقاحقثقون   اإلشاعات أو حتى األكاذي : 
أّن نسبة اإلحباط في صفوس الشباب هي األعلى في المجقتقمقعقات، 
ومرّد ذلك في الحقيقة أنَّ الشباب لديهم طاقةٌ هائلةٌ مقن القحقيقويَّقة 

فعندما ال يتمُّ استيعابقهقا أو تقوجقيقهقهقا   والنشاط، وروح المبادرة، 
ويصدمون بالواقع السيء الال  يقعقانقي مقن ضقعقف اإلمقكقانقيقات 
الماديّة من جان ، وقلة البرامج االستيعابيّة لطاقات الشقبقاب مقن 

شعوراً بقالقيقوا واإلحقبقاط أى   جانٍ  آخر، فهالا كله ما يولد لديهم 
بالعامل العاطفي السلبي: وبالقتقوجقه بقالصقوت والصقورة، حقيقث 
أصبح االنترنو وشبكات التواصل الموتلفة منابر لقهقم، أو مقا ققد 

العاطفة أو الغرائ  أو حتى الطمقوح الضقائقع، األمقر   تواط  فيهم 
الال  أستدعي التجديد والتوجيه السوى أو التربو  المقضقاد  بقل 
وما يتطل  تدخل الدولة والقكقنقيقسقة لقلقنقهقول بقواققع الشقبقاب، 
واإلفادة بهم وبطاقاتهم الهائلة فلهالا كان ال بدَّ من القيام بقالقعقديقد 

المؤتمرات الدورية ولكن هناك قصور  فقى    من الوطوات، منها: 
التثقيف المجتمعي عبر وسائل اإلعالم القمقوقتقلقفقة لقدور الشقبقاب 
وسبل التعامل مع أخطائهم.. ولهالا فقد أدرك الوطن وخاصقة مقنقال 

فى عدم تجاهقل قضقايقا الشقبقاب    أن تولى الرئيس السيسى الحكم 
من اجل النهول بهم وفى مواحهة الصعوبات والقتقحقديقات القتقى 

 تعترل طموحاتهم وآمالهم فى المستقبل المنشود...  
                                                                                                                                                     

  رؤية القيادة السياسية بوقامة المؤتمرات الوطنية للشباب:
منذ تولي الرئيس السيسي قيادة الدولة المصررةرةك نرال  رأر      
اهتماماته و ولوةاته الشبابك با تبا هم قاطرة األمم وتقدمهراك وهرو 
ما  نده ف  نأماته بمجأس النوابك  ثناء تأدةته اليمريرا الردررترو ةرةك 
لأوالةة الثانية لرئارة الدولةك ذلك بتأنيرده  ل الرترمرأريرم ررير رول لره 

ومناقشة الشباب في كيفيقة االهتمام األنبر ما خالل طرح األف ا  
تطويرها، لكونه العنصر الفعال في بناء شوصية اإلنسان السقوى 

 6161أول مؤتمر للشباب في مدينة شرم الشيخ وما ثمة تم  قد 
شخرصريرة  رامرة ك  333 ةامك وحضر المؤتمر  نثر ما  3وارتمر 

وتم ا الشباب ما المضي  أ   ول طررةرا الررروا  الربرمرال برمرد 
  اد  وبعد نجاح مؤتمر الشبقاب األولرنوات ما غياب التواصل. 

الرئيس السيس  إ ادة الرترجرربرة مررة  خررق فرانرمرقردت فرمرالريرات 
بل والمؤتمر   6163فى مدينة أسوان ينايرالمؤتمر الثان  لأشباب 

وذلك فر   بررةرل  رام  الثالث للشباب استضافته مدينة اإلسماعلية
بل ونظرا لقوة وتبادل الر ق وقروة الرمرنراقشرة والرتر  تردفر   7302

السيس  ما  جل د م الشباب والممل  أ  اررترلرالل قرد اترهرم فر  
القمقؤتقمقر القرابقع لقلقشقبقاب فقى جمي  مجاالت المجتم  ولهذا  قيم 

... ونال ما  هم توصريراتره هرو د رم 6163اإلسكندرية فى يوليو 
الدولة ال امل لمنتدق حوا  شباب المالم.. ونرمرا  تراح ذلرك لربر ررة 
نيبية ارتلالل هؤالء الشباب ف  خدمة المجتم ك وذلرك مرا خرالل 
االرتماع إل  مقترحات الشباب داخل فا أيات المرؤترمررات و ةضرا 
 رض نماذج ما هؤالء الشباب نجروا ف  المدةد مرا الرمرجراالتك 
و ةضا االرتماع إل  تساؤالت الشباب والمرمرل  رأر  الررد  رأريرهرا 
وتوضيح نل ما ةأتزم ما األمر و ةضا را د  رأر  جرمرل الشربراب 
 نثر مشا نة ف  هذه المؤتمرات فسمح لهم باختيا  الموضرو راتك 
الت  ةتم مناقشتهاك وذلرك مرا خرالل قريرامرهرم برجروالت لرمرخرترأر  
مرافظات مصر لرأرترمررى  رأر  الرمرشر رالت الرتر  ةرمرانر  مرنرهرا 
المواطنياك وبذلك ارتلل الرئيس قرد ة هرؤالء الشربراب ونشراطرهرم 
فشا نوا ف  تنظيم المؤتمراتك وهو ما جمل المسئولول ةرمرترمردول 

كمقا شقمقلقو هقاله  أيهم ف  تنظيم المؤتمرات الخاصة بالوزا اتك 
المؤتمرات علقى كقثقيقر مقن القتقوصقيقات، والقتقى تقم االسقتقجقابقة 

نما لها انم ا   أ  الر ق المام المرأ  بل وصرو ة مصرر إليها..
انطلق مؤتمر الشباب الوامس فى محافظة القققاهقرة و مام المالم.. 

، وكققانققو جققلققسققتققه بققعققنققوان" اسققول  6162فققى شققهققر مققايققو 
الرئيس"..وأيضا أنطلق المؤتمر الوطني السادا للشباب بجامعة 

وأيضا من أهم القرارات التقي اتقوقالت ...  7302ك ف  ةوليوالقاهرة
وأما المؤتمر ... لالو  االحتياجات الواصة 6162وهو إعالن عاًم 

وذلك برضو  الوطني السابع للشباب كان فى يوليه من هالا العام،
 0033ك ق برررضرو  ، وتحو شعار "ابدع انقطقلقق"شاب 0033

مد و مثأوا جرمرير  فرئرات الشربراب الرمرصررعك إضرافرة لرمردد مرا 
الشخصيات المامة واإل المييا و جال الدولة واأل رمرال ورربرراء 
دول االتراد اإلفرةقي وممثأيا لمؤرسات نبرق ومنرظرمرات دولريرة 

وذلقك القمقؤتقمقر عقققد فقي القعقاصقمقة وبمشا نة الرئيس السيسي 

)شررررررقررررري  اإلداريقققققة القققققجقققققديقققققدة
وحيث فيما تبقيقن أن  هقالا القاهرة( ...

وفرا - المؤتمر السابع للشبقاب نقاقق 
 مقحقاور عقدة، -ورائل  إل الم المرأية

مثل إجراءات اإلصرالح االقرترصرادعك 
والمشرو ات القومية ومدق انم راررهرا 
 أ  االقتصاد وحياة الرمرواطرا بصربرة 

.,هررو  مررر لرريررس فررقرر  ةررتررمررأررا    ررامررة
باألرباب والمجتمر  خراصرة مر   غرم 
 زدةاد نسربرة الربرقرر فري مصرر وذلرك 
بسبب البرنامج االقتصادع الذع ترنربرذه 
الر ومة بالتماول مر  صرنردول الرنرقرد 

لقمقبقادرة الدوليك وشهد المؤتمر شرحا 
ةررمرررض خرراللرره  "حققيققاة كققريققمققة"

الررمررسررؤولررول نرريرر  وفرررت الرردولررة 
لأمصرةيا  امة ربل الرياة ال ررةرمرة.. 
وكما أعلنو الصفحة الرسمية للمؤتمر 
الوطني للشباب على فيسبوك فتح باب 
األسئلة للمصريين في جقلقسقة "اسقول 

ورا دت ترأرك الرمرؤترمررات  الرئيس"
بجمل الشباب  نثر مشا نة بل وررمرح 
لهم باختيا  الرمروضرو راتك الرتر  ةرترم 

مناقشتهاك وذلك ما خالل قيامهم بجوالت لمختأ  مرافظات مصر 
وهقكقالا مقن لأتمرى  أ  المش الت الت  ةمان  منرهرا الرمرواطرنريرا 

المالحظ بإن فكرة إقامة مثل تلك المؤتمرات يعد اتجاًها جقيقدا مقن 
جان  الدولة بشكٍل عام وأيضا من الرئيس السيسى ،حيث يعقكقس 
األهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم والرغبة فى إشقراكقهقم بقالقعقمقل 
الوطنى واستثمار طاقاتهم بصورة إيجابية والحرص على إدراكهم 
بومور الوطن والمجتمع ووعيهم بها، ولهالا هو الحفاظ على تقلقك 
التجربة الممي ة بل وربما بالعمل على تطوير فعالياتها على الدوام 
والحرص على تناولها إعالميًا بصورة إبداعية ومبتقكقرة وبشقكقٍل 
يتواك  مع أهميتها وما تتضمنه من تجديد وتمي ، وما قد تقتقيقحقه 

   من فرص ومكاس  للشباب والدولة ..
                                                                                                                             

وماذا عن دور الكنيسة القبطية فى أحتضان وتفقهقم مقتقطقلقبقات ...
فقد تصد   هتمام قدارة البابا ترواضررو  مرنرذ جرأرورره   الشباب :

 أ  نرري ما مرقس الررول بأ طاء   اةة خاصة لألطبال فقام 
بنبسه بتقدةم لهم قصص و بطها باألنجيل بل و  ط  لأشباب نظرة 

وفى لقاء خاص لجريدة المنارة بققداسقتقه) يقنقايقر  حتضال وتبهم..
تساؤل  حول الصموبة والرريررة فر  ل طرحو على قداسته 6163

ارأوب التباهم م  الشباب.!؟  جاب قداررتره ب برأل األمرر ةرترطرأرب 
ممهم هو الروا  الهادئ المتبادل  ق ب هات وّخرذب مرا  جرل فرترح 

 ننرا  وأضاساألبواب الملأقه ذلك لأدخول ال  قأوب الجيل الجدةدب..
 ةضا نسم  ألرت شاى المبد يا والمتبوقيا وتشجريرمرهرمب ونرانر  
تأك األجابة المختصرةب ماقل ودلب تشير وتوضح جانب ما منهرج 
قدارته ف  الدخول ال  قأوب الشربراب وبرأرلرة  صررةرة..برل ونرال 
النشاط واألحتضال المستمر والدائم لهم الذق لم ةتوق  ابدا ف  الرد 
 أ  نافة تساؤلتهم بل وناد ة ول بش ل دو ق وذلك م  الترواصرل 
بش ل  و بآخر ف  لقاءات ومؤتمرات متنو ة )هذا طبما براألضرافرة 

بوجه  -ال  نشاطات ومسابقات  رقبية الشباب( ..والواق  ال األ الم
لم ةستط  التلطية ومالحرقرة  نرافرة نشراط ولرقراءات قرداررتره  - ام

وحيث  خذ قدارته  أ   اتقه  ل ةهتم بالشباب بشر رل مربراشرر فر  
مصر  و ب نائس المهجر والواق  حرص الربرابرا ترواضررو   رأر  

الرقر  نرأرمرة فر   7302 غسطرس  0االهتمام بالشباب إذ مثال فب  
اشرا  فريرهرا الر   ل   مؤتمر لشباب مصر برضو  وزةر الشربراب  

المالمك فهر  صراحربرة  قردم   مصر لها وضمية خاصة  ا نل بالد “ 
حضا ة ف  المالمك وه  الت   نشأت الر ومة المرنزةةك نرمرا  نرهرا 

 ول وطا لم ةنقسم.ولم ةتربر رك  ربرر ترا ةرخرهك براإلضرافرة إلر   ل   
خالل الرأرقراء  ك جاء ذلك ”خرةطة مصر تمد لوحة جميأة  أ  ةد هللا

فرقرد  7302المبتوح بالشبابك..و ةضا مثال  ند زةا ته  رتراليا ف  
ما شباب رريردنر  و ةضرا مرا مرأربرو ل ك  0033التق  بأنثر ما 

وحيث ناقش ممهم نثير ما القضاةاك وجاء ف  نرص الررروا   رأر  
اآلت  ب زةا ت  الرالية إلرتراليا رواء ف  ريدن   و مأبو ل   النرو 

زةا ة  ائمة لدةنا انطباع جيد  ا مستقبل الر رنريرسرة الرقربرطريرة فر  
 رترالياك ولقاءات الشباب ف  مأبو ل وريدن  نال له انطباع  ائر  

ال نيسة اليومية وشمرت ونأن  ف  اجتماع لأشباب بداخرل    ا حياة 
"نمو الكنيسة هنقا رائقع وأعقتقققد أن وجقود   مصر مم م..ومضيبا

الشباب والمؤمنين داخل الكنيسة ومن لهم عالقات قوية بالكنيسة 
هو الهام. وكون الكنيسة القبطية األم أمقتقدت فقى أنقحقاء القعقالقم، 

للمسيحيين خارن مصر، مقجقتقمقع   فوستراليا تمثل ثانى أكبر تجمع 
قبطى حيوى ونشيط وشديد االبقتقكقار، هقالا هقو انقطقبقاعقى لقدور 

نال مأرترقر  الشربراب الرمرالرمر  األول  7302...وف      الشباب هنا"
ما شباب الر رنريرسرة  733لأ نيسة القبطية األ ثوذنسية ف ال ةجم  

ما قا ات المالم نأة تر   0دولة ما  33القبطية ما المهاجرةا بـ 
عودة للجالور" ويعتبر هالا التقجقمقع تقحقو رعقايقة القبقابقا “ شما  

فى تجميع لفيف من الشقبقاب القققبقطقى مقن مقوقتقلقف  خطوة رائدة
وتضما برنامجه باإلضافة إل  الرجرانرب  قارات العالم داخل مصر،

،وأوضح البابقا ان ممالم مصر  الروح  جوانب ثقافية ورياحية  ا 
وأبنائهقم مقن األجقيقال القجقديقدة   المصريين  هدفه ربط المهاجرين 

الرذع  القوقدمقة  اسبوع ك وه ذا خالل بوطنهم مصر وبالكنيسة االم
اليوم تحقققق “ وفيه أكد قداسته: حضره شباب المهجر في مصر.. 

أحد األحالم التى كقنقو أحقلقم بقهقا مقنقال أن وضقع ه عقلقيَّ هقاله 

وهي: كيف نجمع شبابنا وشاباتنا القاليقن هقم مسقتقققبقل   المسؤلية
فرهرم   الكنيسة في كل مكان وليس في مصر فققط، بقل لقكقل القعقالقم 

مستقبل األوطال والدول والمجتممات و شا  قداررة الربرابرا إلر  ال 
وهر  ترمرنر  الرررروى “    JOY”  شما  م ونات مأترقر  الشربراب 

 األول  ما نأمة ةسوع واألقباط ومصرب 
هدى الأقاء  ل ن ول فررحرانريراك وهردى مسريررريرترنرا “ ومضيبا بأل  

وهدى  بنا ةسوع المسيح هو  ل نبرح  ةًضا وليس فرح مثل  فراح 

 6162فقبقرايقر  65كقمقا أنقه فقى هذا المالم بل فرح ما القأب... 

تحدث فى مؤتمر الشبقاب وصقنقاعقة القمقسقتقققبقل بقجقامقعقة عقيقن 

شمس ...واستمر فى لقاءاته المتوصصة بالشقبقاب بشقكقل دورى 

و كانو في كنيسة األنبا أنقطقونقيقوا بق هقراء  6169يناير   ففى 

شربراب االقربراط بر رنرائرس  مقن 6611المعاد , حقيقث القتقققى ب 

الرقردةرمرة برررضرو  قرداررة   ومصرر   ابراشيتر  الرمرمرادق وحرأروال 

البطرةرك ما إغناطيو   فرام الثاني بطررةررك  نرطرانريرة وررائرر 

األ ثروذنسريرة فري   المشرلك و الرئيس األ أ  لأ نيسرة السررةرانريرة 

المالمك و شا ك في الأقاء  صراب الرنريرافرة  األنربرا بسرنرتري  ررقر  

حأوال والممصرة واألنبا دانيال  رق  الممادع ور رتير الرمرجرمر    

المقد  واألنبا ةوليرو  األررقر  الرمرام لر رنرائرس مصرر الرقردةرمرة   

 03والمسؤول  ا  رقبية الخدماتك باإلضافة إل  مرا ةرقررب مرا 

الثالث والق  البابا تواضرو  نأمة  وحيةك   اإلةبا شيات   ناهنا ما 

وبمدها  جاب  أ  تساؤالت الشبابك وفي نهاةة الأقراء وزع هرداةرا 

ومما يالحظ أنه فلم تمر فرصة أو ل يقارة  تذنا ةة  أ  الراضرةا 

أى بلد فى مصر أو خارجها أال وكان له لقاء خاص مع شبابها أو 

الموترعين وحيث كقرم   فى تكريم المبدعين بل واهتمامه بالشباب

قداسته سبعة من الموترعين الشباب الالين قدموا ابتكارات جديدة 

جراء ذلرك خرالل اجرترمراع   بها إضافة وفائدة لأمجرترمر  الرمرصررعك 

 00 رقرده مسراء األ برمراء   األ بماء األربو ي لقدارة البابا والذع 

والجدير بالكره أن البابقا تقواضقروا أنقه سقعقى .    7300ربتمبر 

بشكل خاص بوحتضان شباب المهجر ويربطهم بالكنيقسقة األم أى 

، 6169   سقبقتقمقبقر  67بوطنهم االصلي مصر، ففي يوم الجمقعقة 

األنبا بيشو   استقبل قداسته بمرك  لوجوا البابو  بدير القديس 

بواد  النطرون، فون من  شباب مدينة جراتقس بقالقنقمقسقا حقيقث 

أيقام قضقوهقا فقي عقدة زيقارات وخقدمقات  61مصر لمدة   زاروا 

وتقابلوا مع عدد من اآلباء األساقفة واآلباء الكقهقنقة فقي لقققاءات 

قداسة البابا  اختتموها بلقاء روحي مع  الودمةاالم ولقاءات روحية 

حيث حدثهم عن حقيقاة القفقرح فقي القوقدمقة إذ مقن ققبقل وخقالل 

السنوات الماضية بدير االنبا بيشوى وفقى مقققره القبقابقوى حقيقث 

أيقام   التقى بشباب بعض ايبارشيات اوروبا  واستمر القلقققاء عقدة 

وتضمن محاضرات وحوارات حول الكنيسة،وكما القتقققى بقبقعقض 

 الشباب من االمارات وايضا بالعراق.

وباللك كما يرى القارئ ان هدس قداسته من كثيقر مقن لقققائقه مقع 

الشباب بون يكون هناك تواصل دائم بين شبابنا في الجيقل القثقانقي 

والثالث والجيل األول الالى خرن من مصر ويظل ارتباطهم القدائقًم 

وهقاله   بالكنيسة األم والكنيسة في امتدادها تعمل كونها أم بالحقيقة 

األم دائًما تبحث عن أبنائها من مصر أو خارجها بل وتستمع لقهقم 

ولمتطلباتهم ..كما بالتالى ينطرح قضقيقة وأهقمقيقة األنقتقمقاء عقنقد 

الشباب وهو ما يتطل  منا وقفة ومقققالقة مقنقفقصقلقة. وأيضقا فقى 

ضرورة االهتمام بقضية الوعى المستنير لدى الشباب، ورصد كقل 

المنافال التى يتسلل منها الفكر الهدام كقتقيقار األلقحقاد والقمقتقطقرس 

للشباب، ومحاربته بقوة وبطرق غير تقليديقة وأيضقا تشقجقيقعقهقم 

بطرح قضاياهم بصراحة ووضوح..وأعتقد أن تقلقك القبقدايقات مقع 

الشباب تنبو لهم بمستقيل واعى وفى تحدى ققوى لقققضقايقاهقم فقى 

 المستقبل.
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 ( ... 13ثقـافــة غـــذائيـــة )
 (31طـــرق حفظ األغذيـة )

 
 (  3حــفـظ األغـــذيـة بالـتـعليب ) 

 أ.د / مـنـيــر حـنـا اسـكـنــدر       
 

فـى أوانـى اى حـفـظهـا الـغـرض مـن تـعـلـيب األغـذية 
االحـيـاء بـفعـل فـسـاد االغـذية  مـنـع هـومـحـكـمـة الـقفـل 

الـدقيقـة حـيث تـقـتـل هـذه االحـيـاء بـفـعـل الـحــرارة اثـنـاء 
 احـكـام قـفـلبـفـعـل تـلـوث الـمـادة الـغـذائيـة ومـنع الـتـعـقـيم 

الـعـبـوات وحتـى يـمكـن حـفظهـا فـى حالة صـالـحة للـتـغـذية 
 .لـمـدة طـويلة 

من الصناعات الـغــذائية الهامة وتعتبر صناعة المعلبات         
بالنسبة للصادرات وقد  فى مصرعـالميـا والتى لها مستقبل كبير 

استطاعت المعلبات المصرية ان تفرض وضعها على االسواق 
. وتواجه صناعة التعليب العالمية وبالنسبة لبعض االصناف 

مشكلة عدم بصفة عامة وصناعات حفظ االغذية بصفة خاصة 
توفر الخامات الزراعية الصالحة للتصنيع بالمواصفات المطلوبة 
لهذه الصناعة  وبالكميات واالسعار التى تمكنها من المنافسة فى 

صناعة . ومن العقبات ايضا التى تواجه االسواق الخارجية 
اعـتمـاد هذه الصناعة على الصفيح المعلبات فى مـصــر ايـضـا 

المستورد وهو يشكل عـبئـا كبيـرا من عناصر التكلفة ويـؤدى فى 
معظم االحيان الى رفـع تـكلفـة االنتـاج من مستوى االسعار 
العالمية للمنتجات المنافسة بما يؤدى فى كثير من الحاالت الى 

ان . وعموما يمكن القول صعوبة المنافسة فى االسواق الخارجية 
لنجاح هذه الصناعة على وجه امثـل وتحقيق اكبر اربـاح ممـكـنـة 
هـو اسـتغـالل الطاقات الموجودة فى المصانع على الوجه االكمل 
وايضا توفير االلواح الصفيح كذلك الخامات الزراعية القابلة 

 .للتصنيع بالكميات والمواصفات المطلوبة 
 
وفيمـا يـلـى نـبـذة تـاريـخـيـة عـن تـطــور هــذه      

 الـصـنـاعـة :ــ 
 Nicolas)ــ( يـعـتبـر العالم الفرنسـى نيكـوالس ايـبرت        

Appert  من استخدم الحرارة بنجاح تام فى اول  3086فى عام
حفظ الغذاء وتمـكن مـن حفـظ األغـذية فى اوعـيـة زجـاجـيـة 

من اهم االكتشافات فى حقل ويعتبر اكتشافه هذا مـحـكـمـة الـقفـل 
فان ايبـرت يحتل مكانة ال تقل عن مكانة ولـذلـك التصنيع الغذائى 

 لـويـس بـاسـتور فـى علم الـبـكـتـريـولـوجـى والـطب. 
من    Peter Durandتمكن العالم  3038)ــ( فى عام       

 فـى انـجـلـتـرا . بــدء هــذه الـصــنـاعـة 
بدات صناعة التعليب على   3018ــ  3031)ــ( فى عـام      

 فـى امـريـكـا   نطاق تجارى
 Dagget & Kenestمنح االمـريكيـان   3011)ــ( فى عام      

 اول بـراءة اخـتراع امـريـكـيـة للـحـفـظ فـى الـعـلـب الـصـفـيـح .
 Pierreوضع شخص فرنـسـى وهـو   3011)ــ( فـى عام      

Antoine An gilbert  تصميم الـشـكل االولـى للعلبة الصفيح
فى غـطائها يقفل   وكانت تحتوى على ثقـب.  المستخدمة حاليا 

 Allenوقد نقحت من قبل االمريكيين بـعــد الـتـعـقيـم . باللحـام 
Taylor & Hennery Evans  على  7484و 7481فى عامى

 . التوالى 
ســتعمـل مـحلول كـلوريد الـكالـسيـوم ا 3063)ــ( فـى عام      

 كحمام مائـى للـحصول على درجة حرارة غليان مـرتفعـة.
غــير اسـتعملت فـى الـعـلـب غـطاءات   3061)ــ( فى عام      

 . تثبت الى هيكل العلبة بقطع رقيقة من السلك مـثـقـوبـة 
الـطـالء بـالـمـواد الـورنــيشيـة ) او بـدا   3060)ــ( فى عام      

ويرجع فضل التفكير باستعمالها لـطـالء الـجـدران الراتينجيـة ( 
 & Pail lardالـداخلية للـعـلـب الـى الـشـخصين الـفـرنسـيين 

Peltier  . 
االوتـوكـالف  A.K.Shriverاكـتـشــف  3081)ــ( فى عام      

Autoclave  الذى يسـخن بالـبخار والذى امكن بواسطته
الحصول على درجة حرارة عالية داخل وخارج  العلبة فزال 

 . خطر انفجـار الـعلب اثنـاء التعقيم 
تم اكتشـاف ما يسمى بالعلب الصحية   3188)ــ( فى عام      

Sanitary Cans  وهى مطلية بالمواد الراتنجيةEnamel  وذات
وقد لعب هذا االكتشاف دورا كبيرا فى عملية التعليب .  غطاء 

 .وزيادة سرعتها 
بدات تظهر ثروة كبيرة من المعلومات   3118)ــ( وفى عام      

. وبعد هذا عن انتقال الحرارة الى داخل العلب اثناء التعقيم 
تجمعت معلومات كافية اليجاد طرق بيانية وحسابية فى التاريخ 

بـالتعقيم التجارى حساب الطاقة الحـرارية لما يـســمـى 
Commercial Sterilization  وتعتبر الفترة الواقعة بين .

فترة اكتشاف ووصف للفيتامينات وقد اجرى    3118ــ  3118
مـدى ثـبـات هـذه فى اواخر هذه الفترة ابحاث عديدة عن 

 .الـفـيـتـامـيـنـات للـحــرارة 
زاد انتشار اسـتعمال االوتوكالف   3118)ــ( وبعـد عـام      

الذى يسمح بتقليب العلب اثناء التعقيم فزادت بذلك كفاءة هذه 
 . الطريقة 

ووقـت قـصــير   درجة حرارة عاليةويعتبر اكتشاف استعمال      
من درجة حرارة منخفضة ووقت طويل مـقـارنـة مـع فى التعقـيم 

وذلك الن االكـتـشـافات الـمهمـة فـى حـقـل الـتـصـنيع الـغــذائـى 
الـغــذاء الـنـاتج يكون افضـل فى قيمته الغـذائية والـصفـات 

 .االخــرى 
 

عــزيـزى الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ... مـاذا تـعــرف      
       عـن مـركـز صـنـاعـة الـحفظ بـالـتعليب فى مـصــر؟

مصـنع )     3118عـام فـى مـصــر بـدات صـناعـة الـتعـلـيب 
باسـتخدام ادوات الـية ونصف الـية ويـدوية ( . وفى عام  قـهـا

لـتلبية احـتيـاجات الـبالد مصـنع الـطابيـة تم انـشــاء  3111
تم انـشــاء  3116وفى عام الـعـربية والـقـوات الـمـســلحة . 

شــركة ادفـيـنـا فى منطقة الرأس السوداء باالسـكندرية 
 3168. وفى عام لـتـصــديـر وتـصنيـع الـمنتجـات الـزراعية 

مصنع لـحفظ عـصــير الـفـاكـهـة افـتتـح بـمنطقـة الـبـســاتين 
 3183. وفـى عـام فـى الـعـلـب الـصـفـيـح الـمـركـز الـطـبيعـى 

. ويوجد بـابـو كـبيـر تم انشـاء مـصـنـع الـعـصـير الـمـركـز 
يتبع شركة بـمديرية التحرير مصنع ايضا لالغذية المحفوظة 

فـى . هـذا وقد تم انشاء مصنع جـديد لالغذية المحفوظة قـهـا 
وقد حل محل المصنع القديم وبدء انتاجه فى عام قـهـا قـلـيـوبيـة 

ويوجد بالخطة الخمسية انشاء عدة مصانع موزعة على  7714
المحافظات المختلفة وبالنسبة لصناعة علب الصفيح الصلب 
الفارغة فيوجد منها خطوط فى كل من قـهـا ومـديرية التحرير 

والوحدة الملحقة بمصنع تعبئة السردين  71والمصنع الحربى رقم 
 . والجمبرى 

عـلـى مـا تـحـتاجـه من هـذا وتـحـصـل مثل هـذه الـشـركات        
الـصـفيح الـمـعـدنـى الـذى تـســتخـدمـه لـصـنـاعـة الـعـلب 
الـفـارغـة مـن دول مــتـعـددة مـثـل بـلـجـيـكا وامـريـكـا وفـرنـسـا 

يـكـون هـذا الـصـفيـح مـطـلـيا بـمـواد وفى العادة ودول اخــرى 
 . Enamelراتـنـجـيـة 

هـذا وتقوم هذه الشركات بجانب بعض مصانع القطاع      
و الـبقـول  وبـانتـاج الـخضـروات الخاص وشركات االستثمار 

الـعـصـائـر خاصة و الـفـاكـهـة الـمـحـفوظـة ) كـمـبـوت ( 
 .الـجـمبرى الـمـعـلـب و االسماك و الطماطم والـفـاكهـة 

 
من الـمزايا التى جعلت   مـزايا اســتخـدام الـعـلـب الـصـفـيـح :ــ  

عـبــوة نـمـوذجـيـة لـتـعـبئـة االغـذية الـمـعـلـبة العلب الصفيح 
على الـرغـم مـن قـلـة ســمكهـا فـهـى ( قـوتـهـا 3هـى :ــ )

)تـتـحـمـل عمليات التعقيم والشحن والتداول  ( مانعة 1. 
فيحافظ الغـذاء داخـلـهـا لـتـســرب كل من الرطوبة والـهــواء 

)عـلـى صـفـاتـه  ( 1)اثـنـاء الـتصـنيـع ( ســهولة الـقفـل 1. 
( خـفـيـفـة الــوزن . )1. )عـنـد االســتعمـال ســهـولة الـفـتـح 

( غــير 8( يـمـكـن صـنـاعـتهـا بـاشــكال واحـجـام مـختلفة  . )6
مـرتفـعـة الـثـمـن خـاصـة فـى الـبـالد الـتى تتـوافـر فـيهـا 

 صـناعـة حــديد مـتـقـدمـة .
 
 Productionانـتـاج الــواح الـصـلـب لـصـنـاعـة الـعـلـب      

of Steel Plate  ــ: 
الـخـواص الـفـيزيا ئية و الـتركيب الـكـيمـاوى بال شك يـؤثـر     

التى تصنع منها العلب عـلـى  Tin plateللـصفيحة الـمعـدنية 
ومن العوامل االخرى .مــدة بـقـائـها صـالحة لـحـفـظ الــغـذاء 

ســمك الـطـالء هى التى يعير لها صانعو العلب اهمية كبيرة 
ضـبـط وايـضا الـقـصـديرى واســتعمـال الـمـواد الـراتنجية 

مـنـفـســة او قـابـلـة للـرشــح التـكــون لكـى خـطـوات الـصـنـع 
Leakage   مع مكونات او تتـفـاعـل تتـاكـل واال الـصــدا او

 . الغذاء بداخلها 
 

 وتـتـلـخـص طـريـقـة صـنـاعـة الـواح الـصـلـب فيمـا يـلـى :
يسـتخـدم الـصـلب نـظـرا اخـتيـار الـحــديد الـخـام :ــ  -3

الحـتـواءه علـى نـسـبة منخـفضـة مـن الـكـربون وقـليـل جـدا من 
 . الشـوائب 

يتـم الـتـخـلص :ــ وفى هذه الخطوة  Reductionاالخــتزال  -1
حـديـد ثم ) حيث يختزل اكـســيد الـحـديد الـى مـن الـشــوائب 

افــران بـســمر )افـران فى . وتـجـرى هـذه الـخـطـوة (  يـنـقـى 
حيث تـطـفـوا الـشـوائب على الـسـطح فـيتم الـتخلص منها لـهـب( 

وتـجــرى )قـضـبـان بـسـمر( ثـم يـؤخـذ الـحديد الـصـلـب 
 :ــ عـلـى الـوجـه الـتـالـى صناعة االلواح 

حيث تسخن قضبان   Hot rolling)ا( طرق على الساخن 
الصلب لـدرجة االحــمرار ثم تـمـررخـالل اسـطوانات 

بوصة  71ـ  5لـتـســطيحهـا بـسـمك  Rollersخاصـة 
 قـدم. 75ـ  71وطـول 

حـيث تـمـرر االلـواح   Cold rollingب( طرق على البارد)
على درجة اقـل بـين االســطـوانات ومـعـامـلتها بالـحـرارة 

 .بـوصـة 7حـتـى يـصـبـح ســمكها ولـمـدة أقـصــر 
وذلك بغمرها فى حمض كبريتيك تـنـظـيـف االلـواح :ــ  -1

 الزالـة الـصــدا. وفى حالة غـلـيـان مـخـفـف 
وهى عبارة عن   Annealingزيـادة صـالبـة االلـواح  -1

افران معـزولة على وتجـرى فى معاملة حرارية اللـواح الـصـلب 
وتحـت تـفـريـغ عـالـى درجة مئوية .  417ــ 475درجة حرارة 

زيـادة . ومن فوائد هذه العملية هـى سـاعـة  48ــ  74ولـمـدة 
 .صــالبـة االلـواح 

تغـمـر االلـواح مـرة اخــرى فى حمض كبريتيك مخفف  -1
تـخـشــين ســطح فـيـؤدى ذلك الـى ولـكـن لـمــدة قـصــيرة 

 . نـوعا ما للـمـســاعـدة عـلـى اللـحـام بـالـقـصــدير االلـواح 
وتتـم :ــ  Tin coatingتـغـطـيـة االلـواح بـالـقـصــديـر  -6

 بـاحــدى الـطـريقتين :ـ 
 Hot dip)ا( الـغـمـر فى احـواض الـقـصـديـر الـمـنـصـهـر 

tinning   حيث تغمر الواح الصلب فى احواض بها القـصـدير
 .حيث تغطى بطبقة من القصدير الـمنـصـهـر الـذائب 

 .ويتنـاســب سمك هذه الطبقة مع مدة الـغـمـر 
وهـى   Electric tinning)ب( الـترسيب الكهربائى 

تسـتعمـل الـواح الـصـلب كـاقـطـاب ســالبـة  حـديـثـةطـريـقـة 
على هذه   فى احـواض الـقـصــدير المـغـلـى فيتـراكم الـقصـدير

االلواح فى طبقات 
 . مـتـســاوية الـســمك

عـمـلـيـة الـتـلـمـيـع  -8
Branning   حيث

تـمـرر الـواح الـصـفيـح 
المطلى بالقصدير 
خـالل ســلـســلة من 
االســطوانات مـغطاة 
بـاصـوف او اللـبـاد فى 

لـزيـادة   Braneردة 
 . لـمـعـان االلـواح 

الـفــرز والـتــدريج  -0
Sorting & 

Grading   اســتبعـادهـو والغـرض مـن هـذه الـعـمليـة 
حـســب جـودتـهـا ومـا وتـدرج الـغـيـر مـرضـيـة االلــواح 

 .تـحـمـلـه مـن قـصـدير 
 

  عــزيـزى الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة مـاذا تـعــرف عـن
  ؟ Base boxالـصــندوق الـمـعيـارى او االســاســى 

 
الـمـحــضرة مـن الـحــديد تـبـلـغ ابـعـاد الـصـفيحـة الـواحـدة 

 51,4×  45,53الـصـلـب الـمـســتخـدمـة لـصـنـاعـة الـعـلـب 
صـفـيـحـة  771الـرزمـة الـتى تـشــمـل . ويـطـلـق عـلـى ســم 

وهــى الـصــورة التى  Base boxاســم الـصـنـدوق الـقـيـاســى 
بـيــع الـصـفـائـح الـمـســتـخـدمـة لـصـنـاعـة  يـتـم بـهـا تـجـاريـا

 الـعـلـب . 
 عــزيـزى الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ...        

مـاذا تـعــرف عـن طـالء االلـواح او الـعـلـب بالمادة الورنيشية 
  ؟ Enamelاو الـراتـنـجـيـة او االنـامـل 

المادة الورنيشية التى تستعمل لـطالء يـطـلـق عـلـى        
الـســطح الـداخـلى للـعـلب ) وفى بعض االحيان السـطح 

. وهـى عـبـارة  Enamelبـاالنـامـل الخارجى لزيادة جاذبيتها ( 
يحضر  قبل الحرب العالمية الثانيةمواد عضوية كان اغلبها عـن 

امـا االن .  من زيت الخشب الصينى والمواد الرتنجية الطبيعية 
فغـالـبيتها تـحـضـر بصـورة صـناعـية وهـى ذات ممـيـزات 

جعـلـها اكـثر مـالئـمة الن بـاالمكـان افـضـل من المحضرة قديما 
 .الغـذيـة مـعـينة 

ثـم مـســتـحـلـب عـادة بـشــكـل تـحـضــر هـذه الـمـواد      
تـنـشــر عـلـى شــكل رزاز عـلـى ســطوح الـعـلب وتـتـرك 

مـعـرفة مكـونات المادة الغـذائية الـمـراد ومـن الـمـهـم .  لـتجـف 
حـفـظـهـا فى العلب الصفيح حيث يحدث تفاعل بين مكونات 

فى مثال ذلـك مـعــدن العلب الصفيح من الداخل و المادة الغذائية 
الـمحتـوية على نـسـبـة حالة حفظ المواد الغذائية الـبـروتينيـة 

مـعــدن ويـحـدث تـفـاعـل بـين مـكـوناتهـا  الـكــبريتعالـية من 
العلب مـكـونـة لـون اســود ) كبريتيد الحديد( . كـمـا ان الـعـلـبـة 

تـاكـل بـفـعـل الـمـؤثـرات الـجـوية خاصة الصفيح يحدث لها 
مـســببا الـتـاكـل الـذى يتـحـد مـع االيـدروجـين  االكـسـجـين
كـذا الحال بالنسبة لتـاثـير المادة المحفوظة على العلبة  بـاســتمرار
 .من الـداخل 

تعرضه وعدم على معدن العلبة زيادة فى المحافظة لـذلـك      
تستعمل مواد ورنيشية مختلفة للطالء لتاثير المواد المحفوظة 

يضـاف وفى حالة تعبئة مواد غذائية بروتينية من الداخل . 
اكـســيـد زنـك الـى هـذه الـمــواد الـبروتينية فـيتكـون كـبريتيـد 

علـى لـون المادة الغـذائية ال يـؤثــر الـزنك ) ابيـض اللـون ( 
. وفى حــالــة اســـتـخـدام المواد غــيـر ســام بـجـانـب انـه 

وذلـك الفينولية فى تغطية العلب الصفيح من الداخل 
السـتخـدامـهـا فـى تـعـبئـة مـواد ذات نـســبة عالـيـة من 

لـيـس هـنـاك حـاجـة الـبـروتين كـاللـحــوم و االســمـاك 
 .للـتاثـير على الـكـبريت الســتخـدام اكـســيد الـزنـك 

 
وفـيـما يـلـى اهـم انـواع الـمــواد الـورنـيـشــية واســتخـدامـهههـها 

 بـالـنـســبة للــمواد الـغــذائيـة :ــ 
3. Enamel –C  ويـســتـخـدم فـى   )ايـنـامـل ســى ( :ـــ

مـحـتـويـة بمـواد غـذائيـة طـالء الـعـلـب الـمراد تعبئـتـهـا 
ــ الـفـاصـولـيـا ــ الـبـازيـالء مـثــل عـلـى الـكـبريـت 

الـمــواد الـبـروتـيـنـيـة كـاللـحــوم ــ الـقـرنـبـيـط ــ الـكـرنـب 
عـلــى . ويـحـتـوى هـذا الـنـوع مـن االنـامـل االســمـاك و

بـلـون ذهـبى . هـذا ويـتـمـيـز ايـنـامـل ســى اكـســيـد زنـك 
وهــو % مـن تـركـيبـه اكـســيـد زنــك  71واحـتـواءه عـلـى 

لـون كـبـريتيـد الـحــديد االســود الـمـتـكـون فـى يـزيـل 
. الـعـلـبـة بـتـكـويـنـه كـبـريتيـد الـزنـك ذى الـلــون االبـيـض 

 . فـان مـصـدر الـحـديـد هـو الـعـلـبـة وبالـطـبـع 
1. Enamel -L  ايـنـامـل (L  ـــ: ) ويـســتخـدم فى طالء

 مـنـتـجـات االنـانـاسو  بـالـطـمـاطـمالعلب الـمـراد تعبئـتهـا 
حـيـث ان هـذا الـنــوع الـبـرتـقـال و  عـصـير الـلـيـمـونو

 . مـقـاوم لـلــحـمـوضـة مـن االنـامـل 
1.  Enamel -R  اينـامـل (R  ــ: ) ويـســتخـدم فـى طـالء

بـالـخـضـار والـفـاكـهـة الـعـلـب الـمــراد تـعـبـئـتـهـا 
مـثـل الـمـحـتـوية عـلـى مــواد قـابـلـة للـذوبـان فـى الـمـاء 

 . الـكـريـز ــ الـبـرقـوق ــ الـعـنـب ــ الـبـنـجــر 
 

    8يتبع فى  ص 
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عـزيـزى الـقـارئ ...عـزيـزتـى الـقـارئـة ... دعنا االن نتحدث 
 الغرض من استخدام االنامل او الورنيش :ــ عن
(  المحافظة على 2( تحسين مظهر الغذاء والعلبة نفسها . )6)

( زيادة عـمــر 7لون المادة الغذائية وعدم تغييره  )
( وقف التفاعالت الكيماوية التى قد تحدث بين 4الـعـلــبـة )

ال يتم مكونات المادة الغذائية وبين معدن العلبة وبذلك 
( الـتـقـلـيـل 5بالطعم المعـدنى وال يـحــدث تـســمـم )تلوثها 

 مـن حـدوث الـتـاكـل. 
 

اهـم الـشــروط الـواجـب تـوافـرها فـى الـمـواد الورنـيـشــية 
مـع تـمـاس مـبـاشــر بمـا ان هـذه الـمــواد فـى الـمـسـتخدمـة :ــ  

( 6)  الـغــذاء لـذا يـجـب ان يـتـوافـر فـيـهـا الـشــروط االتـيــة :ــ 
ان تكـون مـن الـنـوع الـمـســموح به ضـمـن التشـريعات ــ 

)والـقـوانين الـمـعـمــول بها  ( ــ 7)ســهـلة االســتعمـال ( ــ 2. 
خالية من الـطـعـم ( ــ 4)رخـيـصــة الـثـمـن اى اقـتـصـاديـة 
( ــ 1)غــيـر ضـارة ( ــ 5)والـرائـحـة الـغــير مـرغـوب فـيـهـا 

ان تكـون مـقـاومـة للــمـواد الـحـافظة ومقـاومة للــمـؤثـرات 
( ــ 8)تـقـاوم درجات الـحـرارة الـمـرتفعـة ( ــ 3)الـمـيـكـانـيـكيـة 

 .ال تتـكـســر اثنـاء شــحن وتداول العلب 
  

خــطــوات صـنـاعــة الـعـلـب الـصــفـيـح الـمـســتخدمـة فـى 
 تعـليب وحفظ االغــذية :ــ 

الـحـديد الـصلب فـى صنـاعة الـعـلب من الـمنـاجم  يســتخـرج     
ثـم تـحـويلها اخـتزالـهـا وتنـقيتهـا يـجــرى عـلـى هـيـئـة اكـاســيد 

من . وقد ادخلت على عملية تحضير الصفائح الـى صـفائـح 
بالـطـريقـة تـحـســينات كـثيـرة من جملتهـا بسـطها الـحــديد 

الـطـريقة بـدال مـن الـبـاردة بـاســتخدام اسـطوانات مـعـدنية قـوية 
الكـســابها مـرونة وتـقـليل  Hot Reductionالسـاخنـة الـقـديمة 

صـالبتها وخطـوات اخــرى تتـعـلق بـازالـة االكـاســيد 
وتـحـســين صـفـات كـثيـرة مـرغـوب فـيـهـا اضـافـة الـى 

ويـمـكـن تـلـخـيص خـطـوات صـنـاعـة الـعـلب   الـســرعة
 الـصـفـيـح فـيمـا يـلـى :ــ 

  عـمـل جـســم الـعـلـبـةBody blanks   وفـيها يتـم تـقـطيـع
وتسمى بـابـعاد جـسـم الـعـلبة االلـواح الـصفيـح الـى قـطـع 

وهى  Slitterالماكينة التى تجرى هذه الخطوة بواسطتها 

 Duplex slitterويتوفر منها .  تعمـل بصـورة اتوماتيكية 
ثـم طـولـى تقـوم بتقـطيـع الصـفائح الـى شــرائط بـشــكل 

تـدفـع اتـومـاتـيكيـا الـى جـزء ثـان من الـمـاكينـة يـقـوم 
 عـرضـيـا .بـتـقـطـيعهـا 

  تـكـويـن الـهـيكـل االســطوانـى للـعـلـبةBody formation 
الـى  Body blanksحيث يـجــرى تحـويل جـســم الـعـلبـة :  

 Body makerشــكلها االســطوانـى بـاسـتخـدام مكـائن 
عمل حــز فـى اولـهـا ويـتـم ذلـك بتعاقب عدة خطوات 

وتســمى الـعـمليـة الـزوايـا االربـع لـجـســم الـعـلـبة 
Notching  تكـوين خاطوف او كالبة   تـتـبـعـهـا خـطـوة

Hook  بـثنـى نـهـايتـى الـجـســم بـاتجاهين مـتـعـاكـسـين
. وعنـد انجـاز او اتـمام لـيسـل تـشـبيك احـدهما بـاالخـر 

تتـكـون عـندنا مـنـطـقـة سـمكـهـا اربـع من طبقات الـتشـبيك 
فيتـكون الـهـيـكل   Bumpedتـطــرق بـعــدها الصفيحة 

 Solderedلـحـام ويـتـبـع ذلـك .  االســطوانـى للـعـلبة 
ويـعـرف خـط التشــبيك عـلـى طـول .  مـوضـع الـتـشــبيك 

ويفضل على الدوام   Side seamبـالـلـحــام الـجـانـبى الـعـلـبة 
. وبعـد ان للتثبيت من عدم تنفيس الـعـلبة بـالـقـصــديـر طـالؤه 

 تكوين الهيكل االسطوانى تثنى نهايتا حافتى العلبة الىيتم 
 Flanger  تـســمـىبـواســطة مـاكـينة خـاصـة  الخارج

وتـعـرف هـذه فتتـكـون شــفة علـى كـل مـن هـاتيـن الـنهـايتين 
عندما تكون هناك . ويـمـكـن   Flangingالـخـطـوة بــالــ 

من االينامل ان ترش بشكل رزاز بعد ثـانيـة حاجة لطبقة 
ثم يجفف هذا الرزاز او ان يصب سائل  Flangingخطوة  الــ 

او مستحلب مادة واقية على السطح الداخلى للحام الجانبى 
Side seam  . 

   ســداد وفى هذه الخطوة يتم ســد احــد طــرفـى الـعـلـبـة :ــ
يثبت على جسم العلبة احـدى فـتـحـتـى الـعـلـبـة بـغـطـاء 

. اما   Double seamerبواسطة مكائن الـقفـل الـمـزدوج 
فـســيقفـل بعـد تعبئـة الـعـلـبـة بـالـمادة الطرف االخـر 

 . الغـذائيـة 

  تـسـتعمل مكائن تسـمى عـمــل الـغـطـاءات :ــScroll shear 
machine  لقطع غطاءات صفائـح الـحـديد الـصلب الـمطالة

. والغطاءات او الـغير الـمطالة بـاالنامل لـعمـل االغـطـيـة 
بـل على شـكـل طبقات بانخفاض المعمولة ليست مستوية 

جعل العلبة مـهـياة وهـذا يـسـاعد على .  متدرج نحو الوسط 

. لـتـحـمـل ضـغـط الـغـازات فـى حالة تكونها داخل العلب 
مادة وتصب فى هذه الثنية تثنى حافة الغطاء الى الداخل 

تساعد على احكام القفل عند تثبيت االغطية فى مطاطة 
مواضعها فى نهايتى العلبة ويجب تجفيف مستحلب المطاط 

 .المضاف فى فـرن 
 

عــزيـزى الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ... ماذا تعرف عن 
مقاومة البكتريا للحرارة ؟ وما هى العوامل التى تؤثر فى مقاومة 
البكتريا للحرارة ؟ وما هى خطوات التعليب المتبعة لكل من 
الخضروات والفواكه واللحوم واالسماك وغيرها من المنتجات 

وماذا عن فسـاد االغذية المعلبة ؟ الغذائية ؟ وماذا تعرف عن 
التلف او الفسادالكيماوى ) االنتفاخ الهيدروجينى( وما هى 
العوامل التى تؤثر فى انتقال الحرارة الى العلب ؟ وماذا عن 
الشروط الواجب توافرها فى اختيار المواقع المالئـمة القامة 
مصانع التعليب ؟ هذه االسئلة جمـيعـها سوف يتم االجابة عليها 

 فـى االعــداد الـقـادمـة انـشــاء الرب وعـشــنـا . 
 

 -كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو :
 
خادم بكنيسة ألقديسة دميانة وألقديس أثناسيييوأ أليرسيوليى   - 

 سيدنى  -ببانشبول 

 . رئيس قسم علوم أألغذية أألسبق بجامعة إلمنيا بصعيد مصر -

F o r m er  H e ad  o f  F o o d  S c i .De p t .M i n i a 
Univ.Egypt.  

 رئيس جمعية كيمياء ألزيوت أالفريقية أألسبق     -

Former President of African Oil Chemists 
Society (AFOCS)   

 عضو جمعية كيمياء ألزيوت أألمريكية أالسبق -

Former Member of American Oil Chemists 
Society  )AOCS)   

              .أسـتاذ علوم أألغذية ألمتفرغ بجامعة إلمنيا -

Emeritus Professor of Food Science - Minia 
Univ.  Egypt 

 يا هللا ... بدد مشورة أخيتوفل 

 بقلم : د . مجدى شحاته

القديس مثلث الرحمات  البابا كيرلس السادأ ، بابا االسيكينيدريية  
وبطريرك الكرازة المرقسية رجل الصالة والمعجزات ، اليذى أحيب 
الجميع ، وأحبه الجميع ، يقبل الكل ، الييعياتيب أحيد ، وال ييعياقيب 

جاءه أحد االشخياص وكيان قيداسية اليبيابيا   6917أحد . فى العام 
وقتها يصلى فى الكاتدرائية المرقسية ياالسكندرية  ، وأخيبيره ان 
آباء المجمع المقدأ قد وقعوا عريضة سيييقيدميونيهيا اليى رئيييس 
الجمهورية ، يطالبون فيها عزل البابا كيرلس السيادأ . ) وكيان 
أحد المطارنة هو المتزعم حركة عزل البابا ( وقد طاليب الشيخيص 
الذى قدم  المعلومة للبابا ان يقوم البابا  بيعيقيد اليميجيميع اليميقيدأ 
لمناقشة االمر ، وكان الغرض اثارة البلبلة وشق الصيف وانيقيسيام 
المجمع المقدأ !! .. وهنا وقف قداسة البابا كيرلس السادأ بكيل 
الثبات أمام كرسى مار مرقس الرسول عن يمين الهييكيل اليميقيدأ 
بالكاتدرائية وهو يبخر وقال : " لو عاوزنى أنا خدامك .. ليو ميش 
عاوزنى ... اللى عاوزه ربنا يكون  " . ورفض البابا عقد المجيميع 
المقدأ ، أوحتى مجرد التحدث مع أحد مين اببياء االسياقيفية مين 
أعضاء المجمع المقدأ بيخيصيوص هيذا الشيان . االمير اليغيرييب 
والذى يشهد به التاريخ ، ان المطيران اليذى تيزعيم هيذه اليحيركية 
الشيطانية ضد البابا لقى حتفه ومات فى اليوم التالى فجاة !! بعدها 
تظهر التحقيقات براءة البابا كيرليس السيادأ ، و تيقيدم كيل مين 
شارك فى التوقيع على العريضة التى كان مزمع تقدييميهيا ليرئيييس 
الجمهورية للمطالبة بعزل البابا معترفيين بيخيطيائيهيم ، بيعيدهيا ليم 
يناقش البابا كيرلس السادأ أحدا فى هذا الشيان وليم ييجيازى أو 
يعاتب أو يعاقب أحد منهم ... وانتهى االمر . وليكين آثياره ميازاليت 
محفورة فى االذهان ، ولن ينساها التاريخ والزمان ، وتبقى عيبيرة 

 لمن ال يعتبر وعظة لمن ال يتعظ .
جحور الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم ربما تكون قليييلية وليييس  

لها أهمية أو خطورة ، لكنها كثيرا ما تكون مصدر وجع فيى جسيد 
الكنيسة فكان البد ان نقرر ونكرر وال نمل من التكرار ان  نيقيضيى 
على هذه السموم والكشف عنها لنطهر ونغسل جراح الكنيسة مين 
تلك االوجاع .    تسلم قداسة البابا تاوضيروأ اليثيانيى مسيئيولييية 
قيادة الكنيسة القبطية االرثوذكسية  أقوى وأقدم كنائس العالم ، فى 
ظل أحداث سياسية صعبة للغاية ، وازمات طائفية شرسة وطاحينية 
، كان يتم فيها اختطاف وسرقة الوطن وكنيسة هللا الى المجهيول . 
بجانب أنواء الخدمة الصعبة وأمواج الرعاية العاتية ، ليكين وهيبيه 
هللا قدرة احتمال جبارة ، ماال تتحمله الجبال ، ضغوط  من كل اتجاه 
وصوب . وقداسة البابا رجل المواقف الصعبة مازال يتعيرض بييين 
الحين وابخر لحمالت ممنهجة من االكاذييب والشيائيعيات وانيعيدام 
ضمير وافتراءات غير مسبوقة وبكل االسف من داخل الكنييسية !! 
ونعلم جميعا و جيدا ان لدى قداسته الردود الكافية والشافيية عيليى 
كل من يقال عنه ويحاك ضده ... كم أرهيبيوه ليكيى يضيعيف ، وكيم 

 هددوه لكى يرتعب .. ولكن  هيهات ، 
لم يهتز قلبه وال قيد أنملة  النه رجل هللا ، وهم هباء .. ال شئ ، هم 
والعدم واحد . لكن البابا الكلى النقاء والحكمة واليميحيبية ،  دائيميا 

وابدا يفضل السكون ويتحمل ظلم االشيرار .. يصيميت ، وييتياليم ، 
ويبكى .. ليس عن ضعف  لكنها ضريبية اليبيطياركية اليعيظيام كيمين 
سبقوه . لقد سال رب المجد يسوع من اتهموه زورا وبهتانا والذى 
اسماهم ) اوالد االفاعى ( " كيف تقدرون ان تتكلموا بيالصياليحيات 
وانتم أشرار ؟ " قداسة البابا تاوضروأ الثانى خليفة مار مرقيس 
الرسول ، جاء باالنتخاب الحر واختيار السماء ، ليكون رجل هللا له 
قيمة وقامة ، وليس من حيق أى انسيان وكيل مين هيب ودب مين 
محترفى االنفالت بالتطاول على قداستية ييبيث الشيائيعيات اليكياذبية 

العاصفة تتعالى أصواتها أحيانا ، وتهدأ أحيانا اخيرى والمغلوطة .  
وفقا لألجواء واالحداث التى تمر فى الكنيسة ، فال شك  وال ييخيفيى 
على أحد ان هناك من داخل الكنيسة نفسها من يتربص ليتيحيركيات 
 البابا وقراراته ، وكلها تتم تحت عنوان  ) جبهة المعارضة ( !!!

" كتب ميثيليث اليرحيميات  274فى كتاب " خبرات فى الحياة جزء 
قداسة البابا شنودة  الثالث :  " رأيت فى طريق الحياة أشخاصا لم 
يستطيعوا ان يخضعوا للكنيسة ، فيبذلون كل جهدهم ، لكى تخيضيع 
الكنيسة لهم !!! والعجيب ، انهم يجدون من يساعدهم على ذلك " 

: "   217وأضاف قداسه البابا شنودة اليثياليث  فيى جيزء رقيم 
البعض باسم الدفاع عن اليدييميقيراطييية  يينيادون بيوجيوب وجيود 
) جبهة معارضة ( فى الكنيسة .. فهل هذا يتفق مع روح الكينيييسية 
ووحدتها  ؟  قد توجد ) معارضة (  فى بعض التنظيمات السياسييية 
او التشريعية . اما الكنيسة  فتقوم عليى نيظيام ) اليروح اليواحيد (  
يقول الكتاب : وكان الجمهورالذين آمنوا رأى واحد ، وروح واحيد 
، وهم أيضا يعملون بقلب واحد ، وفكر واحد ، واذا صلوا يرفيعيون 
صوتا واحدا الى هللا . هذه الوحدة فى الرأى هى التى تقوم عيليييهيا 
الكنيسة . أما ) الرأى االخر( فيوجد فى الحوار البينياء واليمينياقشية  
الهادئة وليس فى  ) المعارضة ( . الكنيسة هى جسيد واحيد ، كيل 
أعضائه تتعاون معا . وال تيوجيد ميعيارضية فيى اتسياق عيميل هيذا 
الجسد " ما سبق رأى مثلث الرحمات قداسة البابا شنيودة اليثياليث 

 فى بدعة ) المعارضة ( التى اخترعها البعض فى كنيسة هللا !!! 
جاء البابا تاوضروأ الثانى بعد المتنيح ميثيليث اليرحيميات قيداسية 

سنة حيافيلية  46البابا شنودة الثالث ، الذى ظل على رأأ الكنيسة 
باحداث مشهودة يشهد بها كل العالم ، االمير اليذى أوجيد ميقيارنية 
غير متكافئة بينهما ، كانت دائما فى صالح المتنييح اليبيابيا شينيودة 
الثالث .لقد  تولى قداسة  البابا تاوضروأ الثانى الميسيئيولييية فيى 
ظل ظروف سياسية ومجتمعية بالغة الصعوبة والتعقيد ، من حيييث 
التوافق بين الدور الوطنى للكنيسة القبطية فيى مسيانيدة اليدولية ، 
وتحملها ما قد ينجم ويترتب عن تلك المساندة من أعداء اليوطين . 
والتاريخ يشهد بكل الحق عن بالغ الحكمة التى سلك فيييهيا قيداسية 
البابا بارشاد من هللا ، ليجنب الوطن حرب أهلية طاحنة كيميا حيدث 
فى دول صديقة مجاورة أكلت االخضر واليييابيس . وتيجيليت أيضيا 
حكمة وارادة واستقاللية البابا توضروأ الثانى بتجنيبيه االنيخيراط 
مع الحرأ القيدييم او ميمين خيليقيوا ألنيفيسيهيم ميواقيف أو أدوار 
افتراضية فى المجتمع الكنسيى .  تيواصيليت ميحياوالت اليتيشيوييه 
وتصوير وجود انقسامات داخلية وتلفيق سيناريوهات مضليلية فيى 
ضوء أحداث مقتل المتنيح االنبا أبيفانيوأ رئيس دير أبو مقار فى 

وأيضا بعد مقتل المتنيح أبونا مقار سعد كياهين   2168يونيو  29

كنيسة مار مرقس بشبرا الخيمة على 
مياييو  67يد حيارأ اليكينيييسية فيى 

. والبابا ليس ليه أى عيالقية  2169
بتلك االحداث ال من بعيد أو قرييب !!  
والشك مازال بين الوقت واالخر يطل 
علينيا أعيوان الشير بير سيهيم عيبير 
صفحات التواصل االجتماعى ، تحميل 
حسابات مستعارة مستترة فى اليعياليم 
االفتراضى  تحمل عنياويييين ميخيزيية 
مييؤلييميية وغييييير أخييالقييييية ، يييديييرون 
صراعا مستترا بيالينيييابية ليميصيليحية 
أفراد بعينهم داخل المجتمع الكنسى ، 
وبكل االسف ينجرف ورائهم البيعيض 
دون ادراك لييلييمييسييئييولييييية وخييطييورة 

النتائج يتبعون اسلوب " شخصنة " الحوار مع شيطنة  االتجاهات 
والر ى ، وقد نصبوا انفيسيهيم وكيالء عيليى اليكينيييسية وخيداميهيا 

 االجالء . 
على كل من يسعى للفرقة واالنقيسيام ، ان ييدرك ، ويسيتيوعيب ، 
ويتحمل تبعات ، ما نصلى به فى القداأ االالهى ونقول : " عبيادة 
األوثان بالكمال اقلعها من العالم . الشيطيان وكيل قيواتيه الشيرييرة 
اسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعا . الشكوك وفاعلوها أبطيليهيم . 
ولينقض افتراق فساد البدع . أعداء كنيستك يارب ميثيل كيل زميان 
واالن أذلهم . حل تعاظمهم . عرفهم ضعفهم سريعا ، أبطل حسدهيم 
وساعيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التى يصنعونها فينا . ييارب 
اجعلهم كلهم كال شئ . وبدد مشورتهم  ييا  ، اليذى بيدد مشيورة 

 اخيتوفل " .        
منذ تولى قداسة البابا تاوضروأ الثانى أصبح لدى قناعية كياميلية 
وثقة بالغة انه يعرف كافة المشاكل والتحديات التى تواجه المجتمع 
الكنسى والتى اليمكن الخوض فيها دفعة واحدة ولكنه االمر يتطلب 
تناولها تدريجيا وأن أمام البابا العديد من الملفات الشائكة البد مين 

 الخوض فيها وفقا للظروف المتاحة .
الكل يدرك تماما ان الكنيسة ال يمكن اختزالها فى البابا او الميجيميع 
المقدأ ، بل هى جماعة المؤمنين ، وان رئآسة الكنيسة ما هى اال 
مرحلة زمنية تاريخية تمر وتنقضى ، أما الكنيسة كمؤسسة روحية 
فهى مستمرة منذ نشاتها ومازال المستقبل ممتد الى اليمينيتيهيى ان 
شاء الرب وأذن ، ونؤمن بكل الثقة واليقين فى وعد هللا بان ابواب 

 الجحيم لن تقوى عليها .
الرجاء هو احدى الفضائل الثالثة الكبرى التى تكلم عنيهيا ميعيليمينيا 

بولس الرسول " االيمان والرجاء والمحبة . ولكن أعظمها المحبة 

( . االنسان الذى له رجاء ال ينظر الى الضيقات  67: 67كو 6" ) 

، ولكن يتطلع الى رب المجد يسوع الذى قيال : " أنيا قيد غيليبيت 

العالم " وسيبقى هذا الرجاء الى المنتهى ، فبالرجاء نربيح سيالميا 

فى القلب ، طمانينة فى الداخل فرحا فى القلب واليوم لنا رجاء فيى 

رب المجد ان يغلب العالم مرة أخرى ، يغلب الكراهية والحيقيد ، و 

 يغلب دعاوى االنقسام والتفكك فى كنيسة هللا .



   02٠٢أكتوبر  02   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

8 

 ما لي اراك عن الخطية منقبا
 

 مالي اراني عن الخطية منقبا
 وطريق رجليك اليها دائما معبدا
 والسمويات تسير فيها متعرجا
 يقودك الشيطان وعليك ضاحكا

 يعرض بضاعته وانت لهامتفرجا
 واليتركك اال وانت لها اخذا

 تدفع ثمنا وال تعلم انه كلفك غاليا
 مالي اراك فكرك ليس مترفعا
 والي ااسماويات لست بناظرا
 وفي االرضيات فكرك محددا
 الم يحن الوقت لتفيق من غفلة
 وعن ابديتك لها تكون باحثا

 كفي لهوا وعبثا واهيا
 وسر بجدية ولروحياتك مجاهدا

 اترك شيطانا ولطريقه ناسيا
 ارفض بضاعته ولثمنها خاسرا
 تعلم من شهداء قدموا كل غاليا

 لم يهابوا موتا وال همبازين معزبا
 لم يروا اال طريقا واحدا

 هو طريق االبدية وليس غيره هادفا
 ابعد كل هذا ستظل بروحياتك عارجا

 ام ستكون رجال ولوعدك منفذا
 انها سنة جديدة ليكن هللا لها مباركا

 تفي بوعدك وكفي حمقا وتلذذا

 لن تحصد شيئاً ولكن لملكوتك مضيعا
 قم سريعا وسر في طريقك امنا
 وامسك بيد مسيح هو لك حارسا

 

 ايا بحر مالي اراك متسعا
 

 وماؤك صافي يمدح مقتدرا
 خالقا مبدعا ابدع خلقا 

 يحاكيك كثيرين وانت مبتسما
 حافظا لالسرار ولها مؤتمنا
 كم من خالئق بك منتشره

 تضمهم جميعا وصدرك متسعا
 لم تطرد احدا ولو كان مطهدا

 كل مظلوم كان مشتكيا وتعوض 
 يسير الجميع علي رملك منتشيا

 يستنشق هوائك الكل مبتهجا
 انت معطاء للجميع بال حد

 وامواجك تعزف الحانا علي وتر
يذهب لك كثيرين ومنهم من كان 

 مكتئبا
 يفضفض لخالقك ويعود منتعشا
 سار يسوع علي ماؤك مقتدرا

 ثابتا الهوته لتالميذه و ليس مفتعال
 وعظ يسوع علي شاطئك متهلال وكم 

 واقبل اليه كثيرين وجمع به فرحا

 ربي سامحني وال تتركني وحدي

 انت وحدك اب عالما بضعفي
 انا في االرض هائما علي وجهي

 عرفني الطريق التي اليك فانت فخري
 

 صباح الفل والياسمين
 

 علي االحبا واالصدقاء المحبين
 يوم مبارك وبالصحة متمتعين

 ودايما فرحانين وابلبس بعيد عنكم 
 ابدا يومك بصالتك وكتابك والمزامير

 املي قلبك سالم ومحبة لالخرين
 اغفر وسامح واتعزي مع الباقيين

 حتكسب كتير ال للحقد وعتاب المخطئين
 دا سالمك اهم وحياتك مع السمائيين

 حتاخد ايه في االرض دا كلنا مسافرين
 مهما طال الوقت حتوصل من غير تاجيل

 غيرك فكر يبني منازل كانه عايش البد االبدين
 وفي يوم وليلة جه ميعاده وغادر مع المغادرين
 صباح الفل يا حبايب ودايما بخير ومنتصرين

 ال ابليس يقدر عليكم وال انتم مهزومين
 فكروا بحكمة وبالش بالهة المتبسطين
 خلوا فرحكم بالسما امام عنيكم يا غاليين

 علشان تنالوا االبديه وتكونوا دايما فرحانين

 
 حبيب  جورج

 بانشبول -خادم بكنيسة القديسة دميانة والبابا اثناسيوس 

 فرسان االقباط

 

( الفريق فؤاد عزيز غالي ) قائد الجيش الثاني 3)
 ( 33الميداني في حرب اكتوبر 

      

كنت عزيزي القارئ قد حدثتك خالل العددين السابقين عن فاارسايان 
اولاهام باطارر ناياروز بااشاا ررئاياس وزراء  -من فرسان االقبااط

-مصر( وكذلك مكرم باشا عبيد ساكارتايار حازب الاوفاد والاوزيار 
 واالستاذ بكلية الحقوق

    
واليوم اود ان احدثك عن فارر ثالث من فرساننا االقباط في مجاال  

وقائاد كاان لاه  - 3791الجيش وبطل همام من ابطال حرب اكتوبر 
اال وهو الفريق فؤاد عازياز -دورا مبدعا في انتصارات هذة الحرب 

 غالي
 

بمحافظة المناياا وباعاد ان حصال  3799ولد البطل في سنة  نشأته:
فضال -علي مجموع في الثانوية العامة يؤهله لاللتحاق بكلاياة الاطاب

 ان يحقق حلم حياته اال وهو االلتحاق بالكلية الحربية
ارسل للمشاركة في حارب فالاساطايان ساناة -وبعد تخرجه من الكلية 

 وشارك كذلك في المعارك الاتاي دارت حاول مادياناة رفاح- 3791
ابااان الااعاادوان اثااالثااي عاالااي  3791 ايضااا شااارك فااي حاارب 

حيث كان رئيسا لعمليات الفرقة الثاناياة  3719  في   وايضا  مصر 
 مشاة

 
مشااة والاتاي كالافات  31كان قائدا لالافارقاة  -91وفي حرب اكتوبر 

حاياث دمار الاقاوات -باقتحام قناة الساوياس فاي ماناطاقاة الاقاناطارة 
وحارر -االسرائيلية واسلحتها في النقاط الحصيناة وعالاي االجانااب 

 كيلو 7بل واستولي علي كوبري بعمق -مدينة القنطرة شرق
 

 -دبااباة 19كذلك استطاع تادمايار 
كذلك دمر كتيبة اسرائيلية مادرعاة 

كما اسار قاائادهاا عسااف -بكاملها 
 ياجوري

 
وقااد عااباار الاابااطاال خااالل الااناادوة 
االسااتااراتاايااجاايااة لااحاارب اكااتااوباار 

)منذ الضربة الجوية االولي  بقوله 
تام -والتمهيد الناياراناي لالامادفاعاياة 

ثام بادا -انزال قوارب قوات المرحلة االولي القتحام النقاط الحصينه 
اقتحام دفاعات العدو الحصينه في القطاع من شمال جازيارة الاباالح 

دقائق من العبور قد تم االستياالء عالاي اول  31وبعد -وحتي الكاب 
 نقطة للعدو(

 
 3799ومنذ ان تولي الفريق اول احمد اسماعيل وزارة الحربية عام 
ولان  -قال للفريق فؤاد عزيز غالي ) مكتوب علي جبهتك القاناطارة 

وعاناد  -مشاة   31وسوف تعود لقيادة الفرقة  -اتركك حتي تحررها 
 ذلك نقل الي منصب نائب قائد الجيش الثاني الميداني(

 
هذا وقد لعب البطل دورا بارزا في حرب اكتوبر كاماا ذكارناا وقادم 

حيث قاام ايضاا باتاامايان ماناطاقاة  -اروع نماذج الشجاعة والتضحية
كذلك تقدم بجنوده وسياطار  -شمال القناة من القنطرة وحتي بورسعيد

 علي اقوي مواقع العدو في سيناء 
 

كاان -اما بعد ان حدثت الثغرة وتم حصار الجيش الثاالاث الاماياداناي 
ولاكان الاباطال  -رأي الكثيرين من القادة سحب القوات غارب الاقانااة

وكان الساادات ياتاصال باه -وظل متحصنا بقواته في الموقع -رفض
يوميا لالطمئنان علي احواله وجنوده الذين كانات عاالقاتاه باهام لاهاا 

والذي جعلهم يحملون له كال  -االثر االكبر في رفع روحهم المعنوية
حيث كان يبث فيهم روح المحبة والاوحادة الاوطاناياة -الحب والتقدير

وانه ال فارق بايان 
جااااناااادي واخاااار 
فالجميع مصرياون 

 ولهم هدفا واحدا
 

 :تقديره 
نااظاارا لااجااهااوده  

الكبيرة فاي حارب 
اكااتااوباار فااقااد تاام 
ترقياتاه الاي رتاباة 

وعين فاي  -اللواء 
3 9  /3 9  /9 1 

قائدا للجيش الثاناي 
ليصبح اول قباطاي 
يصااال الاااي هاااذا 

وفاااي -الاااماااناااصاااب
احتفااالت اكاتاوبار 
بعد الاحارب رقاي 

 -الي رتبة الافارياق
 وعين محافظا لمحافظة جنوب سيناء 

 
 رحيله : 

-بعد صفحات مملؤة بالشرف والشجاعة وحياة مملاؤة باالاباطاوالت 
تاركاا ماثااال رائاعاا  9111/  1/  3رحل البطل عن عالمنا الفاني في 

 في الشجاعة والشرف العسكري
 

 والي اللقاء عزيزي القاريء مع فارر جديد من فرسان االقباط
 

 كنيسة القديسة دميانه والبابا اثناسيوس بانشبول -جورج حبيب 

 ما بين البساطة والسذاجة في الحياة الروحية
 بقلم جورج حبيب

 

كاوناوا بساطااء كاالاحاماام وحاكامااء ” قال السيد المسيح له الماجاد: 
 ( 31:31مت ) “ كالحيات

فهل يقصد بالبساطة هنا السذاجة واالكتفاء بابسط قدر من الماعارفاة 
كذلك االكتفاء بقدر قليل من  -عن الكتاب المقدر والحقائق االيمانية

 الفهم الروحي ونعيش ساذجين بال عمق

قد يظن البعض ان السذاجة وعدم الماعارفاة طارياق ساهال لالاحايااة 
وكم من قديسين كانوا اميين ومع ذلك وصلوا الاي قااماات -الروحية

باياناماا ساقاط  -ولعلهم وصلوا الي ملكوت السموات  -روحية عالية
 علماء الهوتيين في بدع كثيرة ومنهم من كان كاهاناا او باطارياركاا

لماذا وبخ السيد المسيح تلميذي عماوار عان -واذا كان االمر كذلك 
وقاال -جهلهم وعدم معرفتهم بما بالكتب والنبؤات عن االمه وقيامتاه

فقال لهما ايها الغبيان والبطيئا القلوب في االيمان بجميع ماا  لهما ) 
      (  99:  99تكلم به االنبياء ) لو 

فاتاشاوا ” وايضا اوصانا الرب ان نافاتاش الاكاتاب الناهاا تشاهاد لاه 
النكم تظنون ان لاكام فاياهاا حايااة ابادياه وهاي الاتاي تشاهاد  الكتب 

 (17:  9يو ) “ لي

والحقيقة التي ال يجب ان نغفل عنها انه ليس فاي تاارياخ الاكاناياساة 
او تافهين في تفكيرهم يرددون  -قديسين كانوا جهلة بالكتاب المقدر

 ما ال يفهمون او ساذجين سطحيين.

ساراج لاارحالااي كاالمااك ونااور ” واذا كاااناات كاالااماة هللا هاي نااور 
( فكيف نصل لهدفنا وهو الحياة االبدية 319:  337)مز   “ لسبيلي

 بدون هذا النور

والحقيقة ان القديسين كانوا دارسايان ماتاعاماقايان لالاكاتااب عاالامايان 
لقد ادركوا ان الشيطان قد يحاربهم باستاخادام الاكاتااب -وعاملين به 

كما يتناول سما وهو ال ياعارف اناه -المقدر اذا كانوا غير فاهمين 
 مميتا

مت “ ) تضلون اذ ال تعرفون الكتب”والرب يسوع قال للصدوقيين 
( كذلك الجهل وعدم المعرفة قد يؤدي الي هاالك االنساان 97:  99

( ويؤكاد  9:1)هو “  هلك شعبي من عدم المعرفه” كما هو مكتوب: 
اذ يقول ) الاجاهال هاو اشار -المعني القديس اكليمنضس السكندري 

 الخطايا (

-لذلك فالدعوي الي التسطيح في المعرفة الروحية بدعوي البساطه 
هي دعوي للتشجيع عالاي الاحاهال والساذاجاة وتاؤدي الاي تاخاباط 

والمعلم االمين الذي يفهم رسالاتاه جايادا -االنسان في حياته الروحية
يجتهد بكل طاقته ليرفع مستوي سامعيه ويهدف الاي االرتاقااء باهام 

 روحيا

( 1 :   9 كو 3ولما كان القديس بولس يسقي سامعيه لبنا ال طعاما )
ال تكونوا ” لذلك اوضح بعد ذلك:  -كان بسبب عدم نضجهم الروحي

اوالدا في اذهانكم بل كونوا اوالدا في الشر واماا االذهاان فاكاوناوا 
 (  91:  39كو  3“ )كاملين

وقد يقول قائل ان البسطاء كانوا جميعهم قديسين بل كانوا يصنعاون 
والحقيقة ان -المعجزات وذلك دون ان يحفظوا حتي الصالة الربانية

هذا االدعاء غير سليم البته ويجب تنقية التعالايام الاكاناساي مان هاذا 
لكن الاباسااطاة -حيث البساطه ال تعني السطحية والسذاجه -االدعاء 

والبد للاباسااطاة ان تاكاون مصاحاوباة  تعني السالسة وعدم التعقيد 
وال شك ان الحكمة ال تاتي اال من خالل الدراسة والتعمق -بالحكمة 
لاتاساكان فاياكام كالاماة ” كما يقول القديس بولس فاي ذلاك -لكلمة هللا

المسيح بغني واناتام باكال حاكاماة ماعالاماون وماقاتادرون باعاضاكام 
 ( 31:  1)كو “ بعضا

ولعل من يريد ان يدلل علي الباسااطاة والساذاجاة مان خاالل حايااة 
-وابونا يساطاس االناطاوناي -قديسين كأبونا عبد المسيح المناهري 

بل كانوا حاكامااء عاالامايان -ليعلم الجميع ان هؤالء لم يكونوا سذجا 
-وعلي مساتاوي عاماياق مان فاهام االناجايال وماعااناياه -بكل شيء

لاكاناهام -ويجيدون الصمت والصالة -ويحفظون المزامير والتسبحة 
كانوا يغلفون منظرهم الخارجي امام االخرين ليهارباوا مان الاماجاد 

-وقد اتبع نفس المنهج القديس فارياج الاذي ادعاي الاهاور -الباطل
رغم ان هللا كان ياكاشاف لاه -ليهرب من مدح النار والتفافهم حوله 

 اثناء التناول من هو مستحق ومن هو غير مستحق

 

واخيرا البساطة ال تعني السذاجة وعدم المعرفة ليسقط المؤمان فاي 
 خطايا وبدع نتيجة جهلة بامور الكتاب والقواعد االيمانية

 امين  واللهنا كل المجد 
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 (4الحياة الجديده )
 قصة بقلم جورج حبيب

 
 ملخص ما قد نشر الثالثة اعداد السابقه

 
-مديد  - مددتد   -مدام نبيله واوالده امجد -مرقص واسرته

بديديداله -مديديد -وكذلك ندبديدا واسدرتده مددام سدالده واوالده
ك ن  قد قررا الهجرة ال  امريك  وب لفعدا لدلد  لدهد  -وم ره

ابالن  ميي  ك هن كييسته  واعط  بعض االرش دات لدهد  قدبدا 
كم  اتصدا بد بدالند  بديديداله راعد  كديديدسد  اليدهديدد -السفر 

م رجرجس بجيدال  امدريدكد  لديدرعد هد  روتديد  ويد ددم لدهد  
 المس عدات المطلالبه

 وبدد لددفددعددا قدد م ابددالندد  بددتدد ددديدد  كددا الددمددسدد عدددات الددمددمددكدديدده
ام  نبيا فسدكدن بدعديددا -سكن مرقص وع ئلته بجالار الكييس  

ام  ندبديدا فدلد  -عن الكييس . التحق مرقص ودوجته ب لخدم  
 كم  قد سكن بعيدا عن الكييس -يفعا وقد اجا ذلك

 
ولكيه تعرف عل  مجمالع   -ك ن نبيا قد عما س ئ   للت كس 
-وقد جروه ال  شر  الدخدمدر  -من الزمالء الغير مسيحيين 

ف هما تضالر ال دداسد ت -االمر الذه جعله يبعد عن الكييس  
وذهب ال  الدمديدزل بدعدد ان -وقد ت ول ابالن  بيياله افت  ده -

وقدد تد ولد  سدالده دوجدتده -تهر  ميه نبيا اكثر من مدرة
وك ن نبيا قد تغيرت -ولكن دون جدوه-ارج عه ال  الكييس  

كم  تدعدرف ابديده -طب عه والبح يع ما دوجته سالده بعيف
سيه ( عدلد  اوالد الدحد   ندبديدا الدغديدر  41الكبير ميي  ) 

مسيحيين وك ن  مي  ابي  مدرقدص قدد تدعدرفد  عدلد  شد   
 ) جالن ( امريك  ك ثالليك  امريك  يدع  

تضر جالن ال  ميزل مي  وت  با مع والده  مرقص وقض  
-وك ن لمرقص بعض المدالتدتد ت عدلد  جدالن -معه  يالم 

                                       ولكيه اجا الحديث عن ذلك 
بعد ان است رت اتالال مدرقدص فدكدر فد  ان يدرسدا دعدالة 

-كذلك والدا دوجته نبيلده -ومدام سي ء -ع  جرجس  لالالديه 
-الد  امدريدكد   وب لفغا ات  الجميع -ع  سليم ن ومدام ن ديه 

 وقد ابهره  كا ش ء رؤوه هي ك 
لدذلدك -ك ن  نبيله كع دته  مجد مدلد  الم دوجدهد  مددام سديد ء 

واخدذت -الذه ل  يدعدجدب تدمد تدهد  -اعدت الكثير من الطع م 
وتالل  والدة نبيل  ان تدجد مدا -تعيب عل  م  اعدته من طع م
 ابيته  فيم  اعدته من طع م

 
 ( 4)  الحياة الجديدة    

 
نترت اليه  مدام سي ء بيترة مدن الدجد ندب مدطد طد ة شدفد هد  
 مسددتدديددكددرة مدد  قدد لددتدده والدددة نددبدديددلدده عددن اعددجدد بددهدد  بدد الكددا

وطدلدبد  -عدت االمالر وضحك  نبيل  مستدرك  المالقف     
من المجمالع  ان ي تالا ال  الجيييه لديد خدذوا اليد ه والد دهدالة 

 تسبم  اخت ر كال ميه 
 

ك ن ع  جرجس والد مرقص يعرف نبيا وع ئلتده مديدذ        
وك ن  والدة سالده قد اول  الدجدمديدع ان -ان ك ن لغيرا 

يزوروا سالده ونبيا ليطمئياله  عليه  تيث سالده له  مددة 
كم  ل  تدعاله  لزي رته  مثلم  تدث -طاليل  ل  تتصا بالالدته  
لذلك س ل عد  -االمر الذه داده  قل   -مع اها مرقص ونبيله 

وطلب ميه ان يتصا -جرجس ابيه مرقص عن نبيا واخب ره 
بيبيا لي خذ ميه ميع دا يستطيع فيه ان يدزوروهد  ويدطدمد ندالا 

وخ ل  ان والدة سدالده كد ند  قدد اتضدرت الوالد -عليه 
وك ن ع  جرجس قد اخدبدر -وبيياله ( ) ميي   سالده تالان  

-مرقص ونبيله ب لق والدة سالده عليه  وتد خدر اتصد التدهد 
ولكن مرقص بحكمته المعت دة ل  يذكر شيئد  وال مددام ندبديدلده 

بدا وعددم -عن مي كا نبيا واتالاله وابتدعد ده عدن الدكديديدسد 
اتص له بمدرقدص مديدذ فدتدرة طداليدا وخد لد  انده يدعدلد  ان 

مدام سي ء من اليدال  الدذه يدهداله تدب االسدتدطدال   والدته 
لدذا -فه  قي ة فضد ئديده مدتديد دلده-والطي د االخط ء واالخب ر 

طم ن مرقص ونبيله المجمالع  عن نبيا واسرته وانه  بخير 
وذكر ان نبيا دائم  ميغالال نتدرا لدطدبديدعد  عدمدلده كسد ئدق -

كم  ان سالده تعمدا طدالال الديدالم خد لد  بدعدد ان -ت كس  
-وب   له  سديد  تددريدبديده -انه  الدراس  الخ ل  ب لم دتين 

 بددعدددهدد  تسددتددطدديددع ان تددمدد رو عددمددلددهدد  كددمددحدد سددب قدد نددالندد 
    

ت ول مرقص االتص ل بيبيا لتعريفه ان المجمالعد  ولدلد  
من ال  هرة وليطلب ميه ان ي ت  الديدهد  لديدسدلد  عدلديدهد  فدعد  

لذلدك -ولكن لالسف وك لع دة ل  يرد نبيا-جرجس بمث ب  والده
وردت -وطلب  اليه  ان ي تالا لزي رتهد -اتصل  نبيله بسالده 

سالده ب نه  ست ت  يالم السب  الم با وطلب  كذلك ان تدكدلد  
 المجمالع  ف  التليفالن مرتب  به  وال  ان تل  ه  يالم السب 

 
-فكرت سالده كثيرا ووقع  ف  تيرة كبيرة بدا واتدراجد  

ومد ذا سدتد دالل لدهد  عديدد -فه  تعل  ان دوجه  نبيا لن ي ت  
ذه به  وتده  وخ ل  والدة مرقص مدام سي ء فدهد  كدثديدرة 

االسئل  وتتصيد االخدبد ر 
ورفددددعدددد  -الددددطدددديدددد دا

سالده قدلدبدهد  بد لصدالة 
ليعما هللا ف  قلدب ندبديدا 
-ويالافق ان ي ت  مدعدهد  
وخ ل  ان لع  جدرجدس 
والدددد مدددرقدددص مدددعدددزة 
 خدددددد لدددددد  عدددددديددددددده

     
 

ك ن  سالده ميذ ان دفعه  نبيا غ ضب  عيد اعتراضه  عدلد  
مج ء الح به للمزل لزي رته  ف  ت لد  تدزن داخدلد  وقدد 

-ودائدمد  مدهدمدالمد  -تبدل ت له  والبح  ك لالردة الدزابدلده 
وقدد -وك ن  عيد جلالسه  ف  جلس  اعتراف مع ابالن  بيياله 

اخبرته ب كي  عم  لدر من نبيا وتخالفه  مدن دخدالل هد الء 
لدمد ذا سدمدح هللا لدهد  -ك ن  قد سد لدتده-االلح   ال  ميزله 

ول د ك ن  االسدرة فد  سدالم -ب لهجرة اذا ك ن هذا هال الح ل 
ول  تكن كا هذه المخ وف تدخد يدلدهد  كدمد  هدال -ك ما ب ل  هرة
-ورد ابالن  بيياله ق ئال ال نعل  م  ه  مييئ  هللا -الح ل االن

ومد  ندراة شدرا االن قدد -ولكييي  نت كد انه دائم  يعما للص لح
المه  اتتفت  بصلالاتك وطدالل اند تدك وكدالند  -يكالن خيرا 
ول  تتالقف سالده عن البكد ء -انه لليب وله بركته-لبالرة 

وخ ل  اندهد  ال تدجدد شدخدصد  اخدر -طالال جلس  االعتراف
تستطيع ان تفضفض معه وعم  يدور بداخله  من ن ر ميتعلده 

وك ن  قد اخبرت ابالن  ب خر الدتدطدالرات -تزداد يالم  بعد يالم
-ورد ابالن  ال تيدزعدجد  -وخ ل  مجيئ الح به ال  ميزله 
ولكن عليك ان تدكدالند  -ربي  هيسيدك وسيمر االمر بكا خير

 -لبالرة
واكمل  سالده مخبرة ابالن  ان نبيا دفع ابيه مييد  وهدال االن 

سي  وهال االن فد  مدرتدلد  الدمدراهد د   41قد بلغ من العمر 
-لالرتب ط ب والد الح به وه  يكبرون ميديد  بدثدالثد  سديدالات
وك ن  سالده قد التت  ان تصرف ت هد الء االوالد غديدر 

وخ ل  ان ميي  ك ن يذهب مدع ندبديدا -مسيحي  عل  االطالق
وقد لف  نتر سالده ان مييد  ابدتددا هدال  -ال  مي دل الح به

االخر يبتعد عن الكييس  والبح كثير الجلالو ب لمالب يدا فد  
-وك ن يالم  قد ترك مالبد يدلده ودخدا الدحدمد م -تجرته وتيدا

لددتددجددد اندده كدد ن ييدد هددد -ونددتددرت سددالده الدد  الددمددالبدد يددا 
 وكدد  كدد ن ذلددك كدد رثدد  جددديدددة لددهدد  -سدديددئدد  افددالمدد  

        
ك ن مرقص قد اخذ اج دة لمدة عيدرة ايد م لديد دضديدهد  مدع   

بعد ولالله  من ال  هرة وكذلك الحد ل بد لديدسدبد  الد   والداه 
وقدد تدعدجدب والدده -ول  يستطيع  ان ي خذا اكثر من ذلدك-نبيله

ع  جرجس اذ ك ن يتدن ان االمدر مدثدا مصدر تديدث كد ن 
مرقص يستطيع ف  عمله بمصر ان يست ذن اتديد ند  او يد خدذ 

عدمدا -ول  يكن يعل  ان العما ب لمهجر -اج دات تسبم  يريد 
ليس فيه اي  مج مل  وال اي  لالن من الالان التسديدب الدمدعدتد دة 

 -سالاء ب العم ل الحكالمي  او االعدمد ل الدخد لده-ف  مصر 
عل  اي  ت ل ل د ترص ان يدجدلدس مدع والدده وامده مدعدتد  

 -متذكرين الذكري ت جميعه  ميذ دمن بعيد -الالق  
 

وك ن ع  جرجس نترا لسيه الكبير اذ قدد تدجد ود الدخد مسد  
لدذلدك -والسبعين ال يي م كثيرا ش نه ف  ذلك ش ن كدبد ر السدن 

ك ن يصحال مبكرا جدا ربم  ف  الرابع  لب ت  وتصحال معده 
وكذلك والدا نبيل  ع  سليم ن ومددام -والدة مرقص مدام سي ء 

لذلك ك نالا يتجمعالن ف  الص ل  وت الم مدام سي ء بعما -ن ديه 
وقد ادعجه  جدا عدم وجالد البن المدصدره الدتدركد  -ال هالة 

ول  يفالته  ان تلالم نبيل  لدعددم -وايض  كيك  ال هالة والسبرت يه 
وعل   قد ئدلد  ) مدالن كد ند  قد لد  لديد  -وجالد هذة االشي ء

-اذ ه  اليعجبه  اليسك فيه -علي ن كي  جبي  الح ج ت مع ن  (
وك ن مرقص اذ سمع هذه الهيص  فد  الدمدطدبدق قدد قد م مدن 

ايده -وب دره  مرقص ق ئال لب ح الخديدر -وايض  نبيل -نالمه 
عل  اي  ت ل هي  فد  مدحدالت لدلدمدصدريديدن -الميكله ي  م م 

واني ء ربديد  السد عد  عيدرة كدده -بيبيعالا كا ت ج ت مصر 
بعد الفط ر سالف اخذك  مع ي  ون   الل  ان  ع يزاه ي  مد مد  

 وكم ن نال  البن الل  ان  ع يزاه
 

هدات مدام سي ء بعض الي ءوجلسالا يتحدثالن ولكن لالته  
االمر الدذه جدعدا مديد  ابديد  -ك ن مرتفع  كع دة المصريين 

تصحالمن نالمه  ميزعجه وه  ل  تكما نالمهد  بدعدد  مرقص 
) وعدمد لده  وقد دخل  ال  والدته  ب لمطبق ش كيه ومتض ي ه 

ايه العييه ال درف ده ( وكد ند  مد مدتدهد  ندبديدلده قدد  -ت ف ف
ترجته  ان تخفض لالته  لدئدال تسدمدعدهد  جددتدهد  وسدتدكدالن 

انه اذا ل  تطلب ميه   -لكن مي  اخبرت والدته -ميكل  كبيرة 
وهدذا هدال -خفض الالاته  ست الم ه  بيفسه  بطلب هذا ميهد 

فليس  هي ك عدالاطدف وال -العرف الغرب  والطري   الغربي 
من اتترام  او م  ي  ل -كسالف وال التحما من اجا االخرين 

 االكبر او خالفه
ترجته  ط لب  ميه  ان ترجع ثد نديد  الد  تدجدرتدهد   لكن نبيله 

وتح ول ان تي م بالضع وس دة اض في  علد  اذندهد  وتدتد  ال 
 تسمع الالاته 

 
وق ل مدرقدص ان -ج ء يالم االتد االول بعد ولالل الالالدين 

الكييس  به  قداس ن االول يبدا مدن السد دسد  لدبد تد  وتدتد  
والث ن  مدن الدتد سدعد  وتدتد  -الت سع  ويكالن ب للغ  العربيه 
لذلك قرر ان يحضروا ال داو -الث ني  عيرة ب للغ  االنجليزيه

االول العرب  مع ابالن  بيياله وعليه  ان يدكدالندالا جد هدزيدن 
 من الخ مس  واليصف للذه   ب لسي رة ال  الكييس 

 
وقد لفد  ندتدر والددة مدرقدص ان -وفعال ذهبالا ال  الكييس  

وقدد -واليب   البي طيدا الضديد ده-البي ت تلبس مالبس قصيرة
 ) ايه الدلع ده(-كيف يسمح ابالن  بذلك -عل   عل  ذلك ق ئل  

 
وك ن  نبيله قد است بلتدهد  بدكد ندتديدن الدكديديدسد  -انته  ال داو 

ولكن والدة مرقص ل   -وقدم  له  س ندوتي ت الكبدة والكفته
والكفته ند شدفده ( -) الكبده مالن مستاليه يعجبه  ذلك وعل   

وك ن مرقص قد طلب ميه  ان تخدفدض لدالتدهد  الن الديد و 
واذا سمعالا ذلك ف نهد  ال -تيتره من الك نتين لص لح الكييس 

وهذا فيده عدثدرة لدمدن يدخددمدالن بد لدكد ندتديدن الندهد  -ييترون
وطلب ميهد  -متبرعالن بالقته  وب الشي ء خدم  لربي  وللكييس 

اذا ارادت ان تعما شديدئد  لصد لدح الدكد ندتديدن االتدد الدمد دبدا 
 كمس هم  ف  هذه الخدم 

دوج  نبيا قد طلب  من نبيا واخبرته بمجد ء  ك ن  سالده 
وترجته ان ي ت  معه  ال  ميزل مرقص  والدا مرقص ونبيل  
وذكرته ان لالالد مرقص معزة خد لد  -ليسلمالا ويرتبالا به  

والح  عليه ان يذهدبد  يدالم -لديه وانه ك ن دائم  يعتبره كالالده
وردد ان لديدس لدديده -لكيه ل  يعطه  اه اهتمد م -السب  لذلك

وق  ك ف فهال ميغالال ب لعما تيث انه اخدبدرهد  بدذلدك يدالم 
ط لب  ان ت ت  يالم -السب  مت خرا لذلك اتصل  بيبيل  معتذرة 

 الثالث ء ولكن بعد الس بع  وبعد ان ت ت  من عمله 
 

وج ء يالم الثالث ء وك ن  سالده قد طلب  من ابديدهد  االكدبدر 
ولكيه رفض وفضدا -ميي  ان ي ت  معه  عالض  عن نبيا ابيه 

لذلك ذهب  سالده بصحب  ابديدهد  -ان يجلس ف  البي  وتيدا 
وكد ند  قدد اتضدرت مدعدهد  -االلغر بيياله وابيته  مد ره
وتضدرت الد  بديد  مدرقدص -علب  انديد د  مدن اليديدكدالالتده

واتتضي  والده ع  جرجس ووالددة مدرقدص وكدذلدك والددا 
نبيله وجرت دمالعه  ك شف  م  تع ن  من ال  داخدلد  وهدمدالم 

االمدر -كثيرة وضح  من ميتره  ومالبسدهد  وتد ل اوالدهد 
ول  تصدق مد  تدراه -الذه لف  نتر مدام سي ء والدة مرقص 

والدتد  -تره ها هذه سالده البي  المترفه  الجميل  -عيييه  
ك ن  اجما بي ت كلي  التج رة ف  وقته  والت  كد ند  خدفديدفد  

فدعدال لد دد كد ند  وردة -التا وضحكته  كلهد  امدا وشدروق
-واليالم تدراهد  وقدد دبدلد  -تس بق اليب   لخطبته  -متفتح 

وظهرت عليه  عالم ت الييخالخ  المبكرة رغ  انه  ل  تصا 
-ولفضالل والدة مرقص المعت د وجراتهد  -لسن االربعين بعد

اندك لسد  -يد تدبديدبدتد   مد ذا بدك -ف د ب درت سالده ق ئدلد  
واين نبديدا لدمد  لد  -سالده الت  اعرفه  تلك الالردة المتفتحه 

نبيا لدديده عدمدا -واج ب  سالده اسفه ي  ت ن  -يحضر معك
ولد  -واني ء هللا تيالفيه ف  البي  عيدن  لمد  تديدجدالا تدزوروند 

 تكن اج بته  هذه فيه  شف ء لفضالل والدة مرقص
 

وادرك مرقص المالقف وك ن عليه ان يدخدلدص سدالده مدن 
وهال يعل  انه لال ترك سالده له  ستعصره  مدن -براثن والدته

واكما ان -لذا ابدل الحديث-االسئل  المحرج  وغير المحرجه
الكييس  اعدت رتل  ست الم بهد  لدجديد  الدرتدالت وذلدك الد  

بدجديدال  -وفدريدجديديديد -االم كن السي تيد  بدالاليدتد  فدلدالريددا 
وذلك لمدة اسبال  واالق م  بدفديددق خدمدسد  -الالالي ت المتحدة 

ولكيه هدال -وق ل انه تجز له  االربع  ف  هذه الرتله -نجالم 
ونبيله لن يستطيع  ان يراف  ه  نترا لعدم وجالد اج دات لدهد 

وان اعض ء لجي  الرتالت سيالفرون كا وسد ئدا الدرعد يد  -
وانه  من خالل برن مج الرتلد  سديدزورون كدا -والعي ي  له 

فدرح والدد -المع ل  السي تي  ب لالالتين وه  فرل  لن تتدكدرر
ولدكدن والددة ندبديدلد  كد ند  تدفدضدا -مرقص ووالدته ب لفكرة 

الجلالو مع ابيته  وه  ال تريد ان تضيع اي  يالم ال تد دضديده 
 مع ابيته  واوالده

 
                       
 ال  الل  ء ف  العدد ال  دم          
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 عرض من : جون كرياقوس

 

كنيسة حلوان المحترقة.. هجرجرهجأل االجمجألن  ج ج  
 الهزيمة وأعألد اارثوذكس ت ميرهأل ..  

تعرضت كنيسة الشهيد مارجرجس، شرق حلوان 
التابعة إليبارشية حلوان والمعصرة لحريق كبببيبر 

وقبا  الب بس ..  أتى على مبنى البنبنبيبسبة ببالبنبامب 
بولس حليم البمبتبحبدس بباكبم البنبنبيبسبة الب ببب بيبة 
األرثوذكسية إنب  شبح حبريبق ببنبنبيبسبة الشبهبيبد 
مارجرجس بشبرق حبلبوان البتباببعبة إليبببارشبيبة 
حلوان والمعصرة وأضاف المتحدس باكم الننيسة 
ال ب ية األرثوذكسية أن الحريق تسبح في إلبحباق 
أضرار بمبنى الننيسة ولم يصح أي شخب  مب  
جراء الحادس وتمننت قوات الدفبا  البمبدنبي مب  
السي رة على الحريق وأضباف البمبتبحبدس بباكبم 
الببنببنببيببسببة البب ببببب ببيببة األرثببوذكسببيببة أن األجببهبب ة 
المختصة ت وم بعملها حاليًا لمعرفة أكباب انبدع  
الحريق وكنيسة مارجرجس بحلوان هبي كبنبيبسبة 
صغيرة أنشأتها الجالية األلمانية في نهاية ال برف 
الشمالي الشرقي م  مدينة حلوان، ويعبود تباريب  

. واكبتبمبرت البخبدمبة ببهبا 8181بنائها إلى كنة 
 -8881حتبى قبيبام البحبرب البعبالبمبيبة األولبى  

وبعد انتهباء البحبرب وهب يبمبة ألبمبانبيبا .  ( 8881
توقفت الخدمة في الننيسة، وظلت مغل ة ومهبمبلبة 

تبمبنب  مبابلبم البرحبمبات  8898لع ود وفي عام 
المتنيح األنبببا ببولبس أكب بر إيبببارشبيبة حبلبوان 
والمعصرة السابق م  شبرائبهبا مب  البمبسب بولبيب  
األلمان مع األرض الفضاء بجانبها ببمبببلبث ثب ثبة 
آعف جني . وقد جدد مبانيهبا عبلبى قبدر اإلمبنبان 
وكركها كنيسة باكم الشهيد العظبيبم مبارجبرجبس 
وظلت الخدمة قائمة ومستمرة بالننيسة على مدار 

 أكتوبر.81كنة إلى أن طالها الحريق يوم  11
 

إيبألرشية فرنسأل ترصج  
زيججججججألرب الججججججبججججججأل ججججججأل 

  تواضروس  
رصبببدت الصببببفببببحببببة 
الببركببمببيببة إليبببببارشببيببة 
شما  فبرنسبا، الب يبارة 
الرعوية للبابا تواضروس الااني، بابا اإلكنندريبة 
وببب ببريببرا الببنببراةة الببمببرقسببيببة والببتببي بببدأت  

وكان قد وصب  قبداكبة الببباببا أكتوبر  8اإلربعاء 
تواضروس الااني م ر إيبارشية بباريبس وشبمبا  
فرنسا بمن  ة درافي بباريس، وكان في اكت بببالب  
نيافة األنبا مارا أك ر اإليبارشية واآلباء النهنبة 
وتأتي ةيارة قداكة البابا إليبارشية باريس وشما  
فرنسا في بداية جولت  الرعوية الجديدة والتي مب  
الم رر أن تشم  عددًا مب  ايبببارشبيبات البنبراةة 

 المرقسية بأوروبا.
يرافق قداكت  خ   ال يارة صاحبا النيبافبة األنبببا 
دانيا  أك ر المعادي وكنرتير المجمع البمب بدس 
واألنبا ميخائيب  األكب بر البعبام لبنبنبائبس قب با  
حببدائببق البب بببببة والببوايببلببي والببعببببباكببيببة والبب ببمبب  
أن ونيوس باقي وال س كيرلس بشبر  كبنبرتبيبر 

 قداكة البابا والشماس رامي رةق
  

البأل جأل تجواضجروس يجحجىجو عجلجر و جأل  شجر  
  ألريس الكبرى

منبحبت فبالبيبري ببيبنبريبس، 
رئببيببس الببمببجببلببس الببمببحببلببي 
لبباريبس البنبببر ، ووةيبرة 
التعليم العالي كاب ًا ببفبرنسبا، 
قببداكببة البببببابببا تببواضببروس 
الااني، وكام شبرف بباريبس 

النبر ، وهو أو  شخ  غير فبرنسبي يبحبصب  
فرنسيًا فب ب ،  02علي ، وك  م  حصلوا علي  هم 

وبدوره أهد  البابا "ڤاليري ببيبنبريبس" مبيبدالبيبة 
مسببار الببعببائببلببة الببمبب ببدكببة بببمببصببر وةار البببببابببا 
تببواضببروس، مبب ببر مببجببلببس قبب ببا  ببباريببس 
وضواحيها، وكانت في اكت بال  ڤاليري بينريبس، 
ودار حوار بينهما حو  أهميبة البتبعبلبيبم، والبدعبم 
الذي يمن  ت ديم  لمصر في هذا المجا  كما تفب بد 
البابا، م ر م رانية باريس وشما  فرنسا، يراف ب  
األنبا مارا أك ر اإليبارشية، واطلع على تباريب  

كنيسة السيدة العذراء ورئيس البمب ئبنبة رافبائبيب  
بدرافي "م ر الم رانية"، وآخر الت ويرات التبي 

 أجريت عليها م  تجديدات وأي ونات. 
 

اكتشأل  "خريطة الرحيم" فج  تجأل جوص يىجر  
 ق يم 

عار باحاون على اكتشاف مذه  أطل وا علي  اكبم 
"خري ة الجحيم" في تابوت مصري قديم عبمبره 

آعف عام وقبا  فبريبق البببحبم إن ركبومبات  1
الشعار المبتنرة ال ديمة ُصممت لمساعدة المبوتبى 
فببي الببوصببو  إلببى الببحببيبباة اآلخببرة، مبب  خبب   
توجيههم عبر الع بات المحفوفبة ببالبمبخباطبر فبي 

 العالم السفلي
واكتُشر التابوت واألعما  الفنية المرتب ة ب  في 
موقع دف  ضم  م برة "دير البرشبا" البمبصبريبة 
ويصّور النتاب أو الخري ة خب بيب  مبتبعبرجبيب  
يفّص ن طري ي  يبمبنب  لبلبمبوتبى اكبتبخبدامبهبمبا 

إل  الموتى المصبري  -للوصو  إلى "أوةوريس"
في الحياة اآلخرة، وف ا لما جاء فبي مبوقبع  -ال ديم

"ذي ص " البري اني وُكتبت تعويذات في النب  
لمساعدة الميت على درء خب بر الشبيباطبيب ، فبي 

، قا  الدكتبور فبوي كبنبالبر، ة... رحلت  الخ ير
وهو خبير في حضارة مصر ال ديمة مب  جبامبعبة 
"شيناغبو"  "مب  نبواث كبابيبرة، يبمبنب  وصبر 

 النتاب بأن  أو  كتاب مصور 
إن  ي دم أو  دلي  مصبور لبجبغبرافبيبا مب بدكبة".  

وُكتح الدلي  أو الخري ة في داخ  تباببوت امبرأة 
وفبي   The Timesرفيعة المستو  تدعى "عن  

 حديا  مع في التاري  ".
ويعد أحد ال  ع األثرية ال ليبلبة البمبوجبودة داخب  
الم برة، والتبي نبهبببهبا لصبوا البمب باببر خب   
فترات متعددة منذ قرون. وقا  عبلبمباء اآلثبار إن 

آعف  1تاري  ال بر ومحتويات  يبعبود إلبى نبحبو 
ويبعبد   عام، بناء على ن وش منحبوتبة فبي البداخب 

النتاب ج ءا م  مجموعة ضخمبة مب  األعبمبا  
تعرف باكم "نصوا التابوت"، والتي تبتبضبمب  

تعبير وكتاب ديبنبي عب  البحبيباة  8222أكار م  
اآلخرة. ويأم  العلمباء فبي اكبتبخبدام اعكبتبشباف 
األخير لمعرفة الم يد م  أكرار الن . ونُشبرت 

 الدراكة في "مجلة اآلثار المصرية.
 

رئيس وزراء إثيو يأل يفجوز  جرجألئجزب 
 9102نو و للسال  ل أل  

حص  رئيس الوةراء اإلثيوببي أببي 
أحمد على جائ ة نبوبب  لبلبسب م هبذا 
الببعببام، حببيببم قببررت لببجببنببة نببوببب  

 0288النرويجية منح جائ ة نوب  لبلبسب م لبعبام 
الى رئيس الوةراء اعثبيبوببي احبمبد عبلبي عبلبى 
جهوده لتح يق الس م والتبعباون البدولبي، وعبلبى 
وج  الخصوا بمبادرة حباكبمبة لبحب  الصبرا  
عببلببى الببحببدود مببع اريببتببريببا الببمببجبباورة. ومبب  
المفتبرض ان تبنبون البجبائب ة ايضبا اععبتبراف 
بجميع اصحاب المصلحة الذي  يعملون مب  اجب  
الس م والمصالحة في اثيوبيا وفي من  ة شرق و 
شما  شرق افري يا و كاهم آبي أحمد فى اكتبعبادة 

ببعبد  0281إثيوبيا وإريتريا الع قات في يبولبيبو 
كنوات م  العداء وبعد حرب حدوديبة اكبتبمبرت 

 .0222إلى عام  8881م  عام 
  

 افتتألح المرحلة ااولر ين تطوير  ألنت كألترين
افتتحت وةارة التنمية المحلية، ومحافظبة جبنبوب 
كيناء المرحلة األولى مب  تب بويبر مبنب ب بة ديبر 
كانت كاتري ، والتي تتضم  البمبشبرو  البنبامب  
لتبأمبيب  البوادي البمب بدس ببمبنبظبومبات البتبأمبيب  
والمراقبة الناملة بالناميرات عالية الدقبة لبمبديبنبة 
ودير كانت كاتري ، وذلك علبى هبامبض حضبور 
قيادات وةارة التنمية المحبلبيبة، ضبمب  فبعبالبيبات 
ملت ى كانت كاتري  لتسامح األديان "هنبا نصبلبي 
معا.. يع د ملت ى كانت كاتريب  لبتبسبامبح األديبان 
تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمحافظة جبنبوب 
كيناء، وببحبضبور عبدد مب  البوةراء وأعضباء 
مجلس النواب ووفود وشخصبيبات مبرمبوقبة مب  
دو  العالم والمنظمات الدولبيبة وعبدد كبببيبر مب  
أعضاء السلك الدبلوماكى ببالب باهبرة.  يسبتبهبدف 
أعما  ت وير الدير، فتح حركة السياحة، والحفاظ 
 على الشن  التاريخي للمعالم الدينية والسياحية 

 
البجأل جأل تجواضجروس 

طفجو  0111و ط 
ين يج ارس ااحج  
  إيبألرشية فرنسأل   

قبببا  البببمبببتبببحبببدس  
الركمي للننيسة ال ب ية اإلرثوذكسية، إن أطبفبا  
مدارس األحد بإيبارشية باريبس وشبمبا  فبرنسبا، 
اكت بلوا بحفاوة بالغة قداكة الببباببا لبد  وصبولب  

كنيسة السيدة العذراء ورئيس البمب ئبنبة رافبائبيب  
بمن  ة درافي  م ر الم رانبيبة( بببباريبس ورتب  
األطفا  مجموعة م  األلحان الترانبيبم ببالبلبغبتبيب  
العربية والفرنسية ورو  لهم قداكة البباببا ببعب  
ال بصب  البمبنباكبببة وقبدم لبهبم هبدايبا تبذكباريبة 
وامتألت الننيسة باألطفا  الذي  ببلبث عبددهبم مبا 

شهد البلب باء إلبى جبانبح وطف   8222ي رب م  
نيافة األنببا مبارا أكب بر اإليبببارشبيبة أصبحباب 
النيافة األنبا أثناكيوس م ران ماركيليا وطولبون 
واألنبا لوقا أك ر جنوب فرنسا وال  ا  الفرنسي 

 م  كويسرا واألنبا أن ونيو أك ر مي نو. 
 

 CNN  تبرز اكتشأل  ينطقة صنألعية فرعونجيجة
  ألاقىر.. وزاهر حواس: غير يسبوقة 

أبرةت وكبائب  اإلعب م البغبرببيبة إعب ن وةارة 
اآلثار المصرية أن علماء اآلثار اكتشفوا "من ب بة 
صناعية" قديمة كانت تستخدم فى الساببق إلنبتبا  
المواد ال خرفية واألثاس والفخار للم ابر الملبنبيبة 
وقالت شبنة "كى أن إن" األمرينبيبة أن البمبوقبع 

ورشة عم  وفبرن كبببيبر إلطبفباء  12يتألر م  
الحرائق، وقد تم اكتشاف موقع مترامى األطراف 
فى واد  ال رود فى األقصر، وف ًا لببيبان ركبمبي 

ورشة وكبو  لبلبعبمبا ،  12ويضم الموقع حوالى 
وم  بي  البورش البمبنبتبشبفبة، ورشبة لبتبنبظبيبر 
الذهح، وورشة لتلوي  الفخار، وورشبة ببهبا إببر 
لحياكبة األكباس البجبنبائب  ، وورشبة لبتبصبنبيبع 
الخشح، وورشبة لبلب بحب ، وقب بع مب  البفبخبار 
الضخم الذ  اكتعمل  قدماء المصريي  فى تخ ي  
األطعمة والمياه والحبوب، وجميعها كانت تجبهب  
داخلها كنوة م ابر الملوا الفراعنة لدفنهبا مبعبهبم 
فى م ابرهم بعد الوفاة، موضًحا أن جبمبيبع قب بع 
الفخار التى عار عليها تعود لعصر األكرة الاامنة 
عشرة فى مصر ال ديمة، وتتشاب  مع ق ع الفخبار 

فبى واد  البمبلبوا  41التى عار عليها بالم ببرة 
الشرقىوقا  عالم اآلثار ةاهى حبواس، البذ  قباد 
البعاة، فى مب باببلبة مبع "كبى أن إن" مبع عبببر 
الهاتر  "كان لن  ورشة هدف مختلر". "اعبتباد 
البع  على صناعبة البفبخبار، والبببعب  اآلخبر 
إلنتا  التحر الذهبية والبببعب  اآلخبر لصبنباعبة 

 94وقا  إن  فى الموقع، الذ  يمتد حوالى   األثاس
قبدًمبا( أكبفب  البواد ، وجبد فبريبق  042متبًرا  

حواس خرًةا مرصبعًبا وخبواتبم فضبيبة ورقبائبق 
أشياء شائعة اعكتخدام لت ييب  البتبواببيبت  -ذهبية 

الخشبية للملنية ال ديمة فى مصر. وذكر البيان أن 
بع  ال  ع األثرية تصور أجنحة حبورس وهبو 

وقبا  حبواس عب    إل  مرتب  ببالبمبوت والب بيبامبة
اعكتشافات "هذا غير مسبوق". "حتى اآلن، كب  
ما نعرف  ع   من  ة األقصر( جاء مب  البمب باببر 
نفسها، لن  هذا اعكتشباف البجبديبد كبيبسبمبح لبنبا 
بإل اء الضوء على األدوات والت نيات المستخبدمبة 
إلنتا  التوابيت الملنية واألثاس البمبوضبوعبة فبى 

 الم ابر.
 

توثيق ال مألرب والفنون القبطية" ف  الجمجلجتجقجر "
 ااول للتراث القبط 

ع د بم ر مبعبهبد األنبببا  
أثببنبباكببيببوس لببلببدراكببات 
المسيحية ببببا مبحبافبظبة 
بنى كبويبر، فباعبلبيبات 
الملتب بى األو  لبلبتبراس 

توثبيب بهبا ” العمارة والفنون ال ب ية” ال ب ى بعنوان
،تحبت رعبايبة صباحبح الب بداكبة ”والحفاظ عليها

البببببابببا تببواضببروس البباببانببي بببابببا اإلكببنببنببدريببة 
وب ريرا النراةة المرقسية ،ونيافة الحبر الجلي  
األنبا إك فانوس أك ر بببا والبفبشب  وكبمبسب با، 
وبرئاكة األكتاذ الدكتور مجدي منصور، وم برر 
المؤتمر البدكبتبور وديبع بب برس ،ومبنبسبق عبام 
المؤتمر ال س بولس رفعت ،وحضره العبديبد مب  
أكاتذة الجامعات ،وكوادر وةارة اآلثبار والبعبديبد 
م  الباحاي  والمهتمي  بالعمارة واآلثار الب ببب بيبة 

 ومجمع كهنة م رانية ببا وكمس ا والفش .
  

ر ميأل.. قواص  وريأل ال يمقراطية ت لن التحأللف 
 يع الريش السور  لى  ع وان تركيأل

أعلنت قوات كوريا الديم راطية في ببيبان عباجب  
اعتفاق مع الحنومة السوريبة البتبي مب  واجبببهبا 
حماية حدود الب د والحفاظ على السيادة السوريبة 
كى يدخ  الجيض السوري ويبنبتبشبر عبلبى طبو  
الحدود السورية التركية لبمبؤاةرة قبوات كبوريبا 
الديم راطية لصد هذا العدوان وتحرير البمبنباطبق 
التي دخلها الجيض التركي ومرت قت  البمبأجبوريب  
وقالت كوريا الديم راطية ان هبذا اعتبفباق يبتبيبح 
الفرصة لتحرير باقي األراضي والمدن السبوريبة 
المحتلة م  قب  الجيض التركبي كبعبفبريب  وبباقبي 

واوضبحببت   البمبدن والبببلببدات السببوريبة األخببر 

اإلدارة الذاتية لشما  وشرق كوريا أنها م  خ   
قواتها العسنرية والمشنلة م  أبناء ك  المنونبات 
السببوريببة فببي مببنبباطببق اإلدارة الببذاتببيببة حبباربببت 
اإلرهاب ابتداء م  مدينة عبيب  البعبرب فبي عبام 

ثم تابعت معارا التحرير ضد هذا التنظيم  0281
اإلرهابي في شما  وشرق كوريا فحررت مبنببب  
غربي الفرات ثم تب  أببيب  ثبم الب ببب بة إلبى أن 
وصلت إلى عاصمت  الم عومة الرقة ثم إلى ديبر 
ال ور وأعل  اعنتصار عبلبى هبذا البتبنبظبيبم ببعبد 

 0288  1  -01خمس كنوات م  ال تبا  ببتباريب  
 في آخر جيوب  شرق دير ال ور.

  
ي ب  "ريسيس الثألنج ".. أهجم اكجتجشجأل  أثجر  

 أ فو يقأل ر أهألل  أخميم
تعتبر مدينة أخميم، الواقعة شرق مدينبة كبوهبا ، 
م  أهم المح ات األثرية فى محبافبظبة كبوهبا ، 
لوجود معبد الملك رمسيس الاانبى ببهبا، البذ  لبم 
ينتم  اكتشاف  بعد، كما أنبهبا مب  أهبم مبحب بات 
ق ار اإلهما ، الذ  يضرب ق ا  اآلثبار، لبعبدم 
اكتنما  اعكتشافات األثريبة فبى البمبعبببد الب باببع 
أكف  م ابر األهالى، ولع  ال ائر لمبديبنبة أخبمبيبم 
ينجذب لسحر اعكتشافات األثرية بها، على الرغم 

% فب ب  مب  اآلثبار 82م  أنها ع تبمباب  كبو  
المدفونة فى باط  األرض، وينفى المن  ة أن بها 
أطو  تماا  لسيدة فى العالم، وهو تمابا  البمبلبنبة 
الفرعونية ميريبت آمبون، اببنبة البمبلبك رمسبيبس 

ولببعببببت الببمببصبادفببة وحببدهبا دورهبا فببى   الباببانبى
اكتشاف معبد رمسيس البابانبى، ببعبدمبا أصبدرت 
الدولة قرارها ببناء مبعبهبد أةهبر  فبى مبنب ب بة 
كانت تستخدم كمب بلبح لبلب بمبامبة، وعبنبدمبا تسبلبم 

، وشبر  فببى 8818البمب باو  األرض فبى عبام 
أعما  حفر األكاكات لبناء المعهد، فوجئ العما  
بج ء م  تماا  أثر  قديم، وعلى الفور تم إبب   
هي ة اآلثار، التى أصدرت قرارها ببوقبر البعبمب  
فى إنشاء البمبعبهبد، واكبتبنبمبا  البحبفبر إلظبهبار 
التماا ، الذ  تبي  أن  للملنة ميريت آمون، ويبلبث 

طناً، وهو  14متر، ووةن   8814ارتفاع  حوالى 
 أكبر تماا  لسيدة فى العالم.

هذا النشر كان كفي ً بأن يضع المن  ة فى ببؤرة 
اهتمامات الدولة، ألن اعكتشاف يؤكد أن المن  بة 
غنية باكتشافات ضخمة ع ماي  لهبا فبى البعبصبر 
الحديم، وواصلت الدولة عملية اعكتبشبافبات فبى 
م لح ال مامة، حيم تم النشر عب  عبدة تبمباثبيب  
أخر ، منها تماا  للملك رمسيس الاانبى، ولبنبنب  

قب بعبة، فبتبم تبجبمبيبع  92كان مح ماً إلى نبحبو 
التماا  وتركيب  وإعادت  إلى صبورتب  األصبلبيبة، 

، وتبم نب ب  البحبدس عبببر  84ويبلث طول   متبراً ،
وكائ  اإلع م المحبلبيبة والبعبالبمبيبة، فبى أببريب  
الببمبباضببى، بببحببضببور وةيببر اآلثببار وعببدد مبب  

األجه ة المعنية وضبعبت البعبديبد مب  ف السائحي 
الخ   عكتنما  اكتشافات معبد رمسيس البابانبى 
بمدينة أخميم، الذ  ي ع أكف  م ابر األهالبى، وتبم 
وضع خ ة إلخ ء الم ابر وإي اف عمليات الدفب  
بها، وتم تخصي  منان بدي  كمداف  يستبخبدمبهبا 
األهالى فى من ب بة البنبوثبر، وتبنبلبر ببنباء تبلبك 

مليون جني ، كما تبم وضبع  842الم ابر أكار م  
خ ة أخر  إلخ ء األهالى م  مناةلبهبم، والبتبى 
ت ع أيضاً فوق المعبد، ولن  بسببح أحبداس ثبورة 

، ذهبت ك  هبذه البجبهبود أدرا  0288يناير  04
الرياث، حيم عاد األهالى لدف  موتاهم م  جبديبد 
فى الم ابر ال ديمة، ما كبمبح لبببعب  البلبصبوا 
وعصابات التن يح باكتغ   الوضع للببحبم عب  
اآلثار داخ  الم ابر، تحت جبنبح البظب م، ورغبم 
م اردة رجبا  شبرطبة السبيباحبة واآلثبار لبتبلبك 
العصابات، فإن عمليات التن يح ما ةالت مستمبرة 
بصورة كرية، باكتخدام وكبائب  ومبعبدات حبفبر 
مت ورة ... باحم  المدينة تضم معابد تمتبد عبلبى 

فدان واكتشافاتها تبفبوق "البنبرنبك..  822مساحة 
أحد الباحاي  األثريي  بمن  ة آثبار أخبمبيبم يبؤكبد 
لـالوط  أن المن ب بة تُبعبتبببر مب  أكبابر األمباكب  
األثرية الهامة فى مصر وتضم معابد على مساحة 

فدان، فهى عاصمة اإلقليم التاكع م  أقبالبيبم  822
الصعيد، وكانت تسمى قديماً خنت مبيب ، ببمبعبنبى 
م ر اإلل  مي ، وهو إل  الخصح والنماء والتناثبر 
عند المصريي  ال دماء، وكان ك  إقليم م  أقبالبيبم 
مصر يخص  إل  محلى، كبمبا كبانبت أخبمبيبم فبى 
العصر اليونانى الرومانى تسبمبى ببانبو ببولبيبس، 
وفى العصر ال ب ى ُكميت شيمي ، وتم تحريبفبهبا 
بعد ذلك لتصبح أخميم، وتخضع المبديبنبة لب بانبون 

، الذ  يحظبر إقبامبة 8811لعام  889اآلثار رقم 
أ  حفائر أو مبنبشببت ببدون تبرخبيب ، وببدون 
إشراف م  المبجبلبس األعبلبى لبوثبار. وببحبسبح 
الباحم األثبر ، فب بد أظبهبرت اعكبتبشبافبات أن 
المعبد بناه رمسيس الاانى م راً إلقبامبتب ، وتب بربباً 
لإلل  مي ، كما تم النشر ع  عدة تماثبيب  أخبر  
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بالمنطقة للملك رمسيس،  بساافساإسة تلسا  سمس سا  
الهة الجما  عند ااغريق إينسس،  هوسس  سمس سا  
مصنسع من األلباستر  هلكنه مقطسع الرأ،  كما 
 بين هجسد أجزاء من كنيسسة دسديسمسة إسا السجسزء 
الجنسبا للمعبد  لم يتم الكشف عنها بعد  الإتاً تلا 
أن وذه االكتشاإات ال  قل أومية عسن اكستسشساإسات 
منطقة الكرنك إا األدصر  هربما  تفسس  عسلسيسهسا 
هيشير الباحث تلا أن الجزء األكبسر مسن السمسعسبسد 
يقع أسفل مقابر األوالا  التا  تسجساهم مسساحستسهسا 

أإدنة  بينما يقع بسادسا السمسعسبسد أسسفسل مسنسام   01
األوالا  هدد هفعت الدهلة خطة امالة المقابر  
هالكشف عن المعبد  حيث  م بناء مسقسابسر جسديسد  
للقرية بمنطقة الكسثر  هبالفعل التزم األوالا بدإن 
مس اوم إا  لك المقابر   مهيداً لنقل رإات المس سا 
من المقابر القديمة  تال أنه بعسد ثسسر  يسنسايسر عساد 
األوالا لدإن المس ا بالمقابر القديمة مسر  أخسر  
علا عبدالعا  مسرسره،  مسسوسف هأحسد سسكسان 
أخميم  أكد أن أعما  التنقيب عن اآلثار لم  تسدف 
يسماً بالمنطقسة  مشسيسراً تلسا أن لصسسا اآلثسار 
استخرجسا مئات القطع األثرية  هال  زا  أعسمسا  
السسرسسفسسر مسسستسسمسسر   رغسسم السستسسشسسديسسدات األمسسنسسيسسة 
هالرمالت التا  شنها شرطسة السسيساحسة هاآلثسار  
هأفاف أن أوالا أخميم ينتظرهن اليسم الذ  يتسم 
إيه الكشف عن معبد رمسيس، الس سانسا بسالسكسامسل  
لسفع المدينة همراإظة سسواج علسا السخسريسطسة 
السياحية  الإتاً تلا أن أكبر عمليات التنقسيسب عسن 

يسنسايسر   52اآلثار كانت مع بسدايسة أحسداو ثسسر  
حيث أصبسرست أخسمسيسم مسرس  أنسظسار عصسابسات 
اآلثسسار  بسسسبسسب غسسيسسات األمسسن هاخسستسسفسساء رجسسا  
الشرطة من المنطقة  ه رك منطقة السمسقسابسر دهن 
حراسة  ما  سبب إا سردة دطع أثرية ال حصسر 
لها  من داخل المعبد المدإسن إا باطسن األر،  
كما أن العديسد مسن السمسنسام  شسهسد أعسمسا  حسفسر 
ه نقيب هاسعة  هما مالت  لك العسمسلسيسات جساريسة 

 حتا اآلن   رت جنح الظالم.
 

الرئيس األسبق مبارك يتحدث إلى الشعبعأل أل   
   مرة منذ تنحيه

أعلن عالء مبارك  نجل الرئي، األسسبسق مسرسمسد 
حسني مبارك  أن هالده سسف يتردو تلا الشعب 
دريبا عن انتصارات حسرت أكستسسبسر هدسا  نسجسل 
السرئسيسس، األسسسبسق  إسي  سدهيسنسسة لسسه عسسلسا مسسدسسع 
التساصل االجتماعي " سيتسر"  "دسريسبسا السرئسيس، 
مبارك يتردو عن بعض ذكريات حرت اكستسسبسر 

السجسديسر بسالسذكسر أن وسذه  سعسد  64إا عيدوا آ   
المر  األهلا الذي يتردو إيهسا السرئسيس، األسسبسق 
للشعب بعد  نريه عن الركم تبان ثسسر  السخسامس، 

 مسالعشرين ن يناير.
 

مكتبة اإلسكندرية تعنعاقعت وتصعويعر العقعصع  
 الدينية في المخطوطات القبطيةو

يسسعسسقسسد مسسركسسز السسدراسسسات السسقسسبسسطسسيسسة إسسي مسسكسستسسبسسة 
ااسكندرية  مرافر  بعنسان " صسير القصس  
الدينية إي المخطسطسات السقسبسطسيسة " مسن السقسرن 
الخام، تلا العاشر السمسيسالدي  هذلسك إسي تطسار 
المسسم ال قاإي للمركز  همسن السمسقسرر ان يسلسقسي 
المرافر  األنبا مار يره، أسقسف عسام كسنسائس، 

القساوسر   دكستسسرا  إسي السفسن -شر  السكة الرديد
 القبطي من معهد الدراسات القبطية باألنبا رهي،.

 
 البابا تواضر س يز ر مدينة أ رليون الفرنسية
مار دداسسة السبسابسا 
 سافره، ال اني 

أكتسسبسر  06مساء 
كنيسة تيليا السنسبسي 
هالسسقسسديسس، األنسسبسسا 
صرابامسن أبس طرحة بمديسنسة أهرلسيسسن بسفسرنسسا 
هوي الزيار  األهلا لبطسريسرك دسبسطسي لسلسمسديسنسة 
صلا دداسة البابا لد  هصسسلسه صسال  السعسشسيسة  
بمشاركة شعب الكنيسة من مختلف األعمارهألقا 
كاون الكنيسة الق، ديمستسريسس، بسنسيسامسيسن كسلسمسة 
 رحيب بمجيء دداسة البابا لزيار  الكنيسة مشيًرا 
أن شعب الكنيسة بالكامل حتسا األطسفسا   شسارك 
إي عمليات  جديسد ه سجسمسيسل السكسنسيسسسة هافساإسة 
 جهيزات جديد  لها إسر عسلسمسهسم بسزيسار  دسداسسة 
البابا كما ددم عمد  المدينة ثل ي المساد السمسطسلسسبسة 
لعملية التجديد هالتجميل دهن مقابل  قديًرا لزيسار  

هأفاف كاون الكنيسة  اليسم دسد بساركستسنسا   دداسته
هوهسرك إي هسطنا وس عيد لنا  عسيسد أن  سكسسن 
وذه ميار  أه  بطريرك دبطي للمسديسنسة  هأشسار  
لقد اجتمع شعب الكسنسيسسسة كسلسه بسمسجسرد أن عسلسم 
بزيار  دداستكم للكنيسة. هألسمسح تلسا أن أغسلسبسيسة 
شسعسب السكسسنسيسسسسة مسسن أبسنسساء السسكسنسيسسسسة السقسبسسطسيسسة 
السسدانسيسيسن  سز سي ميسار  دسداسسة السبسابسا لسمسديسنسة 
أهرليسن إي تطار ميار سه السرعسسيسة ايسبسارشسيسة 
بساريس، هشسمسا  إسرنسسا هالستسي بسدأوسا األربسعسساء 

المافي  إي مستهل جسلة رعسية جديد  لعدد من 
 تيبارشيات الكرام  المردسية بقار  أهرهبا

 

طعععفعععا أسعععتعععرالعععي 
سععنععوات  8عععمععره 

يصطاد قرشا كبيعرا 
 قرب سيدني

غالبا ما يُنظر تلسا   
الصسسيسساديسسن بسسزنسسهسسم 

يبالغسن بقص  طسيلة  هلكن بسالسنسسسبسة لسلسطسفسل 
سنسات( ال  سسجسد  8األسترالي جايدن ميالهره )

حاجة ليبالغ بعدما علق بسنار ه درش نمر فسخسم 
كجم هخال  حسديس سه مسع هسسائسل  406يبلغ همنه 

  دسا  جسايسدن  هوسس 04  تعالم مرلية يسسم األحسد
أصغر عضس بنادي الصيد بمنطقستسه  تن السقسرش 

 02الكبير الرجم دد علسق بسسنسار  مسخسصسصسة ل س
 باهند.

هأفاف إي حديث مع "ناين نيسم" مساء األحسد  

أنه "لقد حاهلت  قسية تمساكي بالسنار  من خسال  

االستناد لجدار القارت هسيتعين علا وسذا الصسيسد 

أن ينتظر االعتراف رسميا بكسنسه ردسمسا دسيساسسيسا 

عالمسيسا لصسيساد صسغسيسر السسن  عسلسمسا أن السردسم 

كسجسم   405القياسي الرالي ُمسجل لصيسد همنسه 

هبسبب فخامة السرسجسم  كسان   0991حدو عام  

من الصعسب نسقسل السقسرش مسن السمسيساه تلسا مستسن 

سساعسات  4القارت  هلكن بعد جسهسسد اسستسمسرت 

 قريبا  ُسرب القرش تلا السقسارت هنسقسل لسمسركسز 

سيلفانيا البرري  لتزكيد همنه هلقد اعستساد السطسفسل 

جايدن علا الخرهج مع هالده للصيسد  هوسس كسان 

إي ال انية من عمره  هدا  تن وسدإسه السجسديسد أن 

يرطم الردم القياسي العالمي لصيد أكبر درش من 

 نسع ماكس.

 

أعلن السير الدكتور مجدى يبعقعوبع ععن  ضع  
حجر أساس معركعز جعديعد لعجعراحعات  أمعرا  
القلأل في القاهرة قريباً، لخدمة المصريين نعرعراً 

 .لببد مركز يبقوب للقلأل في أسوان
هدا  يعقست أثناء الرفل السذي أدسيسم مسساء أمس، 

بنيسيسرك, تن  دشين مركز القاور  سسيسكسسن إسي 

احتفالية إي يناير المقبل, يرضروا عدد كبير مسن 

النسسات هكسبسار األطسبساء هرجسا  السدهلسة  لسدعسم 

المركز هحث المصريين علا التبرع له من أجسل 

مشسيسراً تلسا أنسه دسام ”,  خدمة جميع السمسصسريسيسن

بشراء أر، المركز هاالنتهاء من  صميمه ليسبسدأ 

العمل دريباً ليسكسسن صسرب طسبسي جسديسد لسخسدمسة 

هحضر الرفل الذي نظمته الجمعية  مرفا القلب

الطبية األمريكسيسة السمسصسريسة بسنسادي نسيسسيسسرك  

العديد من الشخصيات الطبية هالسياسية هعدد من 

نسات البرلمان المصري, همنهسم السدكستسسر عسمساد 

جاد هالدكتسر  نادية ونري هخالد شعبان هحسيسن 

أبس جاد هجما  الشريف هأيمن ابسس السعسال.. هبسدأ 

الرفل بعزف النشيد السطسنسا لسجسمسهسسريسة مصسر 

العربية  هالترحيسب بسالسدكستسسر مسجسدي يسعسقسست. 

هددمت الشقيقتان سار  هلسران  العامإتان النشيسد 

السطنسي عسلسا السكسمسان  هبسادسة مسن السمسسسسيسقسا 

المصرية هبعض مقطسعات عمر خسيسرت حسيسث 

تنهما هجسسه مصسريسة شسابسة عساشسقسة لسلسفسن جساء 

خصيصاً من لندن تلا نيسيسسرك لسلسمسشساركسة إسي 

 حفل دعم مركز مجدي يعقست.

 

اكتشاف قارة مفقودة غرقت منذ ماليين السنعيعن 
 في أ ر با

ذكرت  قاريسر عسلسمسيسة  أن بساحس سيسن وسسلسنسديسيسن 
اكتشفسا دار  مفقسد  أسفل أهرهبا  هوس ما يسسلس  
الضسء علا حجم التغيير  الذي شهسد سه خسريسطسة 

 العالم علا مد  العصسر.
هبسرسسسب مسا نسقسلست شسبسكسة "سسي تن تن"  إس ن 
الباح ين اوتدها تلا وذا االكتشاف أثناء تجسرائسهسم 
دراسسة عسلسا الستسركسيسبسة السجسيسسلسسجسيسة السمسعسقسد  
 للتضاري، إي منطقة البرر األبيض المتسس .

هجر  تطال  اسم "أدريا العظما" عسلسا السقسار  
الجديد   هوي بمساحة  عاد  جسزيسر  جسريسنسالنسد 
هأهرد السعسلسمساء أن وسذه السقسار  السمستسساريسة عسن 
األنظار  كسانست جسزءا مسن شسمسا  أإسريسقسيسا  ثسم 
انفصلت عن المنطقة هغردت  رت مياه الجسنسست 

مسلسيسسن سسنسة هدسا   061األهرهبي  دسبسل نسرسس 
الباحث إي علسم التكتسنية هالجغراإيا القديمة إسي 
جسسامسسعسسة أه سسريسسخسست السسهسسسلسسنسسديسسة  داهي إسسان 
وينسبيرجن  تن عددا كبيرا مسن السنسا، يسقسضسسن 
تجاما هم السنسية علا جزء من  لسك السقسار  دهن 

أن يكسنسا علا دراية بسذلسك هأفساف أن السجسزء 
السحيد الذي  بقا من وذه الجزير   وس السمسنسطسقسة 
الممتد  من  سرين ه شكل مسا يشسبسه السرسذاء  أي 
تيطاليا تفاإسة تلسا جسبسا  إسي إسرنسسا هالسيسسنسان 
ه ركيا هأهفح العالم الهسلندي  الذي كان يدر، 
الجبا  إي منطقة السمستسسسس   "أغسلسب السسالسسسل 
الجبلية التي أخضعناوا للبسرسث   سعسسد تلسا دسار  
انفصلت عن شما  أإريقيا دبل ما يزيد عن مسئستسي 
مليسن سنة هاعتمد الباح سن علا برنسامسر ردسمسي 
خاا  إضال عن بيانات جسيسسلسسجسيسة مسفسصسلسة  
حتا يرسمسا الخارطة المرتملة لما صار يسصف 

 ب "القار  ال امنة.
 

انطالق أ   رائد عربعي إلعى 
 محطة الفضاء الد لية

انسسطسسلسسق تلسسا مسسرسسطسسة إضسساء 
الفضساء السدهلسيسة  األربسعساء  
اامارا ي وزاع المنصسري  
ليكسن بذلك أه  رائسد إضساء 

عربي يزهر المرطة  هذلك علا متن مركبة مسن 
كاماخستان.هيراإق وزاع المنصسري علسا مستسن 

"  التي انطسلسقست مسن 02المركبة "سسيسم أم أ، 
مدينة بايكسنسر  كل من رائدي الفضساء السرهسسي 
أهليغ سكريبس شسكسا هاألمسيسركسيسة جسيسسسيسكسا مسيسر 
هسيقضي المنصسسري ثسمسانسيسة أيسام إسي مسرسطسة 
الفضاء الدهلسيسة  الستسي  سعسد السمسشسرهع السعسلسمسي 
هالتكنسلسجي األك ر  طسرا  هاألعلا  كلفة عسلسا 
ااطال   إي  ساريسا اسستسكسشساف السفسضساء هدسا  
الشيا مرمد بن راشد آ  مسكستسسم  نسائسب رئسيس، 
مجل، السسمراء حساكسم دبسي  تن هصسس  وسزاع 
المنصسري لسلسفسضساء وسس رسسالسة لسكسل الشسبسات 
العربي بزننسا يسمسكسن أن نستسقسدم هنستسرسرك لس مسام 
هنلرق باآلخرين هأفاف الشيا مرمد بسن راشسد 
إي حسابه علا  سيتسر  "مسرسطستسنسا السقسادمسة وسي 
المريا  عن طريق مسبسار األمسل السذي صسمسمسه 
هنفذه شبابنسا بسكسل ادستسدار.. هيسعسسد  ساريسا بسنساء 

  حيسث شسيسدت بستسعساهن 0998المرطة تلا العام 
كل من الساليات المترد  هرهسيا  هبستسمسسيسل مسن 

 ده  أهرهبية.. 01كندا هاليابان ه
 

مجلس الوزراء يوافق ععلعى تعوتعيعات العلعجعنعة 
 الرئيسية لتنريم بناء  ترميم الكنائس

هاإق مجلس، السسمراء عسلسا  سسصسيسات السلسجسنسة 
 glassesالرئيسية المنصسا عليها إي الماد  )

emoticon)  مسن دسانسسن  سنسظسيسم بسنساء ه سرمسيسسم
( لسسسنسسة 81السسكسسنسسائسس، الصسسادر بسسالسسقسسانسسسن ردسسم )

.. 5091. 3 5439  هالسسمسسنسسعسسقسسد  بسستسساريسسا 5104
ه ضمنت  سصيات اللجنة تدرار  سسإسيسق أهفساع 

كنيسة همبنا  هالمقدم بشزنها طلبسات دراسسة  45
 سإيق أهفاع من المم لين القانسنيين عن طسائف 
الكنائ، المعتمسد  بسجسمسهسسريسة مصسر السعسربسيسة  
ليصبح بذلك عدد الكنائ، هالمباني التابعة التي  م 

ا..... كنيسة همبسنسا  سابسعًس 0010 سإيق أهفاعها 
كما هاإق مجل، السمراء علا اعستسمساد ه سفسعسيسل 
دهر اللجنة المشتركة المشكلة مسن مسمس سلسيسن عسن 
همار ي السبستسره  هالس سره  السمسعسدنسيسة هالسمسالسيسة 
لترقيق المستهدف من مجاالت العمسل السمسشستسرك 
إي تطار دعم  نفسيسذ خسطسة تعساد  وسيسكسلسة دسطساع 

 ..البتره 
 

منصف سعلعيعمعانن قعانعون األحعوا  الشعخعصعيعة 
 متوقف على الكنيسة الكاثوليكية

دا  المستشار منصف سليمان  المم سل السقسانسسنسي 
للكنيسة القبطية األرثسذكسية إي جسلسسسات دسانسسن 
األحسسسا  الشسسخسسصسسيسسة  إسسي  صسسريسسرسسات خسساصسسة 
ل سس"السسدسسستسسسر"  تن دسسانسسسن األحسسسا  الشسسخسسصسسيسسة 
ل دباط متسدفًا إي  سليمه للبرلمان علا السكسنسيسسسة 
الكاثسليكية بمصر هصرب المستشار جميل حليسم  
المم ل القانسني للسكسنسيسسسة السكساثسسلسيسكسيسة بسمسصسر 
بجلسات دانسن األحسا  الشخصية  إسي  صسريسح 
سابق ل "الدستسر" بما يفيد لقاء رؤساء السطسسائسف 
المسيرية ال الو البابا  سسافسره، الس سانسي  بسابسا 
ااسكندرية هبطريرك الكرام  المردسية  هاألنسبسا 
تبراويم تسسرسق بسطسريسرك األدسبساط السكساثسسلسيسك  
هالدكتسر السقس، أنسدريسا مكسي رئسيس، السكسنسيسسسة 
البره ستانتية بمصر  همعهم المم لين القانسسنسيسيسن 
للكنائ، ال الو بمنتصف أكتسبر المقسبسل لسلسنسقساش 
حس  أبرم مستجدات القسانسسن ههفسع السخسطسسط 

 النهائية له.  
 

يعو  »الكنيسة القبعطعيعة تشعارًك فعي احعتعفعالعيعة 
 بأكاديمية ناتر البسكرية       «مصر

شاركت الكنيسة القبطية إي احتفالية "يسم مصر" 
التي أديمت بزكاديمية ناصسر السعسسسكسريسة السعسلسيسا  
بمشاركة عدد من السده  هالسسمارات هالسهسيسئسات 
هجاءت مشاركة الكنيسة التي  عد األهلا لها  من 

خال  عر، أإالم  سجيلية  سثق للدهر السسطسنسي 
للكنيسة  كما شسارك مسعسهسد السدراسسات السقسبسطسيسة 
بعر، منتجات دسم السفسن السقسبسطسي  األيسقسسنسات 
القبطية هأعما  المسماييك هالفخار هالسنسسسجسيسات 
هالزجاج الملسن   هكذلك عر، اانتاج العسلسمسي 
للمعهد هبعض مؤلفات أسا ذ  المعهسد مسن أدسسام  
الفن  هالتاريا  هاالجتماع هالتربية  هالسدراسسات 
ااإريقية  هأيًضا عر، اانتاج العلمي لمؤسسسة 

معًا من أجل  سنسمسيسة  ... سان مارك للتراو القبطي
   «مصر

 
أثعنععاء الععحعفععر لععتعوتععيععا الصععرف 
الصحي.. الكشف عن أطال  معبعبعد 

 بطليموس الراب   
كشفت حفائر اانقاذ التي دامت بهسا 

بسسعسس سسة أثسسريسسة مسسن همار  اآلثسسار 

بمنطقة كسم شقاه بمدينة طما شما  

سسسوساج عسن بسقسايسا مسعسبسد لسلسمسلسسك 

بطليمس، الرابع  هالذي  م السكسشسف عسن بسعسض 

أحجاره أثناء أعما  السرسفسر السخساصسة بستسسصسيسل 

خسطسسسط الصسسرف الصسرسسا بسالسسقسريسسة إسي أهائسسل 

سبتمسبسر السجساري  بسرسسسب مسا أعسلسنسه السدكستسسر 

مصطفا هميري  األمين العام للمجسلس، األعسلسا 

هدا  هميري  تنه جر  علا الفسر  سدف .. لآلثار

أعما  الرفر الخاصة بالصرف الصرا إي  سلسك 

المنطقة  ه كليف إريق عسمسل مسن همار  اآلثسار 

اجراء حفائر تنقاذ هدا  مرمد عبدالبديسع رئسيس، 

اادار  المركزية آلثار مصر العسلسيسا  تن السبسعس سة 

بدأت أعمالها إي المنطقة السادعة تلا الجنست من 

الجدار المكتشف أثناء أعسمسا  مشسرهع الصسرف 

الصري هدسا  عسبسدالسيسديسع  "إسي أحسد الشسسارع 

الجانبية كشفت البع ة عن الركن الجنسبي الغربسي 

من المعبد هبادي الجدار المتجه مسن الشسمسا  تلسا 

الجنست هعليه بقايا مناور متكرر  للمعبسد حابسي 

يرمل القرابين بسرإسقستسه السعسديسد مسن السرسيسسانسات 

هالطيسر المختلفة هأمامه بقايا نصسسا  سرستسس  

علا اسم الملك بطليمس، الرابع هأفساف  "كسمسا 

ع رت البع ة أيضاً بالمنتصف عسلسا بسقسايسا جسدار 

آخر من الرجر الجير  يتجه تلا الغرت ه غطسي 

جدير بالذكر   أرفيته بالطات من الرجر الجيري

أن كسم شقاه وي عاصمة اادليم العاشر من أداليم 

مصر العليا  غرت مدينة طما  هدد أطلق عسلسيسهسا 

دديماً اسم هاجيت  هأددم ذكر لهذ  المدينة كان إي 

األسسسر  السسرابسسعسسة هكسسانسست مسسعسسبسسسد سسهسسا حسستسسرسسسر 

)أإرهديت عسنسد ااغسريسق(  همسن وسنسا أسسمسسوسا 

 أإرهديتسبسلي،  أما اسمها القبطي إكان شكسر. 

 

البابا فعرنسعيعس يعدشعن 
معععجعععسعععم والعععمعععالئعععكعععة 
المجهعولعونو لعلعتعذكعيعر 
 بالمهاجرين  الالجئين

إسسي السسيسسسم السسعسسالسسمسسي  
للمهاجرين هالالجئين  كشف البابا إرنسسيس، عسن 

السسمسسالئسسكسسة “ مسسجسسسسسم بسسالسسرسسجسسم السسطسسبسسيسسعسسي يسسدعسسا 
  هوس مسن  صسمسيسم السفسنسان السكسنسدي ”المجهسلسن

 يمسثي ت. شسمسالسز  هذلسك إسي سساحسة السقسديس، 
بطر، بالفا يكان ه أشار البابا إرنسيس، تلسا أنسه 
سيقسم بتدشين  م ا  إي ساحة القدي، بطسر،  سم 
 نفيذه انطالدًا مما جاء إي الرسالة تلا العبرانييسن 

ال  نسسا الضياإة  إ نها جعلت بعضهم يضيفسسن “ 
 (.5  04)عب ” المالئكة هوم ال يدرهن

هأهفح البابا أن وذا العمل يصّسر مجمسعسة مسن 
مهاجرين من ثقاإسات عسديسد  هإستسرات  ساريسخسيسة 
مختلفة, هأفاف أنه أراد وسذا الستسمس سا  وسنسا إسي 
ساحة القدي، بطر، لتذكير السجسمسيسع بسالضسيساإسة 

 هالشعسر باآلخر
 

رئعععيعععس جعععامعععبعععة 
حلوان يهدي البعابعا 
تواضر س أيقعونعة 

 وزيارة البائلة
أود  رئي، جامعسة 

حلسان  البابا  سافره،   أيقسنة رحسلسة السعسائسلسة 

المقدسة هميار ها تلا أر، مصر  دائالً  نسهسدي 

دداستكم وذه األيقسنة لما  رمله من داللسة رهحسيسة 

هرهب مصرية خسالصسة.   هكسان دسداسسة السبسابسا 

 سافره، دد هصل تلسا مسقسر جسامسعسة حسلسسان 

بدعس  من رئي، الجامعة األستاذ الدكستسسر مساجسد 

 نجم هذلك لتكريم دداسته ه سديع بره سكس  
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تعاون بين الكنيسة القبطية والجامعة.   كاان يا  

استقبال قداسة البابا لدى وصولا  ويراا الاتاعا ايا  

العال  الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس الاجااماعاة 

ونواب  وأعضاء هيئة التدررس. وألق  قداسة البابا 

 محاضاة بعنوان: "ي  حب مصا"

 

وفد سياحي أسترالي يزوو  
دير العذ اء جبل الطير وتل 

 العما نة بالمنيا
استقب ت ماحااياااة الا اناياا  

اليوم األربعاء  ويد سيااحا  

أستاال  قادًما لزرارة ال ناطق األثااراة والا اعاالا  

السياحية باالا احااياااة  والاتاعااي عا ا  تااررا  

الحضارة الفاعونية القدر ة وأكد ال احاايال عا ا  

أه ية القطاع السيااحا  يا  مصاا  ًمااياًاا  لا  

السااعاا  الاادائاا  منااجااال الاا ااناااااومااة السااياااحاايااة 

بال حاياة من خالل الع ل ع    عادة ال ناياا  لا  

خارطة السياحة العال ية وتسهيل امجااءات أماام 

الزائارن وتهيئة الجو الا االئا  لا اتا اتال باالا اعاالا  

األثارة العدردة الاتا  تازخاا باهاا الا احااياااةمان 

جانب   أوضح دكتور ثاوت األيهاي مدرا  دارة 

السياحة أن بانامج الويد را ل يرارة منطقة أثاار 

تل الع ارنة  مايًاا  ل  أن محاياة الا اناياا تضا  

العدرد من ال ناطق األثااراة والا اعاالا  السايااحاياة 

الهامة منها "منطقة آثار األش ونين شا اال باا  

ماكز م وي  وأحد مسارات رح ة العائ ة ال قدسة 

ب نطقة جبل الطيا  وكذلك منطقة آثار الاباهاناساا  

كي و متا من مااكاز بانا   61والت  تقل ع   بعد 

مزار  وه  مدرنة أثارة قدر اة عا اا ياياهاا عا ا  

الك يا من البادرات الت  تاجل ل عصا الاياوناانا  

الاومان   وت قب بـ"الباقايال الا اانا " لاكا ااة مان 

  اًستاهد ييها خالل الفتح امسالم 

 

البابا تزاارزروي يرزا ي فزي احزتزصزا   ن زر 
 أكتابر المجيدة

شااارق قااداسااة الاابااابااا تااواضاااو  الاا اااناا  بااابااا 

امسكندررة وبطاراق الكااية ال اقسية  صاباال 

اليوم الخ يس  ي  احتفاالت مصاا بااناتاصاارات 

أكتوبا ال اجايادة مال كاباار رجاال الادولاة وقاادة 

القوات الا اسا احاة ووضال الاائاياس عابادالافاتاال 

الساايااساا    كاا ااياال الاازهااور عاا اا  قاابااا الااجااناادي 

ال جهول ي  النصب التذكاري  تاخا ايادًا لاذكااى 

األبطال الذرن حققوا النصا واستعادة األرض روم 

وأشااد قاداساة الابااباا 6791الساد  من أكاتاوباا 

  مااياًاا  لا  أها اياة أن 6791بنصا أكاتاوباا 

رعاي الابا  تارر  هذه الفتاة ال اجايادة  والاتا  

سبقتها نكسة مؤل ة  وأن االناتاصاار واالناكاساار 

الذي سبق  كانا سببًا ي  وحدة الااعاب الا اصااي 

جاء ذلك قبل بدء عاة قداست  باجت ااع األرباعااء 

األسبوع   الذي أقي  مساء أمس  بكنيساة السايادة 

الاعاذراء والاقادرااس األنااباا رورااس بااالاكااتاادرائايااة 

  ال اقسية بالعباسية

 

اكتراف غير عادي.. ظها  باب سزري لزمزةزبزرة 
 أعلى بحيرة ناصر ..   

لطال ا ظ ات حايااة الا اصاارايان الاقادمااء ما ايائاة 
باألساار واأللغاي الت  لا  راكاااه سااهاا حاتا  
اآلن  وهو األما الذى رديل ع  اء اآلثار من حول 

 العال  ل حاولة كاه ت ك األلغاي مل الوقت.
واليوم  تستعاض عال ة آثار بارطانية قصة باا  
مقباة ساى رطل ع   بحياة ناصا يا  ـاساوان  
بعدما أصابتها الدهاة يور ع  ها أن هذا الا اكاان 
الضخ  الذى ر ت ئ بالت اثيل والع دان  كاانات قاد 
نق ت  الحكومة الا اصااراة يا  ساتاياناياات الاقاان 
ال اض  كان قد رت  بانااء ماعاباد أباو سا ابال عان 
طارق نحت  ي  الجبال بأما من رمسيس الا اانا   

قبل ال يالد  لايااال نصابًاا  61وذلك ي  القان الـ 
تذكاررًا خاص بال  ك وال ا اكاة نافااتاارى  حايا  
امحتفال بامنتصار ي  معاكة قادش   ال أن كال 

مناقااذه مان الاغاا    6711ذلك ت  نق   ي  عام 
تحت  شااي عال  اآلثاار الاباولانادي كاايرا ايااي 
ميكاويسك   ع   ت ة صناعية ماتفعة يو  خزان 

توقفت ال ؤرخة الابااراطااناياة   السد العال  بأسوان
بي ان  هيوي  مقدمة بانامج "أعا  كنوي مصاا" 

ال ذاع ع   قناة "أمايون باارا "  أماام الا اعاباد  
قائ ة :"طباعًاا ساتاااعاا باالادهااة والساحاا ياور 
رؤرتك ت ك الت اثيل الع القة هنا ب عبد أبو س بال  
وستعاتاقاد أناهاا هاناا ماناذ آالي السانايان  ال أناك 
مخط ء.. ل  ركن مكانها هنا ي  األصل وتااباعات 
بي ان  هيوي :" اليوم رطل أبو س بل ع ا  واحادة 
من أكبا البحياات االصطناعية ي  الاعاالا  وها  
بحياة ناصا  وذلك بفضل الحاكاوماة الا اصااراة 
الت  قارت نق    لا  هاناا يا  ساتاياناياات الاقاان 
الاا اااضاا  خااويًااا ماان تااعاااضاا  لاا ااغااا   عااقااب 
امنتصار ي  حا  العدوان الا االثا  والابادء يا  
بناء السد العال  العاي  وربدو أن الادهااة كاانات 
تسيطا ت اًما ع   ال ؤرخة الابااراطااناياة بايا اانا  
هيوي  الت  تعجبت من ع  ية النقل وكيه تا ات  
وياضت سؤالها عن ماذا لاو ظال الا اعاباد هاناا  
يأجابت ع   نفسها :"كانت ال ياه ستغ اه بالكامل 
وتال رأ  ت  ال رمسيس ال ان  طايية  ووقاتاهاا 
كااان ساايااسااتااحااياال نااقاا اا  ماان مااكاااناا  ساانااتااياا ااتااًاا 
واحدًاوواص ت بي ان  هيوي  حدر ها: بالفعل ع ل 

 42يارق من ع  اء اآلثاار والا اهانادسايان لا ادة 
ساعة روميًا بدون توقه  من أجل تفكياك الا اعاباد 

ماتاا يا  باا  422ونق   ألع ا   عا ا  ارتافااع 
سنوات كاما اة  وهاو األماا  2األمان  ع   مدار 

الااذى ظااهااا تاا اااًمااا عاا اا  تااعاابااياااات الاا ااؤرخااة 
 البارطانية 

وظهات بي ان  هيوي  بجوار با  ساى  ساألات 
عن  مكانية الذها   ل  داخ    بعدما عاايات أنا  
الخاص ب قباة ال  ك سيت  األول مان األسااة الـ 

أكاتاوباا  61  والت  ت  اكتاايها ألول ماة ي  67
   ال أن  ت   بالقها يا  أوائال الساتاياناياات 6169

 بسبب األضاار الكبياة الت  لحقت بالجدار
  

األنبا ما ي: زيا ة الزبزابزا تزاارزروي لزصزرن زا 
  عاية و سمية

أكد األنبا ماارق أساقاه ياانساا  ن يراارة الابااباا 
تواضاو  ال ان   مرباارشاياة ياانساا تاأتا  يا  
 طار يرارة رس ية ويرارة رعاوراةوتاابال أساقاه 
يانسا ي  تصارحاتًا لا : مان الا اقاار أن رازور 
البابا تواضاو  ال ان   ربارشية يانسا الاا االاياة 
والت  تخضل تحات  شااايا  و راباارشاياة جاناو  
يانسا والت  تخضل تحت  شااي األنبا لوقا   لا  
جانب  ربارشية يانسا القبطية والت  تخضل تحات 
 شااي األنبا أثناسيو  وأضاي أسقه يانسا  ن  
يرارة البابا تواضاو  ال ان  لفانسا تأت  األول  
من نوعها منذ تولي  السادة الا ااقساياة  يا  عاام 

  خالي البابا الااحل شنودة الا االا  الاذي 4264
 يار يانسا لعدة ماات

 
مصاجأة.. ابتكا  دم صناعى يمكز  نزةزلزى ألزى أ  

 ف يلة
طور يارق من الع  اء دًما اصطناعيًا ي  ال ختبا 

رقولون  ن  ر كن نق    ل  ال اض  بغض الاناااا 

ً لا اوقال صاحايافاة "درا ا   عن يصي ة دمه  وويقا

ميل" الابااراطااناياة  اباتاكاا يااراق مان الاخاباااء 

اليابانيين "الدم" الكامل بخالرا الدم الح ااء  التا  

تح ل األكسجين والصفائح الدمورة   والت  تؤدي 

 ل  تج ط الدم عندما رت  قطل الج د وعند اختابااره 

أرانب بفقدان الادم الاادراد   ناجاا ساتاة  62ع   

منه ورعتقد الع  اء أن اختااعه  را اكان أن راناقاذ 

أولئك الذرن ر كن أن را اوتاوا ياوراً عان طااراق 

ت كين ال صابين من أن رعالجوا ياوًرا يا  ماكاان 

الحادث  وبالبًا ما رضطا ال اض   ل  الاذهاا  

 ل  ال ستاف  حي  ركتاه األطباء يصي ة دماها  

قبل نقل الدم وقال مؤله الدراسة الدكتور ماانااباو 

كينوشيتا "سوي ركون الادم االصاطانااعا  قاادراً 

ع    نقاذ حياة األشخاص الذرن لا  راتا اكاناوا مان 

 نقاذه  وقد أناأ الع  اء "دم" حيا  راتا  تاخازران 

الصفائح الدمورة وخالرا الدم الح ااء يا  أكاياا  

مجهارة تس   الجسي ات الاح ية داخل السائال  

ورقال  نا  را اكان تاخازرانا  يا  درجاات حااارة 

طبيعية ألك ا من عام وتبق  الصفائح الدمورة يا  

دم ال تباع ل دة أربعة أرام يقط  وتبدأ خاالراا الادم 

راوًماا  وعانادماا تا   42الح ااء ي  الدوران عند 

اختبار الدم االصطناع  ع   األراناب   لا  راتا  

 امبالغ عن أي آثار جانبية   م ل التج ط."

 

نيايا ي تايمو : قتل الضابط الصزرن زي مزعزتزنز  
 اإلسالم لومالئى   يعني انى أصبح جهاديا 

ع قت صحيفة "نيورورق تار ز"  ع   الاهاجاوم   
اكاتاوباا   2الذي وقل داخل مقا شاطة باارراس 

من ضباط الااطة   و صااباة  2وأسفا عن مقتل 
آخا باجااول خاطايااة   وذلاك باعادماا قاام احاد 

يمالءه  باالاهاجاوم عا اياها  بساكايان .   وقاالات 
الصحيفة   أن الاهاجاوم با  الااعاب يا  قا او  
مالرين الافاانسايايان خاوياا مان عاودة الاهاجا اات 

 4262امرهابية ل بالد والت  ضابت يانسا عام 
.   وتاى الصحيفة أن اعتاناا  الضااباط  4261و

الفانس  لإلسالم قبل قيااما  باالاهاجاوم امرهاابا  
ع   يمالءه ال رؤكد ان  بات جهادرا متطايا   بل 
رب ا كان رعان  من عدم الاضا الاوظايافا  جاااء 
األوضاع االقتصادرة الصعبة  ما جعا ا  رااتاكاب 

 رقوم بطعن يمالءه .
 

أمريكزيزاو وبزريزطزانزي يزصزازوو بزجزائزوة نزابزل 
 للطب.. تاصلاا ألى عالج لل رطاو

تم اإلعالو ع  الصائوي  بجاائو نابل لهذا الزعزام 
في مجال الطب، ومنحز  لزطزبزيزبزيز  أمزريزكزيزيز  
ويليام جي كيلي ، وجزريزإ أل سزيزمزنزوا، و  زر 
بريطاني يدعى بيتر ج. ادالكيف وفازوا األطبزاء 
الثالث بجائوة نابل في مجال الطب، بعد نجاحهم 
في علم وظزائزف األعضزاء، فزةزد تزاصزلزاا ألزى 
اكتراف مد  شعا  الخاليا بالتكزيزف مزم كزمزيزة 
األك جي  المتاحة والتأقلم مزعزهزا، ونزي نزتزائزإ 
تمهد الطري  لطرق جديدة لزمزعزالزجزة فزةزر الزدم 
وال ززرطززاو مزز  بززيزز  أمززرا  أ ززر ، وفززةززا 
ل حيصة وول ستري  جا نال األمريزكزيزة وحزدد 
العلماء الثالثة اآل   الجويئية التي تنظزم نرزاط 
الجيزنزا  اسزتزجزابزةو لزمز زتزايزا  مزخزتزلزصزة مز  

ا   األك جيز  ويزلزعزب اسزتزرزعزا  األك زجزيز  دو و
 ئي يوا في عدد كبير م  األمرا ، وقال  لجزنزة 
جائوة نابل: "أو ا كترافا  التي ح ل علزيزهزا 
الحاصلاو على جائوة نابل لهذا العام لها أنمية 
أسزاسزيززة لززعزلزم وظزائززف األعضزاء وقزد مزهززد  
الطري   ستراتيجيا  جديدة واعدة لمكافحة فةر 
الدم وال رطاو وأمرا  أ ر  كثيرة يذكزر أنزى 
قد ح ل على جائوة العام المارزي جزيزمز  ب. 
ألي او، األستاذ بزجزامزعزة تزكز زاي وتزاسزاكزا 
نانجا م  جامعة كياتا بالزيزابزاو،  كزتزرزافزا  
أد  ألى عالج جديد للز زرطزاو ي زتزخزدم جزهزاز 
المناعة في الجز زم لزمزهزاجزمزة األو ام وت زمزنزح 

 05الجائوة ال ناية م  قبل لجنزة مزفلزصزة مز  
أستاذوا في معهد كزا ولزيزنز زكزا بزال زايزد، ويزتزم 
منحها سنايا منذ تزأسزيز  الزمز زابزةزة فزي عزام 

لالعتراف بالعلزمزاء الزذيز  حزةزةزاا أنزم  2052
 ا كترافا  ل الح البررية.

 

ال رطاو قتل زوجزتزى فزابزتزكزر 
طريةة لعزالجزى.. تزعزرف عزلزى 
ويززلززيززام جززي كززايززلززيزز  الززصززائززو 

 بجائوة نابل للطب .. 
ياي العال  األمارك  ور يام جا  
كار ين بجائزة نوبل يا  ماجاال 

الطب  صاباال الاياوم امثانايان  هاو واثاناان مان 
يماالئاا  وهاا اا األماارااكا  جاارااج  ل ساياا اناازا  
والبارطان  بيتا ج.رادالكيه وتارر  ور ياام جا  
كار ين الع    ال ااي رشح  بقوة ل فوي بجاائازة 
نوبل  يقد يايوا باهاذه الاجاائازة باعادماا تاوصا اوا 
الع  اء ال الثة  ل  اكتااي مدى شاعاور الاخاالراا 
بالتكيه مل ك ية األكساجايان الا اتااحاة والاتاأقا ا  
معها  وه  نتائج ت اهاد الاطااراق لاطاا  جادرادة 
ل عالجة يقا الادم والسااطاان مان بايان أماااض 
أخاى من خالل تن ية قدرة الجهاي ال ناع  ياقاط 
وراصد صدى الب د أباي الا اعا اوماات يا  حايااة 
الطبيب األمارك  ور يام ج  كار ين  يقد ولاد يا  
مدرنة نيورورق بالوالرات ال تحدة األماراكاياة يا  

 16  ورب غ من الاعا اا حاالاياا 6729نوي با  41
عاما  وت ق  تع ي   بنفس الا ادراناة حاتا  الاتاحاق 
بال اح ة الجامعية وتخصص يا  دراساة الاطاب 
بجامعة دروق تخصص ورا اياام جا  كاارا ايان يا  

 6714مجال ع   األورام ودالالت  وتاخااج عاام 
واسااتااكاا اال دراسااتاا  بااحااصااولاا  عاا اا  درجااة 
البكالوررو  ي  الاراضيات والكي ياء من جامعة 
دروق  وحصل بعدها ع   ال اجستيا والدكاتاوراة 
ي  الطب الباطنا  مان ماعاهاد جاوناز هاوباكاناز  
وحصل ع   يمالة األورام ي  معهد داناا ياارباا 
ل ساطان وكان ور يام ج  كار ين كار ايان ماتافاوقاا 
جدا وبعد تاخااجا  أصاباح مان طااقا  الاتادرراس 
بجامعة أخاى  حي  أصبح أستاذ الطب بجااماعاة 
هارياد األماركية  ولساناوات طاوال عا ال عا ا  
الدراسة ي  ال ختبا ع   الابااوتاياناات الا ا اباطاة 

شغل ورا اياام جا  كاارا ايان الاعادراد مان و لألورام
ال ناصب الع  ية  ك درا مساعد ل ع وم األساساياة 
ي  ماكز دانا ياربا ب اكز هاارياارد لا اسااطاان 

  وركزت أبحاث  حينها عا ا  ياها  4221ي  عام 
دور الطفاات ع   جينات تق يص الورم و مكانية 
تطوره ل ساطان ع ل ور يام ج  كاارا ايان باعادهاا 
ع   العدرد من األبحاث الخاصة ي  نفس الااأن  
وت  ت ور ها من قبل ال عاهاد الاوطاناياة لا اصاحاة  

وج عية الساطان األماركية  وماؤساساة دورراس 
دراوق الاخاياااراة وباياااهاا  وأجااى أبااحااثًاا ياا  

  وي  مختبا درفيد ليفينجساتاون DFCIمختبا.... 
-David Livingston  ووجد حينها نجاًحاا يا  

 دراسة ورم الخالرا الابكية.
أناأ ور يام ج  كاارا ايان ماخاتابااه  6774ي  عام 

الخاص  وبح  عن أشكال وراثية من السااطاان 
حت  أصاباح أساتااذا يا  كا اياة الاطاب باجااماعاة 

  ثا  أصاباح عضاوا يا  4224هاريارد ي  عام 
ال جنة االستااررة الع  ية ب ج س  دارة ماؤساساة 
التصدى ل ساطان وأما عن حيات  الاخصياة ياقاد 
تزوج ور يام ج  كار ين ان د. كاارولايان كايا ايان  
وه  طباياب جااال لسااطاان الا ادي  واساتا اا 

حاتا  ويااتاهاا بانافاس  6711يواجه ا مناذ عاام 
ال اض الاتا  عاالاجات الا ائاات مانا  "سااطاان 

   ولدره ا طفالن.....4262ال دي" ي  عام 
جائزة نوبل ليست األول  ل   يهاو حااصال عا ا  

جائزة السكا لألباحااث الاطاباياة األسااساياة لاعاام 

لااعاا ااوم  ASCO  وياااي أرًضااا بااجااائاازة 4261

 AACR  وجاااائااازة 4261األورام لاااعاااام 

Princess Takamatsu  4261لعام  

 

ا تصاع عدد م ابي ت مم الص يخ بزاإلسزكزنزد يزة 
 شخ ا 05ألى 

استاقابال مااكاز السا اوم باكا اياة الاطاب جااماعاة 

حااالت جادرادة  2امسكنادرراة  الاياوم الا االثااء  

مصابين بتس   بذائ  آثا تنااولاها  يسايا  يااساد  

أراام  62لياتفل  ج ال  عدد ال صابين خاالل الـا 

حااالااة  وحااالااة وياااة  92الاا اااضاايااة ارتاافاال  لاا  

واحدة... وقالت الدكتورة مهاا باانا   مادراامادراا 

 29ماكز الس وم بامسكنادرراة  أنا  تا  خااوج 

حالة من ال صابين بعد ت قيه  العالج الاليم  ييا اا 

حالة قيد العالج بال اكز  بينه   44ال رزال روجد 

حاالت بالعنااراة الا ااكازة.. وأصادرت ويارة  1

الصحة  بيانا أهابت يي  باالا اواطانايان بااالماتانااع 

نهائيا ويورا عن تناول الفسي  حت  و ن ت   عداده 

بال نزل ل ا قد ر  ا ا  مان خاطاورة شادرادة وقاال 

الدكتاور عاالء عاياد  مساتاااار ويرااة الصاحاة 

والسكان ل ائون الاوقاائاياة والا اتاوطاناة   ن هاذا 

التحذرا؛ لن و نوع خطياا مان الاباكاتايااراا رافااي 

س وًما قات ة تسبب أضاااًرا شادرادة لا ا اتانااولايان 

  وخاصةً األطفال

 

حلةة.. األنبزا مزا تزيزروي يزكزرزف عز   21م  
م ل ل "بابا الزعزرب" لزةزداسزة الزبزابزا شزنزادة 

 الثالث 
كاه األنبا مارتياو   األسقه العام لاكاناائاس   

شا  السكة الحدرد ورئيس لجنة ال صنفات الفنياة 
بالكنيسة القبطية األرثوذكسية  عن مس سال "بااباا 
العا " الذى رجسد شخصية ال تنيح قداسة الابااباا 
شنودة ال ال .   وأوضح األنبا مارتايااو  خاالل 
لااقاااء خاااص ماال مااوقاال األقااباااط مااتااحاادون  أن 
ال س سل من انتاج نياية األنبا صااباماون أساقاه 
ورئيس درا األنبا بياوي العاما  وكتب  الادكاتاور 
عبد هللا يؤاد وهو مصاي مهاجا النجا اتااا  وتا  

حا اقاة  14مااجعة كل الح قات والت  تتكون مان 
من قبل لجنة ال صنفات الفنية بالكنياساة الاقاباطاياة 

 األرثوذكسية.
 

البابا تاارروي يلتةى أساتزذة جزامزعزا  أقزبزاط 
 ويصتتح لهم قاعة بالكاتد ائية

التق  قداسة البابا تواضاو  ال اانا  مسااء أماس 
أساة القدرس بنتينو  ألساتذة الجامعاات واياتاتاح 
قاعة االجت اعات الجادرادة با اقاا أسااة الاقادراس 

 بنتينو   بالكاتدرائية ال اقسية بالعباسية.
وحضا ال قاء األنباا ماارتايااو  األساقاه الاعاام 

لكنائس قطاع شا  السكة الحدرد بالقاهاة وأسااة 

القدرس بنتيناو  تااباعاة ألساقافاياة الااباا  وها  

خاصة باألساتذة الجامعيين وتسع  ألن رقادم لاها  

من خاللها  خدمة مابعة تتناسب مل األساتذة  لا  

جانب االستفادة من تخصصات اساتذة الجااماعاات 

لخدمة الكنيسة من النااحاياة االساتاااارراة وكاذلاك 

مساعدة الابا  ال اساياحا  الا اتافاو  يا   راجااد 

ياصة البح  الع    رأت  اياتاتاال قاداساة الابااباا 

لقاعة أساة القدرس بنتينو  يا   طاار احاتافاالاهاا 

سنة ع   تأسيسها  ل  جاناب حااص  62ب اور 

  قداست  ع   عقد لقاء سنوى مل األساة
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 67 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 معلومات طبية غذائية
 الموضوع السادس و الثالثون
ة و الغنية  امراض الدول الفقير

Diseases of poor and rich countries 
 

  Poor countries diseasesاوال : امراض الدول الفقيرة

 ( االمراض المعدية لكل االعمار 1

 (a التايفويدTyphoid and Paratyphoid 

ومسببه باكتيريا بلسيللليلة و ملو ملر االملراض اللكلتليلر  اال لتل لار 
 وخاصة لتد ي النواحي الصحية و البدائية.

 
(b الرئوي السلTuberculosis  

يلة و دلد يلتلتل لر كلذلل  فلي ذوينت ر في االوساط الفقير  لسوء التغل
االوساط المتوسطة وحتي الغنية لكثر  الم غولية و علد   االعلتلنلاء 

اء مما يؤدي لنقل  اللملنلاعلة و االصلابلة بله و ملو يلعلد ملر ذبالغ
 االمراض المخجلة كما يسمي مرض الفقراء و مسببه باسيل السل.

 
 (c الديدان المعويةIntestinal Infestation 

الدود  ال ريطية و االسكارس و الخيطليلة  –با واعها الثالثة الرئسية 
الصلحليلة و علد  اال لرا  علللي اللللحلو    و ينت ر لتد ي النلواحلي

 الملوثة.
 

 (d المالريةMalaria  

ومي كثير  اال ت ار و خاصة في المناطق الحار  ال لتل لار و للواللد 
موديو  المالريا و التي لتوالد في الميلا  ذ اموسة اال وفلس النادلة لبال

 الراكد  و المستنقعات.
 

 (eالبلهارسياBilhariziasis  

ودد لنت ر بير المواطنير و خاصة في االماكر الزراعية و اصلابل  
الكثير مر المزارعير في ا حاء مصلر للتلواالد اللقلوادلي اللوسلطليلة 

 لحملها و يواد  وعير مر البلهارسيا البولية و المعوية.
 
  Children Infectious Diseases( االمراض المعدية لالطفال 2

 (a الدفتيرياDiphtheria 

يلر للي يلنلاللوا اللتلطلعليلملات ذوكثير  اال ت ار في االطقال خاصلة الل
 الودائية و مسببها باكتيريا.

 
 (b السعال الديكيWhooping Cough 

ير لي يعطوا التطعيمات الودلائليلة و مسلبلبلة ذو خاصة في االطفال ال
 باسيل السعال الديكي.

 
 (c لل االطفال Poliomyelitis  

ودد ينت ر في االطفال ادل مر خمسة سنوات وملو يصليلل اللجلهلا  
العصبي و خاصة النخاع ال وكي و دلد يسلبلل علاملات مسلتلديلملة 

 بالجسي و مسببه فيروس.
 
  Non Infectious Diseases( االمراض الغير المعدية  3

 (a  اال يميا و فقر الدAnaemia 

 ي .ذاء الجيد المغذومي لحدث في الصغار و الكبار لعد  لوفر الغ
 

 (b دلة الو نLess Weight 

 اء الجيد للجسي و عد  الحصول علية. ذو مسببة االول دلة الغ 
 

 (c  م ا ة العظاOsteoporosis 

 D3وغالبا ما لظهر في الكبار لعد  لوفر الكالسيو  و فيتامير   
 

   Rich Countries Diseasesثانيا : امراض الدول الغنية 

لقد لمكن  الدول الغنية مر السيطلر  علللي االملراض اللملعلديلة فلي 
الكبار و الصغار و الحد مر ا ت اراالمراض بأخذ االمصال الودائيلة 

اء المناسل للجميي و للكلر ملي ذو االمتما  بصحة البيئة و لوفير الغ
 -ل  منال  امراض لعا ي منها:ذ
 

 (i ارلفاع الضغطHypertension 
ا فلي ذابتدا ينت ر بصور  كبير  لليلس فلي كلبلار السلر فلقلط بلل كل

 متوسطي العمر وفي بعض االحيان  في االطفال ايضا.
 

 (ii ارلفاع الكلوليسترولCholesterimia 
ا لكثر  استعمال الماكوالت ذل   يراي اوال لدسامة الماكوالت و كذو

الجامز  السريعة و لوفير الطادة الجسمية و بغض النظر عر الناحية 
 الوراثية.

 
 (iii االصابة بالسكريDiabetes  

اصبح  في لزايلد مسلتلملر وخلاصلة للتلزايلد دلبلول اللملاكلوالت و 
الم روبات المسكر  و الخبز المحسر ولكثر  استعمال اللملواصلالت 

 السهلة و عد  استخدا  الطادة البد ية.

 
(iv  امراض القللHeart Disease 

لل  ذكثير  اال ت ار في الدول الغنية و 
لللتللجللمللي ارلللفللاع الضللغللط و ارلللفللاع 

ا ذالكوليسترول و ياد  الو ن معا و كل
 الضغوط النفسية المختلفة.

 
 (v ياد  الو ن و البدا ة Obesity 

وغالبا سببها ال رامة في ا واع االكلل 
المحتلفة وعد  استعمال الطادة البد يلة 
و غالبا يكون مصحوبا ب حو  الكبد و 

 ل . ذالناحية الوراثية لها  أن كبير في 
 (vi التولر العصبىStress 

مما يؤدي الي ارلفاع  سبة الطالق او الم اار  مي االخرير او حتي 
 حدوث بعض حاالت اال تحار.

 
 (vii ارلفاع حوادث المرورTraffic Accidents 

ير يفضلون استعمال الملواصلالت اللخلاصلة بلدل ذوخاصة لبعض ال
ا الم لغلولليلة ذمر المواصالت العامة و لكثر  الزحا  في الطرق و ك

باستعمال التليفون المحلملول سلواء لسلائلقلي السليلارات او علابلري 
 الطريق.

 
 ائية و معالجتها ذثالثا: تدني االحوال الصحية و الغ

وال الممية معالجة لدمور اللنلواحلي الصلحليلة و خلاصلة بلاللدول 
الفقير  المتخلفة و التي لنلتل لر فليلهلا بلكلثلر  ملرض اللدسلنلتلاريلا و 

ل  لتعرض الماكوالت لحط الدبلا  و ذالتايفويد و الديدان المعوية و 
 قل العدوي مر المراحيض الغير صحية و الخضلروات و اللفلواكلة 
الغير مغسولة و الميا  الملوثة و اللحو  اللحلاملللة للللديلدان اللملعلويلة 

 ائي لمكافحة ا ت ار االمراض.ذوال رفي الوعي الغ
ملوديلو  ذاما بالنسبة لمكافحة المالريا و خاصة لكرار االصابلة بلبلال

المالريا التي لعيش علي كرويات الد  الحمراء و للدمليلرملا  والل 
التدخل الصحي و صحة البيئة لمكافحلتلهلا و غلاللبلا ملا للقلد  مليلئلة 

 المساعدات الكثير  في مدا المجال. WHOالصحة العالمية 
 

 د. فؤاد ج بطرس 
 ماجيستير تغذية نمو االطفال
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St Mark Nubian Foundation 
(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966) 

P.O. BOX 574 ST MARYS NSW 1790 TEL: 61-2-0410 285 118   FAX: 61-2-9833 9299 
EMAIL ADDRESS: - “stmarknubianfoundation@gmail.com” 

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

 

"طوبي للذى ينظر الى المسكين؛ فى يوم الشر ينجيه الرب. الرب يحفظه وينجيه. يغتبط فى 
االرض وال سلمه الى مرام اعداءه. الرب يعضده وهو على فراش الضعف. مهدت مضجعه كله فى 

  مرضه."   

  نداء عاجل
 

 راءيود مجلس اداره مؤسسه سانت مارك النوبيه الخيريه فى شراء جهاز تحليه المياه المالحه لمدرستنا فى جوبا بدوله جنوب السودان. عمليييه شي
دوالر اسيتيراليىى ان انينيا  ٠٠٤٤٤دوالر استرالى شهريا. بينما سوف يكلفنا هذا الجهاز حيواليى  ٠٤٤مياه الشرب هناك تكلف المدرسه حوالى 

سوف نرجع ثمن الجهاز فى سنه واحده فقط وباقى االيام سوف تستخدم المدرسه المياه بالمجان. لذلك نطلب منكم اخذ بيرهيه هيذا اليميشيرو  مين 
  وسرعه تقديم قربانكم سوف يقدر هثيرا  خالل هرم عطاياهم

 والرب يعوضك تعب محبتكم ويجازيكم بالباقيات عوض الفانيات
 -لذلك نرجوا من هل شخص آخذ برهه هذا المشرو  بالتبر  بسخاء االن:

 -ورقم حساب البنك هاالتى:

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

 
 وعليه٠ فنحن نرجوا من جميع ابناء الشعب القبطى بان يواظبوا على مسانده منظمتهم هذة لكى ما تخدم هنيستنا اهثر فاهثر.

 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو

 
ونحن اذ نتضر  الى الرب باسم سيدنا و مخلصنا يسو  المسيح و بشفاعة امنا العذراء والدة االله و تضرعات جميع طغمات المالئكه وطلبات 

 جميع القديسين وصلواتكم انتم ايضأ٠ أن يكلل هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.
 

 (4:71فمن يعرف أن يعمل حسنآ وال يعمل فذلك خطيه له." )يع"
  

St Mark Nubian Foundation Board of Directors:- 
Fr Yousef Fanous (Director & Presiding Member), Fr Bishoy Botros (Director & Vice President), Mobarak Alera (Director & Liaison Officer), and Emile 

Girgis (Director and Secretary & Treasurer) 
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حكايات بلدنا   
 
 

 

 

 

 

 شبان أحرار ثوار جم من كل البلدان

 وقفوا هناك فى التحرير وقفة أبطال شجعان  

 صبيان وبنات ... سيدات ورجال وقفوا هناك فى الميدان

 اعتصموا وناموا وباتوا على األرصفة وجنب الحيطان

 خرجوا ليه ؟ وقاموا ليه ؟ يا عينى من كتر الحرمان

 يا مصر ده خيرك كتير بس اللقمة بقت صعبة على ابنها الغلبان

 ليه يا مبارك سمعت لسوزان اهه دخلتك اللومان

 ده أنت كنت يومها واقف جنب أنور سبحان من صور

 على المنصة الرصاصة دخلت فى قلب أنور وهو واقف متحير

 مين اللى ضرب ؟ مين اللى غدر باللى عبر ؟

 شفت محاكمة اللى غدر على اللى عبر ؟

 كأنها تمثيلية هزلية مش قضية شرعية على اللى مات واندثر

 قبلها أنور وقف وخطب وللبابا شنودة انتهر

 قام وقعد وهزأ واتجبر وأمر

 ياعينى حدد إقامته وحاول إحالته لكن البابا صلى للغدر

 والنهاية شفتها بالغدر واللى أمر

 البابا صلى وصام وفى قاليته ناجى ربه وشكر

 من بعدها مات أنور واتقبر

 حاشى مش شماته لكن الدرس عبرة لمن يعتبر

 وأنت يامبارك سبت الكنائس تنحرق وتنكسر

 والصلبان اللى على قبابها امرت انها تنشال وتندثر

 يومها يوم عيد الميالد انت كنت نايم وماسمعتش صوت الرصاص اللى داير

 قلبها في صدرها و ام انحصر

 على ولدها اللى جاها بدمه فى ليلة عيد فرحها

 غسلت قميصه الجديد ودموعها على خدها

 وأنت يا مبارك مش خايف من دعاء اللى انفطر قلبها على حبها

 أيه أحداث الزاوية واله الخانكة واله اسكندرية واله صعيدها  اعد ايه واله

 سبت وزير دخليتك ال تاحسبه على األم اللى انقتل ولدها

 شفت النهاية أية ؟ حاشى أيضا مش شماته

 عارف ليه ؟ ألنك سبتهم يقوموا وعلى الكنيسة يكسروها ويفجروها

 لكن الكنيسة وشعبها محروسين ومنقوشين على كف ربها

 وادى واحد تانى اسمه مرسى قعد واتربع على عرشها

 يا أخوان يا أخوان حد يقوله ويوعيه على أقباطها ويرسيه

 حد يقوله ويفهمه أن أقباطها هما أصلها والكنيسة مستحيل كسرها

 أنت عارف أيه اللى جوه قلوب شعبها هياكل بتحب ربها وكنائسها ومصرها

 يا مرسى ادخلها وشم ريحة بخورها وياريت تتعلم منها

 تتعلم من ناصر من جمال اللى مات وألف رحمة ألنه دخلها واحترمها

 ومن البابا كيرلس كان بيطلب صلواتها ورضاها وصفوها

 يا مرسى يا ريس ياريت تتعلم من الدرس اللى فات

 آلن اللى فات عمره ما مات

 ودلوقتى جالها اللي بيحبها ويعزها

 و شايل همها وبيحاول يضمد جروحها و يصون عرضها

 بيبنى ويعمر ويدعم من شأنها  عمال

 وينخر فى جرحها  ليه البعض بيحاول يكسر مجاديفها

 وهو بيحاول يصلح البنية التحتية ويجبر كسور شعبها

 ويصلح التعليم و األقتصاد و السياحة ويرجع مجدها

 مع صلبان كنائسها  ويرجع تعانق مأذن جوامعها

 فى سماها وعلى أرضها

 ويحافظ على امنها وكل طوائف شعبها  

 شوفوا ياناس اللى جرى فى العراق ونتعلم من الدرس اللى حصل الهلها

 والدول العربية من شرقها لغربها

 كفاية انه حافظ على مصر و شايل همها

 ناس سيبوا الريس يرجع حب مصر الهلها و يخضر زرعها يا

 ياريس يا سيسي كل سنة وانت طيب

     أكتوبراللى انت عاصرتها  بمناسبة انتصارات

 مصر بخير...  يا شعب ... يا شعب ...

 ما دام الحب بيجرى فى قلوب شعبها

 

  كلمات ميشيل جرجس

 ترنيمة
 

 أبانا الذي في السموات  مرد
 

 يا مقيم لعازر من األموات يا أبانا الذي في السموات
 

 لتجثو لك كل الركب و الطغمات     ليتقدس إسمك كل حين
 

 و ابعد عن فكرنا كل النزوات ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
 

 يا أبانا الذي في السموات
 خبزنا كفافنا أعطينا اليوم  يا من أشبعت ألوفا ببضع سمكات

 
 و اغفر ذنوبنا نحن عبيدك  واحفظنا من كل عثرة أو كبوات

 
 يا أبانا الذي في السموات

 نجينا من الخطيئة و الشهوات و ال تدخلنا في تجربة لكن
 

 لعمرنا كله مدى السنوات  و اجعلنا نمجدك كل حين
 

 يا أبانا الذي في السموات
 واسمو بفكرنا عن الهفوات  و امح عنا كل غشاوة

 
 واجعل أيامنا على األرض  مملؤة بالحب و الود و البركات

 
 يا أبانا الذي في السموات

 و زده ألوفا بل ربوات بارك شعبك و ثبت أيمانه
 

 و ما يبثه أبليس من دعوات  وابعد عنه كل ضاللة
 

 يا أبانا الذي في السموات
 في كل حرب أو غزوات   و انصرنا على كل شر

 
 ندعوك قائلين كل صلوات  فنحن أبناء و شعب بيعتك

 
 يا أبانا الذي في السموات

 مع تحيات
 نبيل سليمان

 ي وبينك نبي
 
 عزيزي القارئ.. 

 
بيني وبييينيك كيلينيا 
بنطلب البيركية فيي 
كل شي  . اليبيركية 
فييي الييوقييت وفييي 
الصييييحيييية وفييييي 
الماديات واليبيركية 
فيييي اليييروحيييييييات 
البركة فيي االوالد 
وفي كيل شي  فيي 
حييييياتيينييا بيينييطييلييب 
الييبييركيية.  وأكييبيير 

 مثال للبركة هي معجزة أشباع الجموع . 
 

معجزة تفوق الخيال بيني وبيينيك اليميعيجيزة دي كيان 
ليها مواصفات علشان البركة تحل، أنا حاقول ليك أنيا 
فكرت فيها أزاي؟؟ لو عندك اضافه قيوليهيا ليي بييينيي 

 وبينك. 
اوال التالميذ طلبوا المساعدة من رب اليميجيد وقياليوا 
لواشترينا خبز فقط هيكفينا مبلغ كبيرعلشان كل واحد 

 ياخذ حاجة قليلة جداً مش حاتشبعوا. 
 ثانياً قدموا كل ما عندهم للرب ليباركها . 

ثالثاً السيد المسيح طلب مينيهيم ييني يميوهيم خيميسييين 
 خمسين يعني الن ام مهم في استقبال البركة . 

رابعاً كانت الصالة والشكر قبل توزيع البركة . خامساً 
 البركة حلت وزادت عن احتياجاتهم . 

 اد. زكلهم أكلواوشبعوا و
بيني وبينك لو طبقنا الخطوات دي في الخدمة والبييت 
وحياتنا الشخصية والعملية حتالقي بركة يسوع حليت 
في كل جزء في حياتنا. أطيليب حيا تيالقيي بيس خيليي 

 النتيجة بينك وبيني
 . 

 وكل شهر وانتم طـــيبــين . 

 طلعت فؤاد جرجس 



 ش  6371 بابة 9 اخبار االقـباط

 63 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 
 
 

  رقدقفقققلقبقققخقدق قألقققخقدقرقنقاقفقققخق ق ق ق ققق قخق قرق ق قققخقدق قن    ق
 

 قق ا ال ا   ا ذ   ي ا         ن ي   
 

أق ق ق ققق قنقفق قلققق قنق قيق قققخقدق قلقظققق ق قرقنقشق ق ققق قخقدق قفق ق قققخقدق ق ق ق قققخق ق    نققق       ق ققق    ن      ققق
 ق ق قوقققرق ق قفقققلققق قنق ققق ق قققخقدق قاقيقيق ق قققدقاقنق قيق قققخقدق قلقظققق ق قققخق ق قنقنقققخقدق ق قنق ق قققخقدق     ققق    ن  نققق

  ق ق ق ققق.قققلقلقلقلق
ققن   ق فققق قنقاق ق دق ق قاق    خق قققق  ق نق       ق قق ق ق ق قنقققا نق قا   ق قق ق قق ق    قق ق ق خقدقف  قق ق ق نق ق     ققاق ققخقدقي    قفق قققيق ق ق    زق قاق

 ققق ق ق ققق ق ققق ق قققخقدق ق ق قرقققخقدق قنقنقلققق قنقيق قققاقنق ق ققق قيق قفق قبقققخقيق ق قخقد   نققق ق ق   ق   ققق ق   قخق ققق
ققققق٤ق اقنق ق ققق قنقدق قنقنق ق قققلققق قدقفققققق ق قوقققخقدق قنقنقزق ققق ق قفقققخق ق قن    ققق ققققق٠ق ق ق أق ق ق    ق     نق  ي     ق قق ق  ق   

رقشق ق قققخقدق قلقشقاق ققق ق قرقنقشق ق ققق قخق ق ق قنققق ق ق ق ق قققلققق قخق قيق ق ققق ق قاق قققخق ق  ن نققق  نقا  قققخقد ن   نقل  ققق
خق ق ق قنقققاقخق ق ق ق ققق ق ق ق ق ققق ق قنق قققيق قفق قبققق ق قبقققاق ق قرقن  ققق  لق قققخقد   ن نقزققق    بقققرق قا  ققق
ق

ق
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