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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

احتفال على مدار ١٥ يوًما يف الذكرى الـ٥ لشهداء األقباط يف ليبيا رسالة النائب البابوى إليبارشية سيدىن وتوابعها لشعب الكنيسة

باألعالم.. اســتقبال حافل لـ السيســي يف كنيســة ميالد املسيح بالعاصمة اإلدارية

بعد ٤ ســنوات.. الشــرطة الليبية حتدد موقع إستشهاد 
ليبيا.. يف  األقباط 

احلكم ١٠ سنوات على املتهمني بتعرية سيدة الكرم

املطران األنبا تادرس يصل اسرتاليا نائبًا بابويًا إليبارشية سيدىن
وصــل مطــار ســيدنى الدولــى مســاء اليــوم الخميــس 
۹ ينايــر (بتوقيــت ســيدني) قادمــاً مــن القاهــرة نيافــة 
ــادرس مطــران بورســعيد،  ــا ت ــل االنب ــر الجلي الحب
بابــوى  كنائــب  ألســتراليا  زياراتــه  أولــى  فــى 
إليبارشــية ســيدنى وتوابعهــا بعــد أن تــم تكليفــه 
ــا  ــي، باب ــروس الثان ــا تواض ــة الباب ــل قداس ــن قب م
ــا  ــية، نائبً ــرازة المرقس ــرك الك ــكندرية، بطري اإلس
بابويًــا بالقــرار رقــم (۱۷ - ۲۰۱۹) واإلشــراف 
ــا مــن كل  ــى إيبارشــية ســيدنى وتوابعه الكامــل عل
ــارة  ــتمر الزي ــة. و تس ــة واإلداري ــي الرعوي النواح
حتــى يــوم الخميــس الموافــق ۱۳ فبرايــر، وكان فــى 
ــة  ــاء الكنيســة القبطي ــف مــن أبن ــه لفي اســتقبال نيافت

ــس االيبارشــية . ــة كنائ ــم عــدد مــن كهن بينه
لتقــي األنبــا تــادرس بمجمــع كهنــة ســيدنى فــى 
اليــوم التالــى بكنيســة مــار مرقــس بحــى ارنكليــف 
, وقــد أعــدت ايبارشــية سيدنى.أشــتمل  برنامــج 

ــاوث  ــو س ــي ني ــية بواليت ــس االيبارش ــارة كنائ الزي
ويلــز وكوينزيالنــد للقــاء شــعب كنائــس االيبارشــية 
يبــارك  كمــا  وخدامهــا..  الشمامســة  ومجالــس 
الموافــق  الســبت  يــوم  اســتراليا  شــباب  مؤتمــر 
ــام  ــقف الع ــى االس ــا بافل ــور االنب ــر بحض ۸ فبراي
القديــس  نيافتــه ديــر  لمدينــة االســكندرية , زار 
االنبــا شــنودة رئيــس المتوحديــن يومــى االحــد 
واالثنيــن ۹ و۱۰ فبرايــر , كمــا قــام  االنبــا تــادرس 
بزيــارة مدينــة ملبــورن بدايــة مــن يــوم االثنيــن ۲۰ 

ــر.   ــبت ۲٥ يناي ــى الس ــر حت يناي
  خــالل  تــرأس نيافــة األنبــا تــادرس مطــران 
ــية  ــوي إليبارش ــب الباب ــا والنائ ــعيد وتوابعه بورس
ــة إيبارشــية ســيدني، بحــث  ــاع كهن ســيدني ، اجتم
معهــم عــدد مــن األمــور الرعويــة والتنظيميــة 
ــية،  ــل اإليبارش ــي داخ ــل الخدم ــق بالعم ــي تتعل الت
وذلــك فــي إطــار زيارتــه الرعويــة لمدينــة ســيدني 

اقتــراع  المطــران  نيافــة  أجــرى  باســتراليا.    
لإليبارشــية،  وســكرتير  وكيــل  لتعييــن  ســري 
وأســفرت نتائجــه عــن تعييــن القمــص ماثيــو عطيــة 
ــام  ــكرتير ع ــاد س ــا ج ــص حن ــام، والقم ــل ع كوكي
لإليبارشــية.   وصــرح نيافــة المطــران بأنــه ســيعاد 
وســيعين  لإليبارشــية،  اإلداريــة  اللجنــة  تشــكيل 
كمــا   .Board of Trustees«قيميــن «لجنــة 
لجنــة  الماليــة وســيتعين  اللجنــة  تشــكيل  ســيعاد 
انتقاليــة لحيــن تعييــن مديــر مالــي لإليبارشــية. 

ــر ،  ــق ۱۲ يناي ــد المواف ــاء االح ــه مس ــى نيافت التق
خــدام كنائــس شــرق ســيدنى وذلــك بكنيســة القديــس 
مــار مرقــس بحــى ارنكليــف وفــى بدايــة لقائــه 
تكلــم باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وأبــدى الحبــر 
الجليــل االنبــا تــادرس للخــدام عــن ســعادته لســماع 
أســئلتهم ومقترحاتهــم لدراســتها وعمــل الــالزم، 
الخــادم  حيــاة  فــى  األمانــة  حــول  اللقــاء  ودار 

ــن  ــادم األمي ــى الخ ــا ف ــب توافره ــروط الواج والش
مــن خــالل آيــات وأمثــال مــن الكتــاب المقــدس وفــى 
الســياق نفســه تــرأس االنبــا تــادرس القــداس االلهــى 
ــا  ــس، وكم ــار مرق ــة م ــوم أيضــا بكنيس ــاح الي صب
يتــرأس القــداس اإللهــي صبــاح االثنيــن ۱۳ ينايــر، 
فــي ديــر القديســة فيرنــا للراهبــات.  كمــا زار نيافتــه 

ــتاون. ــي بانكس ــنين بح دار المس

ــران  ــادرس مط ــا ت ــل االنب ــر الجلي ــة الحب ــه نياف وج
ســيدنى  إليبارشــية  البابــوى  والنائــب  بورســعيد 
ــر  ــق ۲٥ يناي ــد المواف ــوم االح ــاح الي ــا صب وتوابعه
ــعب  ــى ش ــة ال ــة والعربي ــن االنجليزي ــالة باللغتي رس
الكنيســة, وقــد جــاء فــى رســالته مايلــى . إذ نصلــى 
ــان أيبارشــية ســيدنى ,  جميعــاً مــن أجــل ســالم وبني
وان تحــل الطمأنينــة كل ربوعهــا وتــؤول كل األمــور 
لصالــح االيبارشــية , وإن كان الحــد اى تخــوف , 
ســؤال وايــة مشــاكل , يرجــى االتصــال بــى شــخصياً 

, فقلبــى مفتــوح للــكل بــكل الحــب واألمانــة , فانــه من 
غيــر الالئــق او المقبــول نشــر رســائل تحمــل تجريــح 
ــدام او اى  ــة , الخ ــاء الكهن ــى االب او هجــوم تســئ ال
شــخص على اإلطالق . فأســلوب التجريح والتشــهير 
هــو اُســلوب غيــر روحانــى , وال يليق بنا كمســيحيين 
, ويقــود دائمــاً الــى العثــرة واالنشــقاق , ليبــارك الرب 
بــكل نعمــة روحيــة كل عمــل صالــح يصنــع الجــل 

ــان إيبارشــية ســيدنى وتوابعهــا  ســالم وبني

اســتقبل الحاضريــن فــي قــداس عيــد الميــالد 
المجيــد فــي كنيســة ميــالد المســيح، الرئيــس 
باألعــالم وبحفــاوة كبيــرة ووصــل  السيســي 
ــداس  ــاح السيســي لحضــور ق ــد الفت ــس عب الرئي
ــد  ــي عي ــاط ف ــة لألقب ــم التهنئ ــالد لتقدي ــد المي عي
الميــالد.. وهنــأ الرئيــس عبدالفتــاح السيســي 
الشــعب المصــري بمناســبة عيــد الميــالد المجيــد 
ــظ  ــو هللا أن يحف ــي:» أدع ــس السيس ــال الرئي وق
وطننــا الغالــي بنســيجه الوطنــي المتماســك، وأن 
ــأء  ــا وهن ــر دائم ــه الخي ــا في ــا لم ــد صفوفن يوح
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، أقبــاط مصــر 
ــال  ــد وق ــالد المجي ــد المي ــبة عي ــارج بمناس بالخ
الرئيــس السيســي فــي برقيــة تهنئة بهذه المناســبة 

نقلتهــا ســفارات وقنصليــات مصــر بالخــارج اليو 
ــاط مصــر  ــن ٦: «األخــوة واألخــوات، أقب االثني
بالخــارج بــكل ســعادة وســرور أبعــث إليكــم 
بأصــدق التهانــى القلبيــة وأرق األمانــي بمناســبة 
االحتفــال بعيــد الميــالد المجيــد وتابــع الرئيــس: 
«اغتنــم هــذه المناســبة الطيبــة كــى أعــرب عــن 
ــد ســعيد وعــام ملــيء  خالــص تمنياتــي لكــم بعي
بــدوام  الغاليــة  بالتوفيــق والنجــاح ولمصرنــا 
ــي  ــس السيس ــدد الرئي ــار . ش ــة واالزده الرفاهي
علــى ضــرورة تنبــه المصرييــن لوحدتهــم، وأيــة 
محــاوالت للوقيعة بين الشــعب المصــري، مؤكًدا 
أن جميــع المصرييــن واحــد ال فــرق بينهــم، وأنها 
بلــد الجميــع المســلم والمســيحي علــى حــد ســواء

تبــدأ نهضــة شــهداء اإليمــان والوطــن فــي ليبيــا، 
غــًدا الســبت ۱ فبرايــر، وتختتــم يــوم األحــد ۱٦ 
مــن نفــس ذات الشــهر، فــي تــذكار استشــهادهم 
الخامــس، فــي كاتدرائيــة شــهداء اإليمــان بليبيــا، 
بقريــة الشــهداء، «العــور» بمحافظــة المنياويتــرأس 
نهضــة شــهداء اإليمــان فــي ليبيــا، األنبــا بفنوتيــوس 
ــا  مطــران ســمالوط، ويشــارك بحضــور النهضــة م
يقــرب لـــ۱٥ مــن أســاقفة ومطارنــة الكنيســة القبطيــة 
األرثوذكســية، باإلضافــة لحضــور أعــداد غفيــرة مــن 
الرهبــان والكهنــة والمكرســات، والشــعب القبطي من 
ــاقفة  ــن األس ــن بي ــات المصريةوم ــف المحافظ مختل
والمطارنــة المشــاركين بنهضــة شــهداء ليبيــا: «األنبا 
متيــاس أســقف المحلــة الكبــرى واألنبــا بافلــي أســقف 
عــام اإلســكندرية، واألنبــا مكاري أســقف عــام جنوب 
شــبرا واألنبــا متــاؤس أســقف ورئيــس ديــر العــذراء 
أســقف منطقــة  اكليمنــدس  مريــم أخميــم واألنبــا 
ــا،  ــة نصــر وتوابعه ــة وألماظــة وشــرق مدين الهجان
واألنبــا ميخائيــل أســقف عــام حدائــق القبــة، واألنبــا 
يواقيــم أســقف إســنا وأرمنــت واألنبــا ثاؤفيلس أســقف 
منفلــوط، واألنبــا صموئيــل أســقف طمــوه وتوابعهــا، 
واألنبــا واألنبــا كاراس أســقف عــام المحلــة الكبــرى 
ــا  ــمالية واألنب ــبرا الش ــقف ش ــوس أس ــا أنجيلي واألنب

بيجــول أســقف ورئيــس ديــر الســيدة العــذراء مريــم 

ــة  ــت مصــادر كنســية مطلع الشــهير بالمحــرق وقال
لـ»الدســتور»، إنه خالل االحتفال بالذكرى الخامســة 
لشــهداء ليبيــا ســيتم وضــع ۲۱ تمثــال مجســم لشــهداء 
ــيد  ــال للس ــم تمث ــا وخلفه ــي ليبي ــن ف ــان والوط اإليم
المســيح وكأنــه يحتضنهم قبــل لحظة ذبحهــم، برعاية 
ــوس  ــا بفنوتي ــل األنب ــد أرس ــوس وكان ق ــا بفنتي األنب
خــالل الشــهر الجــاري، خطابــا رســميًا للوزيــر 
أســامة القاضــي، محافــظ المنيــا لطلــب الموافقــة على 
إنشــاء وصلــة بيــن محــور ســمالوط الجديــد وكنيســة 
شــهداء اإليمــان والوطــن بقريــة العــور بالمنيــا، وذلك 

يأتــي لتســهيل الزيــارات للكنيســة

قــررت محكمــة جنايــات المنيــا ، الحكــم ۱۰ ســنوات 
غيابــى علــى المتهميــن بتعريــة الســيدة ســعاد ثابــت 
“ ســيدة الكــرم “ بتهمــة تعريــة وهتــك عــرض 
الســيدة المســنة فــى االحــداث التــى وقعــت فــى مايــو 
۲۰۱٦... وجــاء الحكــم علــى الثالثــة متهميــن وهــم 
نظيــر اســحق احمــد وعبــد المنعــم اســحق احمــد 

واســحق احمــد عبــد الحافــظ، وذلــك فــى حكــم غيابــى 
فــى جلســة اليــوم وقــال ايهــاب رمــزى محامى الســيدة 
ان الحكــم جــاء غيابــى علــى المتهميــن وهــو مــا يعنى 
اعــادة االجــراءات مــن جديــد فــى حالة القبــض عليهم 
وهــو امــر متبــع فــى الجنايــات ، ولكــن الحكــم فى حد 

ذاتــه انتصــار للســيدة المســنة بتهمــة تعريتهــا.

بثــت قنــاة «ليبيــا ۲۰۱۸» مقطــع فيديــو يســجل 
لحظــات عثور قــوات وزارة الداخلية التابعة للحكومة 
الليبيــة المؤقتــة برئاســة عبــد هللا الثنــي علــى الموقــع 
الــذي ارتكــب فيــه مســلحو تنظيــم داعش جريمــة ذبح 
أقبــاط مصرييــن علــى شــواطئ ســرت عــام   ۲۰۱٥ 
ــة  ــلطات الليبي ــا الس ــن فيه ــرة تعل ــذه أول م ــد ه وتُع
موقــع الذبــح بعــد تحريــر ســرت، وســبق للســلطات 
ــهداء  ــرة الش ــع مقب ــد موق ــر ۲۰۱۷ تحدي ــي أكتوب ف
واســتخراج الجثاميــن بعــد القبــض علــى مصــور 
المذبحةوعقــب  فــي  المشــاركين  وأحــد  الجريمــة 
ســيطرة الجيــش الليبــي بقيــادة المشــير خليفــة حفتــر 
علــى مدينــة ســرت، قامــت الســلطات الليبيــة ممثلــة 
فــي الداخليــة الليبيــة بزيــارة لموقــع الذبــح وتصويره، 
وألقــى رئيــس الشــرطة الليبيــة كلمــة حــول المذبحــة 
ــذ  ــا منف ــى فيه ــذي ألق ــكان ال ــع والم ــس الموق ــن نف م
ــال  ــل الذبحوق ــة قب ــة اإلنجليزي ــه باللغ ــة كلمت المذبح

رئيــس الشــرطة الليبيــة فــي كلمتــه: «فــي هــذا المكان 
نفــذت جريمــة بشــعة فــي شــاطئ ســرت، نفــذت بيــد 
الدواعــش جريمــة بشــعة بقتلهــم ۲۱ قبطيــا فــي عــام 
۲۰۱٥، واليــوم وفــي هــذا المــكان نؤكــد للجميــع 
ــان  ــاطئ األم ــوى ش ــون س ــن يك ــاطئ ل ــذا الش أن ه
ــر والبهجــة.. واســتطاعت  ــة والخي والســالم والرحم
الشــرطة الليبيــة الوصــول لموقــع تنفيــذ جريمــة ذبــح 
األقبــاط المصرييــن التــي تمــت علــى شــاطئ البحــر 
بالقــرب مــن فنــدق المهــاري، عــن طريــق أحــد 
المشــاركين فــي عمليــة الذبــح والــذي قبــض عليــه من 
ــر  ــي أكتوب ــا ف ــي ليبي ــل إدارة مكافحــة الجريمــة ف قب
۲۰۱۷ ويدعــى، هشــام العوكلــي، الشــهير باســم 
ــر ۲۰۱۷  ــي أكتوب ــد ف ــذي أرش ــور»، وال «الديناص
إلــى موقــع مقبــرة األقبــاط، وتــم اســتخراج الجثــث، 
ولكــن لــم تتمكــن الشــرطة الليبيــة مــن زيــارة موقــع 
ــى ســرت.  ــن عل ــح فــي ظــل ســيطرة اإلرهابيي الذب

ديمقراطية ..أعوذ با� 
 ص ٦ 

فرسان االقباط  
ص ۱۱

آية يونان النبي  
ص ۳  
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 7  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

† 
 آية يونان النبي

 
جيل شرير وفاسق  يقطق ق  قال السيد الرب بفمة الطاهر "... 

  71:62" مت آية وال تعطى له آية اال آية يونان النبي
 

كان هذا هو التك يف األلهي ل نبي يونان   صعد شرهم امامي:
هقم امقامقي... " ومقا  2:6" يقون ناد ع يها النه قد صعد شقره

زال كل يوم يتردد هذا النداء لكل أمة وشع ، بقل ولقكقل فقرد 
ألن شرورنا وإن أخفيناها عن الجميق  وإن خقدعقنقا أنقفقسقنقا 
)مث ما فعل الفريسي( أننا في أحسن حال ، لكننا ال نسقتقطقيق  
أن نخفيها عن هللا.  أمام هللا جمي  اعمالنا وأفكقارنقا ونقيقاتقنقا 
ظاهرة وما نقولة في األذن أو في المخقاد،، يسقمقعقة هللا. يقا 
ليتنا نج س م  أنفسنا ونفكر جديقا  مقاذا صقعقد أمقام هللا مقن 

والققرب اصققسققى وسققمقق  وكققتقق  امققامققه سققفققر ...  جققهققتققنققا "
   61:7..."مال  تذكرة

 
لسققت اطققيقق  االثققم واالعققتققكققا ... فقق ققيققن   ... "    هللا يقققققول:

تبسطون ايديكم استر عقيقنقيه عقنقكقم وان كقثقرتقم الصقالة ال 
آثقامقكقم "...     61-  67:  6أش  ". اسم . ايديكم مآلنقة دمقا

صارت فاص ة بينكم وبين الهكقم وخقطقايقاكقم سقتقرت وجقهقه 
شفاهكم تك مت بالكذب ولسانكم ي قهق   .... عنكم حتى ال يسم 

ليس من يدعقو بقالقعقدل ولقيقس مقن يق قاكقم بقالق ق .  .بالشر
 ،  4 – 2: 11أش يتك ون ع ى الباطل ويتك مون بالكذب ..."

 
 وم  كل هذا نجد هللا في م بتة ورحمتة ينادي

" اغتس وا تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امقام عقيقنقيه كقفقوا   
تع موا فعل الخير... ه م نت اج  يققول السقيقد  ،عن فعل الشر

ان كقانقت والرب.ان كانت خطاياكم كالقرمز تبقيقك كقالقثق ق . 
 61 – 61: 6حمراء كالدودي تصير كالصو " أش

 
أين ن ن: هل نف ص ذواتنا ونندم ونقتقوب عقن الشقر القذي 
فعق قنقاه ونقرجق  القي هللا بقالصقالة والصقوم حقتقي نقري هللا 
الرؤو  الرحيم البطئ السض  والكثيقر القرحقمقة القذي رحقم 
أهل نينوي ورف  غضبة عنهم، أم أننا نبرر أنقفقسقنقا ونق قققي 
ال وم ع ي غيرنا ونب ث عن يققطقيقنقة وظقل ونقنقتق قر هقال  

 اآلخرين.
صدقوني ك نا شريك فيما ي دث من غض  نقراه حقولقنقا مقن 
زالزل وإضققطققرابققات وفققيققضققانققات وهققيققا  وفققوضققي ودمققار 

وخققراب وقققتقققل وخققو  ورعققق  
وإفساد في األرض وصقوت نقاثقان 

 2"    أنت هو الرجلالنبي يصرخ "
وصوت هللا الذي ي زن   3:62صم

ع ي شرنا وتمردنا يصرخ قائقال  " 
" تقك . فقال ال اه ك من اجل العشرة

72:61   
 

كقون مقثقل القبقار نقيا ليتك أنا وأنت 
داوود الذي تاب أو مثل األنبقا بقوال 
أول السواح الذي بالتأكيد كقان مقن 
ضمن العشرة األبقرار. هقل فقهقمقنقا 

 اآلية.
 

 
 القمص تادرس سمعان

كاهن كنيسة القديسين الع يمين األنبا أنطونيوس  
 جي فورد -واألنبا بوال 

 

 تك يف  هللا  لخدامه 
 
تك يف هللا ليونان بالذهاب الي نينوي المديقنقة  -6

الع يمة ل مرة االولي الن شر شقعقبقهقا ققد صقعقد 
 امام الرب ورفك يونان التك يف االلهي .

بنعمة الرب اريد ان اذكر كيف اعتذر يقونقان مقن 
التك يف الذي كق قفقه لقه هللا وكقذلقك سقو  اذكقر 
مثالين اخرين من الكتاب المقدس لنبيين ع يمين 
اعتذرا ايضا عن الخدمة وبعد حوار م  هللا وافققا 

 ع ي القيام بالخدمة :
: لقد كلف هللا القدير يونان باالااباان لايا اياو  1-1

المديية العظ مة مرت ن، رفض التكل ف االول ونفا 
التكل ف الثاني بعاد ان تاعارل الاي تانارباتا ان : 
تنربة ب نان البحر عيدما كان ياوناان باارباا مان 
وجه هللا , وتنربه الحوت الا  اعاد  هللا بباتا   

 يونان . نتابع الوحي :
:" وصقار ققول القرب القي يقونقان بقن امقتقاي 2-6:  6يونان نقرأ 

قائال :" قم اذه  الي نينوي المدينة الع يمة , وناد ع يها , النه قد 
 صعد شرهم امامي ".  

:" ثم صار قول الرب الي يونان ثانية قائال : " 2-6: 7يونان نقرأ 
قم اذه  الي نينوي المدينة الع يمة , وناد لهقا القمقنقاداة القتقي انقا 

 مك مك بها ".
وبيا أود أن أسرد قصة بيفس المعيي حادتاب با ان هللا وبا ان :   6-2

موسي اليبي العظ م الا  اعتار من الادادماة الاتاي قاررباا لاه هللا , 
اعتار خمس مرات ول س مرة واحدة فقط ك ونان . هللا لادياة خابارة 
رائعة في معالنة تهرن خدامة من الددماة،  فاتاهارن ياوناان لا اس 
االول بل كان بيا تهربا من الددمة بواسطة موسي وكان اصعب من 
تهرن يونان , الن موسي دعي لكي ييقا شعبه , وتهرن , اما ياوناان 
فلقد دعي لكي ييقا شعب اممي غ ر شعبه وتهرن . ناقارأ ماا ياقاولاه 

 الوحي االلهي في الكتان المقدس :
:" ثم قال :" انا اله ابيك , اله ابراهيم والقه 61-1:  7خرو  نقرأ  

اس   واله يعقوب ". فسطي موسي وجهه النه خا  ان ين ر القي 
هللا . فقال الرب :" انقي ققد رأيقت مقذلقة شقعقبقي القذي فقي مصقر 
وسمعت صراخهم من اجل مسخريقهقم . انقي عق قمقت اوجقاعقهقم , 
فنزلت النقذهم من ايدي المصريين , واصعدهم من ت ك االرض الي 
ارض جيدة وواسعة , الي ارض تفيك لبقنقا وعسقال , القي مقكقان 
الققكققنققعققانققيققيققن والقق ققيققثققيققيققن واالمققوريققيققن والققفققرزيققيققن والقق ققويققيققن 
واليبوسيين . واالن هوذا صراخ بني اسرائيل قد اتي الي , ورأيقت 
ايضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون , فاالن ه م فارس ك الي 

 فرعون , وتخر  شعبي اسرائيل من مصر ".
نريد االن ان نسرد ك ف اعتار موسي من هللا خمس مرات متاتاالا اة  

 وفي كل مرة كان هللا يناوبة بان يعط ه ح  لموضو  اعتاار  .
:" فقال موسي هلل :" مقن  66: 7خرو  ورد في  االعتذار االول:

انا حتي اذه  الي فرعون , وحتي اخر  بني اسقرائقيقل مقن مصقر 
:" فقققال :" انقي اكقون مقعقك , 62: 7خرو  في  وكان ال ل ؟".

وهذه تكون لك العالمة اني ارس تك : حقيقنقمقا تقخقر  الشقعق  مقن 
   مصر , تعبدون هللا ع ي هذا الجبل ".

:" فقال موسي هلل :" هقا 67:  7خرو  ورد في  االعتذار الثاني :
انا اتي الي بني اسرائيل واقول لهم : اله ابائكم ارس ني اليكم . فقاذا 

: 7خرو  في  كان ال لو  قالوا لي: ما اسمه ؟ فماذا اقول لهم ؟".
:" فقال هللا لموسي :" أهيه الذي أهيه ". وقال :" هقكقذا 64-61

تقول لبني اسقرائقيقل : أهقيقه ارسق قنقي القيقكقم ". وققال هللا ايضقا 
لموسي :" هكذا تقول لبني اسرائيل : يهوه اله ابائكم , اله ابراهيم 
واله اس   واله يعقوب ارس ني اليكم . هذا اسمي القي االبقد وهقذا 

 ذكري الي دور فدور ".
:" فأجاب موسقي وققال :" 6:  4خرو  ورد في  االعتذار الثالث :

ولكن ها هم ال يصدقونني وال يسمعون لقولي , بقل يقققولقون : لقم 
:" فقققال لقه 1-2:  4خقرو  فاي  فقكقان الق قل  ي هر لك القرب ".

الرب :" ما هذه في يد  ؟". فقال:" عصا ". فقال :" اطرحها الي 

االرض ". فطرحها الي االرض فصارت حية , فهرب موسي منها . 
ثم قال الرب لموسي :" مد يد  وامسك بذنبها ". . فمد يده وامسك 
به , فصارت عصا في يده . " لكي يصدقوا انه قد ظقهقر لقك القرب 
اله ابائهم , اله ابراهيم واله اس   واله يعقوب ". ثم قال له القرب 
ايضا :" ادخل يد  في عبك ". فادخل يده في عقبقه ثقم اخقرجقهقا , 
واذا يده برصاء مثل الث   . ثم قال له :" رد يد  الي عبك ". فقرد 
يده الي عبه ثم اخرجها من عبه , واذا هي قد عادت مثل جسده . " 
فيكون اذا لم يصدقو  ولم يسقمقعقوا لصقوت االيقة االولقي , انقهقم 
يصدقوا صوت االية االخيرة. ويكون اذا لم يصدقوا هاتين االيتين , 
ولم يسمعوا لقولك , انك تأخذ من ماء النهر وتسك  ع ي اليابسة , 

  فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما ع ي اليابسة ".
:" فقال موسي ل قرب :"  61: 4خرو  ورد في  االعتذار الراب  :

استم  ايها السيد , لست انا صاح  كقالم مقنقذ امقس وال اول مقن 
 امس , وال من حين ك مت عبد  , بل انا ثقققيقل القفقم والق قسقان ".

:" فقال له القرب :" مقن صقنق  62-66: 4خرو  في  وكان ال ل
لالنسان فما ؟ او من يصن  اخرس او اصم او بصير او اعمي ؟ اما 
هو انا الرب ؟ فاالن اذه  وانا اكون م  فمك واع مك ما تتكق قم بقه 

." 
:" فقققال :" 67:  4خقرو  ورد فاي  االعتذار الخامس واالخير :

خقرو  فاي  وكان ال قلاستم  ايها السيد , ارسل بيد من ترسل ". 
:" ف مي غض  الرب عق قي مقوسقي وققال :" القيقس 64-63: 4

هارون الالوي اخا  ؟ انا اع م انه هو يتك م , وايضا ها هقو خقار  
الستقبالك . ف ينما يرا  يفرح بق به , فتك مه وتض  القكق قمقات فقي 
فمه , وانا اكون م  فمك وم  فمه , واع مكما ماذا تصنعان . وهقو 
يك م الشع  عنك . وهو يكون لك فما , وانت تكون له الها . وتقأخقذ 

 في يد  هذه العصا التي تصن  بها االيات ". 
بيا صمب موسي ولم يناون واقتيع بان يقوم بالمهمة التي كالافاه هللا 

 بها .
: اريد ان اذكر مثاال تالثا الحد الددام العظماء وباو مان انابا ااء 1-3

هللا والا  عيدما كلفه هللا بالددمة اعتار باسلون يوحي بانه ضعا اف 
وقال للرن انه ولد.  الدادم واليبي العظ م باو ارما اا الاياباي . ناقارأ 

:" فكانت ك مة الرب الي قائقال:" ققبق قمقا 61-4: 6ارميا اليص في 
صورتك في البطن عرفتك , وقب ما خقرجقت مقن القرحقم ققدسقتقك . 
جع تك نبيا ل شعوب . فق ت :" اه , يا سيد الرب , اني ال اعقر  ان 
اتك م الني ولد ". فقال الرب لي :" ال تقل اني ولد , النقك القي كقل 
من ارس ك اليه تذه  وتقتقكق قم بقكقل مقا امقر  بقه . ال تقخقف مقن 
وجوههم , الني انا معك النقذ  , يقول القرب ". ومقد القرب يقديقه 
ولمس فمي , وقال لي الرب :" ها انا قد جع ت كالمقي فقي فقمقك . 
ان ر قد وك تك هذا اليوم ع ي الشعوب وع ي الممالك , لتق   وتهدم 

 وته ك وتنقك وتبني وتسرس ".
وليا باياا باعاض الادروس الاهااماة فاي ماعااما ت هللا ماع االنساان 

 والشعون وبي كاالتي :
ان كان يونان قد رفض التكل ف االول الا  كالافاه باه هللا الاقاديار  .1

بيفسه , وباا التكل ف بالطبع شرف عظا ام , فاام لام يا ا س مان 
هللا دائما يعطي الفرصة البيائه وبل ويابادأ يونان لرفض االخ ر . 

 المبادرة ويكرر عرل الفرصة من ح ن الي اخر .
,  ان معاملة هللا مع شعب ن يو  كانب في ميتهي الحب والرحاماة .2

فلقد كان بامكان هللا ان يحرق ن يو  وكل ماا باهاا كاماا فاعال ماع 
تكوين مدييتي سدوم وعمورة وشعبهما الاين قال عيهم الكتان في 

اال ان هللا فضال ان  :" خطيتهم ققد عق قمقت جقدا ".21:  61
يعطي شعب ن يو  المديية العظ مة فرصة للتوبة بارساال ياوناان 

 لهم ولقد استغل الشعب فع  الفرصة وتابوا . 
ان معاملة هللا مع رفض يونان كانب في ميتهي الحكمة , فبرفاض  .7

يونان التكل ف االلهي , دبر الرن خاطاتاه الارائاعاة لادا   كال 
الاين في السف ية التي برن ف ها ياوناان الاي تارشا اج مان وجاه 

: 1رومية . نقرأ  فالرن يمكن ان يحول كل االمور للد رالرن . 
:" ون ن نع م ان كل االشياء تعمل معا ل خير ل ذين يق قبقون 21

 هللا , الذين هم مدعوون حس  قصده  ".
عيدما يكلف هللا شدص مع ن بددمة ماعا اياة وحاتاي ولاو كااناب  .4

الدعوة ليوال نعمة الكهيوت , او الرببية ينب علي االنسان ان ال 

يااتااهاارن , فااام سااوف 
يكون مع باا الشاداص 

 بالتاك د ولن يتركه .
فااي تاااعااااماال هللا ماااع  .1

االنسااان الااا  ياادعااو  
للددمة يقوم هللا بتشن ع 
باا الاداادم وياقاول لاه 
االشاا اااء الااتااي تاافاار  

, فاالااقااد قااال هللا  قااباالااه
لموساي عايادماا تاكامال 
الااداادمااة سااوف يااعاابااد 
الشااعااب هللا عاالااي باااا 
الااااانااااابااااال وساااااوف 
يتدلصون من عاباودياة 

 فرعون .
هللا في تعامله مع الددام  .1

يكون طويل االناة جدا ويناون علي كل تساؤل وبل يقاوم باعامال 
اكثر من ذلك للدادم فهو يسيد  بااليات وباعامال الاياعاماة وباالاقاوة 
االله ة . بيا ال ينب علي الاداادم ان ياتاكابار ابادا , واال ساوف 

فهياك امثلة كث رة لددام تكبروا وسقطوا مثل ديوتريفاوس  يسقط .
-1يوحقنقا  7الا  ذكر  مار معلميا يوحيا الحب ب في رسالته في 

الذي يق ق  ان   –:" كتبت الي الكنيسة , ولكن ديوتريفوس 61
ال يقب نا . من اجل ذلك , اذا جئت فسقاذكقره   –يكون االول بينهم 

باعماله التي يعم ها , هاذرا ع ينا باقوال خبيثة . واذ هقو غقيقر 
مكتف بهذه , ال يقبقل االخقوة , ويقمقنق  ايضقا القذي يقريقدون , 

 ويطردهم من الكنيسة ".
في تعامل هللا مع خدامه يحب ان ير  ف هم االيمان القو  , فالاقاد  .3

قال هللا لموسي مد يدك وامسك الح ة  من ذنبها وباا خطر جادا , 
بل مم ب . فالح ة تمسك دائما من رأسها ول س من ذنبها . موسي 

 الدادم االم ن مسك الح ة من ذنبها بكل ايمان ولم يدف .
هللا في تعامله مع خدامه ال مانع لديه ان يساتاعا ان الاداادم باداادم  .1

اخر , فلقد امر هللا موسي بان يستع ن بهارون اخ ه لكاي يسااعاد  
. فالدادم ال يستط ع ان يقوم بالدادماة  في الددمة . وباا رائع حقا

بمفرد  , فاالمر اعظم ميه وحد  وبيا اريد ان اذكر ما قاله العظ م 
:" انك تكل انت وهذا الشع  61:  61خرو  يثرون لموسي في 

الذي معك جميعا , الن االمر اع م منك . ال تستطي  ان تصقنقعقه 
 وحد  ".

هللا في معاملته مع خدامه ال يهمه سيهم او عمربم , المهم انهام ال  .9
فقد كان ارم اا الاياباي يدافوا واألبم ان يقبلوا ان يكون هللا معهم . 

ولد صغ ر عيدما كلفه هللا بالددمة وكانب خادماة شااقاة وصاعاباه 
للغاية , ولكن هللا كان معه ولمس ف ه وجعل الك م الا  يارياد ان 

 .يقوله هللا في فم ارم ا اليبي العظ م
 

بعد ان علميا سمات هللا في معام تاه  الاماتاعاددة, ناتاضار  الا اه ان 
يحفظيا في اسمه القدوس الي اليفس االخ ار وياعا اياياا عالاي خا   
نفوسيا بشفاعة والدة االله القديسة الطابرة مريم والدة االله وطالاباات 
جم ع القديس ن , كما نس ل هللا ان يحفظ ليا وعل يا ح اة وق ام الساابار 
عيا ان االباء وراعي الرعاة حضرة صاحب الغبطة والقداسة الابااباا 
المعظم االنبا تواضروس الثاني  بابا االسكيدرية وبطريرك الاكارا ة 

, وكالك يديم عل يا ح اة االكل روس وكل القديس ن  111المرقس ة ال 
وييفعيا ببركتهم . اللهيا كل المند والكرامة والمند والعزة والسلطان 

 الي االبد ام ن .
 

 ص وا عني يا ابائي واخوتي .
 

االنبا دانييل \ بنعمة هللا اسقف المدينة الم بة ل مسيح سيدني 

 باستراليا وكل توابعها.
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 التاريخ
  

 الفترة المسائية الوقت الفترة الصباحية الوقت

 االحد

9 /٠٢٠٢/ ٠ 

 القداس اإللهي ص 003٢٢-٢:03

–بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبوسيفين 
Rhodes  

  

 م93٢٢ –م 03٢٢

  

 اجتماع كهنة عام

 -كنيسة القديسين العظيمين االنبا انطونيوس واألنبا بوال 
Guildford 

   

 - Puttyزيارة دير القديس العظيم االنبا شنودة  

 االثنين

0٠٢٠٢/ ٠/ ٢ 

 ص 0٠3٢٢–ص  93٢٢

  

 القداس اإللهي

 -Puttyالقديس العظيم االنبا شنودة  بدير  

    

 الثالثاء

00 /٠٢٠٢/ ٠ 

 القداس اإللهي م ٢:03 – 3٢٢:

 القديسين قزمان و دميانالسيدة العذراء وكنيسة   

Kellyville 

    

 االربعاء

0٠٢٠٢/ ٠/ ٠ 

 القداس اإللهي م ٢:03 – 3٢٢:

 دميانة و والقديس األنبا اثناسيوس الشهيدةكنيسة 

Punchbowl  

    

  

  

 الخميس

0: /٠٢٠٢/ ٠ 

 القداس اإللهي ص ٢:0٢3-٢:03

 Kensington -الشهيد مارجرجس كنيسة 

 الي القاهرةمغادرة سيدني   

 الي استرالياتادرس برنامج زيارة نيافة الحبر الجليل المطران االنبا  
 ٠٢٠٢فبراير   :0يناير الي الخميس  9الخميس في الفترة من 

 
 
 



 ش  6371 أمشير 2 اخبار االقـباط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

 ديمقراطية ؟! 
 أعوذ باهلل .... 

 
المناخ الديمقراطي العلماني له وجود في 

مصر أكثر من مائة عام ولكن وجود السلطة الدينية الرافضة 
 قاومته وبشدة ... 

 وتحكي صفحات التاريخ ###
عندما رشح أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد نفففسفه لفعفضفويفة 

تفففتفه ذ فن  9191البرلمان المصري وكان ذلك قبل ثفورة 
منافسه عن حيلة إلفشاله ... فأخذ يتنقل في القري والفكفففور 
والبلفدان مفعفلفنفا أن أحفمفد لفطفففي السفيفد والفعفيفاذ بفا  ... 

 ديمقراطي ..!!
ً ففقفد أخفذ  وألن الجهل بهذه المصطلحات كان سائداً وشفائفعفا
المستمعون يرددون عبارات من نوع ، أعوذ با  !! أستغففر 
هللا .. .. آخر الزمن .. كلم شيطاني .. و كذا . بفيفنفمفا ينفبفري 
أنصار لطفي السيد إلنكار االمر مؤكدين انه من أسرة مؤمنفة 
لم يعرٌف عنها خفرو  عفن الفعفقفيفدة أو انفحفراف عفن ديفن 
االسالم وكان موقف المدافعيفن عفن لفطفففي السفيفد عصفيفبفاً 
وضعيفاً أمام عبارات المنافس الحفاسفمفة   ق لفقفد سفمفعفتفه 
يقول ويردد ذلك ق ق وأقسم با  أنفنفي لفوسفمفعفم  فذا مفن 
غيره عنه ألنكرته.ق و ا انا أعرض عليكم االمفر فف ن كفنفتفم 
تريدون ترك االسالم وأعتناق الديمفقفراطفيفة ففانفتفافبفوه  فذا 

 شأنكم وقد أبلغم اللهم شا د . ! ! 
حدث  ذا قبل أيام من عقد أحمد لطفي السيد لمؤتمر شفعفبفي 
في دائرته. وفي اليوم الموعود يحتشدت الجموع وبدأ حديثه 

  -مرحباً حتي قاطعه الحاضرون بسؤال  
  ل صحيح ما يشاع عن أنك ديمقراطي ؟ 

وبهدوء العلماء ووقار االستاتذة رد أحمد لطفي السيد .. نعفم 
أنا ديمقراطي وسأظل مؤمناً بالديفمفقفراطفيفة حفتفي الفنفهفايفة. 
وبقية القصة معروفة ... الكراسي التي طارت في الفهفواء .. 

 وكلوبات االضائة التي ينفجرت ..واسرداق الذي أحترق . 
حدث  ذا في العشرينات من القرن السابه وفي فترة قفريفبفة 

وأصفبفح  فذا الفحفدث مفن نفوادر الفحفيفاة  9191من ثورة 
السياسية في مصر خاصة بعد أن أصبحم الديقراطية مطفلفبفاً 
شعبياً .. ودخل الرائد الواعي الفمفثفففه احفمفد لفطفففي السفيفد 
تاريخ السياسة المصرية من باب الديقراطية الفواسفب بفيفنفمفا 

 أ مل التاريخ يسم منافسه.  
 

 شبيه بهذا مايدور اليوم من حوار حول العلمانية ...
ومفهفوم دخفيفل، ودعفوة  –نبم شيطاني  –فهي والعياذ با  

 –ماطط صهيوني للكفر باالسالم   –مقصودة من االمبريالية 
وقضاء علفي الفديفن أي ديفن. وال   –و ي أفساد في االرض 

عالقة لنا بها يال بدفن أفكار ا ومفبفادئفهفا وال عفال  لفهفا يال 
بالقتل بعد االستتابة . و ي دعفوة لفمفحفاربفة االسفالم وديفن 

 االسالم ... 
وفي المقابل وأمام  ذا الطوفان الهاجم تراجب السياسين عفن 
اعالن لفظ العلمانية أو التمسك به أو الجفهفر بفه وحفتفي ففي 
الجماعات االسالمية تهاجمه وتنادي علي الشعب أن يفافتفار 
بين االسالم والعلمانية . وكفانفهفمفا طفرقفي نفقفيف  أو كفأن 
المسلم ال يكون مسلماً يذا كان علمانياً أو أن العلمفانفي لفيفس 
مسلماً، و ذا وحده يؤكد غياب العقل عن التفكير. الن الفديفن 
أى دين  و عالقة ايمان خاصة بين االنسان وخالقه. ويفعفود 
بنا الحاضر لنفس السيناريو مب الرائد الواعى أحفمفد لفطفففى 
السيد... اللفظ البد أن يرتبط بمفوم أو تعريفف ومفن يفتفحفدث 
عن الديمقراطية البد أن يحدد المقفصفود مفنفهفا والفعفلفمفانفيفة 
يرا ا البع  فصل الدين عن الدولة امابقدر شامفل أو بفقفدر 
محدود قاصرا على السياسة ونظام الحكم وفى المقفابفل يفرى 
المتشددون أن  ذا الفصل مستحيل وأن الالط فريضة دينفيفة 

 وأن االسالم دين ودولة. 
واللفظ المتداول خاليا )مدنية( ,ان كفان الفدسفتفور الفمفصفرى 

 4192ودسفتفور   –االخير يحاول ارضفاء جفمفيفب االطفراف 
 4191المعدل فى ألريل 

وتأتى المادة االولى  جمهورية مصر العربفيفة دولفة ذات  .9
سيادة موحدة التقبل التجزئة وال يفنفزل عفن شفه مفنفهفا 
نظامها ديمقراطى على اساس المواطنة وسيادة القانفون. 
الشعب المصرى جزء مفن االمفة الفعفربفيفة يفعفمفل عفلفى 
تكاملها ووحدتها  ومصر جزء من العالم االسالمى تنتمى 
للقارة االفريقية  وتعتز بامتداد فا االسفيفوى وتسفهفم ففى 

 بناء الحضاره االنسانية.
المادة الثانية  االسالم دين الدولة وللغة الفعفربفيفة لفغفتفهفا  .4

الرسمية ومبادئ الشريعة االسالميه المفصفدر الفرئفيفسفى 
 للتشريب.

ثم يأتى قانفون يددراء االديفان ففى الفدسفتفور الفمفصفرى  .3
من قانون العفقفوبفات ويفنف: عفلفى  )يفعفاقفب  19المادة 

بالحبس مدة ال تقل عن سفتفة أشفهفر والتفتفجفاود خفمفس 

سنوات أو بغرامة التقل عن خمسمئة جنية وال تزيد عفن 
كل من استغل الدين فى الترويج بفالفقفول أو   -ألف جنية 

بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى ألفكار متطرفة لقصفد يثفارة 
الفتنة أو تفحفقفيفر احفد االديفان السفمفاويفة أو الفطفوائفف 

 المنتمية اليها أو االضرار بالوحدة الوطنية.(
و ذا القانون تحديدا سيف مسلط على أقليات الوطن وجمفيفب 
من أتهموا ب ددراء االديان حتى االطفال كانفوا مفدانفون قفبفل 
المحاكمة. أما عفن سفنفوات الفمفحفاكفمفة وتضفارب الشفهفود 
واالدلة وتحويل الفقفضفيفة مفن جفهفة اخفتفصفا  يلفى جفهفة 
يختصا  أخرى... ثم تنحى القاضى لالستشعار بفالفحفر  أو 
صدور الحكم الغيابى والذى يصبح حبر علفى ورق و فذا لفه 

 حديث اخر...
 

 الديمقراطية والدستور
 

من المؤكد أن الديمقراطية والمدنيفة ال تفأتفى مفن ففرا  بفل 
مصر فى حاجة لتفعيل الثقافة ورفب مستوى الشعوب ففكفريفا 
ويقتصلديا ليكون  ناك وعى كامل لفمفففهفوم الفديفمفقفراطفيفة..  
وفى عودة لقراءة تاريخ مصر وتتبب المراحل التى قفطفعفتفهفا 
الديمقراطية فى بالدنا المصرية نشعر بالحزن أمام الفحفقفيفقفة 
و ى أن مصفر كفانفم أسفبفه دول الفعفالفم الفثفالفث تفطفبفيفقفا 

 للديمقراطية.. ,ان رصيد ا يزيد على قرنا من الزمان..!!
 
  كان فى مصر أول برلمان عفرففة الفعفالفم  9961فى سنة

جاء برلما ن اخفر أراد الفحفكفم  9991الثالث. وفى سنة 
تسايره لفرض ضرائب على الشعب ولفكفن سفرعفان مفا 
رف  الشعب  وجوده على الحكام واصفر عفلفى مفراقفبفة 
مصروفات الحكومة وأمام اصراره سقطم ودارة مفحفمفد 

 شريف باشاء!!
  كان فى مصر بفرلفمفان ثفالفث ونفاورت  9191وفى سنة

الحكومة لتفرض علية مشروع مد يمتياد قفنفاة السفويفس 
سنفة أخفرى. رفف  نفواب الشفعفب وأسفقفطفوا  11لمدة 

 مشروع الحكومة!!
  ثار الشعفب مفن أجفل حفريفتفه وطفالفب  9191وفى سنة

أول  9143بالدستور وانتصرت يرادته وصفدر دسفتفور 
 الدساتيؤ الحديثة فى تاريخ مصر.

  يجتمب أول بفرلفمفان جفاء نفوابفه عفلفى  9142وفى سنة
اساس االنتااب الحر المباشر وكانم االغلبفيفة السفاحفقفة 

 لحزب الوفد بزعامة سعد دغلول.
  ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف المفسفيفرة الفديفمفقفراطفيفة بفل

واصلم دحقها رغم محاوالت الطغاة والمستبفديفن كفانفم 
الديمقراطية تتقدم مرة وتتعثفر أخفرى وكفانفم الفمفعفركفة 
سجاال بين الشعب والقصر واالنجليز.. فمره تنتصر يرادة 
الشعب ومره تنتصر يرادة القصر واالنجليز وفى كل مفرة 
انتصر فيها الشعب سجلم برلمانانه الحرة وثبفات كفبفرى 
فى مبادين االصالح والتجديد وكان حزب الفوففد صفاحفب 
االغالبية الشعب فى كل  ذه البرلمانات حيث كان يفجفمفب 

 كل أطياف الشعب وتقدر أديانه.
  قففرر الففثففوار تففحففديففد  9194يففولففيففو  43وبففعففد ثففورة

الديمفقفراطفيفة واصفبفح الفحفكفم لفلفففرد الفواحفد والفحفزب 
الواحد.. وليسم العبفرة ففى  فذا الفتفاريفخ الفديفمفقفراطفى 
بوجود البرلمامنم والدساتير.. ولكن العبرة الحقيقيىة فى 

 المناخ الذى  يأ لقيام البرلمانات وصناعة الدساتير.
  حفريفة الفففكفر وحفريفة  9143أ م مفاجفاء ففى دسفتفور

االجتماعفات والفتفعفلفيفم والصفحفاففة ففى حفدود الفقفانفون 
 واالعراف والتقاليد.

   حزب الوفد كان بمثابة الحزب االم لجميب االحفزاب الفتفى
تفرعم عنه ومنها حفزب )االحفرار الفدسفتفوريفيفن( عفام 

 وحزب االمة. 9144
  جميب القادة التنوريين الذين يمثلون الفمفدرسفة الفففكفريفة

المدنية والوطنية الليبرالية تأثروا بمفا حفدث ففي ففرنسفا 
 من نهضة ثقافية تناولم جميب نواحي الحياة. 

  أ م القادة العلمانيين المدنيين الديمقراطيين الشيخ محمفد
 –طفه حسفيفن   –أحمد لطفي السيد   –قاسم أمين   –عبده 

الشيخ علي عفبفد الفرادق   –نجيب محفوظ  –سعد دغلول 
مؤلف كتاب ) االسالم وأصول الحكم  .( . وفي السفنفوات 

أسفالم   –أبفرا فيفم عفيفسفي   –االخيرة  فنفاك ففر  ففودة 
الشيخ عبد هللا نصر الشهيفر   –حامد عبد الصمد  -بحيري

بالشيخ ميزو ويضاف لهم نوال السعداوي وخالد منتفصفر 
 والبروفيسور مراد و بة . 

 
 لماذا نطالب بالديمقراطية والعلمانية ؟ 

 
  بفل ً أيمانا أن الحاكم في الدولة الدينية اليصبح رأيفه رايفا

 حالال. واليصبح رأي المعارض يجتهاداً بل حراماً . 
  يأتي تحول الدولة للحكم الديمقراطي الفعفلفمفانفي الفمفدنفي

السليم يأتي من ييمان الفنفظفم السفيفاسفيفة واالجفتفمفاعفيفة 
بأ مية  ذا التحول والتطور لادمة االنسان وتقدم الوطن 

 بعيداً عن العصبية. 

  قبول التعددية لماتلف أطياف الوطن واالعتفراف بفاالخفر
 واالقرار بحه التنوع بين البشر . 

  خله جو من التوادن بين ماتلف سلطات الحكم وضفمفان
 المناقشة الحرة في جميب المجاالت . 

  مشاركة المواطنين بتوعية أمينة وليس العكس ، يرسفاء
 لمبدأ التسامح وقبول ويحترام االخر . 

  حكم الشعب عن طفريفه الفمفمفثفلفيفن والفنفواب الفذي يفتفم
يختيار م وفقا ألجندة الفعفمفل ومفدي تفنفففيفذ فا لفلفصفالفح 

 العام . 
  تفعيل سلطة القانون علي جفمفيفب الفمفواطفنفيفن واحفتفرام

الشرعية وتنفيذ الدستور للصالح العام ولفيفس لفاففراد ، 
والذي وضعته مجموعة منتحفبفة تفعفبفر عفن احفتفيفاجفات 
جميب المواطنين داخفل الفدولفة وتفعفمفيفه الشفراكفة بفيفن 
السلطة والمواطن لحماية االنسان وتقدم الفوطفن والفقفيفم 

 الديمقراطية الحرة .
 

 مصر المدنية ...
 سعد دغلول ... دعيم األقباط والمسلمين .. 

 
أخذني البحث عن المدنية في مصر والمناخ الديمفقفراطفي ... 

 الي كتاب عن حياة الزعيم الوطني سعد دغلول .... 
 ذا الرجل السياسي الذي سارت مصر كفلفهفا خفلفففه وتفحفم 
قيادة كلمته، وكانم السيدة صفية دغلول يطله عفلفيفهفا ) أم 
المصريين ( وكان بيته مفتوحاً لكل رأي حفر ويفطفلفه عفلفيفه 

 ) بيم االمة ( . 
ً لفلفشفعفب الفمفصفري ... بفه يبفاء   ذا الزعيم كان قفائفداً وأبفا
وكرامة الفالح وعزة النفس الفتفي يفتفمفيفز بفهفا الفمفصفريفيفن 
عامة. وحين نففي االحفتفالل الفبفريفطفانفي سفعفد دغفلفول ففي 

الي جفزيفرة سفيفشفيفل كفان مفعفه مفراففقفون  9144ديسمبر 
سينوت حنا بفك   –صادق حنين باشا  -مسلمون وأقباط و م  

عاطف بركفات بفك   –فتح هللا بركات باشا   –مكرم عبيد بك   –
 مصطفي النحاس بك .  –

 ؤالء جميغا رافقوه في المنفي الي  ذه الجزيرة القاسيفة أو 
القرية المتالفة التي ليس بها سوق أو طبيب أو صيدلفيفة أو 
حتي خصروات وفقيرة في أوجه الردق ، ويفعفيفك سفكفانفهفا 

 علي أنواع رديئة من السمك. 
وكان يزور الزعيم سعد طبيب مرة كل اسبوع لعمل التحالفيفل 
ومتابعة صحته . وكانوا يحصلون عفلفي الفافضفر والفففاكفهفة 

 واللحوم بتوصية من جزر قريبة أكثر حضارة ومدنية . 
 ؤالء الباشوات والبكوات الذيفن راففقفوا سفعفد دغفلفول كفل 
منهم يملك المئات ين لم يكن االالف مفن االففدنفة الفزراعفيفة 
وحوله فريه مفن الفافدم والفحفشفم ، الفكفل ففي عفز وأبفهفة 
ورفا ية العيفك والفثفراء. أمفا ففي الفمفنفففي ففكفل  فذا كفان 
محظوراً عليهم وغير مسموح يال بصحفبفة خفادم واحفد لفكفل 
منهم . ومن أموالهم وضعم مبالف  صفغفيفرة ففي الفبفنفك وال 

خمسون جنيها ففي الشفهفر.  91يسمح لهم بصرف أكثر من 
وجميعفهفم ففوق أرض أنفجفلفيفزيفة وتفحفم مفراقفبفة الفحفاكفم 

 العسكري البريطاني. 
  وكان البيم الماص: لهفم ففقفيفراً مفتفواضفعفاً، وغفيفروا

المفروشات لتكون أفضل حاالً وقد تعمد االنفجفلفيفز وضفب 
) ُشراعة ( علي الباب بحيث يضطر الفداخفل الفي أحفنفاء 

 رأسه. !! 
  .من المبل  الفمفافصف: لفهفم كفانفوا يفأكفلفون مفا يفتفوففر

ويحاولون العيك بالقدر المتاح وقد الحفظ سفعفد دغفلفول 
علي مائدة الطعام أصناف ثفابفتفه ال تفتفغفيفر مفثفل الفففول 
والطعمية والبقول ... باالف االطباق التي أمامه عفلفيفهفا 
طيور أو لحوم وخضروات ) كان مريضاً بفالسفكفر وتفعفب 

 معدته وتقدم السن وله نظام خا  في االكل ( . 
  لم يهتم في البداية ولكن حين طال االمفر وتفكفرر ونفففس

المشهد علي المائدة سأل .. .. فكان الرد ... ... نفحفن ففي 
 صيام ياسعادة الزعيم . 

  . ولكن الزعيم سعد فهم 
  انهم ليسوا في صيام ألن الرفاق المسلمفيفن يفأكفلفون مفب

دمالئهم المسيحيين نففس الفطفعفام ، بفل  فم ففي ضفغفط 
 للمصروفات لتوفير االغذية واالدةية والعال  والطبيب . 

  ؤالء  م المصريون الذين شربوا مب ماء الفنفيفل الفعفزة 
 والكرامة واالنتماء ........ 

 وحماكي هللا يامصر ... 
 يا وطن كل المصريين ..... 

 
  -المراجب  
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 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 

 بقلم وريشة : جون كرياقوس
 

ال شك كانت عالمة فارقة فى تاريخ البببشبريبة مبنب  أكب بر مب  
ألفي  عام بميالد رب المجد وحيث أنشدت المالئكة بتهلبيبو وفبر  
قائلي : المجد هلل فب  اععبالبىلوعبلبى االرال السبالملوببالبنبا  
المسرة..وبرغم أن أنشودة المالئكة كانت دعبوة مب  السبمبا  ببو 
وفائقة السمو فكان يسبتبوجبن أن يببمب  ببهبا كبو البديبانبات ببو 

لبهب ا ولبد وإذ  والمعتقدات نظرا لما فيها مب  دعبوة حبن و بالم
المسيح ال ي صار به السالم على اعرالل فهو قد جا  لبيبببشابرنبا 
بالسالم الحقيق  بو وصار هو  المنا إذ صالحنا مع هللا أي انا هللا 
كان ف  المسيح ُمصالًحا العالم لنفِسِه غير حا ن لبهبم خبطبايباهبم 

(. 61:  5وواضعاً فينا كلمة المصالحة ) ر الة كورن و  ال انية 
فه ا هو الميالدل ل أنا هللا قد تجسََّد لك  يعبطبيبنبا البحبيباة اعببديابةل 
غفران الخطايا والسالم معهُ...وأتوقف وأقول يا ترى كم مرة تأمو 
العالم كلمات المالئكة به ه الترنيمه السماويه؟؟؟" المجبد هلل فب  
اععالىلوعلى االرال السالم"..وحيث؟؟ ال يختلف احد يبم  باهلل 
ان هللا اله المجد ومجده يمال  السماوات..ولك  ليس على اعرال 
عن االرال الممتلئه بالخطايا والشرور والتى لآلآ ف ال تمجد هللا 
بو والبعض حتى ال يعترف بوجوده..ولبكب  هللا البرحبيبم البر وف 
فهو مع ذلك احن العالم ولم يرد الهالك للبشر لبهب ا السبببن جبا  
المسيح لعالمنا ..وما قد ترنمت به المالئكة.. وعلى االرال السالم 
؟؟؟ وحيث لقن يسوع ملك السالم ويقولون ان اورشليم او القد  
ه  مدينه السالم ولك  السبال الهام هو اي  هو السالم البتبام فبى 
الببعببالببم؟؟؟؟؟؟؟ فببان الببحببروب والببنببناعببات واع مببات وتببنبباحببر 
الجماعات والدول لم تفارق البشر من  وجودهبهبم عبلبى االرال.. 
ورغم مجئ يسوع لعالمنا لم تتوقف هب ه البحبروب ببو ا بتبمبرت 
حتى لقد اصبحت اك ر بشاعه بو ولكى نتسائو أيضا اي  السالم بو 
ولنسأل اوال م  ا تقبو يسوع ف  بيته عند والدته؟؟؟ بو الجمبيبع 
يتنا ع م  اجو اعنتصار على أخبيبه اعنسبان ولبيبس فبقب  عبلبى 
مستوى اعفراد بو بدخول دول العالم فى صراعات ومنا عات ببو 
وبتهديدات وشرور تتفاقم عند البعض أو حروب مدمرة تكاد علبى 
وشك الوقوع  فى أى لحظة بو ويكاد السالم ينجرف الى البهباويبة 
بالتالى لكى يبدى الى  فك دم ضحايبا أببريبا  كبانبوا ال يبريبدون 

  وى السالم وال ى نادى به رب المجد                                                                      
 

بل أغنى األغنياء قد تمنوا أن ال يوجد أى شئ يتفوق على السالم: 
ينعموا فى حياتهم بالسالم فمثال اكبر مليونيررروتتيريرلردر كران مر  

حرير   -تمحرتما م  السرالم  –أغنى األغنياء تمع ذلك مات فقيرا 
حبس فى خزانته تلم تستطع مراليرنره أن تسرد ومرقره فر رتر   رلرى 
جدوان خزانته الضخمة رمات وتتييلد مفترقررا الرى وغرير  خربرز 
ته ذا قضى الرجل بال وجاء!! فال شك أن السالم ذخيرر  الرمر مر  
تحي  ال تستطيع الماليي  أن تيتريه... إذا مر  مرنرا يسرترطريرع أن 
يقول أنه ي ره السالم تالهدتء أت م  منا اليريد السالم تاألطمرنرنران 
فى كل نواحى حياته..!؟  تمعلم األجيال قداسة البابا شنروهه  رنردمرا 

تسالم مع   السالم قال أنه ينقسم ألى ثالثة أنواع: سالم مع هللا    رف 
الناس تسالم هاخل أنفسنا) تالذى قد يسمى بالسالم القلبى(..كمرا أن 

له جانبان إيجابى تسلبى...تهنرا أتروقر  لرلرترنرويره   السالم مع الناس 
ينيدتن تال يرعررفرون   تاألشاو  بأننا لألس  نجد كثيرام  الناس ال 

طبيعترهرم الرعرنريرفرة الرنراويرة تأحريرانرا   السالم الحقيقى فيسل ون تفق 
العردتانريرة ه فرهرم هاألرمرا األحرترجراة تالرمرعراو رةه فرال يرعرجربرهرم 

مرع   تأحريرانرا   العج  ...! فهم فى مصاو ة تأ تررا  مرع الر ريرر 
أنفسهم تبالطبع يخلصون لمبدأ ر خال  تعرفر.! تأحرقراقرا لرلرحرق 
فأن السالم السلبي قد نجده كثيرا فى حياتنا الحا ر  ت لى السربريرل 

تفى هاخل األسر    فعدم الطا ة للرب تتصاياه تللمجتمع بل   المثال 
تهوبالتالى ما قد يع رصرفرو تهردتء تسرالم انخررير  تأيضرا مرا 

 لما بأن المرحربرة هرى أسراسرهرا الرطرا رة   يسب  العثرات لآلخري ه 
أن األفرترقراه   تالطا ة هى سر الفرح المستديم الفيا ه كما بالترالرى 

أ رراو ترخرترلر  هوجراتره   للسالم الداألم قد ي هى برالضررتو  ألرى 
تنتاألجه  لى انخري ...كما تهتن أن يدوى الربرعرأ برأن الرقرلروب 

مرا ا  قدسيرة   يستوج    أت ية تاليفا  أقفالها تاأللس  مفاتيحها مما 
الر ررلرمررة فررى  رردم برر  األشررا رات تاألهانرة تالرنررمريررمرة تأخرواتررهررا 
تاأله اءات تاألقوال تالمقاالت المضللة تالحقاألق المزتو  أت  دم 

نربرترعرد ر  الرمربراه  تالرقريرم   فيما نقوله تننقله لل يرتبذلك كله   الدقة 
األخالقية بل ت   المباه  المسيحية تالتى نرنرترمرى لرهرا...! تهر رذا 

بالناو التى قد ت ذيهم تتضر غيرهم كما تسرعرى   فمثل ه الء يلعبون 
تسرلروكرهرم برالرمرترفرجررات الرمرلر    الى التفرقه ه تلهذا أشبه أقوالهرم 

بالديناميت...أى األبتعاه    حيا  السالم( تحي  البرعرأ سرلروكرهرم 
تتعبيراتهم تكأن بهم هيناميت هاخلى تلهذا فاأل راوالتى قد يسببها 

تأجرترمرا ري تبرذلرك تر رون   مثل ه الء لها تأثير معنوى تنفسي بل 
األ راو    مد تمع سبق األصراو تالترصد مع برعردهرم ترمرامرا   

خلق هللا...      السالم الحقيقى ت دم التسامح مع المناكفة تالن د مع 
إلريرهرمه   تمتناسي  ما يخفيه الدهر لهم حي  : يوم مضى قرد اليرعروه 

تيوم هم فيه قد ال يدتم  ليهمه تيوم مستقبل قد ال يردوتن مرا حرالره 
يعرفون م  أهله...تحي  متناسي  القول الرمرقردس مراذا يرنرترفرع   تال 

أعبدا    ..؟؟ فبهبو يبدرك األنسان لو وبح العالم كلره تخسرر نرفرسره 
هى أمنية غالية ينشبدهبا البببشبر فبى كبو   السالم بأن أمنية السالم 

اعجيال..كما جا  لنا السيد المسيح بأعظم التعاليبم مب   وكو عصر
يبببتبببوقبببف   أجبببو تبببحبببقبببيببب  السبببالم لبببلبببببببشبببريبببة وببببهبببدف أن 

الشروالمصارعةاليومية ببيب  البببشبر ببو واعمبتبدادعبلبى حسباب  
...فهل نرفأ تصية وب السالم تصانعه بل تهو وألريرس اآلخري 
تاأليمان بل تاألمان الحقيقى تال كما قد يزيفه البعأ  رلرى   السالم 

ال البية الم منة الذي  يثقون بموا يد هللا تالتى ال يرمر ر  أن تسرقر    
  أبدا...

ومع نهاية كو عام تأتى 
ذكبببرى عبببالبببم خبببلبببده 

بببو ويببتبب كببره   الببتبباريببخ 
 -العالم كله فى كو عام 

برغم بشاعة أخبتبراعبه 
-وما أنجنه طوال حياته
وه ا العالم هو"ألفبريبد 

نوبو" صاحن وأعبظبم   
ع   وأشهر جوائنالعالم 

السببالم ..ونببوبببو وهببو 
المخترع الحقيقى لمادة 
البببديبببنبببامبببيبببت والبببتبببى 
أنتشرت فى ا لحبة كبو 
بالد العالم وبالتالى كان 

مب   -فى  مانبه  –نوبو 
العالم..وقبو   أك رأغنيا    

 61أن يببتببوفببى فببى  
ببعببام  6911ديسبمبببر 

كتن وصيتبه الشبهبيبرة 
حيث وهن فيها ثبروتبه 
الكبيرة م  أجو تأ يس 
ثبم   جوائننوبو لبلبسبالم 

مبب  أجببو كببافببة فببروع 
بببعببده قببام   الببعببلببم ومبب  

البنبك السبويبدى ببدعبم 
جائنته لبتبخبلبيبد ذكبراه 
) وكلنا نعلم أن جبائبنة 
نببوبببو هببى مبب  أشببهببر 

مصبداقبيبة   جوائن العالم 
ولبببهبببا مببب  الشبببهبببرة 
واعحبببببببببببببببببتبببببببببببببببببرام 
العالمى(..وممبا ال شبك 
فيه أن نوبو بتخصيب  

ثببروتبببه لبببلببسبببالم    كببو 
وكببأنببه بببهبب ا أراد أن 
يبببكبببفبببر عببب  ذنبببوببببه 

مبببببادة   عخبببببتبببببراعبببببه 
الديناميت المسببببه فبى 
قتو آالف ببو ومباليبيب  
م  البشر...وأيضا أجبد 
البببرو بببى البببمبببخبببتبببرع 
للبندقية والبتبى تسبمب  
عبببببببببببببببببببببببلبببببببببببببببببببببببى 

وقبد  -عبامبا  11وهو فى عبمبره   "كليشنكوف") والرجو    أ مه 
عندما كانت رو يا تحتفى به أن قال: "كب  أتبمبنبى  -قرأت مبخرا

مبنبتبشبرة   أن أكون شاعرا ال صاحن ه ا اعختراع"؟  وببنبدقبيبتبه 
جيوش بالد العالم ) وطبعا وقد أدخو عليبهبا عبلبى   أيضا فى معظم 

                                                                            مر السنوات بعض التعديالت(..
                                                                                                   

 نوبو مسيح  أخترع المتفجرات وأعت ر عنها بجائنة للسالم 
فف  اليوم العاشر م  ديسمبر م  كو عام تُسلم جوائبن نبوببو فب  
احتفال ر م ل على أن تُعل  أ ما  الفائني  ف  شهر أكتوبر مب  

الرفراألرزير    تحديرد  العام نفسه م  قِبو اللجان المختلفة والمعنية ف 
لجاألز  نوبل تالعاشر م  هيسمبر هو يوم تفا  الصنا ي السرويرد ه 
صاح  جاألز  نوبل. تتسلم جاألز  نوبل للسالم في مرديرنرة أتسرلروه 

      بينما تسلم الجواألز األخرى م  قبل ملك السويد في مدينة ستوكهولم                                                                
             

هو األب الرتحي لجاألز  نوبرل هرو م  هو نوبو مب س الجائنة؟ 
الصنا ي السويد  تمخترع الديناميته تالجاألز  هري  ربراو   ر  
شهاه  تميدالية ذهبية تمبلغ مالي تتحدهت قيمرة الرجراألرز  برخرمرسرة 

ه تإذا حصرل 1091ماليي  كرتنة أ  نحو مليون هتالوه منذ سنة 
أكثر م  شخص  لى الجاألز  في نفس المجال يرترم ترقرسريرم الرمربرلرغ 

بالتسات .. نيأته في أسر  فقريرر .. كران    ليهم تال ييترط أن يقسم 
نوبل االب  الرابع ألسر  فقير  م ونة الوالدي  تثمرانريرة أبرنراءه تلرد 

ه تكان تالرده يرعرمرل فري 1311أكتوبر  11نوبل في ستوكهولم في 
الخير  الررقراألرقري   صنا ة أهتات انالت تالمتفجراته كما اخترع 

تبدأ بعمل الطووبيدات..تهو ترحردثره ألوبرع لر رات برطرالقرة تبرعرد 
تحس  ت ع األسر  الماه ه تم إوسال ألفره لرلرترعرلريرم حرير  بررع 
االب  في هواسته ال سيما في ال يمياء تالل اته تكان يتحدث الل ات 

تهوس ...تقرد برطرالقرة  اإلنجليزية تالفرنسية تاأللمانية تالررتسريرة 
ألفريد ال يمياء مع البرتفيسوو ني وال  زين ه ثم انتقل إلى براويرس 

ه تحصل ألفره  لى أتل براء  اخرترراع لره  ر   رداه 1389سنة 
..  القاته النساأليرة  رلرى الررغرم مر   ردم زتاة 1381غاز  ام  

نوبله ل   كانت له ثالث  القات نساأليةه تكانت فتا  وتسية تد ى 
أل سندوا هي الح  األتل لنوبل التي وفضت طلبه للزتاة. في  ام 

ال ونتيسة بيرثا كينس يه ت لى الرغم مر  الرفرترر    أصبحت  1311
القصير  التي قضتها برفقة نوبل كانت إال أنهما كانرا  رلرى اتصرال 

تيعتقد أنها كانت ذات تأثير كبير فري 1301هاألم حتى تفاته في  ام 

قراوه لتضمي  جاألز  نوبل للسالم م  بي  الجواألز التي قردمرت فري 
تصيته تكانت  القته األطول أمدًا مع هيس صوفي م  فيينا الرتري 

 راًمرا الر ريرمريراء  13ه تاستمرت العالقة لمد  1311ألتقى بها سنة 
اخترع نوبل جرهراز ترفرجريرره تقرام سرنرة  1311تالمتفجرات: ففي 

ه انرفرجررت 1311سربرترمربرر  1بتصميم كبسولة تفجيرتفي  1318
سقيفة كانت تستخدم إل داه النيترتجليسري  في مصنعهم برمرنرطرقرة 
هيلينبووغ في ستوكهولمه مما أهى إلى مقتل خمسة أشخاص بيرنرهرم 

إميل ..تقام ألفريد بربرنراء مصرانرع أخررى مرع   شقيق ألفره األص ر 
التركيز  لى تحسي  استقراو المتفجراته تاخترع الدينرامريرت  رام 

 ه تحصل  لى براء  اختراع الديناميت في الواليات المتحد                  1311
اخرتررع نروبرل الرجرلرجرنريرت تهري مراه  أكرثرر  1318كما في  ام  

 1331تفري  رام    (gelignite)    استقراوا تقو  م  الدينامريرت.. 
تكران    الرمرترحرد ه   تالمرمرلر رة    حصل  لى براء  اختراع الباللستيت

يستخدم  لى نطاق  المي تاسع في مجال التعدير  تبرنراء شربر رات 
انتخ  نوبل  ضوا في األكاهيمية المل ية السرويرديرة .. تبعدها النقل

ه تهي نفس الم سسة التي تقوم باختياو الرفراألرزير  1331للعلوم في 
إلثني  م  جواألز نوبل التي أتصرى برترأسريرسرهرا فري تقرت الحرقه 

 1301تحصل  لى الدكتووا  الرفرخرريرة مر  جرامرعرة أتبسراال فري  
ه تقرع نروبرل 1308نروفرمربرر  11في تكانت المفاجأ   ند تفاته: ف

تصيته األخير  لدى الناه  السويد  النرتيجي في باويسه م رًسرا 
الجزء األكبر م  شركته لتأسيس جواألز نوبل التي تمنح سنويًا هتن 

% برقريرمرة إجرمرالريرة 01الرفراألرزه تقرام برترخرصريرص   تمييز لجنسية 
كرتنة سويدية إلنياء خمس جواألز نروبرله تكران     1121182999

                                                                 جررنرريرره إسررترررلرريررنرري  نررذا ...  121312311الررمرربررلررغ يررعرراهل 
البعض ببأن السبالم هبو أعبظبم وهك ا وبعد فوات اآلوان يكتشف 

اععمال التى يمك  أن يتركوها فى حياتهم بو وهى أفضو مب  أى 
الحقيقى   فهو نح  ندرك قبو فوات اعوان المعنى  أختراع بشرى... 

للسالم ال السعى بأختراع اعكباذيبن وتشبويبه البحبقبائب  مب  أجبو 
معنى"العين" ونعبرف البتبسبامبح ال   أغراال شخصية فهو ندرك 

عشبرات   اعنقسام وهو البعض كما يغسو وجبهبه كبو يبوم ويبديبه 
مب    المرات يستطيع ونح  فى بداية عام جديد ببأن يبغبسبو قبلبببه 

الحقد والكراهية ولكى يملبه بالسالم والح  والخير والتسامح وال 
ننس  بأن هللا فى خلقه شبون وعبر وياليتنا نعتبر ونبمب  ببقبول 

                                القائو: "  الم  أترك لكبم و بالمبى أعبطبيبكبم"...                                                                                     رئيس السالم   
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 ( ... 53ثقـافــة غـــذائيـــة )
 (61طـــرق حفظ األغذيـة )

 
 (  6) خمراتحــفـظ األغـــذيـة بالـت 

 أ.د / مـنـيــر حـنـا اسـكـنــدر       
 

عـزيزى القارئ ... عـزيزتى الـقـارئة ... ماذا تعرر  عرح حرفرظ 
 Preservation byاالغرررذيرررة برررالرررترررخرررمررررات ا  الـررر 

fermentation  ؟  ما هو التخمر مح الوجهة الصناعية ؟  ما
هى فـوائد التخمـر ؟  ما هى أسـس الحفظ بالتخمرات؟  مرا هرى 
انواع التخمرات ؟  ماذا تعر  عح ترخرلريرض برعرا الرمرحرا ريرض 
الغذائية ) مثض الخيار  الزيتون االخضر  االسود( ؟  ماذا تعر  
عح فـســاد المخلالت ؟  ماهى القيمة الغذائية لالغذية المتخمرة 

  المخللة ؟ 
هــذا كله هـو مـا ســو  نتحـدث عنه انشرا    فرى هرذا  

العدد  االعداد القادمة بـاالضافة الى شــرح  مـبـرسرـرن عرح اهر  
الرترخرمرر   –التخمرات فى التصنيع الغذائى ) الترخرمرر الركرحرولرى 

التخمر الالكتيكى (  ايضرا شرـرـررح برعرا مرنرتر رات   –الخليكى 
مـثـض الـبــيـرة   ـناعـة االنـبــذة  برعرا الـتـخــمر الـكـحـولـى 

 الـمشـر بات الـمـقـطــرة كالـويـســكى.
  

 لـمـحــة تـاريـخـيـــة : ــ 
فبدبك كبان   عصور ما قبلبا البتبار ب كان التخمر معروفا منذ  

قكماء المصر ين  حضرون مشروبات كحولية من عصير الفواكه 
ولبدبك جباء اوص وعبل ع ب بمبى .  و حفظونها فى جبرار هببلبيبة 

وهلب  فبى  Gay-Lussacمن قلا البعبالب  الـكـحـولـى ل  ت خ م ر 
ميالد ة حيث اوضح ان جزئ الج وكوز  نكسر البى  6861عـام 

اثنين جبزئ مبن كبحبوص اي بوبا با واثبنبيبن جبزئ ثبانبى اوكسبيبك 
 , Kutzingاوضببح كببا مببن   6851.  فررى عررام الببكببربببون 

Schwan , Cangniard – Latour  عب بى انبفبراد ان عبمب بيبة
 بالخاليا الحيرة لرلرخرمريررةمرتلطة ارتلاطا وثيدا  لتخمر الكحولى ا

ولد ك اثبلب    . ضرورى ينجاز بذه العم يةوان وجود بذه ايحياء 
ان التبخبمبر البذى تسبلبلبه  بال با   6816عام   Pasteurباس  تي ر 
اى د ن ب صب ب بورة ي ب بواة بيب بة  مكن ان   ت  ال ح  ي ة الخميرة 

ان .  ا ضر  الرعرالر  براسرتريرر ايضرا الحاجة الرى اال كسر ريرح 
الخ  ميرة  مكنهبا البحبصبوص عب بى البطباقبة البتبى تبحبتباجبهبا مبن 

 .الج وكوز
لألنـزيـمـات المشـمولة بترفراعرالت الرترخرمرـرر  ا ل دراسة  

فبى تبحبو با  Buchnerحيث نجح العال    6881جاءت بعك عام 
ببواسبطبة   Ethyl Alcoholال ى ال ك ح وص اي  و ي   ىالج وكوز 

. البخبال با نبفبسبهبا د ن مستخ ص حصا ع يه من   ال ا الخميرة 
تمكن عكد من   6831  –  6811 فى الفترة الزمنية الواقعة بيح 

الع ماء من اكتشاف مجموعة التفاعالت وا ضا اينز مات المتع دة 
 & Harden , Young , Coriبالتخم ر ومن ب ؤيء العب بمباء 

Robinson  .  غـيرهـ  
كحوص ا وا ا وغباز التخمـر الـكـحــولـى  يتكون فى عملية  

اال ومع ان بذ ن الناتجين بما البرةبيبسبيبان .  ثانى اوكسيك الكربون
قببك تببتببكبب ببون مببعببهببمبب ببا بببكببمببيبب ببات مببخبب ببتبب ببفببة ان نررواتررر اخرررى 

حبامب    ايس  بيبتبال بك بهب با بك   كالج   ي س  روص ) الج يس ر ن( 
 .اللي روف ي 

  
 : ــ الـتـخــمـر مـح الـوجـهــة الـتـصــنـيـعـيـة

اها نظرنا الى التغ يرات التى تحكث ل م ادة ع ى م سب ب بتبوى  
الرترخرـرمرر يـرعرـرنرـرى ج زةيى بغ  النظر عن النواتج النهاةية فان 

ل  م  واد ال ك اربوبيكراتية تح  ظروف  Breakdownت ك س  ير 
فان بذا بو تع ر ف ه من وجبهبة البنبظبر .  فى الحقيقة ال هوائيـة 

نستعمبا ايعبطبال  الصناعات الغذائية . اال اننا فى ال ك يمياةي ة 
 هرى تحو ا المبكبونبات غبيبر البوباببتبة فبى البغبذاء ل ن د ص  ك ب ه 

ح بيب بو  بة ـرـر الك ربوبيكرات ب واس طة عم   ي ات ك بيب بمبيب باو  بة 
م س  يطر ع   ي ه ا ال ى م واد اك و ر ث ل اتا ت ؤدى فع ال او ت اث بيبرا 

انن ا ل   .  كما يبد  هنا ح اف ظ ا اها تجمع   ب ت رك يزات ع ال ي ة 
ب واةبيب بة ن ح  كد ال ظ روف التى   ح كث فيه ا ال تغ ير ب ان ت كون 

وبذا فى الحديدة  لعك ايعط ال  عبن مبفبهب بوم به ي ب واة ي ة ا  
التفاعا ال ذى  ت  بوج ود ايوكسجين  كون ت أك بسب ب بكا الن الكقيق 

فانن ا ن س  تعما ايع ط ال  ل ي ش  ما .  مع هذا ول ي س ت خ  مرا 
ت بخب ب بمبر فرنرقرـرول مـرثرـرـرال ال ت غ يرات ال ه واةية والالب  واةبيب بة 

به تكون ح ام   ال خب ب ب بيب  م بن ال بكب بحب ب بوص لنعنى      ي ك ى 
ت دب ب بوم ع م   ي ة أك س  كة والعم ية فى حك هاتها ي تع  كو ان تكون 

 . بها احياء دقيدة مجهر ة معينة فى وج ود ايوك س  جين 
انه م ادة غ  ذاةية م بعب بدب ب بكة تبك  با  الغــذا   كما نعـر   

  ال بكب ب بون   ال بلب بروتبيبنب بات   الكرب وبيكرات ف ى ت رك يلها 
ومن ال م س ت ل ع ك ج كا ان تت  التغيرات التبى م  واد ك ويرة ا  رى 

تحكث اثناء التخمر ع ى الم واد الكرببوببيبكراتبيبة دون ان  بطبرأ 
نوع من الغذاء . فهناك مثال تغير ع ى ال مواد اللروتينية وال كبنية 

 بحبصبا فبيبه   Fermented foodنسميه ال غ  ذاء ال م بتبخب بمب بر 
تكس ير وت خ  مر ل  م  واد الكربوبيكراتية والمواد البمبشباببهبة لبهبا 

المكونات اي رى وبصورة رةيسية اال أن ت خ م  ر ح د يد ى وبذا 
اللبروتبيبنبات والبكببون  بحبكث لبهبا ا ضبا ببعب  البتبغبيبر ولبهبا 

مـتـرخرـرمرـرـررا ن س  مى ال غ  ذاء  مـع ذلـك اعطالحات  اعة بها 
انن ا .  يـدل هـذا عـلـى وك أن ش ئ ل     ح  كث للد ي ة ال م ك ونات 

ن س  تخ كم ايع ط  ال  ب م ف ه وم اوس  ع واع   م ن مفب بهب ب بومبه 
 .ال ح د ي د ى

  
 فــوائـد الـتـخــمـر :ـــ

لتح ديبق ب بكف بيبن الـحـاضــر   ج رى ال ت خ  مر فى ال وق   

 :ــ رة ي س  ين ب م ا
 حــفظ الـغــذا  (6)
 بخبتب بل فبى عبفباتبه عبن انتاج محصول ا  منتر جديد  (2)

المادة الخ ام ) او المحصوص ايع ى ( فيزداد بذل  تنبوع 
 . ايغذ ة المتوفرة 

كالتجميك   تتوفر طرق كويرة لحفظ ايغذ ةال ل الد ال م تد كم ة وفى 
ال بحبصبوص هـى فتكون غا ة التخمر والتع يب وايشعاعات الذر ة 

امبا فبى البلبالد .  ع ى منتبج جبك بك  ضباف البى قباةبمبة ايغبذ بة 
ح بفب ب بظ هـرو ف ان ال غ ا  ة ال رةي س  يبة مبن ال بتبخب بمبر المتأ  رة 
ال ت ج ف بيب بل  بؤل بفب بان   ف ان ال ت خ  مر .  فى الحقيقـة ال غ  ذاء 

س  كبان اير  نـصــف يك و ر م ن ط  رق ال ح فظ ال رة ي س  ية 
 . ف ى ال وق   ال ح اض  ر 

و  ؤدى ال ت خ م ر اض اف ة ال ى ال ف اة كتين ال بمب بذك بورتبيبن  
فـوائـد اخــرى منهرا : ـرـر مـرنرـرـرع نرمرـرـرو االحـريرـرا  الـردقريرقرـرة 

  ال ك بحب ب بوص ف م و ال   الـمـرضيـة  االحيا  الـمـســببة للـتـلـف .
بكب بتبر با ال بكب ب ب بوسب ب بتبيبر  بك ب  ببوتبيبولبيبنبوم تـمـنـع ايح م ا  

C.Botulinum  اذا ا رـربر  م ن انت اج ت وك س  يناتها ال س  بام بة
pH  ) ف اق ا 5,4ل  وس ط ) درجة تركيز ايون االيدر جيح. 

هذا  قد اظرهررت نرترائرر االبرحراث  الردراسرات الرغرذائريرة   
وب بعب ب  ال ظ اب ب بر  بة ب ح كوث ت غ  ييرات فى ع فات الغ  ذاء 

.  ال ترعرتربرر هرذغ الرترغريررات اث ن اء ال ت خ  مر عفاته اي   رى 
ت بز  بك م بن رغ بلب بة بـرض بـرالرعركرـرس ع ي  وبا ف ى ب بذه البحبالبة 

  بز بك م بن ق باب ب ب بيبة . فرالـرغرـرـرذا  الـرمرترخرـرمرر ال م س  ته   ل ه 
و مكبن ان نبنبظبر يى ت بخبمبر ببانبه . ال ش  ه ي ة ل كى اين س  ان 

.  يـرنرترـرر مـرح عـرمرـرلرـريرـرات ل ح  فظ ال د ي م ة ال غ  ذاةية وسي ة 
ت س تعما فى مجايت مخت بفبة فبمبوبال م ركل ات ع  ك كة الـتـخــمر 

احما  ال خ  ي   وال س  تر   والالك تي   ت س  تعما ك ويب برا ف بى 
ح ف ظ ايغ  ذ ة اي   رى كما تستعما ال ك ح ويت م و ا كح  بوص 

 .اي  و ا  ا وال لي وت ا  ا ك م ذ ل ات فى ال كراسان  ال ع   م ي ة 
ا  ال بخب بمب ب بيبرة بـرواسرـرـرطرة  تــتـ  عـمـلـيات الـتـخــمرر  

ات ح اد ما بين ت ب  ال بكب باةبنبات مبع ا  ال ف ط  ر ات ا  ال ل ك ت ر ا 
هو اولبو بة وهلب  فبى  التخمر بواسطة الخميررةو كون .  بعضها 

ال م ش  روببات ال بمبدبطب برة  ال  نلي ذ   ال لي رة ع ن اع ة ال خ  لز 
ف ي سب ب بتبخبكم ف بى الـتـخــمر بـواســطة الخـمائـر  الـبـكـتريا  امـا

  تـســتـخـدم الـربركرترـرريراان ت اج ال خ  ا م ن ال م  واد ال س  ك ر  ة 
امـا الـفرـرطرـرـرريـرات ف ى ان ت اج م ن ت ج  ات ايل ل  ان ال م ت خ م رة 

 . ف ه ا اب م ي ة ف ى ت ح ض ير بع   ال منتج ات ال ش  رقي ة
 

 : ــأســس الـحــفـظ بـالـتـخــمـر
فى الوق  الذى  ك ون في ه ال ه  كف م ن ط برق ال بحب بفب بظ  

ال د بضب باء هــو ال ت ج في ل   الـتـعـليـب  اي   رى ك ال ت ج مي  ك 
فـانـنـا هـرنرا فـرى  للـتـلـفع ى فعالية ايحي اء ال كقيد ة ال م س  للة 
ن ه ئ ظ بروفبا مبنب باسب ب بلبة هـذغ الـطــريقة ) الحفظ بالتخمـرات( 

بعمب ب بيب بة لـتـقــوم ل نم و م ج امي ع م ع ين ة م ن ايحي اء ال كقيد  ة 
تغيرات كوبيبرة ومبتبنبوعبة  تـحـدث اثنـا  هذغ العملية . ال ت خ  مر

السبيبطبرة عب ببى البظبروف الببتبى  بتب  فببيبهبا تبحببوص لرذلرك ير رب 
تبتبأك بسب ب بك ربـمرـرا الك ربوبيكرات ل ن وات ج ا   رى و الف هل  

 . ال ط ر دة قاب يتها فى الحفظفـتـفـقــد ال ن واتج ال مت ك ون ة 
حرامرا وفى مد كمبتبهبا ايح م ا  ال م ت ك ون ة  تـعـتـبــر  

ع وام ا ال ح فبظ ال برة بيب بسب ب بيبة فبى ببذه   الـكـحـول   الالكـتيـك
فـحـامـا الالكـرترـريرـرـرك اذا تـ ـمـعـت بتركيزات كافية .ال ط ر دة 

ايح بيب باء البتبى ت بحب ب با     م ن ع ن م  و ايح ياء ال بمب ب برضبيبة 
ايحي اء التى ت ح ب با ال بمب ب بواد  كذلك   Proteolyticال ل روتي ن 

. هذا مرح جرهرة ال م س  للة ل ت   ل ال غ  ذاء   Lipolyticال كب ني ة 
ف ان ايح ي اء ال مب بسب ب بلبلبة ين بتب باج ح بام ب   مح جهة اخرى 

ال الك تي    مكنها مداومة الحموضة العالية فتزاح  فى نموبا نبمبو 
تسته   العناعر ايغذاةية البتبى  بؤدى   ايحياء الكقيدة اي رى 

 الـركرـرـرحرـرول الغير مرغوب فيهرا . فدكبا الى توقل نمو ايحياء 
فـران لـره اها ت بجب بمب بع ب بتب برك بيبزات ع بال بيبة م و ا البحبامب  

 . ع ى منع نم و م ع ظ   ايح ي اء ال كقيد ة الـمـقــدرة 
  ك ون ترك يب بزه ب بكرج بة  فـى الـمـشــر بـات الـر حـيـة  

ك اف ي ة يح كاث ال ف ع ا ال ح اف ظ عن كما  ص ا تركبيبز البكبحبوص 
 فرى .   بتب بوقبل الـتـخــرمرـرر فان نم و اح ي اء %    63ــ  62الى 

وب ذه غ يبر %   65ــ 8التخمـر الـطبيعى تصض نسبة الكحول الى 
 . ك افي ة يح  كاث ال ت وقل 

 البــد ان نـشــير هـنـا عـزيـزى الـقـارئ ...  عـرزيـرزتـرى  
ايح م با    ال ف ع ا ال ح اف ظ ل  ك ح ويت ال ى ان  الـقـارئـة ...

غ اللا م ا   كع   ب طب برق ح بفبظ ا  ب برى ك بكرج بة ال بحب ب برارة 
درج بة ال بحب برارة ا  المنخفض ة ) ال تل بر بك او ال بتبجب بمب بيب بك ( 

تح و ا ال ظ روف ال بى ي ا  ال م رتفع ة ) التع يب او ال تجفيل ( 
اض اف ة اح  ك ال م  واد ال بحب باف بظب بة ك بال بسب ب بكبر او ا  ب واةي ة 
 . ال م   ح 

 
نس  تطي ع ان ن د س    التت خب ب بمب برات ف بى : ــ  انــواع الــتـخــمـر

وهل ب  ثـالثـة اقـرسرـرـرام ا  انـرواع ال ص ن اع ات ال غ  ذاةي ة ال ى 
 هـرـرذغ اس  تن ادا ع   ى ن وع ايح ي  اء ال كقيد ة ال م س  ت ع مب ب ب بة 

 االنـواع هــى : ــ 
 :ـرـ Alcoholic fermentationالـتـخــمـر الـكـرـرحرـرولـرى  .6

 .  ت ك  ون ال ك ح  وص ب واس  ط ة ال خ  م ي رة  فـيـه 
:ـرـ Acetic acid fermentationالـتـخــمـر الـخـلـيـكــى  .2

ال ك ح  وص اي  و ي   ى ال ى    ا ببواسب ب بطبة   ت أك س  ك  فـيــه 
 .ال ه  واة ي ة ب ك  تر  ا حام   ال خ   ي   

 :ــ  Lactic acid fermentationالـتـخــمـر الـالكـتـيـكـى .5
ت ت ح  وص ال ك رب وب ي كرات ال ى ح ام   ال الك ت ي     فـيــه 

 .ب ك ت ر  ا ح ام   ال الك ت ي   بـواســطـة ن وات ج ا   رى  

 فـيـمـا يـلرـرـرى نـربرـرـرذة 
مـخـتـصـرـررة عـرح كـرض 

 مـنـهـمـا:ــ
  

ا ال ـررـرر الـررتررـررخررـررـررمررـررر 
:ــ  يـقـصــد الـكـحــولـى

ب ببببال ببببتبببب ببببخبببب بببب ببببمبببب ببببر 
ت بحب بو  با ال ك ح  ول بى 

الرقرابرلرة ال س  بكب بر بات 
ال بى ك بحب بوص للترخرمرر 

 Ethylا  بببوببب بببيببب ببب بببى 
alcohol  بببببفببببعبببب ببببا

ال ببخبب بب ببمبب ببيبب ببرة وتببحبب  
ع ن اع ي ا  فى التخم ر ال كح ولى . يـســتـخـدم الظروف المالةمة 
  ال بنب بلب بيب ب بذ   ال م ش  روبات ال بكبحب بولبيبة   عناعة الكح وص 

حيث انه  مكن تحو ا النشا وغيره مبن البمبواد  غـيـرها ال ل ي  رة 
الكربوبيكراتية ال ى س  كر ات ق اب ة ل  ت خ م ر بطرق ببيبولبوجبيبة 

 . او كيماو ة 
تقـســي  الـمــواد الخـام الـرمرـرسرـرـرترخردمرة فرى الرترخرمرـرر يمكـــح 

 الـى ثـالت مـ ـمـوعـات كما يـلــى :ــالـكحـولـى 
ع ص ب بارات   ال م ويس  ك ال س  ك ر الـمــواد الـســكـريـة :  .6

 .ال ف اك ه ة
ال ح ل بو  ال بمب بخب بتب ب ب بفب بة الـمــواد الـنـشــويـة :  تـشــمـض  .2

ال بلب بطب باط بس   ال بلب بطباطبا   ايرز   ال ش  عي ر   ال ذرة كـ
ان مببوبب ببا ب ببذه  غرريرررهررا .  يرر ررب ان يرراخررذ فررى االعررترربررار

ال م ص  ادر   ت ع ي ن ت ح   ي ا ال ن ش  ا ت ح   ي ال م باة بيب با ال بى 
ق ل ا اسب ب بتبخب بكامبهبا فبى ال بتبخب ب بمبر م ال ت  وز وج   وك  وز 

ل خ   و اف رازات ال خ م  يرة م ن ان ز  م بات  ذلك ال ك ح  ولى 
 . ال مح   ة ل  ن ش  ا  Amylase enzymesايم ي   ي ز 

ك ح طب ب بب ال بدب بطب ب بن وق بوال بح الـمــواد الـســلـيـولـوزية :  .5
  ح  ا ال سب ب بيبول بوزب بطب برق ك بيب بمباو بة ال بى حـيـث ال  ذرة 

ثبب   سبب ببتببخببكم اي  ببيببر بببعببك هلبب  فببى الببتببخبب ببمببر ج بب بب ببوك ببوز
 .ال ك ح ول ى 

 
 فى جمهورية مصــر الـعــربية يـســتخدم الــمـوالس الـرنرـراتـرر 
الـثـانـوى لـصنـاعـة الـســكر كمادة هامة لصناعة الـكرـرحرـرـرول . 
 فيما يلى اه  االعتبارات الرواجرب مرراعراترهرا فرى الـرترـرخرـرـرمرر 

 الـكـحــولـى :ــ 

 الرترى ترترمريرـرز  فض ا ال خ بمب باة بر : ــ اخـتـيــار الـخـمـيـــرة
انتاج وتحما تركيزات مبرتبفبعبة مبن البكبحبوص بقـدرتها على 
.  اكـثـر الـخمـائـر اسرـرـرترخرـردامرا عف ات ث ابت ة  الـتى لـهـا 

.   Saccharomyces Cereviccaب بببى سببب ببب ببباليت 
: ـرـ ع   ى اين ز  م ات ال ت ال بيب بة   تحتـوى خــاليا الخمـيرة

الذى  ح  ا ال م الت  وز ) او س  كر ال ش  ع ير( ال ى الـمـالـتيـز 
ال بذى   بحب ب با ال بسب ب بكب بروز )او  االنـفــرتـيـرز ج   وك وز 

س  ك ر ال د ص  ب( ال ى ج   وك  وز وف برك بتب بوز ) سب ب بكب بر 
ال ب بذى   بحب ب بوص ال بسب ب بكب بر بات  الـرزيـرمرـريرـرز ال ف اك ه ة( 

ايح اد  ة ال ى ك ح وص ا  و ي   ى وثانى اك بسب ب بيبك ال بكب برببون 
 . وم اء 

 
 يرحرضرر برادئ مرح مرزرعرة نرقريرة مرح   : ــ اعــداد الـبــادئ

 :    و  ت   هل   ع   ى ال ن ح و ال ت ال ىالـممـتـازة  الخميرة
ســ  مكعرب  61ت دح انلوبة ا تلار محتو ة ع ى حوالى )ا( 
ثر  ترحرضرح من مزرعة ندية ل بخبمبيبرة م ويس م ع د   من 
وببى البكرجبة درجة مئرويرة  51ــ  23درجة حرارة على 

ل نبمب بو ال بخبمبيب برة  Optimum temperatureالمو ى 
   ذلك لفترة مناسبة مح الوقت .

ق  ن ي ن  ة بها ح بوالبى تند ا محت و ات اين ل وبة ال ى )ب( ــ 
وتتبر  فبى البحبضبانبة ســ  مكعب مح موالس معق   211

. ثـر  درجة مئو بة ل بمب بكة مبنباسبلبة   51ــ  23ع ى درجة 
لـرترـرر مرح الرمروالس  51بذه الكمية فى ت ديبح تـســتخـدم 
وتت ر  فى ال حضانة ع ى ن ف س درجبة البحبرارة الـمعـقـ  

وال وق  ح ي ث ت س  ت خ كم بعك هل  فى ت ديح كبمبيبة كبلبيبرة 
حوالى مئ ات من الجالونات من البمبويس البمبعبدب  وتبتبر  
فترة فى الحضانة تكون بعكبا مع  كة لالس  تخكام فى ت ديب بح 

 .الم ويس ال م راد ت ح ض يره 
  

 ــ  يحتـوى تـعــديـض درجــة تـركـيـز الـســكر فـى الـمـوالس :
م بعب بظب بمب بهب با  س كبر بات  44   54ح وال ى الـمـوالس على 

ب اضب باف بة فانها تعـدل يرتفاع بذه النسلة .  نظـرا س  كروز 
ين ارتبفباع % .    68ــ 61الم اء ح ت ى   ص ل ح ال ت رك ي ز 

كبمبيبة ا  ان  بعبيبق نشباط البخبمبيبرة تركيز السكر عن هل  
البى مرمرا يرادى نش اط الخمبيبرة تـمـنـع الكحوص الناتجة منها 

ام ا .  ز ادة فترة التخمر وبداء كمية من السكر ات دون تخمر 
اس  تخ كام ت رك يزات ش  ك كة أإلن بخب بفب با  م بن أل بسب ب بكبر 

. هذا  قد أظهـرت نتائـر أألبرحرـراث ف إنه ا غ  ير إق ت ص اد  ة 
% هـو أكـثـر مـالئـمـرة  62ألـعـلـميـة ألـغــذائية أن تـركــيز 

 للتخمر ألكحـولى.
 
 رغ   ان : ــ  اضـافـة الـمــواد الـغــذائية الـالزمـة للـخــميرة

 ح بتبوى عب بى مبعبظب ب  ال بمب بواد ب ص  ف ة ع ام ة ال م ويس 
ل  م ويس كمي بة فـانـه يـضـا  ال غ  ذاةية الالزم ة ل  خ  ميرة 

م ن م ركلب بات ايم بونبيب بوم ك بمب بصب ب بكر لب ب بنبيبتب بروج بيبن 
 مثـض فـوســفـات ا  كبـريتـات االمـونيـومل  خ م  يرة 

    1يتبع فى  ص 
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  تـعــديـل الـحــمـوضـة او درجـة تركيز ايـون االيدروجينن او
تـســير خـطـوات الـتـخـمـر الـكـحـولـى : ــ االس االيدروجينى
الـىى    pHاو الـ اذا عـدل االس االيـدروجـينى سـيرا مـرضـيا 

فهـذه الـقيمـة تـالئـم نـشـاط الـخــميرة بيىنىمىا  0,4ـ 0,4ما بين 
تكون منخفضة الى الحد الذى يمنع تولد ونشاط الـىكىـى ىيىر مىن 

يىتىتىمىد . وفى الـصـناعـة اصناف البكـتيريا الـغـير مـرغـوبـة 
عنىنى على تتديل ايون االيدروجين للمحـلول الىمىرات تىخىمىره 

كمية كبيرة من باتئ الىخىمىيىرة وعىاتة يضىاف الىبىاتئ اضافة 
مىن جى ىم الىمىحىلىول %    1ـنـن  4بـنـســبـة تـتــراوح بــيـنن 

ويستخدم لتتديل االس االيىدروجىيىنىى عىاتة جىامى  المتخمر 
الكبريتيك واجيانا يمكن استخدام جىامى  الىالكىتىيىك فىى  ىذا 

على نمـو وزياتة نـشـاط الـخـمىيىرة النـه يـســاعـد الخصوص 
كما انه يتيق اويحول تون نمو بىكىتىريىا جىامى  الىبىيىوتىريىك  

Butyric acid bacteria  اثـار ضىـىارة عـىلىـىى الـتى لـهـا
 . الـتـخـمـر الـكـحـولـى 

 
 يلـزم توفـير كميـات كـبيـرة مـن االكســ ىيىن : ــ االكـســجـيـن

وذلـن  لىتىمىلىيىة الىتىخىمىـىر الـىكىـىحىـىولـىى  المراحل االولىفى 
زيىاتة عـىـىدت خـىاليىا ىا و لـتشــ يع نـمـو وتكـاثـر الـخـمــيرة 

فـتتـم عمليـة الـتـخـمـر فـى وســط ال  ــوائـىى امـا بـعــد ذلـ  
ولذلك ي ب تقليل كمية االكســ ين بـقــدر الـمـســتطاع وعىنىد 
البدء فى عملية التخمر يتصـاعـد غاز ثىانىى اكسىيىد الىكىربىون 

 .الذى يتمل على اي ـات ظـروف ال ـوائيـة 
 
 ي ـب ان تـ ـرى عـملـيـة الـتـىخىـىـىمىـىر : ــ  درجــة الـحــرارة

فـهـرنهينـن  درجة  06ــ  16درجة حرارة تتراوح بين عـلى 
واثـنـىاء الـىتىـىخىـىمىـىر على اساس أن ترجة الحرارة الخارجية 

تـرتـفـع ترجة جرارة المحلول المتخمـر مما يتتين مته التمىل 
الى خفضها الى الدرجة المطلوبة باستخدام مواسير تىبىريىد او 

. اذ ان رشاشات ماء بارت خارج التنكات التى فىيىهىا الىتىخىمىر
يـىدتى الـىى درجة فهرنهنين   06ارتفاع درجة الحرارة عن 

تـبـخــر الـكـحــول كمـا يـســاعـد علـى نـمـو الـبـكتـريا الـغـير 
 .مـرغـوبـة 

 

 تـتـم عـمـلـيـة الـتـخــمىر : ــ الـوقـ  الـالزم التـمـام الـتـخـمــر
وتتـوقف الىفىـىتىرة الـىالزمـىة خـمـســيـن ســاعـة فـى جـوالـى 

ترجة تركيىز السىكىر و التـمـام الــخــمر علـى ترجة الحرارة 
 . عدة عوامل اخرى وعىى فى المحلول المتخمر 

 

 بـتــد انـتـهـاء عمىلىـىيىـىة الـىتىـىخىـىـىمىر : ــ  تـقـطــير الـكـحــول
الـمحلـول الـمتخـمـىر والىذى يىطىلىق عىلىيىه يـؤخـذ الـكحـولـى 
عىمىلىـىيىـىة الـىتىقىـىطىـىيىر لـنتنـنجنـنري عـنىنينه   Beerاصطىال  

Distillation   الكحـول االيـ يـىلىـىى الـىنىـىاتـى  وذلـ  لـفـصـل
واثنننـنال الـنتنـنقنطنـنينر ينتن  .     Fusel oilوزيت الـفـىيىـىوزل 

الحصول على نوات  التقطير المختلفة والتى تختلف فيها نسىبىة 
اصىطىـىال  انـىبىـىذة . وينطنىنل عنىنى هنذه النننـنواتن  الكحول 
Wines  . 96ـنـن  16وتسمى النوات  التى تحتوي عىى  %

و ىذه  High winesتسمى االنـبــذة الـمرتفتة  كحول ايثيىى
يتم تركـيز ا جـتى تـصـل نـســبة الـكحـول االيـ يـلىبـهىـىا الـىى 

اما النـوات  الـنمنننخنفنىنـنة فنى نسنـنـنبنة الـنكنحنول % .    99
 Lowفيـطـلق علـهـا اصـىطىـىال  االنـىبىـىـىذة الـىمىنىخىفىضىـىة 

wines  و ذه يتات تقطـير ا بـتـد خـلطها بكىمىيىة جـىديىدة مىن
 . Beerالـبير 

 
هــذا ويـحـىــر الـكـحـول صـنـاعـيـنا فـنى عـنـندة صنـنـنور كنمنـنا 

 يـىـى: ــ
 696The بـنرو   696او % بـنالـنحنجنـن   99كـحــول  .6

Proof ethyl alcohol  وهو نقى كيمناويناChemically 
pure ( C.P. ) . 

ودرجـنة تـنركـنـنينزة  Absolute alcoholكـحــول مـطــىـل  .2
 % . 91تـصـل الـى 

 Anhydrous ( water free ) alcohol  كـحــول المـائـنى .7
 % . 666وهو خـالـى من اية رطوبة وتركيزة يـصـل الـى 

 

 يـحتســب  : ــ حـســاب نـاتـ  عـمـىـيـة الـتـخـمـر الـكـحــولـى
نـاتـ  الـكحـول مـن عـمليـة الـتخمـر الـكـحـولـى علـى اسـىاس 

جـزئىيىـىن يـعـطـى بـعـد الـتـخـمـر ان كل جـزئ ســكر اجـاتى 
جــرام ســكـر احـادي  606اي ان كل من الـكـحـل االيـ ـيـلـى 

جـرام كـحـول ايـثـيـىـى وبـمنـنعنـنننى اخـنـنر كـنل  92تــعـطــى 
جـنرام كـنحنـنـنول  9616تـعـطـى جــرام ســكـر احـادي  666

كـنفنـنالة عنمنىنينة ان يـدخـذ فـى االعـتبىـىار ايـثـيـىـى . ويجب 
% من الكميىة الىنىةىريىة  04ــ  44والتى تتراو  بين التخمـر 

 . الالزم انتاجها
 

  زيـ  الـفــيـوزلFusel Oil  زيىت الىفىيىوزل و ىو اجىد : ــ
ـىـ  4,0نوات  التقطير الكحولى وتكون نســبتىه تىتىراو  بىيىن 

. يتركب زي  الفنينوزل % من نـوات  التقطـير الـكحـولى  4,0
 Amyl alcoholمىىن خىىلىىيىىط مىىن كىىحىىـىىوالت االمـىىيىىـىىـىىل 

 Propylوالـبـروبـىايـىل Isoamyl alcoholوااليـزوامـيــل  
 . مع اثار من اجماض واسترات والديهيدات 

 
عــزيـزي الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ... الـى الـىـنقنـنال فـنى 
الـعــدد الـقـادم والـحـندينع عـنن بنعنـنـ الـنصنـنننـناعـنا  الـنتنـنى 
تـعـتـمــد عىـى الـتخمـر الـكـحــولـى ومنها عىى ســبيل المثـنال ال 

االنـبــذة والـمـشــروبـا  وصـنـاعـة الـبـيــرة الـحـصـر صـنـاعـة 
 الـمـقـطــرة .
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 الىيف الثقيل الذي يهدد العال 
 بقى  : د . مجدي شحاته 

 
، والعال  بكامىه بدون أي اسنتنثنننال ،  2626مع اطاللة عام 

يعيش فى حالة من التوجس والخو  والهىع والخو  بسنبنب 
حىول ضيف ثقيل غير مرغوب فى وجوده يهدد حياة البشنر . 
ضيف ثقيل أطىقوا عىيه ميكروب او فيروس ) كورونا) ، ذل  
الفيروس التاجى ، الذي ظهر فى مقاطعة ) ووهنان ) بندولنة 
الصين وخالل أسابيع قىيىة بدأ ينتشرليصيب آال  من النبنشنر 
وأدي الى وفاة المئا  منه  ، بعدها انتقل الىيف الثقينل منن 
الصين الى دول اخري كثيرة من دول العال  . وتشير التقارينر 
انه عىى مدار النثنالثنينن سنننة النمناضنينة زاد  حندة تنفنشنى 
الفيروسا  القاتىة وأصبح انتشارها واسعا وسريعا وأحندثنهنا 
فيروس ) كورونا ) ، نتيجة ارتفاع معدل الزيادة السنكناننينة . 

منىنينار نسنمنة ،  3.3حيع يصل عدد سكان العال  ألكثر منن 
بجانب تصاعد الكثافة السكانية داخل المدن الكبري ، وكنذلن  
يساعد عىى انتشار مثل تى  الفيروسا  سهولة سنفنر وتنننقنل 

 الماليين من الناس بين مختىف دول العال  . 
 

فيروس ) كورونا ) له تركيب كيماوي ينمناثنل حنمنـ ننووي 
ريبوزي مفرد الخيط ،  وت  تعريفه باننه ) منتنالزمنة الشنر  
االوسط التنفسية ) ظنهنر ألول منرة فنى النمنمنىنكنة النعنربنينة  

، حيع ت  اكنتنشنافنه بنواسنطنة طنبنينب  2662السعودية عام 
مصري ونجح فى عزل النمنينكنروب منن منرينـ سنعنودي . 
الميكروب ينتمى الى مجموعة  الفيروسية ) سارس ) القاتىنة 

% مما أصيبوا بها . وتشير التقارير 9والتى تسبب  فى وفاة 
ان ) كورونا ) يوجد فى الحيواننا  النبنرينة منننهنا النثنعنابنينن 
والخفافيش . ورغ  ان الحيوانا  تحنمنل اننواع خنطنينرة منن 
الفيروسا  الخطرة ، اال انه من غير المعتاد  ان تنننتنقنل النى  
البشر ، حيع يوجد فى معظ  الحاال  حاجز مننناعنى طنبنينعنى 
يمنع او يحجز مرور الفيروسا  الى االنسان . ولكن فى حالة 
تعرض الجهاز المناعى لشخص ما لىىعف أو ظهور عنوامنل 
اخري ، يكون من شأنها انتشار الفيروس و منهناجنمنة جسن  
االنسان . وكثيرا ما يقوم الميكروب بنتنينينينر او تنحنوينر فنى 
تركيبه الكيماوي بطريقة ما يطىل عىيها ) النطنفنرة ) تسناعند 
عىى انتشار المنرض فنى النعنائنل النجنديند ، وفنى منثنل هنذه 

 الحاال  يكون الوضع أكثر خطورة  . 
 

وقد وجه  منظمة الصحة العالمية االسنبنوع النمناضنى نندال 
الى كل دول العال  لنىنتنصندي لنفنينروس ) كنوروننا ) النقناتنل 
والمستجد الذي حصد ارواح النعنشنرا  منن النبنشنر وأصناب 

 اآللف فى دولة الصين . 

والشئ المؤسف انه اليوجد حتى االن أي لقاحنا  او أمصنال 
لىوقاية من هذا الىيف الثنقنينل عنىنى االنسنان . وقند اجنر  
احدي الموقع االلكترونينة منكنالنمنة تنىنينفنوننينة منع النطنالنبنة 
المصرية  مارينا رزيقى الطالبة فى السنة النهائية بكىية طنب 
االسنان . وأوضح  ماريننا اننهنا اهنتنمن  بندراسنة فنينروس 
) كورونا ) عندما ظهر فى الممىكة النعنربنينة السنعنودينة عنام 

وأدي الى وفاة النعنشنرا  . وتنعنرفن  عنىنى تنركنينب  2662
الفيروس وأعراضه . وتنمنكننن  منن اخنتنراع جنهناز ينمنكنن 
بواسطته الكشف عن وجود الميكروب فى الشخص المنرينـ 
بدون أخذ عينة دم  ، ولكن يت  من خالل التنننفنس . واشنار  
انها تقدم  باختراعها فى مسنابنقنة أمنرينكنينة لنىنمنخنتنرعنينن 
الصيار باالشتراك مع مكتبة االسكنندرينة  ، وحصنىن  عنىنى 
المركز االول فى المجال الطبى . وحصى  ايىا عىى النمنركنز 
االول عىى مستوي المحافظة ، وكنذلن  النمنركنز االول عنىنى 
مستوي الجمهورية فى مسابقا  الكرازة . وقد حصىن  عنىنى 
منحة دراسية مدتها خمس سنوا  لندراسنة النطنب النبنشنري 
بالخارج ، مقابنل تنننفنينذ وتسنجنينل اخنتنراعنهنا  فنى الندولنة 
المىيفة . لكنها رفى  وفىى  ان تسنتنكنمنل دراسنتنهنا فنى 
مصر وتسجل اختراعها فى مصر . ومنازالن  تسنعنى جناهندة 
لتسجيل اختراعها وتصنيعه ووضعه فى النمنطنارا  لنىنكنشنف 
عن االصابة بالميكروب لىمسافرين بسرهة بدون أخنذ عنينننة 

 من الدم . 
 

كذل  هناك أنبال تشير ان الصحة الروسية أعىنن  عنن ثنال  
عقاقير ربما تساعد فى العالج بجانب عالجا  لدع  المنرينـ 
تعتمد عىى حالة المريـ السريرية . والش  ان هناك جنهنود 
كبيرة عىى المستوي النعنالنمنى فنى منجنال النبنحنو  النطنبنينة 
لسرعة اكتشا  وتصنيع العقاقير الشافينة منن هنذا النمنرض 
المستنجند ، بنجناننب النبنحنو  النمنسنتنمنرة الينجناد االمصنال 
والقاحا  التى تقى االصابة من المنرض مسنتنقنبنال ، وكنىنهنا 

 مجهودا  تبشر بالخير. 
 

أعراض المرض تتشابه كثيرا مع أعراض مرض االننفنىنوننزا 
أو نزالا  البرد . منها السعال مع ارتفاع درجة حنرارة جسن  
المريـ مصحوبة باحتقان الزور والصداع والتنهناب النحنىنل 
مع التهاب حاد فى الرئة وفشل كىوي . وينتقنل النمنرض عنن 
طريل االسطح المىنوثنة ، ورزاز النتنننفنس وسنعنال شنخنص 
مصاب ، ويجب تجنب مخالطة حامىى المينكنروب منع ارتندال 
الكماما  الواقية فى االماكن المزدحمة . اال انه بصفة عنامنة 
يمكن تجنب العدوي بواسطة الننظنافنة . النننظنافنة هنى االمنر 

 الوحيد والمه  لىياية لعدم حدو  العدوي . 
 

وأشار  بعـ التقارير الصحفنينة 

ان العال  يواجه وبال قاتال يحنصند 

أرواح المئا  من النبنشنر ينتنكنرر 

عننام خننالل الننحننقننبننة  666كننل 

الزمنية الماضية . وبالتحنديند فنى 

من كل  26السنة التى تبدأ بالرق  

ضنرب  6326قرن . فنفنى عنام 

مدينة مارسيىيا الفرنسنينة منرض 

الطاعون الخطينر وقنتنل فنى أينام 

ألننف  666مننعنندودة أكننثننر مننن 

سنة اخنري  666شخص ، وبعد  

كان وبال الكولنينرا قند حصند  6026بالتمام ، وبالتحديد عام 

ألف من البشر فى كل من أندونيسينا  666أرواح ما يزيد عن 

 6926سنة اخري وفنى عنام  666والفىبين وتايالند . وبعد 

انتشر وبال االنفىوانزا االسبانية ليقىى عنىنى عشنرا  اآل  

  2626سنننة أخنري وينأتنى عنام  666من االبريال . ويمر 

حامال معه فيروس ) كورونا ) ليعيش الناس فى كافنة أرجنال 

العال  فى ظل كابوس تى  المتوالية العددية ، حيع منع منرور 

ضيفا ثنقنينال  26سنة ، يحمل العام الذي يبدأ بالرق   666كل 

 عىى كل اليشر . 

التقارير السابقة بطبيعة الحال ، ليس لها اي تفاسينر او أدلنة 

عىمية ، ربما ترجع الى الصدفة البحنتنة    وربنمنا تنخنارينف 

دعائية    مثىما أشار تقرير آخر ينقنول ان اننتنشنار فنينروس 

) كورونا ) ما هو اال أزمة مصنطنننعنة لنهنا دوافنع سنيناسنينة 

واقتصادية من جاننب بنعنـ الندول ، بنمنا ينعنر  بنالنحنرب 

البيولوجية تستهد  دولة الصينن    وفنى تصنوري ان هنذا 

القول يدخل ايىا تح  بند التنخنار  الندعنائنينة .. ألن وبنال 

 ) كورونا ) يستهد  العال  كىه ومن الصعب التحك  فيه . 

بكل االحوال النمى  نحن البشر سوي التىرع الى هللا النعنىنى 

القدير ان يرفع غىبه عنا ، وان ينتنعنل الننناس ، وينتنراحن  

 البشر مع انفسه   ليرحمنا هللا برحمته .
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 (8الحياة الجديده )
 قصة بقلم جورج حبيب

 
 عداد السابقهاأل فىملخص ما قد نشر 

 
وكدلكد  -مديد  - مددتد  -مدام نبيله واوالده امجدد-مرقص واسرته

كد ند  قدد -بديديدوي ومد  ي-مديديد -نبيل واسرته مدام سوزي واوالده
 قر ا اكهجرة اك  امريك 

وب كفعل صل  كهم ابدوند  مديديد  كد سده كديديد دعدهدم وا د د  بدعد  
كم  اتصل ب بون  بييوي  ا   كديديد د  -اال ش دات كهم قبل اك فر 

اكيهيد م  جرجس بجيوب امريكد  كديدر د سدم  وتديد  ويد ددم كدهدم 
 اكم   دات اكم لوبه

 وبدد كددفددعددل قدد م ابددوندد  بددعدد ددديددم كددل اكددمدد دد  دددات اكددمددمددكدديدده
ام  نبيدل س دكده بدعديددا  ده -سكه مرقص و  ئلعه بجوا  اككيي   

 اككيي  
-ام  نبيل سلم يفعل وقد اجل ذك -واكعحق مرقص وزوجعه ب كخدم  

 كم  قد سكه بعيدا  ه اككيي  
وككيه تعرف  ل  مجدمدو د  مده  -ك ن نبيل قد  مل س ئ   كلع ك  

االمر اكدلي -وقد جروه اك  شرب اكخمر  -اكزمالء اكغير م يحييه 
وقد ت ول ابدوند  -س سمل تضو  اك داس ت -جعله يبعد  ه اككيي   

وذسب اك  اكميزل بعد ان تهرب ميه نبيل اكثر مده -بييوي اسع  ده 
وكدكده دون -وقد ت وك  سوزي زوجعه ا ج  ه اك  اككيي د  -مرة

وك ن نبيل قد تغيرت طب  ه واصبح يع مل زوجعه سدوزي -جدوي
سيه (  ل  اوالد اصدحد ب  41كم  تعرف ابيه اككبير ميي  ) -بعيف

 نبيل اكغير م يحييه
ك ن  مي  زوج  نبيل قد قر ت ان تعزم واكدا مرقص وواكدا نبيل  

-وترج  نبيل زوجه  ان يمكث ب كمديدزل كدمد د بدلدعدهدم -س  ميزكه  
وكد ند  سدوزي مد دبدوكد  كدلكد  -وككيه ك كع دة سرب وكم ي  بلهم 

 وكددكدديددهدد  اسددعدد ددبددلددعددهددم وتدددسدد -ومددحددرجدد  مدديددهددم كددعدددم وجددوده
-تيث ك ن  تخدمهم نبيدلده -وك ن  اككيي   قد اني ت دا ا كلم ييه

كدلكد  واكدد ندبديدلده -وقد زا سم معه  واكدد مدرقدص  دم جدرجدس 
واكددة  ند ديده   سليم ن وكلك  مدام سي ء واكدة مرقص ومدام    م 
 نبيله

قدد تدم -ك ن جون )خ يب ابي  مرقص مديد  ( والنده كد كدوكديدكد  
وكد ن مدرقدص - م ده تمهيدا الجراء اكخ وب  واكزواج مده مديد 

وككه واكدته قدد -سواسق واكده -واكد مي  قد ط كب جون كيري واكداه
قدبدل -ا عل ت ام  مي  بعد ان ك ن  قد س دت االمل س  زوجه  نبيل

تديدث صدلد  صدالة قدويده ا د د   جد ءا -هللا صالة ابيعه مد  ي
 وكدد ن سدد  ذكدد  تددعددزيدد  كددبدديددرة كددهددد  -كددواكدددتددهدد  سددوزي 

بعد ذك  تم اال داد كلخ وب  مه تيث ترتيبد ت اكدكديديد د  واالكدل  
 وقدد قد م شدبد ب اكدكديديد د  بدعدمدل كدوشد  سدخدمد  -وشراء اكيدبدكد 

وك ن  اكمفأج ة ان يي  ك نبيل زوج سوزي س  اكخ وب  وك نه    
د ج  س د قر  ان يلسب اك  اكخ وب  واشعري  لب  063قد تغير 

وكدم سدرا ابدوند  -اكملبس واكييكوالته و ل  ت د بده الجدل مديد  
 بددديددديدددوي بدددحدددضدددو  ندددبددديدددل وقدددد ذسدددب اكددديددده و ددد نددد ددده 

كلك  ك ن بديديدوي ابده ندبديدل قدد ادمده اكدمدخدد ات مده جدراء   
وقد التظ  سوزي واكدته تغيدرات -مع شرته الوالد اصدق ء نبيل 

وك ن  سوزي قد اخبرت زوجه  نبيل ان يدرا د  ابديده -س  سلوكه
 ككيه كم يب ل بهلا 

(8) 
 

وشكر مزقص  بي  كثديدرا انده -ك ن  خ وب  مي  قد انعه  ب الم 
-قد وقف بج نبه  غم االمه اككثيرة وتع  مرت االمو  جدمديدعدهد  

بدعددسد  -وب   اي م قليل  ويرجع واكداه وواكدا نبيل  زوجعه اك  مصر
ي ع يع سريع  ان يلسب الجراء االشع  واكعح كيل مه اجل تدحدديدد 

وم  يعبع سدله االالم -سبب االم معدته واكلي اصبح معكر  كل يوم 
 مه نوب ت االسه ل اكمعكر ة

-ومدعده اوالده  وبعد ا بع  اي م ذسب مع اكمجمو   اك  اكدمد د   
-وك ن نبيل وسوزي قد ترصوا ان يلسب  اك  اكدمد د   كدعدوديدعدهدم
وك ن  سوزي قد ا  عهم مظروس  به مبلغ  مده اكددوال ات الجدل 
واكدته  اذ ك ن قد مض  وقع  طويال وكم ترسل كه  شديد د  وقد  ان 

كدلكد  مدرقدص ا د د سدم -ك ن  ميغم   س  مي كل زوجهد  ندبديدل
 مظروس  الجل اخوة اكرب بكيي عه بمصر

 
وس  اكيوم اكع ك  وك ن قد ترص ان يكون ص ئدمد  ذسدب الجدراء  

وب   ان -وكلك   مل اكعح كيل اكالزم -االشع  ب كموج ت اكصوتيه
 اكيعيج   ييعظر نعيج  االشع  واكعح كيل كيعرف مه اك بيب 

مر اسبوع ووجد مرقص اكددكدعدو  كدبديدب وسدو طدبديدب مصدري 
وذسدب مدرقدص -وطلب ميده ان يدراه-وشم س ب ككيي   يعصل به 

والبدد -س خبره ان سي ك و م  ب ك وكون وتجمه كيدس صدغديدرا-اكيه 
كل وكون الخل  يي  مه اكو م وتحليله  كمعرس  م   مه  مل ميظ  ا 

 اذا ك ن اكو م تميدا مه  دمه
وكد ند  -و ك ن  مف ج ة غير سعيدة كمرقص ان يكعيف سلا اكو م 

-وانع به  اكهلع واكدحدزن-نبيل  زوجعه معه س  اكعي دة و لم  بلك  
وككيه   سع  قلبه  ب كصالة وشف    اك دي ديده كديد دف هللا بدجد ندب 

وم  زاد قل ه  ان كمرقص اخ  كد ن قدد ذسدب اكد  اك دمد ء -مرقص
 ب ددددرطدددد ن اكدددد ددددوكددددون وسددددو سدددد  سدددديدددد  صددددغدددديددددرة

وك ن اكدكعو  كبيب قد طلب مه مرقص ان يلسب سدريدعد  التدد   
 اخص ئ  مي ظير اك وكون كعمل اكدمديدظد   واخدل  ديديد  كدعدحدلديدلدهد 

ذسب مرقص وق م بعمل اكميظ   اكالزم وتم اخل  يي  وا س كدهد     
 وكدد ندد  اكدديددعدديددجدد  سددعددظددهددر بددعددد اسددبددوع-اكدد  اكددمددعددمددل

وجري ام م  يديديده -مر االسبوع وك ن مرقص قد تعب مه اك لق   
م  تدث الخيه االصغر  يدم  مرض بيفس اكمرض سد  اكد دوكدون 

كد ن -وتع  بعد ان اجدري  دمدلديد  -وكيف تدسو ت ت كعه سريع 
امد  -اك رط ن قد انعير س  ام كه اخري وانع ل بعدس  اكد  اك دمد ء

نبيله س د ك ن  تصوم يومي  وتصل  مه اجل مرقص كدكد  ييدفديده 
 هللا مه سلا اكمرض

-مر االسبوع واتصل اكدكعو  كبيب بمرقص ط كب  تواجده ب كدعديد ده
وك ن مرقص قد اوص  زوجعه نبيله ان ال تخبر االوالد وتعد  ال 

 ي ل وا
ذسب مرقص اك  اكدكعو  كبيب واكلي اكد كه ان اكدعديديده ايدجد بديده 
كل رط ن والبد مه اجراء  ملي  و ل  وجه اك ر د  السدعد دصد ل 

و شح كه جرات  معخصدصد  سد  ذكد  اكديدوع مده -اكو م اكموجود
وطلب اك ر   الجراء اكعملي  واكلي تدد كدهد  اكدجدراا -اكجرات  

 يوم اك ب  اكم بل
 

-وكم  ك ن سي ك  مدلديد  سدعدجدري كد ن البدد مده اخد د   االوالد
وك ند  -س خبرتهم نبيله ب ن واكدسم البد ان يجري  ملي  يوم اك ب 

امد  -مي  ابي  مرقص قد انهمرت س  اكبك ء  يدم   لم  ب الخب   
امجد والنه طبيب  س د اطلع  ل  اكدعد د  يدر و درف اكدمدوقدف  ابيه 

كلا ت دم االوالد ومي  ب ج زات امد  مددتد   -جيدا ومدي خ و ته
االبه االصغر كمرقص والنه م زال ط كب  س دد قدر   ددم اكدلسد ب 
كلكلي  س  سلا اكيوم  ل  ان يلسبوا اكثالكه مع واكدسم وواكدتهم اكد  

 اكم عيف  الجراء اكعمليه
اجري  اكعمليه وتم اسع ص ل جزئ  كبيرا مه اك وكون وكلك  اكو م 

وكدكده ندبديدلد  كد ند  -وك ن   ملي  صعب  كلدغد يد -اكموجود ب كمعده
دائم  اكصوم واكصالة معيفع  ب كعل اء وكدلكد  مد  مديديد  واكدبد بد  
كيرس النهم  شفع ء مرقص وك ن قد طلب شف  عهم  قبل ان يدخل 

 تجرة اكعملي ت
 

قد ترص ان ي ت  كمرقص ب كم عيف  وك ن قدد  ك ن ابون  بييوي 
 شمه بزي  م ح  اكمرك  قبل اكعمليه بل وانعظره تدعد  خدرج 

وبعد اس قعه صل  كه معضر   ان -مه اكعملي ت اك  اكعي ي  اكمركزة
 يمد هللا يده وان يكمل شف ئه

مر يوم  ل  اجراء اكعملي  وقد التظ اطب ء اكم عيف  وجود نزيف  
-مم  ادي اك  سدبدوط تد د سد  اكددو ة اكددمدويده-ت دا كدي مرقص

ووصل  اكدحد كده اكد  -وطلبوا ب ر   ن ل دم كمرقص ان  ذا كحي ته
اذ اصدبدح -واد ك ابه مرقص امجد اك بيب اكموقدف-د ج  ترجه

واكدحد كد  تدزداد سدوئد  دقديد د  بدعدد -نج ة مرقص امرا ميؤس  ميده 
 االخري

واتع   االطب ء س  اكموقف وقد تم اسعد  ء اك بديدب اكدلي اجدري 
 وككيه وقف ص مع  اليد ي م ذا يمكه  مله-اكعملي  الخل  ايه

اذا قد  لم  ان ان د ذ مدرقدص -انه  ت نبيله وابيعه  مي  س  اكبك ء
 مه اكموت يحع ج اك  معجزة

 
وتد دو  االمدر اكد  انده -ك ن مرقص قد وصل اك  ت ك  ترجده  

دخل س  غيبوب  وذك  نعيج  اكيزف اكغزير وكم ي دعد دع ند دل اكددم 
وكدم يدبدق بدعدد ذكد  اال -اكلي ن ل اكيه ان يعيده اك  ت كد  م دعد درة

وقد طلب ابون  بييوي مه اكيعب س  اككييد د  ان يصدلدوا -اكصالة
كم  انه  سع اكحمل س  اك داس ب سمه كييمله هللا بر  يعده -مه اجله 

وكم ك ن اكيعب كله والجل تبه كه اذ ك ن اكحميع يدحدمدل كده كدل -
 اكحب يصلون معضر يه الجل شف ئه

وكم  ك ن وسو  ل  سله اكح كه وس  ميعصف اكليل واذ به يفيق مده 
اكغيبوب  ويجد نف ه يحس بكل ش ء يحيط به ووجد تجرة اكعديد يد  
اكمركزه وقد امعالت نو ا غير   دي كد ج  انه كم يدكده قد د ا ان 

ويدجدد امد مده -يفعح  يييه ك مل  مه قدوة سدلا اكديدو  اكدغديدر  د دي
اك ديس م  ميي  وسو مم ك  بديدد اكدبد بد  كديدركدس وقدد دخدلدوا اكد  

اند  -) اك الم ك  ي   وا ابوك  ووجد اكب ب  كيركس يحدكه -اكحجره 
( وقدد تد ول  وسو سيعملد   دمدلديده -جب  ك  م  ميي  بح كه اسو 

مرقص مه سرط سرته ان يعحدث او ي ول شي   وككيه كدم ي دعد دع 
مه جم ل سلا اكميظر اك م ئ  اذ سو س  تضرة اك ديدس مد  مديديد  

وقد بدا اك ديس مد  مديديد  يدرسدع مدالب ده اكد  سدو  -واكب ب  كيركس
ويم   بميرط  وبدا يفعح اكعملي  االوك  ويخيط شي د  سد  مدعددتده 

وابع م اكب ب  -وبعدس   سم صليب  ب كدم وكعب ب كدم م  ميي  اكعج يب 
-كيركس ق ئال ) خالص خفي  ي   وا ابوك ( اتي  مد شديديده بد ده 

واتس مرقدص ان سديد ك -وك ن قد اخل يد م  ميي  واخعفي  االكي ن 
وك ن قد سكر انه س  تلم وكدكده جدلدس  دلد  -قوة ت ري س  ج ده

سريره ونظر مك ن اكعملي وكلم  م  ميي  بد كددم وكدلكد  اكدخديد طد  
اك دالم كد  يد  -اك الم ك  ي  م  ميي  -وكلوق  اخل يصرخ -اكحديثه

االمر اكلي جعل اكممرك  اكم  وكه  ه اكعي يد  تد تد  -ب ب  كيركس
وكم تصدد  ان مدرقدص  د د اكد  -م ر   كعري مصد  اكصوت 

بل ان اكخرطوم اكخ ص بي ل اكدم كه قد -وكعه واس   مه اكغيبوب  
-وتعدجدبد  -نزع مه ز اع مرقص كم  ان اكيزيف قد توقف تم م 

تري م ذا تدث سه  امريكي  وال تؤمه بد كدمدعدجدزات وال تدعدرف 
وكم يكه ام مه  اال ان ت د ل مدرقدص  دمد  تددث واكدلي -قدي يه

اخبرس  انه شف  تم م  وانه االن ي ع يع اكوقوف  ل   جدلديده بدل 
وك ن قد طلب ميه  ان يلسب اك  اكحم م وتده-واكمي  س  اكحجرة

-وكم يكه ام مه  اال ان ت عد   اك بيب وت عييدره بيد ن اكدحد كده-
وكم  تضر اك بيب وكيف  ليه ووجد اك  ا كعملي  جديده وخي ط  

 -كلك   اي اككع ب  اسم م  ميي  وككيه كم ي دعد دع قدرائدعدهد -جديده 
كم  اتضح ان اكيزيف قد توقف وتعجب وس ل مرقص اكلي شدرا 

وان هللا تدبد  ك -كه ب النجليزيه ايم نه ب ن هللا ق د   ل  كل شد ء 
اسمه ا سل اك ديس م  ميي  ومعه اكب ب  كديدركدس تديدث اجدري كده 
اكعملي  اكجديدوقد طلب اكدكعو   مل اشع  جديدة واكع  اوكدحد  
 اكدددخددديددد طددد  اكدددداخدددلددديددده و ددددم وجدددود اي ندددزيدددف داخدددلددد 

 
  اكب ي  اكعدد اك  دم                      

 توبة اهل نينوي 
 ج ل نييوي سي ومون س  اكديه مع سلا اكجيل ويدييونه النهم ت بوا بمي داة يون ن وسوذا ا ظم   

 ( 14: 41مه يون ن سهي   )م  
 
سؤالء اكليه تحدث  يهم اك يد اكم ديدح كده  -م  ان يحل صوم يون ن اال ونعلكر توب  اسل نييوي

-اكمجد ق ئال انهم ت بوا بمي داة يون ن  غم انهم وكييون وال يعرسوا شي    ه اكعو اة وال  ده هللا
بل وات  اكيدهدم يدوتديد  -وبم   نعهم ب كيهود اكليه ج ءسم االنبي ء وميهم ابراسيم واسحق ويع وب

كم ج ئهم اك ديدد اكدمد ديدح كده اكدمدجدد وكدل -اكمعمدان م  كب  اي سم ب كعوب  واال عراف بخ ي سم 
ككيهم كم يعوبوا وظلوا س  خ  ي سم تعد  قد دتدهدم اكدعدمديد ن مده اكدكدعدبد  -نبواتهم قد تح    سيه 

 تج سلوا اك يد اكم يح وت  بوه تع  صلبه-واكفري يه اكليه يعلمون اككعب 
 

اكعظيم  واكعملي  تديدث سديد ك اكدكدثديدر مده  وكيرجع اك  اسل نييوي وكيح ول ان نع مل توبعهم 
 : وكعل م  يميزس  مه امو  ك الت -اكمميزات

  
وكدكده مد  -وس  بدلدد وكديديد -ك ن  نييوي مديي  تج  ي  وغيي  واسله  كديهم اككثير مه اكم ل  -4

وسو غريب  يهم وقدوكده ان اكدمدديديده سدعديد دلدب بدعدد -يميزسم انهم بمجرد سم ع صوت يون ن 
معبر يه ب يمد ندهدم ) الن االيدمد ن سدو -بل واميوا ب هلل اكلي ا سله اكيهم-صدقوه -ا بعيه يوم  

 (4:  44 ب  اكث   بم  يرج  واالي  ن ب مو  ال تري 
 

 كس اسرائيل اكليه كديهم اككعب واالنبي ء وككيدهدم  سضدوا ابده هللا -سلا االيم ن جعلهم يعوبوا 

وصددلددبددوه وكددم يصدددقددوا ايدد  مدده 
 االنبي ء

وسلا يجعلي  نيظر بعيه اكع مل تج ه 
ان س بعديدديده  ده اكدكديديد د  وهللا 
-وككيهم تجدسم ص دقيه س  توبعهدم
بييم  ان س يحيون س  اككييد د  كدل 
-يوم ككيهم ال يحيون تديد ة اكدعدوبده
وسددكددلا اخددرون اوكددون واوكدديدده 

 اخرون
 
بعد ان اميوا ب هلل و أوا انهدم     -1

البد كهم ان يدعدوبدوا اخدلت اكدعدوبده 
اذ -وكيس مجرد كالم-صو ة  مليه
 ق موا ب الت :

 
 9يتبع فى ص 
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 66 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 وبة نينويت
 

 اهل نينوي دا ناس شاطرين 
 عرفوا يتوبوا توبة ناس صاحيين

 صدقوا يونان وعلي طول كانوا صايمين
 امنوا وعرفوا هللا مع انهم وثنيين

 لبسوا المسوح وعلي االرض كانوا جالسين 
 ال اجلوا وال قالوا بكره حنكون منفذين
 صام الملك والحيوانات كانو طايعين
 علشان كده حيدينوا العالم يوم الدين 

 يا ريت نتعلم منهم ونكون زيهم شاطرين
 نتوب توبه حقيقية ونترك غواية الشياطين 

 ال يضيع مننا الفردوس ونكون ندمانين
 النهارده لنا فرصة بكرة منعرفش حنكون فين

 االبن الشاطر قال اقوم االن موش بعدين
 رجع لبيت ابوه جري وبقي من القديسين 

 وفي صوم يونان فكر وابعد عن ابليس اللعين 
 صوم واتقشف وخليك من الطاهرين

 جميعا من التايبين كل سنة وانتم 
 صلوا وقولوا جميعا امين امين

 

 
 

 حبيب  جورج
خادم بكنيسة القديسة دميانة والبابا اثناسيوس 

 بانشبول -
 

 في ليله نمت
 

 في ليلة نمت نومة وحلمت حلم طويل 
 كاني في السماء ويا شوية قديسين 

 جميل كله مهيب قابلنا مالك منظرة 
 قالنا علي فين يا احبه داخلين 

 قولنا لمدينه يسوع مع القديسين 
 قال استنوا اشوف اسمائكم مسجلين 

 وال ضايعين اسمائكم في سفر الحياة 
 رتبنا واحد ورا واحد وراحوا داخلين
 فرحانين ومهللين وانا واقف حزين

 قاللي المالك ابعد انت من غير المسجلين
 قلتله ال دا انا خادم وعندي كتير مخدومين

 عندي اي دليل قاللي مفيش عن خدمتك 
 اصل خدمتك فريسية زي كل الفريسين

 وانت بتحب المظاهر ومتعرفش المتضعين
 خدمتك كلها كالم في كالم ومنتش امين

 ال في كالمك وال فكرك زي كل الفريسين
 زمالئك كانوا امناء وللوصية منفذين 

 خدام فاضيين  انت بتاع كالم وزي كتير 
 بكيت كتير وسالت المالك اروح لمين

 في حياتك امين قاللي ارجع جاهد وخليك 
 جواهم معشش خطايا يندي لها الجبين

 وارجع اخدم نفسك قبل خدمة االخرين 
 وكفاية خدمة العين اللي تضيع المتكبرين

 صحيت وقلت يا رب ارحمني دا من المساكين
 

 في المحبة
 

 المحبة للعدو واالحبه دي وصية من غير جدال
 وصي بيها ربنا موسي في الوصايا من زمان

 حب الرب الهك من كل قلبك وقدرتك وقريبك كمان
 وعلي الصليب عبر مسيحك بالحب لكل انسان

 سفك دمه عني وعنك وكل البشريه في اي زمان
 دا صالحنا مع االب وفتح الفردوس تاني هناك

 وطلب الغفران لصالبيه النهم ميعرفوش ابن االنسان
 لكن اذا كان هللا بيحب متحبش انت ليه كمان

    علي االرض احب الشاب الغني وللخطاه اعطاهم حياة
 للتالميذ قال حتكونواتالميذي لو حبيتوا بعض تمام
 عايز تدخل السما حب غيرك وخد مسيحك مثال

 بولس قال في المحبه كالم جنان 31اقرا كرونثوس 
 دا المحبة تتاني وترفق وتصبر علي كل انسان
 ال تظن سوء وتصدق كل شيئ وتعيش في امان
 اتعلم تحب زي مسيحك يكون لك في السما مكان

 وان محبتش حتكره وتدين وابليس يكون لك معاه سالم
 وحب عدوك الن لوحبيت اللي حبك انت لسه في توهان

 مدخلتش لعمق الوصية وال فهمت كالم مسيحك تمام
 صلي لو موش قادر تحب والنعمة تشتغل معاك كمان

 المحبة من ثمر الروح وعمله فيك يا انسان
   مسيحي يعني محبة وتضحية وطول اناه

 اللي محبتهم غلبت كل سالح  بص علي القديسين 
 حولت ناس واشتغلت معاهم وجابتهم لاليمان

 صلي الجل الكل ولكنيستك ونفسك قبل فوات اآلوان

 فرسان االقباط

                 المالخ ( كمال 3)

 بقلم جورج حبيب  
 

كنت عزيززي الزقزاريء قزد حزدثزتزك 
خالل الحلقات السابقزه عزن فزرسزانزا 

بهروا العالم بادائهم وامانزتزهزم -اقباط 
واعطوا نماذج لكيف يكون المسيحي 

-فهو العالم واالمين ومواجه كل تحدي في حميع الزمزجزاالت  -
ام القيادة العسكزريزه ام  سواء في السياسة او المحاماة والقانون 

وهم ان اعطوا الفرصة لجروا فزي السزبزاق -الهندسة المعماريه
ان -فرسانا قديرين يفوزون مزحزقزقزيزن الزمزراكزز االولزي دائزمزا

مشكلتهم الوحيده انهم لم يعطوا الفرصة فاذا اعطزوهزا ودخزلزوا 
السباق لوجدت ما يبهرك ويجعلك تمجد الههم الذين يرونزه فزي 

 كل تصرفاتهم وال رقيب عليهم اال هو
 

ثزم -فكان مكتزشزفزا -واليوم مع فارس اخر عمل في مجال االثار
انزه -ومصمم مزهزرجزانزات عزالزمزيزه-والرسام المعبر هو الفنان 

والهرم الرابع كزمزا اطزلزقزوا -كمال المالخ المهندس والمكتشف 
 عليه

 
 ميالده:

مزن  62ولد كمال وليم يونان المالخ فزي مزديزنزة اسزيزوط فزي 
 3131اكتوبر عام 

 
 الحياة الدراسيه:

التحق بكلية الفنون -بعد ان حصل كمال المالخ علي البكالوريا 
وتزخزرج مزنزهزا عزام  قسزم الزعزمزاره -جامعة القزاهزرة -الجميله 
كذلك التحق بكليزة الضزبزاط االحزتزيزاط وتزخزرج مزنزهزا  3111

حزيزح حصزل عزلزي درجزة -ضابطا ثم التحزق بزمزعزهزد االثزار 
كما درس فقه اللغة الزمزصزريزة -الماجستير في االثار المصرية 

 القديمة علي يد العالم الفرنسي ايتن دريتون
                  

 اكتشافاته:
نظرا لشغفه الشديد بالحضارة المصريه القديزمزة لزقزبزه عزلزمزاء 

قززام - 3191مزايززو  62وفزي -االثزار بزالززهزرم الزرابززع
واخرجها الي النور بعد ان -باكتشاف مراكب الشمس 

وهزي مزن -سزنزة  9555ظلت في باطن االرض لمدة 
وهزي -ضمن اثار الملك خوفو صاحزب الزهزرم االكزبزر

مازالت تعرض حتي االن بمزتزحزف مزلزحزق بزمزنزطزقزة 
 اهرامات الجيزة

-الكشف االثر الكبير عزالزمزيزا ومزحزلزيزا لهذا وقد كان 
حيح ظهرت صورة كمال المالخ علي غزالف مزجزلزة 

والتي افردت العديد من صفحاتها لهذا الكشف  التايمز 
 االثري الهام

والغريب ان الحقد والغيرة جعلت المسئول عن االثار فزي ذاك 
الوقت احمد قدري يشكل لجنة للكشف عن بقية مراكب الشمس 
من خالل حفرة ثانيه ولكنه لم يضع كمال المالخ ضمنها االمزر 

 الذي جعل الفارس يبكي كثيرا لتجاهلهم وخوفا من تفوقه
 

 العمل الصحفي:
لزكزنزه ايضزا -لعل فارسنا لم يكن فقط عالما لالثار ومنقبا عنزهزا 

-تسابق في مجال الصحافة فعمل في جريدة االخبار كصحفزي 
ورسم اشزكزاال مزعزبزرة لزمزقزاالت كزبزار -وراس القسم الفني بها

وتزوفزيزق -ومزحزمزد الزتزابزعزي  الكتاب والصحفيين امثال العقزاد 
سالمه موسي وايضا -وكامل الشناوي-وانيس منصور -الحكيم 

 محمد حسنين هيكل
ولكفائته الفذه في مجال الفن اصطحبه محمد حسنين هيكل الزي 
جريدة االهرام وحرر الصفحة االخيرة في الجريده مما كان له 

 اكبر االثر في زيادة مبيعات الجريدة
ولعل من ضمن ابداعاته ورؤيته الزفزنزيزه انزه اسزس الزجزمزعزيزه 
المصرية لكتاب ونقاد السينما المصرية. كذلك اسس مزهزرجزان 

 القاهرة واالسكندريه السينمائيين وكان رئيسا لهما
 

 مؤلفاته:
ولعل فارسنا ايضا قد اثبت براعة فزي مزجزال الزتزفلزيزف فزفلزف 

-خمسون سنزة مزن الزفزن-العديد من الكتب نذكر منها : اغاخان
 16وقد بلغ عزدد مزفلزفزاتزه -صالون من ورق-حكايات صيف 

حيزح تزرجزم -مفلفا. وكذلك ظهرت موهبته في مجال الترجمة 
قزاهزر -الي االنجليزيه قصة عميد االدب الزعزربزي طزه حسزيزن 

  الظالم
 

 الجوائز:
حصزل كزمزال الزمزالخ 
من الرئيس جمال عبزد 
الززنززاصززر عززلززي ارفززع 
وسام وذلك الكزتزشزافزه 

 مراكب الشمس 
كززذلززك حصززل عززلززي 
جزززززائززززززة الزززززدولزززززه 
التزشزجزيزعزيزة فزي ادب 
الرحالت الزعزام. وفزي 
عززهززد مززبززارك حصززل 
عززلززي جززائزززة الززدولززه 

التقديريه كما شهد له الكثيرين مما تتلمذوا علي يده مزن امزثزال 
وهو الذي وضع -والذي يدين له بالكثير -الدكتور زكي حواس 

رجله علي اول الطريق ليسير بخطي سريعة في مجزال االثزار 
 وحتي حصل علي الدكتوراه

 
 وفاته:

رحزل -وبعد حياة حافله باالنجازات في االثار والصحافة والفن 
 عاما 21عن عمر يناهز - 3111اكتوبر  61الفارس في 

 
 والي لقاء مع فارس اخر من فرسان االقباط

 وشكرا لمتابعتك عزيزي القاريء

 8من ص “ توبة أهل نينوى”تابع 
 
بزل -صاموا جزمزيزعزهزم وحزتزي الزمزلزك نززل عزن كزرسزيزه -3 

وليس مزجزرد تزغزيزيزر -صاموا بتقشف-وصوموا مواشيهم ايضا
فان اهل نينوي امنوا باهلل ونادوا بصوم -طعام الي اطعمة نباتيه

 ( 9:  1ولبسوا مسوحا من كبيرهم الي صغيرهم ) يونان 
 

كزل مزرائزيزة بزداخزلزهزم واصزبزح داخزلزهزم  لقد صاموا وانزهزوا 
ونحن كثيرا ما نحيا حياة الرياء فيكون داخلنا خالف -كخارجهم

 خارجنا كما هو حال الكتبة والفريسيين
 
كانت رجوع كزال مزنزهزم -الخطوة التاليه لصومهم وتقشفهم  -6

عن طرقه الرديه ولعلنا كثيرا ما نعترف بخطايانا ولزكزن لزيزس 
هناك جدية في الرجوع عن تزلزك الزخزطزايزا وتزركزهزا بصزورة 

 نهائية او علي االقل الجهاد بجديه للرجوع عنها 
 
وليتغط بمسزوح الزنزاس والزبزهزائزم ويصزرخزوا الزي هللا بشزدة ” 

ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئه وعزن الزظزلزم الزذي فزي 
 ( 1: 1يونان “ ايديهم

 
وهكذا يا احبائي محتاجون ان نتشبه باهل نيزنزوي فزي تزوبزتزهزم 
فنتزلل امام هللا ليرفع عنا خطايانا وان نكون جادين في تزوبزتزنزا 

وهزذا -وان يكون داخله كخارجزه-ولنرجع كل واحد عن خطاياه

فزان لزم تزكزن -هو الهدف من صوم يونان واالصوام جمزيزعزهزا 
 مصحوبة بتوبة صحيحة فال فائدة منها

 
انهم استحقوا ) اهل نينوي ( ان يشهد لهم السيد المسيح بزنزفزسزة 

نزحزن الزذيزن صزارت لزنزا كزل -ولعلهم سيدوننا في يوم الزديزن 
 النعمة ايضا وسائل النعمة بل ووسائط 

 
 لنصلي ان يعطينا هللا صوما طاهرا

 
 بركة صوم نينوي تكون معنا جميعا امين
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 مصادر الفرح

   بقلم عادل فهيم 

يَعيُش اإلنسان هذه الفترة الزمنية الجميلة وهو غائب وفاادا  
حالوه الحياة فى هذا الودت الُمتميز فى السنه وفادا  الاوعاى 
اياشاهاا  عما يح ث للبشرية فى هذه األيام الاجامايالاة الاتاى اَاع 

 البشرية وهى حياة الفرح.
سنعرُض بعض اآليات الجميلة التى اُشعارناا باماا  ها      

 السماء للبشرية
  

اَمااَوات    +  يام  ف اا السَّ مات  ا ْفَرُحوا َواََهلَّلُوا، ألَنَّ  َْجَرُكْم َعظ 
2121)  
 ( 121  1فها  نا  ُبشركم بفرح  عظيم  لجميع األمم   لو  +
 (  14  4 فرحوا فى الر  كل حين و دول  يضاً افرحوا   فى  +
1   22كلمتكُم بهذا لكى يثبت فرحى فيُكم وياكامال فارحاكام   ياو  +
22 ) 
َُاول  َنَااة لُا ا  + " و َما ثمُر الُروح فَُهاَو1 ماحاباة فارح, ساالم, 

 (  111  2صالح , إيمان"   غال 
َ  ُماتاناوعاة  + إحسبوهُ ُكل فرح يا  خوااى حينما اَقَعُون فاى اَاَجاا  

 ( 11  2  يع 
1   22كلمتُكم بهذا لكى يثبت فرحى فياُكام وياكامال فارحاكام  ياو  +
22  ) 

بعد أن أستعراضنا بعض القليل من الكثير من اآليات الجميلة  وة   
الفرح وأتمنى أن تُصبح هذه اآلياٍت تُرافق وياتُةنةا الةية مةيبة  لةتةبةعةُ  
الفرح في نُف سنا وقلُ بنا وقل ب من و لنا وتُصبح هذه األيات شعار 
 ومصدر للسعةاة  الةقةلةبةية  الةنةابةعة  مةن حةقةتُةنةا فةى مة ةببة    لةنةا 
والكتاب المقدس يُسمى بشاره الفرح لما فيه من أخبار ساره ُمفةروةه 
وكافيه لسعاةه كل البشري  فنجدُ أن الكنيس  تُسعدنا وتجةسةد اةمةالة ةا 
ي مياً فى سر )االفخارستيا ( التناو  من الجسد المقدس الةذ  يُةمةثةل 
ويا  الفرح الُمتجدة    وعلينا أن نتعرف على معةنةى الةفةرح وكةية  
يعيش اإلنسان بالفرح الرووى وليس فرح العالم وعلينا أن نسأ  مةا 

 هى مفاتيح الفرح وما هى ينابيع الفرح والسعاة ؟ 
ةُمي أَيبة ُ   الً:ئعندما ُسأ  يس ع من شخص نام سي ليُجربه قا يَةا ُمةعَةلُ،

؟ َي اْلعُْظَمى ف،ي النباُم س، يبٍ  ه،  َوص،
ْن ُكةُل،  ":فَقَاَ  لَهُ يَُس عُ   بب إ،لَ َك م، بُّ الرب يب ُ األُولَى َواْلعُْظَمى تَ ، اْلَ ص،

ثْلَُ ةا َك َوالثبان،يَ ُ م، ْن ُكُل، ف،ْكر، َكي َوم، ْن ُكُل، نَْفس، يةبَةَك  : قَْلب،َكي َوم، ةبُّ قَةر، تَة ،
ك "وُهنا نَجدُ مقدار ال ب ومكانتُ  ألن الةمة ةبة  هة  الةمة ة ر  َكنَْفس،

 االساسى فى المسي ي   
هنا يطلب يس ع من الجميع أن يك ن ا  -وعن يَنَابيع الفرح والسعاة  

هة   -سبب فى إسعاة األخرين وعلينا أن نُ ضح مةن هة  الةقةريةب 
أخ ك فى اإلنساني  م ما كان هناك إختالف فى الجنس أو العقيد  أو 
الل ن أو غيره من اإلختةالفةات وعةلةيةك ان تسةعةي لةخةيةر وإسةعةاة 
القريب والغريب وأن تتمنبى وتُ قق السعاةه للغير وان يكة ن إوةد  

وأن تك ن سبباً إلسعاة الةقةلةب سعادة اآلخرين أهدافك فى ال ياه ه  
العا ااء بالفرح الرووى وأن تك ن سبب ومصدر سعاة  للجميع ألنب 

( ألن ال أوةد يُسةعةد فةي وةيةاتةه 02:53)أع  كثر غب ة من األخذ 
 ً ” )بالت ُرب بالتق قع أوبالرفاهي  المنفرةه ف ذا ليس إالُ انت اراً بطيئا

ومن ال يعيش وياه ال ب للجميع ف ة  بةعةيةد كةل الةبةعةد عةن (  575
 المسيح والمسي ي  

ومعلمنا بطرس يَُ ثُنا على ويا  الفرح وويا  التبشير الُمفروه عندما 
ال تخاف ا من الةفةرح ال اخافوا  ن اكونوا فرحين! قا  "أيُّ ا األوبباء!

وهذا الفرح الذ  يُعطينا إياه الرُب يس ع  فعندما نترك يس ع يةدخةل 
َ بة ةذا نة ةمةل فةرح الةمةسةيةح لة خةريةن   وياتُنا وقُلُ بُنا وكل َكيَةانُةنَةا
وهكذا على كل من لديه أسباب الفرح عليه أن يُشرك اآلخرين مةعةه 
ب ذا الفرح! ولي او  كل منا أن يةبةعة  الةفةرح والةراةاء والةتةفةا   
واإلبتسام  الى اآلخرين وهكذا نَُضاعة  فَةَرُوةتةنَةا بةفةرح اآلخةريةن 

 معنا 
هذه هي ق ب  اإلنسان أمام الضيق واأللم وال ةنن والةمةرا والشةدب  
بكل أن اع ا ُ تقَابلنا كثير من االوقات األزمات الخانق  القاسي  الةتةي 
تؤلمنا فى وياتُنا وتُرهق نف َسنا وتدفعنا إلى اليأس واإلوةبةاو ولةكةن 
علينا أن نفرح فى كل الظروف واألو ا  ألننا نعلُم أن   سةيُةعةلةن 
نفسه بعد هذه الضيقات لي  ل ا الى فرًح ولكن علينا أن ننتظر عمةل 

 الرُب 
الي م ي تاُج اإلنسان إلى الفرح لكثر  الُ م م واإلوباوات واألزمات 
واآلآلم وال نن ولذلك علينا أن نب ُ  عن أسباب الفةرح وأيضةا أن 
نب   عن ورق التغلُب على أسباب ال نن واالآلم وأن نعيش وةيةا  

 الرااء واألمل وةائما نثق ب ب   لنا ووع ة 
اياَن، َو َدُاوُل  َْيًضاا  كما قا  ُمعلمنا ب لس  ا ْفَرُحاوا ف اا الارَّ ك  ُكالَّ ح 

 (  14  4اْفَرُحوا   فا 
ةيةن مة ةمةا  هذه ال صي  الجميل  التى يُ ثنا ب ا الرب أن نَفرُح ُكةل و،

 كانت الظروف قاسي  وغير مفروه  
ةرعة اوةفةنةا   ف ناك بعض األم ر الصغير  التى ل ا الةقةدر  أن تُةفةُج،

ومشاعرنا وتق ةنا الى الفرح والسعاة  وهذه األمة ر ةاخةلةنةا ولةكةن 
 عةةلةةيةةنةةا أن نةةكةةتةةشةةفةة ةةا و يضةةس عةةلةةيةةنةةا أن نصةةنةةعةة ةةا بةةأنةةفةةسةةنةةا!
راًرا فى ل ظ ي وهذه الل ظ  ال تأتي من الةخةارج ألن  الفرح ي لَدُ م،
فرح األنسان يأتى من الداخل وليس من الخارج كما يظن الكةثةيةريةن 
إنبه فرح في الروحي ويمكن الق   إنبه فرٌح نقيٌّ عميٌق نابٌع من عمةق 
أعماق اإلنسان يف ق كلب فرحٍ  خر! إنب أامل لة ةظةات الةفةرح هةى 
ةر ، مةن ةاخةل  ة  مةن ةاخةل االنسةان والةمةتةفةُج، ل ظات، الفرح، النابةع،
اإلنسان والنافذ  إلى الخارج ولم يشاركه فيه أود فى صنع ا وي دث 
ذلك عندما يك ن اإلنسان فى خل ه وهةدوء مةع نةفةسةه وفةى أنةفةراة 

 شخصى مع ذاته  
ال ن تاج إلى أسباب ُمةعةجةنية    ألنناوهللا يُشجعنا بأن نفرْح بحيااُنا  

إفةرح مةع  -لكي تفرح عليك أن تفرح بذاتك وشارك األخرين فية ةا 

ُخةذ  -ذكريات وياتك وتصةالةح مةع ذاتةك 
وعلى كةل  -قراراً بأن تك ن فرواً وسعيداً 

منا يجُب أن يك ن واحق من م به وعةنةايةه 
  له يق   فى نفسه علُي أن أق   كل ية م 
وكل ل ظ  فى وياتى إنبني سةعةيةد! وبة ةذا 
المف  م ستك ن فعال أق   من أ  ق ب  فةي 
 العالم ت او  أن تُخراك من هذا الشع ر 

إفرح بأن تك ن أنَت من أنةَت! ال تُةقةارن  
ذاتَك باآلخرين! وال تتشبه ب مي وال تتفاخر 
بما لديك  وال ت نن بسبب عةدم إمةتةالكةك 
لما ه  ليس بين يدك وإقتنع بما أنَت عةلةيةه 
وبما ه  بين يديك ويكفةيةك فةخةًرا وفةرًوةا 
ة مةراراً:  أنبَك خليق   ! إنب   ي بُةك! رةُ،

 ”!  يُ بُّني“
أفرح بذكرياتك السابق  وإختبارتك مع يس ع ُمتذكراً أعماله العظيم  

هةذه  -معك و   فتر  وياتك السابق  وتذكر أعماله الجمةيةلة  مةعةك 
ليست كلمات معس ل  تُقا  بل هى وريقهٌ تُةفةتةح بة ةا األُذن والةعةقةل 
والمشاعر إلى أعما    معنا لكى يَستعيد اإلنسةان عشةرتةهُ مةع   
الذ  أوبه ون ن واحقين من م به   لنا م ما كةانةت خةطةايةانةا ألن 
م به   أق   من خطيتى وخطيتةك وكةل خةطةايةا الةبةشةرية  كةلة ةا 

  يستطيع أن ي تمل اإلنسان بكةل  -والجميع يَعلُم أن   ه  الم به 
ما فيه من خطايا وأخطاء والم به أق   من الم ت كةمةا أكةد عةلةى 

 ذلك فى نشيد االنشاة 
وإذا لم يتضح هذا المف  م فى وياه وتصرفات أ  إنسةان عةلةيةه أن 
يُعيد تفكيره مرراً لكى ت ضح له الر يه والمف  م ال قيقي والمةعةنةى 
ال قيقي للمسي ي  ولماذا ااء المسيح ونُ ب أن نكررها بأن المسيةح 
ااء برساله الفرح ويمكن أن نق   لكل إنسان ال يشعر ب يا  الةفةرح 
لإلس  أنه لم يتقابل مع المسيح ولم ير  المسيح بعد وال ذاق والو  

 العشره معه  
 

أخى وأختى هل تعلم ن أن   يُ دحنا بُطرق كةثةيةر  ُمةتةنة عةه عةن 
الفرح فمثال ي دحُنا من خال  الطبيع  ويطلُب منا بأن نَتَمتع ب ةا كةمةا 
نعلم بأن   خلق اإلنسان وخلق له الفرةوس وكان   يؤكد ُكل ية م 
ً وقةد َخةلَةَق الةكة ن فةى أوسةن صة ر  ووضةع  فى الخلق أنه وسنا
اإلنسان فيه وه  نفس ال ا  لنا اآلن وه  بأن   َخلَقَنَا ووضعنا فةى 
األرا ون ُن لم نلتفت ألى هذا الفرةوس اآلضى أعنى وياتنا عةلةى 
االرا وقد يتص ر البعض أن ا أرا الشةقةاء وهةذا سةيةكة ن مةن 
خال  الر ي  الشخصي  لكل إنسان إذا عةا  اإلنسةان ووةيةداً بةدون 
يس ع فعال ستك ن أرا الشقاء ولكن إذا عا  المسيح فةى وةيةاتة  
ستك ن ال يا  فى األرا هى فرةوس أرضى وهةذا هة  أخةتةيةارك 
أنت وهذا ما أكده يس ع عندما قا  " ل م عي ن وال ينظرون! و بى 

(  31:    30لعي نكم ألن ا تنظر! وو بى ألذانكم ألن ا تسمع ) مت : 
وهذا ما أكدت عليه ويا  التأمل والخل   فى الص راء والبرار  لكل 

أنةا  -من هامت نفسه وتطلعت نفسه أن تسم  فى ويا  الخل   مع   
أتص ر أن هناك و ارات كثير  ي مي  بين اإلنسان و  سة اء كةان 
 ناسك أو أب راهب أو أم راهبه وكل من وهب ا ويات م الى هلل فقط 
ف ناك الكثيرين من الذين عاش ا عشرات السنين بعةيةديةن عةن واةه 
اإلنسان ون ن نعلُم أن اإلنسان ال يستطيع أن يةعةيةش مةنةفةرةاً بةذاتةه 
وإال أُصيب بأمراا نفسيةه مةتةعةدة  ولةكةن وةدث مةا هة  مةتة قةع  
فنجدهم هؤالء الناس إزةاةوا فى ال كم  والنعم  والفضيل  والسةالم 
وهذا ال يك ن اإل من مصدر ق   وه  أن م إستمتع ا بةالةعةشةره مةع 

 المسيح ملك النعمه السالم فى هذه الطبيعه الجميل   
وعلينا أن نتذكر ةائما عندما نشاهد الطبيعه بكل ما فية ةا مةن اةمةا  
نُتذكرين ةائماً قدره   العظيم  على هذا الخلق الجما  ومن خاللة ةا 

 يُمكننا أن نتقابل مع   
كةريةاتُةنةا مةع األصةدقةاء  وهناك  يضاً مصدر للفرح فمةثةالً نةتةذكةر ذ،
متذكرين األوقات الُمفرو  مع م التى قضيةنةاهةا مةعة ةم وكةذلةك مةع 
األقارب واألوباء وزمالء العمل واألصدقاء وب ذا نُخرج أنفسنا مةن 
ُعنلت ا وننسى كل مشاكلنا فمث  يمكن لةنةا أن نةتةصةل بةنمةيةل لةنةا 
ونشةةكةةر   أن هةةنةةاك فةةرت كةةثةةيةةر  لةةإلتصةةاالت لةةمةةا سةةاعةةدتةةنةةا 
التيكن ل ايا فى ت قيق ذلك عن وريق الت اصل اإلاتماعى فة ةنةاك 
كثير من المناسبات مثل أعياة الميالة أو صةديةق مةريةض أو سةفةر 
إوداهم واألفضل من ذلك إنك ال تةنةظةر األخةر اإلتصةا  بةك أوالً 

 دة وقت كافى لةلةقةاء األصةدقةاء عةلةى أن يةكة ن هةذه وعليك أن ت
اللقاءات بدون هدف وبدون أ  أغةراا لةتةعةيةشة ا فةروةه واةمةا  
تاب بل سةتةكة ن  الصداقه وي  ال تُكلي  وال إوراج وال خجل وال ع،
صدق وحقه وإخالت وم ة  وصداقه وفةرح وهةذا مةا أكةده يسة ع 

ةي فَةُ ةنَةاَك المسيح عندما قا "  أَنبهُ َوْيثَُما إْاتََمَع احْنَان، أَْو حَةالَحَة ٌ ب،ةاْسةم،
ْم " )مت  ( أليس هةذا مةا فةعةلةه يسة ع مةع 53: 31أَُك ُن ف،ي َوْسط، ،

لعازر مع الرسل  يضاً بعد القيام  وي  أعد يس ع ل م سمكاً مشة يةاً 
اليس هذا ما قاله يس ع المسيح لتالميذه " لكنى سأراكم بعد اآلآلم   –

:   31والقيام  أيضاً فتفرح قل بكم وال يننع أودٌ فروكم مةنةكةم ) ية 
55  ) 

وعلينا أن نتأمل فى هذه اآليات التى تُجسد معنى الفرح التةى تة ةدث 
ا اآلَن فَإ نك ا آا ا إ لَْيكَ ب ا يس ع الى األب قاالً"  َو َاََكلَُّم ب هذَا ف اا  . َمَّ

ْم ،  َنَاا دَاْ   َْعاَ اْياتُاُهاْم َكاالََماَك،  اًل ف يه  ا َكام  اْلعَالَم  ل يَُكوَن لَُهْم فََرح 
اَن  ، َكاَماا  َنك اا  َنَاا لَْساُت م  َن اْلعَالَام  َواْلعَالَُم  َْبغََضُهْم ألَنَُّهْم لَْيُسوا م 
اَن  اَن اْلاعَاالَام  بَاْل  َْن اَاْحافَاَظاُهاْم م  ، لَْسُت  َْسأَُل  َْن اَأُْخذَُهْم م  اْلعَالَم 

ير   رك   ( 22 – 21 21  يو حنا  .الشك 
وهذه اآليات تُجسد سر الفرح والسالم الداخلى الذ  يةبة ة  عةنةه  

ولإلس  عدم فرونا نابع من عدم حقةتُةنةا فةى  -العالم اآلن واإلنسان 
وع ة   لنا  و يضاً كما ذكر رب المجد على مقدار وبه وعنةايةتة  

 لنا عندما يصلى ل ب قائالً 
اا َحاْياُ   " يَن  َْعَ ْيتَن ا يَُكاونُاوَن َماع  يُ   َنَّ هُؤالَء  الَّذ   يَُّها اآلُ   ُ  

ي  َْعَ ْيتَن ا، ألَنََّك  َْحبَْبتَن ا دَْبَل إ ْنَشاء   ي الَّذ   َُكوُن  َنَا، ل يَْنُظُروا َمْج  

ا  َنَا فَعََرْفتَُك، َوهُؤالَء   ،اْلعَالَم   ْفَك،  َمَّ ، إ نَّ اْلعَالََم لَْم يَْعر   َيَُّها اآلُ  اْلبَا ُّ
اُم  فُُهْم، ل يَُكوَن ف ياه  ْفتُُهُم اْسَمَك َوَسأَُعرك  َعَرفُوا  َنََّك  َْنَت  َْ َسْلتَن ا َوَعرَّ

اْم  ، َو َُكاوَن  َنَاا ف اياه  ي  َْحبَْبتَان اا ب اه  ْفاتُاُهاُم اْساَماَك  ،اْلُحبُّ الَّذ  َوَعارَّ
ْم." ، َو َُكوَن  َنَا ف يه  ي  َْحبَْبتَن ا ب ه  ُم اْلُحبُّ الَّذ  فُُهْم، ل يَُكوَن ف يه   َوَسأَُعرك 

 
وعلينا أن نسأ  أنفسنا هل ف منا هذه األيات الغنةية  الةعةظةيةمة  الةتةى 

 تُعطى اإلنسان قيمت  ال قيقي  عند الرب يس ع؟ 
والكتاب المقدس ممل ء باآليات الجميل  التى تق ةنا الى ويا  الةفةرح  

ولكن أةع ا ال ميع الى قراء  رساله ُمعلمنا ب لس الرس   إلى أهةل  
فيلبى التى تُعرف برسال  الفرح سنجدون في ا مفاتيح الفرح ال قيقةي 

 كما أراة لنا الرب يس ع 
و  خلق اإلنسان للفرح وهذا ما يتمين به اإلنسةان عةن غةيةره مةن 

 المخل قات وهذه الصف  الممين  لإلنسان وهى روح الفرح 
ول ظات الفرح هى ل ظات لقاء النفس مع   آلن اإلنسان مةدعة ا  

للفرح وإن فقد ويا  الفرح فذلك من أال الخطية  ولةذلةك عةلةيةنةا أن 
نب   من أين سقطنا ونُعالج أسبةاب الةخةطةيةه الةتةى  مةاتةت الةفةرح 
الداخلى ولذلك فالدع ه الى الفرح هةى اة هةر اإليةمةان الةمةسةية ةى 
ً ةائةمةا بةالةفةرح مةن  وعلى كل مسي ى وقيقي يجب أن يك ن مشةعةا
خال  إيمانه العميق وفروك العظيم الدائم واألهم من كةل ذلةك وهة  
إكتشاف مصاةر الفرح ال قيق  الكامن  ةاخلك ألن ا مصةدر السةعةاةه 

 ال قيقي التى ينبع من ا الفرح 
 

وسؤالنا هنا كي  أك ن سعيداً وكي  أك ن سبب فةى فةرح وإسةعةاة 
 اآلخرين؟ لإلاابه على هذا السؤا  قد تك ن مثال 
 + أبعد عن قلبك البغضب والكراهيه وال قد 

+ال تنعج نفسك وترهق م ب مة م الةعةالةم ألن هةذه إوةد  أسةالةيةب 
 الشيطان 

 + عش ببساوه وال تنتظر ول   مثالي  ألنك تتعامل مع إنسان  خر 
 + ك ن كريماً مع الكل وبدون ت ين وال تنتظر المقابل من أود 

 + ال تخاصم  ود
 + إمال وياتك بال ب المقدس

+ كن ةائما ُمشجع ل،نفسك ليشع األمل والرااء من ةاخلك ليسعد كةل 
 من و لك 

 + ال تُفكر فى ذاتك ولكن ُكن أكثر كرماً بأن تفكر فى اآلخرين 
+ عامل الناس ليست بالطريق  التى تتمنى أن يعامل نك ب ا بل بأكثر 
مما تتمنى أن يُعامل نك ب ا وهذا ه  السم  المسي ى وب ذا سةتةكة ن 

 مصدر للسعاةه ل خرين 
 

والسؤا  الذ  يطرح نفةسةه هةل   يُةريةد فةرح اإلنسةان وهةل   
يُذكرنا ةائماً بالم ت والصلب والتعنيب واإلهانات والالوم ويةقة   
كل ذلك ت ملت ا يا رب رب المجد من أالُى؟ ف ل معنى ذلك ان   
ي بنا؟ نعم الن هذه ورق   وه  الةمةجةد بةعةد الة ة ان الةنة ر بةعةد 
الظلم  والفرح بعد ال نن لتَظ ر مجد   وقة ه   وعةمةل   مةع 

 الإلنسان 
نر  معنى وعمق المسي ي  تبدأ ببشاره المالك للسيد  العنراء قا " 
أُبشركم بفرح عظيم " والخالت ه  الفرح األعةظةم ولةذلةك عةلةيةنةا 
اميعا أن فرح بالذ  أوبنا وااء من أالنا ولةذلةك عةلةيةنةا أن نة ةبةه 

 ون فظ وصاياه ونثق فى كل وع ةه 
كما أن ال يا  المسي ي  ت ُب وياه الفرح واألعةيةاة ولةذلةك نةجةدُ أن 
السن  القبطي  ُكل ا أعياة تبدأ من عيد الميالة حم عيد الُختةان حةم عةيةد 
الغطاس ) العماة ( الذ  ُسمع فيه ص ت الرب لةيةؤكةد أن هةذا هة  

( حةم عةرس  9:    02المسيح " هذا ه  ابنى ال بيب له إسمع ا ) ل  
قانا الجليل وعيد البشاره وعيد التجلي على ابل واب ر وعيد ةخ   

فةقةد  -يس ع إلى اورشاليم و غيرها من األعياة التى ال وصر  ل ا 
كانت وياه يس ع هى وياه فرح لإلنساني  ُكل ا كما أن ُهةنةاك أعةيةاة 
للسيد  العنراء تبدأ من ميالةها وومل ا للطفل يس ع وولدات ا للطفل 
و يضاً ي م وفات ا و صع ةها الى السم ات و يضا إوتفاالت بأعةيةاة 
القدسيين والش داء وأباء الكنسي  األبرار والعلةمةانةيةن الةذيةن وهةبة ا 
ويات م للسيد المسيح وتغلب ا على العالم بكل مةا فةيةه مةن ُمةغةريةات 
وتاريخ الكنيس  ممل ء بالشخصيات العظيمة  الةمة ةبة بة  الةى قةلةب 
الرب الن م عاش ا كما ي ق لإلنجيل المسيح  كما تُقدم الكنةسةية  كةل 
ي م رسال  فرح للجميع عن وريق سر التناو  من اسد الرب وةمةه 
وهذا تذكار لل ب األبد  من الرب لإلنسان وتةاريةخ الةكةنةيةسة  هة  
كتاب مفت ح على و   النمان ليكتُب فيه قصص رائع  عن الج ةاة 
النفسي والجسدانى واالض اةات الممل ء  بالج اة وااللم والةعةذابةات 
واالستش اة إال أنه ةائماً وأبداً يق ة الةى الةفةرح األعةظةم وهة  فةرح 

 القيام  المجيد 
وبعد إن أستعرضنا بعض من مصاةر الفةرح االرضةى نشةعةر بةان  
كل ا تعطى الفرح ال قتى الذ  يُسعةد االنسةان  لةفةتةره زمةنةيةه ألنةه 
بأستمرار ال ياه تضيع هذه الة ةظةات بةمةجةرة أنةتة ةاء الةمة قة  أو 
المناسب  ولذلك علينا أن  ن اه نظرنا إلى مصةدر الةفةرح والسةعةاةه 
ال قيق  الدائمه وه  مصدر كل فرح وسعاة هى العةشةره مةع يسة ع 
مصدر كل فرح وكل سعاةه ونةاسة  لةكةل إنسةان لةم يةتةذق وةالوه 

  ألن يسوع هو مص   وسعاده وفرح كل انسانعشره مع يس ع  
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 معلومات طبية غذائية
 الموضوع االربعون

 األنيميا
Anaemia 

 Definitionالتعريف 
 

هي عدم مقدرة كرويات الدم الحمراء حمل كمية 
االكسجين المطلوبة وهذه يمكن ان يكون مسببها قلة 

 الهيموجلوبين او قلة الحديد او االثنين معا.

   Symptomsاالعراض
 

اعراض األنيميا كثيرة و لكن البعض يتغاضى  عىنىهىا و 
يعتبرها شيء طىار  مىتقىس و ىوو يىعو  بىعىد وقىس 

الضىعى  -الشعور بالىتىعى  -قصير و اهم االعراض هي:
 ىرعىة و عىدم -ضيق التنفس عند اي مجهود بدنىي-العام

الشىحىو  -ضىعى  الىعىضى ت-انتظام ضىربىات الىقىلى  
الشىعىور -برودة اليدين و القىدمىيىن-وبياض الوجه و الجلد

بالدوخة و غيرها من االعىراض األخىرا الىكىثىيىرة.   ا 
اهملس هذه االعراض و تىفىاقىمىس قىد تىتدي لىجى ة الىي 

 الولاه.

  Blood Compositionما هي مركبات الدم 
 

 Red Blood Cellsأوال: كرويات الدم الحمراء 
وهي تتكون من الهيموجلوبين و الىحىديىد و هىي الىتىي   

تعطي الدم لونة االحمر. عدد كرويات الىدم االحىمىر لىي 
مليون لكل ملي مكع  امىا  5رجل لي حالة جيدة حوالي 

مليون لكل ملي مكع  الكىرويىات  5.5لي النساء حوالي 
يوما ثم تبدا لي الىتىكىسىيىر و  021الحمراء تعيش حوالي 

الحديد يذه  لنخاع العظام لتكوين كىرويىات دم حىمىراء 
 جديدة.

 White Cellsثانيا: كرويات الدم البيضاء 
وهي التي تقوم بحماية الجسم من الميكروبات والباكتيريا 
واالجسام الغريبة. عدد كىرويىات الىدم االبىيىض حىوالىي 

لكل ملي مىكىعى  وقىد تىعيىد عىن  لى   5111-01111
كثيرا لي حالة االلتهابات او بكتيريا بالجسىم حىيىق تىقىوم 
بموق  وقائي للجسم. ولي حالة  رطان الدم تعداد كثيرا 
جدا. كرويات الدم البيضاء قصيرة العمر ا  انىهىا تىعىيىش 

 ايام لقط. 01-8من 
 

 -واالصناو الرئيسة للدم االبيض هي: 
0. Neutrophil  01-01حوالي% 
2. Basophil 0حوالي% 
3. Eosinophil  5-0حوالي% 
5. Monocytes  8-5حوالي% 
5. Lymphocytes  ثم  35-21حوالي % 
0. Platelets  051,111الصفائح الدموية حوالي-

 لكل ملي مكع . 511,111

 Plasmaثالثا: البالزما 
وهو الجعء السائل لي الىدم والىذي 
يىىحىىمىىل كىىرويىىات الىىدم الىىحىىمىىراء 
والىىبىىيىىضىىاء والصىىفىىائىىح الىىدمىىويىىة. 
والب زما مادة شفالة يىمىيىل لىونىهىا 

% مىن 55لألصفر وهىي حىوالىي 
حجم الدم يمىكىن لصىلىهىا بىوا ىطىة 
السنترلىيىوجىن و الىبى زمىا تىحىوي 

عىلىىي مىىواد عضىىويىىة مىىثىل الىىبىروتىىيىن و األلىبىىومىيىىن و 
الغلوبولين و الفي بروجين و كذا مواد غير عضوية مثىل 

 الصوديوم و البوتا يوم و الكالسيوم و الكلور.
 

 االستعماالت الحديثة للبالزما
Modern Applications of Plasma  

 
ابتدأت ا تعماالت كثيرة للب زما لي العمليات الجراحىيىة 
اللتئام الجروح بسرعىة لىوجىود مىادة الىكىوالجىيىن وكىذا 
الصفائح الدمويىة و هىو  ىريىس اال ىتىجىابىة لىلىتىهىتىكىات 
الجبرية للمصابين بالسكري او عىنىد اصىابىة الىجىلىد لىي 

 الحوادث المرورية و االلعا  الرياضية.
وابتداء حقن الب زما تحس الجلد لي حاالت التىجىمىيىل او 
ترهل البشرة او شيخوختها و  لى  لىوجىود الىكىوالجىيىن 

 الذي يعطي طبقة قوية ل ماكن المتضررة.
 

 Serumرابعا: السيرم 
لعل البعض يخلط ما هو الفرق بيىن الىبى زمىا والسىيىرم. 
السيرم هو الذي يبقي بعد انفصا  الصفائح الىدمىويىة لىي 
الب زما و هذا يظهر بصورة واضحة عند حدوث خىد  
او جرح بسيط يخرج منة دم بسىيىط ثىم يىتىوقى  لىحىامىل 
الصفائح الدموية و الفايبروجين لي عملية التجلط وبعدها 

 يخرج  ائل صالي من الجرح هذا هو السيرم.
 

 Causes of Anaemiaخامسا: مسببات االنيميا 
 

  Iron Deficiencyاوال: نقص الحديد 
لقدان الدم من الجسم من نعي  الجروح الكبيرة  .0

او من االمعاء مثل قرحة المعدة او البوا ير 
 النازلة.

لقدان الدم لي الدورة الشهرية   ا كانس بصورة  .2
 كبيرة او مسببات اخري بالرحم

االطعمة قليلة او خالية من اللحوم لي االو اط  .3
 الفقيرة وعند النباتيين

 عدم امتصاص الحديد لعوامل داخلية. .5

التكسير السريس لكرويات الدم الحمراء أل با   .5
متعددة ومنها االصابة بالم ريا وانيميا الفو  و 

 الطعمية و انيميا البحر المتو ط و غيرها.

ويتثر لي تكوين كرويات الىدم  B02ثانيا: نقص ليتامين 

  2162يناير 22 ذكريات

  

 
 

 
 
 
 
  

 
 

 حبك يامصر معشش فى قلبى و كل وجدانى
 ده أنتى الدم اللى بيجرى فى عروقى وبيروى شريانى

 حبك يامصر بين ضلوعى وفى كل كيانى
  

 ده أنتى قلمى ... و علمى ... ده أنتى يامصر ... هرمى
هى جيرانى وعمامى  مصر هى أبويا و أمى  

 وكل خيلالنى ما اصل هى اللى بترعانى
  

 هى تكبير جوامع بيرن فى ودانى
 هى أجراس كنائس بتهز كل وجدانى

 هى فوانيس رمضان الى بتنور فى الحوارى و الغطان
  

 هى أطفال يوم حد السعف شايله الورود واألغصان
 هى تواشيح النقشبندى فى سكون ساعة األفطار

 هى ترانيم أفراح ليلةعيد الميالد نسمعها بكل أفتخار
  

 مصر هى قريتى و مدينتى اللى حضنانى
 هى صرختى و ضحكتى ما أنتى أمى اللى سمعانى
 ده أنتى اللمه والهمه ده أنتى هدمتى اللى سترانى

  
 أنتى شمعتى اللى بتنور دنيتى و تزود أيمانى

 هل ياربى ثورة يناير أصبحت سراب
 وحلم شعبك بقى على طول فى أضطراب

  
شاخ  و من الهم الشعب داخ   

 ده قلبه أنكسر من كتر الصراخ
 لكن الوالد ، البنات ،الرجال و الشباب

  
 حيقوموا تانى و يتحدوا كل الصعاب

 ال فصيل يحكم مصرنا و يوصلها للتحزب و الخراب
ياناس الدين هلل و الوطن للجميع و 

 المستقبل للشباب

 

 
 

 كلمات ميشيل جرجس

 الحمراء.
 ويتدي لمرض اإل قربوط. Cثالثا: نقص ليتامين 

 رابعا: نقص هرمون الثايروكسين وكذا نقص النحاس.
 خامسا: االلتهابات المعمنة.

لىكىل  01,111 اد ا: زيادة كريات الدم البيضاء عن معدلها 
 ملي مربس وعند  رطان الدم وارتفاع البولينا.

 
 Correction of Anaemiaسادسا: عالج االنيميا 

 
وهو الع ج السريس  Blood Transfusionنقل الدم  .0

لفقدان الدم لي الحاالت الخطيرة وخاصة حوادث 
المرور او الحوادث الجراحية لي الحاالت الجراحية 

 الكبيرة.

معالجة مصادر النعي  لي الجسم  واء بالطرق  .2
 الجراحية او الع جية.

تعويض الجسم لنقص الحديد او الفيتامينات او  .3
الهرمونات الهامة لبناء الكرويات الحمراء و ل  كذل  

 بتحسين الغذاء و زيادة كمية اللحوم الحمراء.

         معالجة مصادر تكسير كرويات الدم الحمراء.                                                                                       .5

 
 د. فؤاد ج بطرس 

 ماجستير تغذية نمو االطفال
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 عرض من : جون كرياقوس
 

والبب بب نو و بب  ور بب   ووبب ن وسبب اوببيسوو  البببببتوببت
الحقيقيو..والور جدوأحدورجيؤوأنوردعيووأوهوو نو

 العتلمومحينووووو
ذكررق ارر الررب اتررضررس ررس نرربابررق   اترر ررس رر   ررس ررس 

 طقيقك اتكرقاة  اترقرقا ر رب        اإللكن ريب 
األصل ف  م  ح تنس     هس م ر رحر رب  ا،ر       
  رضررل اترر ال   اتر ررطر ررب   اترق   ات ر رر رب   
ابطقب اتنس    ا   قت اآلراء   فرسترقر ر رحر رب 

م " عسم اال ش رس  "  154ظلت  ا،   ،تى اتعسم 
اق   .     اسل ا الب اتضس س خالل  5 ي مس ي سرب 

عظته األلضبع ب  كن  ب ات     اتعر راء مرقير    
األ ضس ر يس  ستكسن رائ ب اتققا  ب  سترعرضرسلر رب  " 
   اتصال  ات بم فر  طارسر  لرضربو اترب،ر    ر ر  
اتكنسئس اتق  ح ب    ي رس   رقرشرسركرب اتركرنر ر رب 

األرمن ب   األث ب  ب   نع   ق س ب  مل ترلريرقر ر " .   
  بسف اتضس س ف  كلقته " ال يرقرلري  ي  ر ر  
االلتنسر    فأ ل عقل اسم  ه هللا     ه فصرل  ر ر  
اتنبر   اتظلقب   فغ رسب اترنربر نصر رق ظرلرقرب   
اتنبر ته   باو " اتطض ع  كستشقرس   اتصرنرسعر  
 فعل اإل  س      هنسك اتنبر اترحر ر ر ر  هرب  ربر 
ي بو "   مؤك ا  ال يبج   ،  يقلي ف  اترعرستر     
ي بل   ه  بر اتعست       رجبك     نترعرقر ربا فر  
كلقب ات    اتق  ح م ساضس  اتعست    فلر ركر   ربر   

 صسر  بر" .
 

و ب بدا وو41 فبياري..وافتتتحومتبحبووسوبتوب نامبت
 ليبيتوفيوقيرةوالع نوو متل ط

يفتتح األ ضس  فنبن ب  مطقا  لقستبا  نبا رعرهرس  
فضقايق اتريرسري  مرترحرا  رهر اء  45يبم ات ضت 

اإليقس  ف  ت ض س  كن  ته  " كن  ب  ه اء اإليرقرس  
 اتبا "   قيب اترعربر  اتر   ي ر  " رس ربرامرس 
نبث   ب"ع  ر،لب اتشه اء م  ات طا طتى اتر  رح 
 ،تى عبد  األج سد   ستبثسئر   اتصربر  رسترلرغرب 
اتعق  ب  اإل يل زيب  اتفق   ب   ن   برعرهرس فر  
طاسرال داخل مزاره  ات   ي    ي س  ج سدهر  
 اتنعبش اترترى ،رقرلرترهر  مر  تر رضر رس طترى مصرق 
 مال س التشهسده    عض اتق تن سل اتتى كرس رت 
 حبةنه   ثنسء االلتشهسد  يفتتح اتقطقا   ي س " 
 صل ن كسري تلشه اء " ات   ن   حته ف  م خل 

 1اتكن  ب  هب نق سل كض ق تل    اتق  ح  سرنرفرسو 
 رهر ر ا  نرير ر   14 متسر    مسمره مرنرحربنرب ت ر 

 بعه   ثنسء عقل ب ذ حه .  لتض   اال،تفست ب فر  
ات ست ب  ع  اتظهق  لط مبكل كن   يت  مه األ ضرس 
 فنبن ب   ،بته كهنب   قسم رب اتركرنر ر رب  هر  
يتلب  األتحس  اتكن  رب   عر د مر  اتشر رصر رسل 
اتعسمب  اإلعرالمر رب   لرق اتشرهر اء  ،ر ر  يرضر   
 إةا،ب ات تسر ع  "اتنصل اتت كسري تلشرهر اء"  
ث  يرتريره  رعر هرس تر ر   رقيرط افرترترس  مرترحرا 
اتشه اء   ات   ي   مرزار اتشرهر اء   رس ربرامرس 
اصررب اتشررهرر اء  صرربال طتررى مرر ررصرربر  رفررسل 
 ج سده     ع  ن   رنرهرس يرلر رى اترقرطرقا  كرلرقرب 
تإلعالم     اتصحف    ،بل اال،تفست ب   يتح ث 
خالتهرس عر  اتشرهر اء. نرترزامر  اال،رترفرستر رب مر  

 12اتت كسر ات سمس تحسدث الترشرهرسد األارضرسا ات ر
على ي  ننظ ر  داعرا اإلرهرس ر  فر  تر رضر رس عرسم 
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البتوتوفيو يسوريفعوصالسهومنوأجلوالمتضينرنو
 منوفييسووك نسوت

رف  اتضس س فق   س صرالنره مر   جرل ات رحرسيرس  
 تيق   اتقت قري   م  ا تشسر ف ق   كربر  رس 
اتق تي ّ فر  اتصر ر    عرقب اترضرس رس فر  لرس،رب 
ات  يس  رطرق   عر  ارق ره  صرالنره مر   جرل 
اتققبى   ضل اتف ق   ات ي ا تشق ف  اتص ر   
 م   جل االتتزام اتكض ق م  اضل اتقيتق  اتص ن  
تقكسفحب اتب سء  ارسترت تريرنرب اتصرحرب اتربارنر رب 
 ستص      ط  ا ر  ف ق   كبر  س على اال ت رسل 
نزداد اب   ط  ع د ،سالل اإلصس ب  رسترعر    ار  
يباصل االرنفسو   ذتي  ع مس  صرسب اترفر رق   

 55 ك ق م   تف      ف  اتعستر    د  تربفرس  
ه ا  نر ر ر  مر يرنرب   هرس      صس ف  اتص  
مل ب    قب   ه  مرقكرز  44اتص ن ب  اتت  نع ّ 

  سء فر رق   كربر  رس اترقر رترير ّ  طترى اترحريرق 
اتصح     سإلبسفب طتى ا   كضر رق مر  مر رسارعرب 
هب سي ف   لط اتضالد   ذكق  ةيق تينب اتصحرب 
اتبان ب   ه ل ت  نك  ا جهبد ا،رترباء اترفر رق   
اتت   قلت ،تى اآل  ا بدا على اترترنر رل  ات رفرق 

  طتغسء فعست سل كض ق .
 
 

وأجبلو الط ائووالم يحيةوسبدأوأسب  والصالةومبن
 ال حدةوالم يحية

نض   اتطبائا اتق  ح ب اتقصقيب  األرثربذك ر رب  
 اتكسثبت ك ب   اتضق ن تس ت  " لضبو اتصال  مر  
 جل اتب،   اتق  ح ب"  هب ، ث لنب  يريرترقر  
ف ه ر لسء اترطربائرا  مرقر رلر ر  عر  اتركرنرسئرس 
اتق تلفب فى صلبال جقسع ب. ه ا اترعرسم ن رتر رضرل 
كن  ب اتعسئلب اتق  لب تألاضسا اتكسثبت ي  ستزيرترب  
افتتس، ب األلضبو   فى ،   ن ت رضرل اتركرسنر رائر رب 
اتققا  ب  ستعضسل ب تلقق  األ تى  لرضربو اتصرال  
م   جل اتب،  .  يتق   ا الب اتضس س نبابرق   
ات س ى   لضبو اتصال  م   جل اترب،ر   ثر  يرلر رى 
عظته األلضبع ب  قشسركب اتطبائرا اترقر ر رحر رب 
اتق تلفب  مق رلرى اتركرنرسئرس اترقر ر رحر رب اتر رالثرب 
اتكضق    ميلس كنسئس مصق كس  ميلس كنسئس 
مصق ات   ينظ  نلي اال،تفست ب ات نربيرب ار  عر ر  
آخق اجتقسعسنه فى دي قضق اتقسبى ،   الت رضرل 
اتقطقا  من ق ،نرس مرطرقا  اتركرنر ر رب األلر رفر رب 
 قصق   قسل  فقي  س  ات ق  األفقير رى   ع رسء 
تينب األمس ب اتعسمب  اتقيلس اترترنرفر ر   ترقريرلرس 
كنسئس مصق خالل اجتقسعه  ألجل  ب  ات طرب 

. ، ق االجرترقرسو كرل 1212األ ت ب تلعسم اتي ي 
م  "األب  بتس جق " األمر ر  اترعرسم ترقريرلرس 
كنسئس مصق   األب   شب  رلقى م  اتكنر ر رب 
اتكسثبت ك ب "رئ س اتلينب اتتنف  يب تلقيلرس  كرقرس 
س األ ضس م  سئر رل  لر را عرسم مرنرطر رب  ، ق  ي  
، ائ  ات ضب   ات س   شب  ،لقرى مر  اتركرنر ر رب 
األرثبذك  ب  األب   ركربال فرس رب  مر  كرنر ر رب 
رس اتر رس يشربو  ر ر رت  اتق م األرثبذكس    ي  
 ات س ،ق   ص اى م  اتكن  ب األل رفر رب   كر  
اتقطقا  من ق ،نس على برق ر  اترباربف عرلرى 
 رب ب مشتقكب فى ات ر مرب  ر ر  كرل اترطربائرا 
األع سء فى ميلس كنرسئرس مصرق مر رل ا رسيرس 
اتقق    نفع ل د ر تينب اتحبار اتالهبنى إلظهسر 
م   فسعل ب اتقيلس  ل  اتفريرب   ر ر  اتركرنرسئرس 
اتق تلفب   ساشت اتلينب فرى االجرترقرسو عر د مر  
اتق تي ال اتقتعل ب  نشسا اتقيلس خرالل ات رنرب 
اتررقررسبرر ررب  عرر  اررقيرر  اررق    شررطررب اتررلرريررس  
اتق تلفب كلينب اتقق   ،   ن  التعقاض   شرطرب 
اتلينب فى اتفتق  ات س  ب   ارق  نربصر رسل د ر 

 األلق  فى معستيب  مباجهب اتتفكي األلق .
 

ولبعبضب ا و القضت واإلدانىورحظيوانسدا وال بقبتل
  يئةوسدنرسوجتمعةوالقت ية

 ص رل ات ائق  األ تى  ستقحكقب اإلداريب اتعلر رس  
س  هسئ  س غ ق اس ل تلطرعر    رقفرض اترطرعرب   ،كق 
اتقطستضب  باا ننف    طتغسء ،ك  محكقرب اتر ر رسء 
اإلدار   تأي   اقار رئ س جسمعب ات سهق   رحرظرق 
ارن اء اترنر رسب عرلرى ع ربال هر ريرب اترتر ريرس 
 ستيسمعب كس ت محكقب ات  سء اإلدار    رقئرسلرب 
اتق تشسر يح ى دكرق ر    صر رل فرى يرنرسيرق 

  ،كقس  تأي   اقار رئ س جسمرعرب اتر رسهرق  1245
ات كتبر جس ق  صسر   اتهس   حظق ارن اء اتن رسب 

 استت اتقحكقرب فرى   على ع بال ه يب اتت ريس
،   سل ،كقهس  ط  "،قيب اتفقد فى اخت سر ملض ه 
نن رج بقر  اترحرقيرب اتشر رصر رب اترترى كرفرلرهرس 
ات لتبر  ال يت    اتفقد اتعسد   أ  ا بد نفقبهرس 
عل ه جهه اإلدار   ته    يقن   مس يق   تره مر  
ة   طال    ه ه اتحقيب ت  ت مطل ب   ط قس علر ره 
    يقرسرلرهرس فرى ،ر  د ا،رترقام اآلداب اترعرسمرب

   سرل اتح   رسل طترى   ره طذا كرس  األصرل    
يتقت  اتقبظا اتعسم  حقيرب اخرتر رسر اترز  اتر   
يقن يه  ثنسء عقلره  شرقا    يرتربافرق فرى اترز  
اال،تقام اتالئر   ركرقامرب اتربظر رفرب  طال    هر ه 
اتحقيب ا  نحرقرل ار ربد نرنر  عرلر رهرس اتر ربا ر ر  
 اتلبئح    ات قارال اإلداريب    اتعرقف اإلدار  
   ن ست   اتبظ فب  فرعرلرى لرضر رل اترقر رسل "يرلرترزم 
بضسا ات بال اتق لحب  ات س طسل فر ره  رسرنر اء 
اتز  ات   يح ده ات سئ  اتعرسم ترلر ربال اترقر رلرحرب 
  بسفت اتقحكقب     اس ب  نرنرظر ر  اتريرسمرعرسل 
رس يرلرزم  ع رسء   الئحته اتتنف  يب ت  يت قرنرس  ص 
 ه يب اتت ريس  غ قه  م  اتق رل   اتق سع ي  

مر   65 سرن اء ة  م صرب،  طال    اترقرسد  
اس ب  ننظ   اتيسمعسل  تزمته   ستتق ي  سترتر رستر ر  
اتيسمع ب   م  ث  ف تع   عل ه  ف قس يرقنر    مر  
مال س ا،تقام اتت ست   اتيسمع ب     يلترزم ع رب 
ه يب اتتر ريرس  رسرنر اء اترق ب اتريرسمرعرى فرب  
مال  ه  ثنسء اتقحسبقال....  نس عت اترقرحركرقرب  
"كقس  تزمته  ذال اتقسد   ت ع   االنصسل اتقضس رق 
تلطالب  قس يعنى  ال ينعزل ع ب ه يب اترتر ريرس 
عرر  اتررطررالب  ال يررحرريررل  ررفرر رره عررنررهرر   ثررنررسء 
 اتقحسبقال  غ ق ذتي م  األ شرطرب اتريرسمرعر رب

 استت اتقحكقب  ط  ن ست   اتيسمعب اترترى  رلرترهرس 
 ج سل متعسار   مر  اترعرسترقرسل اترفر رلر رسل مرقر  
ن صص  فى علبم ات ير   اترفرلر رفرب اإللرالمر رب 

 اترترصربف   نر رقج عرلررى  ير يرهر   جر رسل مرر  
ات ارل   فى مصق  اتبا  اتعق ى  ن ضت   ه تر  
نحيل  ا،   منه   جههس ع  ارال رهرس  رإخرفرسءه 
خلا اتن سب  كقس    ا سم  عرض ع ربال هر ريرب 
اتت ريس  سرن اء اتنر رسب  ثرنرسء اترقرحرسبرقال ال 

 يتح   معه اتتباصل اتقضس ق   ستق ستفب تل س ب 
  

والبجبدربدو وفبيبيسووكب نسوبت الصينوسعلن ومصبدن
 س قوللمأك ال والبحيرةوفىومدر ةوسس تن

 عررلرر  اتررقررقكررز اتصرر ررنرر  تررقرركررسفررحررب األمررقاض 
عر رنرب مر   ر ر   33اتف ق ل ب  اتباسيب منهرس    

عر رنرب نر  جرقرعرهرس مر  لرب  ترلرقرأكربالل  585
اتضحقيب فى م ينب "  هس "  رقر رسارعرب "هرب رى" 
 لط اتضالد جسءل طييس  ب  ستن ضب تل التب اتي ي   
م  ف ق   "كبر  س" اترتر  ن رضرضرت فر  نرفرشر  
االتتهسب اتقئبي ف  اتق ينب  ا رترشرسره فر   رترى 
  حسء اتص    ذكق اتققكز    اتع نسل اإلييرس ر رب 

كشكس   س،نب اقسمب فر   11تلف ق    ج ل ف  
% م  اتع نسل كس ت مبجبد  63ر6ات ب       

ف  اتيزء اتينب   م  لب  اتقأكبالل اتضرحرقيرب 
ف  "  هس " ،   ننشط نيسر  اتح با سل اتضقيرب 
غ ق اترقرشرق عرب   برسف    اترحرسالل األ ترى 
اتقؤك  طصس تهس  ستف ق   فر  "  هرس " نرقنرضرط 
 شكل  ث     ب  اتقأكبالل اتضحقيب   يعت      
ات فسف ا ه  ،سمل اتف ق    ا رتر رل مرنرهرس طترى 
اتضشق ع  اقي   ل ط ت  يرتر  اترترأكر  مرنره  رعر  
 يؤك  خضقاء اتققكز    نع ل مص ر اترفر رق   
 ات  طق  عل ه  نح ي  اتق  ا ترلرفر رق   هر  
مفسن ح مهقب ترلر ر رطرق  عرلرى ا رتر رسل اترفر رق   
اتق تقق م  اتح با سل طتى اتضرشرق. مر  جرهرترهرس  
ذكقل  ةار  اتقست ب اتص ن ب    ات  ائرق اترقرستر رب 
على جق   اتق تبيسل ف  اتص   رص ل طجقست  

مل سر د الر( ،ترى  4ر5مل سر يبا  ) حب  44ر1
اآل  تلح  م  ا تشرسر فر رق   كربر  رس اترير ير   
مببحب    األمبال اتت  ن  رص هرس الرتر ر مرت 
 شكل  لسل  ف  اتعالج اتطض    قاء اترقرعر ال 
اتطض ب  تباةم ات  طق  على اتب سء      اتصر ر  
لتعزة اتيهبد ت قس  نبفر رق اتر عر  اترترقربيرلر  
اتكسف  تلباسيب م  اترب رسء  ات ر رطرق  عرلر ره كرقرس 
 ص رل  ةار  ات  سفب  ات  س،ب اتص ن ب منشبرا 
يطستل  تعل   ات فق  ريرقر ر    رحرسء اترضرالد  فر  
جهبد م   أ هس ن لر رل نربافر  اترقر رسفرقير   لرط 

 نفش  ف ق   كبر  س اتي ي .
 

 اوتقلولميحلةوخطيية «ك نسوت»الصين و
ت  ن تضع  ات لطب اتص ن ب     نقتلي لالتب ج ير   
تف ق   "كبر  س" ات  ر  على اال رترشرسر اتر انرى 
 ن بيب ات ال  ، رل 
 ررسارر   ررسلرر  ترريررنررب 
ات  تب اتص ن ب تشيب  
اتصررحررب  فررإ  فررتررق  
اتح س ب اترقرتربلرطرب 
تققض االترترهرسب اترقئربي اتر رسنرل اتر ي ي رضرضره 

 يررسم   اررسل اتررنررسارر   ط   42اتررفرر ررق   نررعررسدل 
ف ق   "كبر  س" يقك     ينت ل فى نلي اترفرترق  
طتى    س، آخقي   م  ف س     عقاض اتققض 

 نربصرل   ا  ال نكب   ابحب فى اتقق،لب األ ترى
ات ضقاء طتى      سء اتققض اتقتعل   ستفر رق    
ا  ا ت ل طتى مق،رلرب خرطر رق   مرعر ر    أل ره ار  
ن طى مق،لب اال ت سل م  ، با  طتى آخرق    ر   
ينت ل م  ط  س  طتى آخق   قس فر  ذتري فر  فرترق  
اتح س ب  مس ا رنه على اتتفشى  اإلصس ب فترزداد 
 سلتققار  ، ل اتقعلبمسل األخ رق   فرإ  عر د 
اتقصس ر ر   رفر رق   "كربر  رس" نر رطرى ،رستر  رس 

 55     ا  نبفى  ت يب اإلصرس رب  ره  1222
س  ليلت اإلصس سل  ف ق   كربر  رس فر     ص 
كل م  ات س رس   كربريرس   لرترقاتر رس  لرنرغرسفربرا 
 ف تنسم  مرستر رزيرس  نرسيرال ر   نرسيربا     كرقا ر رس 

  عل  رئر رس تريرنرب  س. اتباليسل اتقتح    غ قه
ات  تب تشيب  اتصرحرب  مرس لر رس   ي     فرترق  

س.  مرس  41اتح س ب ا  نتقا       يبم  ا،    يبم 
 سئضه  ت       فل  ي تضع     نطق  ارفرقال عرلرى 
ات التب اتحست ب تلف ق  .   بسف    األعرقاض 
األ تى تلققض ا  ن تلا ع  األعقاض اتر رس رترب 
اتقعق فب  م ل اتحقار  اترقرقنرفرعرب   مر   ر رنرهرس 
مشسكل م  اتيهسة اته قى )اإللهسل  اتغ ر رس (  
اتص او ف   عض األ، س   اتشعبر  ست ر ر  فرى 

مررس  ررعررض .ااتصرر ر  اترر ررفرر ررس  ات ررقيرر  تررلرر ررلررل
اتققبى فتق ز ا  ع م ارنفسو درجسل اترحرقار   
 الترطرسو األارضرسء كشرا طصرس رترهر   رسترقرقض 

فر رقرس  عرلرنرت  . التنسد ا طتى  تسئج فحب، طبسف رب
ات لطسل اتص ن ب    هس نفت ق طتى  لسئل اتربارسيرب  
طذ ط  اتققاف  اإل تسج ب اتص ن ب ت  يت  نشغ لهس طال 

% تال،تفسل  ع   ر   ات نب اتص رنر رب  12 ن ضب 
ت تي ت  ن تضع  ات لطب الت قاد  لسئل اتباسيب مر  

 .  ل ا   خق 
 

و ونصبوومبدق ومبن وصبمب ئبيبل»اإلوت ت  و«االوبببت
 سسق رةو بكت والمحم ل

رقر رلرب فر  اال رضرس  اتكن  ب ات ضط ب األرثربذك ر رب مل
 سل ل ب   ل ا  رئر رس ديرق األ رضرس صرقربئر رل 
عتقف تلقهضس  األارضرسا األرثربذكرس  نشرقف  اتقل
على  ب  اتلق سل األخ ق  تقصرا "مر  "    

كر رلرب  1اقي  ات يق     اتق سفب اتقتض  ب  ال م  
متق  ف  ط سر  طتى    األةمب ات س  ب اتت  نر ر  
اتطقي   اتت  نرترعرلر   رتر ربيرب  رضركرب اترهربانرا 
اتقحقبتب ن  اتض ء ف  اترترفرس ض إل رهرسءهرس عرلرى 
 رض اتباا   ،   ل ت  ن بيب اتشرضركرسل االر ر  

 ح ل اتقص ر  م   -ف  اتقنط ب اتقح طب  ست يق
اتق قر ا  يرترنرترهرى اتر  ترب  اتركرنر ر رب مر  ،رل 

 1212األةمررترر رر  خررالل اتررنررصررا األ ل مرر  
 اتيسري.

 
وقبتوب نو ودناسبة ومبن اوت ت والك ي ةوالكتث ليبكبيبة
األح الوالشخصية..والقصةوالكتملةوللقتو نوالذىو
ر تظيهوآالفواألقبتطوالعتلقينوفىوزرجبت وفبت بلبةو
وسمبتااو وعدمتودخلوالتشتسنوح لهوالعتموالختمس..

 فعلوالبتوتوس اويسوولحلواألزمة
 علنت اتكن  ب اتكسثبتر ركر رب فرى مصرق مرنر   يرسم 
ا ررتررهررسئررهررس مرر  درالررب م رربد  اررس ررب  األ،رربال 
اتش ص ب ترألارضرسا  رعر مرس دخرل اتر رس رب  عرسمره 
ات سمس على مبائ  مفأ بسل اتطبائا اتق تلفب  
مقس يعنى    ات س ب  جسهزا إلاقاره م  اتضرقترقرس  
 ع مس ا تهى اتق  ح ب  م  ن  ينه  طذ ير رصر  
مشق و ات س ب   س س تكل ارسئرفرب م ر رحر رب تر يرهرس 

  قائ  م تلفب نتعل   ق سئل اتز اج  اتطال 
كر را ظرهررقل  ةمررب األ،ربال اتشر ررصر ررب ترر   
األاضسا؟ نعبد مشكلب اس ب  األ،ربال اتشر رصر رب 

  ،   اصق اتضس س  رنربد  1228تألاضسا طتى اتعسم 
ات ست   لضسب اتطال  على لضض   ف ط هر  نرغر ر رق 

 4638اتقلب  علب اتز س   ع مس كس ت الئحرب عرسم 
نت ح  لضس  س ك  ق  تلطال   األمق ات   ن رضرل فرى 
 جبد آالف األاضسا اتعست    فرى ةيريرسل فرس رلرب 
ننظق ا سيسه  فى اترقرحرسكر  اترقرصرقيرب    رضرل 
 جبد اتكن  ب كطقف  ص ل فى ع بد اترزيريرسل 
اتق  ح ب يت ح تهس اترترحركر  فرى ا ر رب اترطرال   
 طص ار نصسريح تلز اج ات رس رى ترألارضرسا ،ر ر  
 صضحت اتكن  ب اقف  ص ل فى ع بد اتزييسل 

 اتق  ح ب يت ح تهس اتتحك  فى ا  ب اتطال 
 طص ار نصسريح تلز اج ات س ى تألاضرسا ... مرإذا 
فعل اتضس رس نربابرق   ترحرل مرعر رلرب األ،ربال 

 اتش ص ب اتتى  رثهس ع  للفه؟
  التص ر الئرحرب  ،ربال  ر رصر رب  1245عسم 

ج ي   ،ظ ت  قباف ب اتقيق  اتق    تلكن  ب من  
عسم     لعت  لضسب اتطال  ت   األرثربذكرس  
 ع مس كس ت م تصق  عرلرى "عرلرب اترز رس" اربال 
ات نبال اتعشق اتقسب ب   اعتضقل اتهريرق ترقر   
خقس لنبال لضض س تلز س اتقؤد  ترلرطرال   كر تري 
 قعت  لضس  س تف خ اتزييب مر   ر رنرهرس اإلصرس رب 
 سألمقاض    اإلتحسد    اتيرنرب   هرى األلرضرسب 
اتررتررى ترر  نرركرر  مشررقرربتررب مرر  اررضررل.. اتررقرريررلررس 
اإلكل قيكى هب اتقيلس اتكن ى اتق ت   أتفصل 
فى اتنزاعسل األلقيب  يرقرنرح نصرسريرح اترز اج 
 اتطال  تألاضسا ،ر ر  كرس  األ رضرس  ربال  لر را 

عرقر  ...   لنب م رت 32انطس م يبال  عنه ابال 
اتررضررس ررس نرربابررق   اترر ررس ررى  ررس ررس اإللرركررنرر ريررب 
  طقيقك اتركرقاة  اترقرقا ر رب  طترى ،رل  ةمرب 
األاضسا األرثبذكس اتعست  ر  فرى ةيريرسل فرس رلرب 
خسصب     ع ده  كض ق  اقر ن ر ر ر  اترقريرسترس 
اإلكل قيك ب طتى ميستس فقع رب ، رل اترقرنرسار  
اتيغقاف ب  يق   كل مريرلرس  ر رنرهرس  ،ر  اآل رسء 
األلسافب   ذتي تإللقاو فى اتنظق  ستقلفسل اترترى 
كس ت ن تغق  لنبال ابيلب   كل ثرالثرب  عربام 
يع   اتضس س رئ س ميلس االر رقرى   ع رسء ثرالثرب 
كهنب  اض ل  محسمى تكل منه  د ره فى ات  سيس 
األلقيب  ف س تلتشك ل اتي ي   فى اإللكرنر ريرب نر  
اخت سر األ ضس مقاس   ل ا  ضقا ات  قب  رئر ر رس 
تلقيلس اإلال قى تإللكن ريب  اتربجرب اترضرحرق   
  يال تأل ضس ث يبد ل ب    ل را  لرط اترير رز   
 ن  نع    األ ضس الطفس ب    ل ا  رضرس   ترفرشر   
رئ  س تلقيلس اإلال قى تلبجه ات ضل     يال تأل رضرس 
 سخبم   ل ا لبهسج   اخت سر األ ضس د مرسديرب  

 كتب ق    ل   رئ  س تلقيلس اإلالر رقرى  5 ل ا 
 سلتقات س  آل س   يال تأل ضرس  ربال  لر را ارنرطرس  
 اخت سر األ ضس كسرا   لر را  رنر رلرفرس ر رس رئر ر رس 
تلقيلس اإلال قى  أمقيكس   يرال ترأل رضرس لرقا ر رب  

 مطقا  تب    يلب 
مس مباا اتكن  ب اإل ي ل ب م  ات س رب ؟اترقريرسمر  

  1245اإل ي ل ب ا  صبنت فى منتصا يرب ر رب 
على رفض ات س ب  اتي ي   اتر    عر نره اترلريرنرب 
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القانونية للطلئلا ل لة ن األلوا االلواي الألل ل ليلة 
%ن 09لطمسيحيين اإلنليليلطليليلنن الغلسل لة الطل ل  

وفضط  الرجوع إلى القانوا الحإلى ال ادر علا  
ن عقب رفض الم وتيلن تلوعليلب بعل لا  2091

الئالقن وق رها عطى ت يير الدين والزنلا فلقل ن 
ورفض الزواج المدنى وكاا القانوا اليديد اللى  
رفضته الميامبن وعب بع لا  اللئلالق لل لملسلة 
بع ا ن وهى الزنان وت يير الديانلةن والل ليلا  بو 
بل رقة والهير وتعرضه لعقواة مقيدة لطلحلريلة بو 
المرضن بو إذا انقئب الزوجلاا علن السلملن ملب 
اعضهما..و ما موقف المغيسة الماثوليمية من هلىا 
القانوا؟ كان  المغيسة الماثوليمية قد توخلر  فلى 
إعالا موقل لهلا ملن اللقلانلوا بو تسلطليل  بلل ل ل  
ال اص اها والى  يئ ل  علطلى رعلايلاهلا اسل لب 
لاجتها لطتألوور مب الر اعة المغسية فى بل اتيلملاا 
ق   االقدا  علطلى تلطلخ الل لئلوة وهلو ملا للد  
اول ع ... وما هى ال ئوة التالية؟ من المغتظلر با 
تسط  الئوا ف المسيحية مألروع قانلوا االلواي 
الأل  ية لط رلماا اعد با يتل  ملراجلعلة نسل لتله 
الغها ية اعد انتهاء الماثوليخ من بل ل ل  الل لاص 

 اه .
 

البابا تواضررس  يسربرقربرف السرمريرر ا مرريركر  
 بالكاتدرائية..  

اعتق   قلداعلة الل لاالا تلواضلروي اللبلانل ن الاالا 
اإلعللمللغللدريللة واللئللريللرق الللمللرا ة الللمللرقسلليللةن 
جوناثاا كوهين ع ير الواليا  المتحدة اامريمية 
ف  القاهرةن االمقر ال ااوي االماتدرا ية المرقسليلة 
االع اعية. توت  الزيارة ا رض اللتلعلارون وذللخ 
ا للطلواليلا   امغاع ة توليه مغ  له الليلديلد عل ليلري
المتحدة اامريمية امل لر ورللب قلداعلة الل لاالا 
االس ير اليديد وتمغ  له ك  اللتلوفليل  فل  ملهلا  

 عمطه.
 

مجلس كنائس مصر يدعو لدراسة خطرة السر   
 فى الشرق ا سسط

بصدر ميطس كلغلا لس م لر اليلانلا ال ل لوص 
دراعة خلئلة السلال  فلى الأللرق ااوعل  اللتلى 
بعطغها الر يس ااملريلملى دونلاللد تلراملب وقلاي 
اا  رفي  جريشن المتحد  اإلعالمى المليلطلس 
كغا س م لر فلى اليلاا اللمليلطلس علن الل لئلة 
اامريمية المقترلة لتلحلقليل  السلال  فلى الأللرق 
ااوعل ن يلدعلو مليلطلس كلغلا لس م للر جلمليللب 
ااطللراو إلللى دراعللة اللل للئللة دراعللة مللتللونلليللة 
واعتئغاو الم اوضا  لطتوص  إلى عال  عادي و 
ا و شع يا مب دراعلة  تحقي  الدولة ال طسئيغية برضي
وضب مديغة القلدي علطلى بعلاي قلرارا  اامل  
المتحدة و القانوا الدولى وبصدر  م لر اليلانلا 
تعطيقا عطى مل لادرة اإلدارة ااملريلمليلة للتلسلويلة 
القضية ال طسئيغليلة ملب إعلرا ليل  وقلاي الل ليلاا  
"تقدّر جمهورية م ر العراية اليهود المتواِصطة 
ل   التى ت ىلها اإلدارة اامريمية ملن بجل  اللتلوص 
إلى عال  شام  وعادي لطقضية ال طسئليلغليلةن الملا 
ي سه  فى دع  االعتقرار واامن االألرق ااوع ن 

اإلعلرا ليلطلى وتلاالب  -ويغهى ال راع ال طسئيغى 
ال ياا  "هىان وتر  م ر بهمية الغظلر للمل لادرة 
ل   اإلدارة اامريمية من ملغلئلطل  بهلمليلة اللتلوص 
لتسوية القضية ال طلسلئليلغليلة الملا يلعليلد للطلأللعلب 
ال طسئيغى كام  للقلوقله اللملأللروعلة ملن خلالي 
إقامة دولته المستقطة ذا  السيادة عطلى ااراضلى 
ي للطلأللرعليلة اللدولليلة  ال طسئيغيلة اللملحلتلطلةن وفلقلا
ومقرراتها.. وبضاو الل ليلاا  "وملن ثل ن تلدعلو 
م ر الئرفيّن المعغييّن االدراعة المتونية لطلرييلة 
اامريمية لتحقليل  السلال ن واللوقلوو علطلى كل  
باللعللادهللان وفللتللح قللغللوا  الللحللوار العللتللئللغللاو 
اللمل لاوضلا  الرعلايلة بملريلمليلةن للئلر  رييلة 
الئرفيّن ال طسئيغى واإلعرا يطى إ اءهان من بج  
التوص  إلى ات اق يط ى تئطعا  وآملاي الأللعل ليّلن 
فى تحقي  السال  الألام  والعادي فليلملا اليلغلهلملان 

 ويؤد  إلى إقامة الدولة ال طسئيغية المستقطة. 
  

من دير ا نبا بيشوي.. اللواء محمود شعراسي : 
السيس  يربرابرط ترطرويرر مسرار رارلرة الرعرائرلرة 

   -المقدسة 
بكلد اللطلواء ملحلملود شللعلراوين و يلر اللتلغلمليللة 
المحطيةن با الر يس ع دال تا  السيس  واللدكلتلور 
م ئ   مداول ن ر يس الو راءن يتاالعلاا كلافلة 
ت اصي  تئوير مسار العا طة المقدعة لتىلي  كلافلة 
المعوقا  بو التحلديلا  الل لاصلة الاالنلتلهلاء ملن 

محافظا  وقاي شعراوي إا  8تيهيز المسار ف  
المسار يعد من بك ر المسارا  الديغية المقدعة ف  

كليلطلو ملتلرن  0099العال ن وت   مسالتله إللى 
ي إلى اا الدولة الملافلة و اراتلهلا واجلهلزتلهلا  الفتا
المعغية تتعاوا لالنتهاء من هىا المسار نظراي ليلتل  
افتتا  المرلطة االول  مغهن يونيو المق   جاء ذلخ 

خالي  يارته والطواء هألا  بمغةن محافظ ال حيرةن 
دير اان ا ايألوي ف  وادي الغلئلروا الملحلافلظلة 
ال حيرةن والىي يألم  عددا من اللملواقلب ااثلريلة 

بديلرة  4ضمن مسار العا طة المقدعةن وتتمب  ف  
اواد  الغئروا بضاو شعراوي با رلطة العا طة 
المقدعة تحم  الل ليلر للمل لرن وهلغلاق ملاليليلن 
السيا  ادوي العال  يرغ وا ف   يارة هىا المسار 
وقضاء بوقا  طويطة فليله الاعلتل لار با اللرللطلة 

 رولانية وتبقي ية وعالجية وديغية.
وبكد الو ير الترا  وتقدير القيادة السياعية لط لاالا 
تواضروي البان ن اااا االعلملغلدريلة والئلريلرق 
المرا ة المرقسيةن نظراي لح ه الألديد لهىا الوطنن 
ي  بلتر  وبقدر ال ااا تواضروي جديان فلهلو  مضي ا

 ش  ية وطغية
 

السيس  يوجه بإعادة من يرغب من المصريريرن 
 المقيمين ف  "سسهان" الصينية

بعطن ميطس الو راءن الليلو ن با اللر ليلس عل لد  
ال تا  السيس  وجه ااتل لاذ اإلجلراءا  اللال ملة 
لعودة من يرغب من الم لريليلن اللملقليلمليلن فل  
ملديلغلة "ووهلاا"ال ليلغليلةن وذللخ العلد ملغلاقللش 
الميطس اإلجراءا  التغ يىية لعودته  ف  اجتلملاع 

وصر  المستألار نادر علعلدن اللملتلحلد    بمس. 
الللرعللملل  اللاعلل  ر للاعللة ملليللطللس الللو راءن اللوا 
الللدكللتللور م للئلل للى مللداللوللل ن ر لليللس ملليللطللس 
اللو راءن واصل  ملب السلل ليلر الللدكلتلور ملحلمللد 
ال درين ع ير م ر ف  ال ليلنن اللىي خلاطلب 
لوافلقلة  الس طئا  ال يغيةن ول   مغه  علطلى اللم 
عطى ترتيب عودة ملن يلرغلب ملن اللمل لريليلن 

ووجله ر ليلس   المقيمين ف  ملديلغلة "ووهلاا". 
الو راء الألمر لطسطئا  ال يغية عطى اللملوافلقلة 
والتعاوا وما تقدمه من تيسيرا  لترتي لا  علودة 
من يرغب من الم ريينن وتعاونه  اللملامل  فل  
هىا اإلطارن كما عل لر علن دعل  م لر لليلهلود 
جمهورية ال ين الألع ية ف  دفاعهلا علن اللعلالل  

وبضلاو اللملتلحلد    ف  مواجهة هىا ال يروي. 
الرعمل  للر لاعلة مليلطلس اللو راءن با ر ليلس 
الو راء كطف و ارة الئيلراا اللملدنل  التليلهليلز 
طا رة خاصة لغق  ملن يلرغلب فل  اللعلودة إللى 
برض الللوطللنن والللتللغللسليلل  مللب و ارة ال للحللة 
والسماا إلرعاي فري  ط   مليلهلز علطلى ملتلن 
كلا ن ملب اتل لاذ  الئا رة ال اصةن لم ال ة اللر 
كللافللة إجللراءا  مللمللافللحللة الللعللدو  عللطللى مللتللن 

ي   الئا رة.  وعقد ر يس ميطس الو راء اجلتلملاعلا
مب الدكتورة هالة  ايدن و يلرة ال لحلةن الليلو ن 
ي  الت  بكد  بنه يت  تليلهليلز لليلر صلحل  للالليلا
العتيعا  المواطغين اللمل لريليلن اللعلا لديلن ملن 
مديغة "ووهاا" ال يغيلةن وجلمليلب اللملتلعلاملطليلن 
معه ن مب إمداد الحير ال ح  ايمليلب ااجلهلزة 
والللمللسللتللطللزمللا  الللئلل لليللةن وااطللقلل  الللئلل لليللة 
المت   ةن وكىا ااطق  اإلدارية وال دميةن ملب 
 ات اذ اإلجراءا  الطوجستية الال مة لتوفير عل ل 

 
سكرتير المبنيح البابا شنودة ضيف نهضة ا نبرا 

 انطونيو  با قصر
قام  كغيسة اان ا انئونيوي االغهضلة اللرولليلة 
السغوية تح  رعاية اان ا يوعا  ااعقلف اللعلا  
لألق ر واعتضاف  الغهضلة اللرولليلة اللراهلب 
القمص اولس اان ا ايألو  عمرتير المتغيح مبطث 
الرلما  قداعة ال ااا شغودة البالث فل  اللغلهلضلة 
ليطقى كطملة رولليلة وعل  اللملئلا  ملن ااقل لاط 
ي الساعة  اااق ر .    وت دب الغهضة الرولية يوميا
السادعة مسلاءاي وتلتلضلملن رفلب الل ل لور والاقلة 
م لتلارة ملن اللتلرانليل  اللرولليلة لل لريل  اعلملو 

 ااأليوي ث  كطمة رولية
 

ألف خ ل الربيط.. توقعات ببوغرف  611يصيب  
 كورسنا ف  العالم 

عرض  فضا ية اللعلراليلة تلقلريلرا علن انلتلأللار 
فيروي كورونا ف  االد العال  اللىي انلتلأللر ملغلى 
بيا  قطيطة ا طدة ووهاا ال يغية واصا  عدد ك يلر 

 من ال يغيين وتسط  إلى خارج ال الد.
وبوضح التقرير با وااء كورونا الممليل  اجلتلا  

إصااة آخرها ف   299دولة مسيال بكبر من  11
ايئاليا والهغد مما بثار قطقا دوليا وبعطغ  ملغلظلملة 

 ال حة العالمية لالة الئوارئ.
وبشار التقرير إل  توقب مراكز احلث علطلمليلة با 

 29بلف ش ص خالي اي 19يئاي ال يروي نحو 
بيا  المق طة فيما ي طل  ذروة انلتلأللار  فل  اللراليلب 

 بلف ش ص. 299ليئاي نحو 
وبعطغ  مغظمة ال حة العالمية با ت أل  فيلروي 
كورونا ف  ال ينن الىي بود  احياة ما يزيد عن 

دوللةن  28ش ص هغاق وانتألر إللى نلحلو  199
 يألم  لاليا لالة طوارئ صحية عامة

 
 

رد "بيف جيبس" على ارتباط ابنبره برالرمرصرر  
 نايف نصار

ع ر المطياردير اامريملى اليل  جليلتلس صلاللب 
شركة مايمروعوف ن عن ععادته اإعالا خئواة 
ااغته جيغي ر كاثرين عطى ال اري الم لر  نلايل  
ن ارن ليث عط  عطى صورة ارت لاطلهلملا اللتلى 
نألرتها ااغته ع ر لسلاالهلا الملوقلب "إنسلتليلرا " 
قللا للال "بشللعللر اسللعللادة غللامللرة ملل للروق نللايلل  
وجيغ ر"ن واالمب  هغوتهما  وجته مطيلغلدا جليلتلس 
وبعطغ  ااغة المطيارديلر ااملريلملى اليل  جليلتلس 
جيغي ر كاثرين علن ملوافلقلتلهلا علطلى خلئلوالتلهلا 
لط اري الم ر  نلايل  ن لارن العلد ق لة للب 

ن لليلث 1922طويطة جمع  ايغلهلملان ملغلى علا  
كت   ع ر لسااها عطى إنستيرا  "نلايل  ن لارن 
ا خالي عئطة نلهلايلة  بن  فريد.. لقد اجتحتغى تمامي
ااع وع الماضيةن ال بعتئيب االنلتلظلار للقلضلاء 
اقية لياتغا فى التعط  والضحخ والمح ة معيان نلعل  
مطيوا مرة".ونألر ناي  صورته مب جيغي ر وعط  
"قال  نع .. بشعر اونغى بعلعلد رجل  فلى اللعلالل  
اآلا. جين بن  ك  ما يممن با بت يطه.. وبكبر من 
ذلخ امبير...ال يممغغى االنتظار لتى نستملر ملعيلا 
خالي هى  الرلطلة اللتلى يلئلطل  علطليلهلا اللحليلاةن 
وا ساطة ال يممغغلى با بتل ليل  نل لسلى الدونلخ.. 
بل خ بكبر مما تت يطينن وبشلملرق علطلى جلعلطلخ 
تألعر ك  يو  وكونه لط  للى الدب  ق لة اللحلب 
ايغهما من ع اقا  ع ور اللحلواجلز الالل ليل  فلى 
ااريسن والتى تألارق اها جيغي لرن لليلث يلطلتلقلى 
البلغلا لى األلمل  دا ل  علطلى هلاملش هلىا اللحلد  
الللريللاضللى يألللار إلللى بنلله ق للة لللب اللل للاري 
الم ر  ناي  ن ارن وجيغي ر االغلة اللملطليلارديلر 
اليل  جليلتللسن بخلى  لليللزا كل ليلرا ملن اهلتلمللا  
المتاالعليلن اللمل لريليلن واللعلر ن علطلى ملواقلب 
التواص  االجتماعىن العيما با اللبلغلا لى  لهلرا 
خللالي اللل للتللرة الللمللاضلليللة األللملل  مللطلل لل  عللطللى 
"إنستيرا "ن ا الو  يارتهما لألهراما ن ليلث 
ع   وبا نألر ناي  ن ارن نألر صلورة تليلملعله 
ا ديقته جيغي ر ااغة المطياردير اي  جيتسن وذللخ 
امغاع ة "ال النتينن ليث  هر  جليلغليل لر وهلى 
تق طهن وعط  عطى ال ورة قا ال "عيد لب علعليلد 
كلل  عللا " وكللانلل  جلليللغلليلل للر اخللتللار   يللاتللهللا 
لألهراما  مب صديلقلهلا اللمل لر ن واللدة ملن 

ن وذللخ لسل لملا 1928بجم  لحظاتها فى اللعلا  
نألر  ع ر لسااها علطلى انسلتليلرا ن فلى الدايلة 

 العا  اليديد.
 

المنان هانرى رمر   ير لر ل ارمرف راعرى مصرر 
 بأمريكا لدعم فقراء مصر

بشاد الل لغلاا هلانلى رملز  
صالب االاتسامة السلاللرة 
اللاللليللاللليللا  الللملل للريللة 
اال ارج نظراي لميهلوداتلهل  
ومألللاركلللاتلللهللل  فلللى دعللل  
اللل للقللراء ت الللمللحللتللاجلليللن 
والمرضى فى م ر وذللخ 

فى جو من السعادة والمر  خالي للقلا له الليلالليلة 
الم رية اح   مؤعلسلة راعلى م لر للطلتلغلمليلة 
اوالية نيو جيرع  اامريمية تح  رعاية عل ليلر 
العئاء الم ر  المستألار بمليلر رملزي ر ليلس 
محممة اعتئغاو وجغايلا  اإلعلملغلدريلة ور ليلس 
ميطس اامغاء ت ومألاركة الدكتور إيها  رملز  
احضور عدد ك ير من اعضاء اليالية المل لريلة 

فرد اليلغلهل  وفلد ملن  ٠99يقدر عدده  اوكبر من 
اعضاء القغ طيه الم رية وعدد من الأل  يلا  
العامة .   وقد قد  المستألار بمير رملز  الأللملر 
العضاء اليالية اللمل لريلة اللتلى قلدمل  اللدعل  
المام  فى الغهوض ا دمة المرضى والمحتاجيلن 
اثغاء لديبة عن اخر المألروعا  التى قام  الهلا 
مؤعسة راعى م ر ل دمة ودع  ال قراء وكي يلة 
تغ يىها ومغها المستأل يا  المتغقطة .   ومن المقرر  
اا يقا  االلت اال  السغوية ااول  لراعلى م لر  

 2٠و 20ااعتراليا فى مط ورا وعليلدنلى يلوملى 
ف راير المق   احضور ال غاا الم ير بلمد للطلملى 
 وراعى التغوير فى م ر الدكتور خالد مغت ر .    

  
البابا تواضرس : نسعد بالبواصرف مرط كرنرائرس 

 العالم
اعللتللقلل لل  قللداعللة 
ال ااا تلواضلروي 
اللللبلللانللل ن الللاالللا 
اإلعللللمللللغللللدريللللةن 
والللللللئلللللللريلللللللرق 
اللللللللللللللملللللللللللللرا ة 

المرقسيةن االمقر ال ااوي االقاهرةن نيافة ااعلقلف 
جوريان بعقف ديڤان ونيافة ااعلقلف عل لاعلتليلاان 
بعقف عالتيغان وثالثة من اآلااء المهغة االملغليلسلة 
الرومانية اارثلوذكسليلةن وذللخ خلالي  يلارتلهل  

م ر وبعر  قداعة الل لاالان خلالي اللطلقلاءن علن 
ترلي ه اضيوفهن متمغييا له   يارة م رلة لمل لر 
الت  ه  جزء من ااراض  المقدعة الت   ارهلا 
السيد المسيح وبضاو قداعته  المغيلسلة اللقل لئليلة 
ت تح قط ها من بج  هى  الزيارة العلزيلزةن وتسلعلد 
االتواص  مب ك  كغا س العال  كلملا طلطلب الل لاالا 
تواضروي البان  من الوفد الرومان  نق  تحيلاتله 
ومح ته لل ل لئلة الل لئلريلرق دانليلاين الئلريلرق 
المغيسة الرومانية اارثوذكسية ملن جلانل لهل  قلد  
الضلليللوو الألللمللر لللقللداعللة اللل للااللا عللطللى للل للاوة 
االعتق اي ولسن الضيافة ف  كل  ااملاكلن اللتل  
 اروهان معراين عن إعياالهل  الأللديلد الااديلرة 
الق ئيةن والت  شعروا فيها االرولانيلة اللمل ليلرةن 
مأليرين إلى بنها اح  مغألو الره لغلة فل  اللعلالل ن 
كما ع لروا علن انل لهلارهل  المل  ااملاكلن اللتل  
 اروها ف  م ر لضر الطقاء القس مليلغلا تلملالن 
 كاهن المغيسة الق ئية اارثوذكسية ف  رومانيا.

 
فيديوهات ساخرة من رجرال الرديرن الرمرسريرحر  

 سمطالب بضبط الشابين
تداوي رواد مواقب التواصل  االجلتلملاعل  فليلديلو 
لألااين يسل لراا ملن رجلاي اللديلن اللملسليلحل ن 
و هر الألاااا اال يديوها  المتداولة يرتدياا  ي 
الره اا ويغئقاا اع ارا  خادشة لطحياء واللقليلا  
احركا  وإيماءا  غير مستح ة واعلتلغلملر رواد 
ال يس وق هىا ال يديو مئال ين اإلقاء الق لض علطلى 
الألااين اتهمة ا دراء ااديلاا كلملا يلحلد  لليلن 
تغتألر فيديوها  ش يهة لطس رية من رجاي اللديلن 

 اإلعالم 
  

الطيران: االشبباه فى االبين سع ل المرصرريريرن 
 يوًما  61العائدين من الصين 

قاي محمد مغارن و ير الئيراا المدنىن إنه وفلقيلا 
لتوجيها  الر يس ع د ال تا  السيسى ن والتغسيل  
اللملاملل  الليلن و ارة اللئلليلراا اللمللدنلى وو ارة 
ال حة لعودة الم ريين المتواجدين فى ال ليلنن 
تقرر عزي الركا  وطاق  الئا رة فور وصوللهل  

يلوملا للطلتلوكلد ملن علالملتلهل   24ارض الوطن 
واضاو و ير اللئليلراا اللملدنلىن فلى ملداخلطلة 
هللاتلل لليللة عللطللى فضللا لليللة " اكسللتللرا نلليللو "ن با 
السطئلا  ال ليلغليلة اشلتل لهل  فل  للاللتليلن ملن 
الم ريين اال ينن ليث كانا م اايلن الارتل لاع 
درجا  الحرارة ورفضل  السلطلئلا  ال ليلغليلة 
ا إلى با الئا رة عت   م ر فى  ع رهمان مأليري

ا وتلاالب با كل  اللملئلارا   2تما  الساعة   هلري
لا بنله تل   جاهزة العتق اي اللمل لريليلنن ملوضلحي
تيهيز مماا االقامة للطلمل لريليلن اللعلا لديلن ملن 
ال ين امافة الوعا   الترفيهية والئعا  والألرا  
وكافة وعا   الرالة وبوضح با و ارة ال لحلة 
درا  الئاق  علطلى كليل ليلة اللتلعلامل  ملب ركلا  

بطل لاء الاللئلا لرة  ٠الئا رةن مضيل يلا با هلغلاق 
لطتعام  ملب ا  للاللة اشلتل لا  اليلن اللمل لريليلن 

 العا دين من ووهاا ال يغيغة 
 

أطنان من المسبل مات الروقرائريرة..  61الصحة: 
 هدية مصر للشعب الصين 

 29بعطغ  و ارة ال حة والسلملاا علن إرعلاي 
بطغاا من المستطلزملا  اللوقلا ليلة كلهلديلة م لر 
لطألعب ال يغ  عطى متلن اللئلا لرة اللتل  علتلقل  
اللملواطلغلليلن الللمل لريلليلن الللقلادمليللن ملن ملديلغللة 

ال يغيةن وذلخ لدع  الألعلب ال ليلغل ن ” ووهاا“ 
ف  إطار عم  وتراا  العلالقلا  وتلعلزيلز عل ل  
التعاوا اين ال طدين لمواجهلة فليلروي اللملورونلا 

 المستيد.
وبوضح الدكتور خلاللد مليلاهلد مسلتلأللار و يلر 
ال لحللة والسللمللاا لألللئللوا االعللال  والللمللتللحللد  
الرعم  لطو ارةن با الدع  يألمل  اللملسلتلطلزملا  
الللوقللا لليللة الللتلل  يللحللتللاجللهللا بي مللواطللن التلل للاع 

الماعما  والمئلهلرا  “ اإلجراءا  الوقا ية مب  
ا إللى با اللدكلتلورة هلاللة  ايلد ”المحولية ن مأليري

لا ملن م لر  وجه  اإرعاي تلطلخ الأللحلغلة دعلمي
لطألعب ال يغ  لمساعدة المواطغين ال يغيلن فل  
اإلجراءا  الوقا ية لطت دي لل ليلروي اللملورونلا 
المستيد. وف  ذا  السليلاق بكلد مليلاهلد تلوافلر 
م زوا اعتراتيي  كاو من المستطزما  الئ ليلة 
والوقا ية الال مة ل ئة التومين الئ ل  للطلتل لدي 

 ل يروي المورونا ومغب دخوله ال الد.
 

سفد القوات البحرية باإلسكندرية يهنرىء قرداسرة 
 الباباتواضرس  بالعيد

اعتق   قداعة ال لاالا تلواضلروي اللبلانل  صل لا   
امقر ال ئريركية ااإلعمغدريةن ال ري  بلمد خاللد 
قا د القوا  ال حريةن والطواء بركاا لر  بشرو 
عئوة ر يس بركاا اللقلوا  الل لحلريلةن واللطلواء 
احري وليد شطتو  ر يس شع ة التغظيل  واإلدارة 
والطواء محمد بلمد مساعد قا د القوا  الل لحلريلةن 
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واللواء طارق  دايلاا دارااي داردايد اة ا ا ايق ا  
البحر ا   ودايا ا  اي داتارااو الالاواو الاباحار ا  
برة   يق    حتث ديم الوفي العاكا ارل الاةا ا ا ا  
لليا ةه بعتي الغطرس المجتي. وأوضح الاماةاحاي  
الر ما لل  تك   فا بتار  لاه أ اه حاار الالالارء 
أصحرب ال ترف  األ بر برفلا األ لف العرم ل ا اراا  
دطرع الم ةزه  واأل ابار ال اوق او  األ الاف الاعارم 
ل  را  دطرع غرب اة   يق    واأل بر هار اتا ار 
األ لف العرم ل  را  دطارع رار  اة ا ا ايق ا   
واأل بر  رو روس األ لف العرم والمشار  دالا  
أا رد اللي   األ بر تو رس بكوهرج والاطاطارطابا  
واللي   األ بر  و   األ وا برلعلماتاي والالاي ا  
األ بر بلطر برلططرطب   واللمص أبرآم ال تل وكتل 
البطر ركت  برة   يق   وديا  اي اببارء كا ا ا  

 اة   يق  
 

اكتشفه مغامر بالصدفة.. تفاصيل العثعرععل  ع ع  
كهف أثعر  فعس نعيعيعا    ع  

  ام ق.م 0055نقعشا ميذ 
فااا الطاارق  شااروع تااو ااتاا  
الاا االااور البااطاار اا  بااجاا ااوب 

 ت رء  ا ةا اا الاباعاثا  األ ار ا  الاةارباعا  لاو اقد 
الكترح  واب رق   ي تو ت   لاور أ ار ا   الاو ا  
دثر دلت ر ب  ف أ ارل  الال دالا  باعاي حاوالاا 

كام 06كم جا اوب رار   اراباتاد الاطارام  و06
رمرل  اي ا ا   ار اا كارتار اي ووضاح الايكاةاوق 
 بطف  و  رل األ تي العرم لالاماجالا  األدالا  
لآل رق  أ  ال  ف  وجي بم طل  صعب  الةارق   
تكم  الزقا تج  وهو  ي الاحاجار الار الا   ابالا  

م  ودارضاه  0,3م  واقتافارع 0دملاه حاوالا  
 ةر أ و عي األول  ي  وده الذل  ةام الا اشاف 22

د ه بم طل  ج وب  ت رء  حتث تم العاثاوق دالاتاه 
بمحض البيف  ب رء دل  الخطارق أحاي  اغار ارل 
البحراء بج وب  تا ارء وأرارق الايكاةاوق أ اماي 
دشمرول قات  دطرع اب رق المبر   بارلاو اقد  
الل  أ  ال  ف الم ةشف  حةوى دل  الاعاي اي  اي 
ال لور الامالاو ا  باعااا ار دالا   الاف الا ا اف 
وبعا ر ابخر دل  ال ةل الحجر   الاماةاكارداطا  
دل  أقضت  ال  ف كمر دثرو البعث  أ ار ااخل 
ال  ف دل  كمترو كبترد  ي فاوو الحتاوا ارو 
الةا تشتر الل  ال ةطيا ه كملجأ لالابايو والامارراتا  
للحمر ا   اي األ اطارق والاعاواصاف والابارا فاا 
دبوق الحل  و اي جار اباه دارل الايكاةاوق هشارم 
حكتي  ي ر درم   طل  آ رق رمرل  ت رء وقااتا  
البعث  األ ر    ال  ال لور الم ةشف  تبوق العي اي 
 ي الم رظر المة ود  والةا تارجال اللا  دباوق 
 طةلف   تم تلكتم ر اللا  دايا  اي الاماجاماودارو 
لةشمل المجمود  االول   ر و   دل  أديم طبل  
 ي  لف ال  ف وها تعةبر األديم بحتاث  اما اي 

آال   06اللا   3366تأق ط ر  بيات ر لفةارد  اي 
درم دبل المتوا وأضر : "تةمتز برلالاو  األحامار 
الياكي ودلت ر   رظر لحتوا رو  اثال الاحامارق أو 
بغل  وتةمتز برلة ر   ف  جكم الحتوا ارو دا ا  
برد  الم رظر  كمر  م ي تمتتز خاماكا  حاتاوا ارو 
 ي  ف  العبر دل  الكلف ف   يخال الاماأوى  
ر  جمود   ي ال افاو  ابا اتا   ار او ا   وأ ا 
دل  الكلف و جمود  أخرى دالا  صاطارد فا  
و د ال  ف والةا تعر  بر م. أ ار الاماجاماودا  
الثر ت    رجح أ  ر ترجل للعبر ال حر   وتةمتاز 
بم رظر  تياو  اللا  جار ان  ا ارظار حاتاوا ارو. 
والمجمود  الثرلث  واألخترد  قبمر ترجل لعبوق 
 ر بعي المتوا حتث تبوق أراطارف فا  هاواج 

وأضر  ا. هشارم حكاتاي   Hand printsجمل.
أ  البعث   و  تكة امال ادامارلا ار  وجارق  كاح 
الم طل  برل ر ل  الفةر الل  أ  البعث  بيأو أدمرل ار 
بج وب  ت رء خول العرم المرضا حتث تم تو تا  

 ."ديا  ي الوا ر  بم طل   رابتد الطرام 
 

البابا: وثيقة األم  المتحدة لقيد العمعرأة بعالع وا  
 تفكك المجتمع

َدل  البربر تواضروس الثر ا  باربار اة ا ا ايق ا   
بطر رك ال را د المردكاتا   دالاا و اتالا  األ  ام 
المةَحيد لةَحر ر المرأد الةا ت عةبر أ   واج الَمرأد 
: ال  هذه الو تالا  تَاعامال َدالا   هو دتي دلت ر  دراو 
ر أ  هللا كو  أول أ رد  جةمعرو   وضح  تَف تك الم 
دلا األقض لطل  البشر دي طر   أام وحاواء  
فَ تف  َةحي و  دي فِ رد الَزواج والَحمال َكالاتاي.. 

وأكي " تواضروس"  فا تبر حرو له  أ ِ ف رد 
هذه الَو تل   وع  ي أ واع الشاذو  فاا الاةَافا اتار  
ا اللا  أ  بَاعاض اِلايول ودَاعاا دالا  َهاذه  شتر    
الَو تل   أ ر ِ بر لَم ت ودل َدلت ر َحةا األ   الفاةارَ 
بمر ال تواف  دل  َهذه الا  اباوف  الا أ  ِ بر ق 
وأضاار  باارباار اة اا اا اايق اا  بااطاار اارك الاا اارا د 
طاةالافا   المردكت   أ  ه  رك َكلمرو لَ ر وج   ظر   
اكاةاوَى اة كار اا   انكاي ا أ  وَظاتافاةا ار  َدلا الام 
كاارِجاارل ا ااي هااو لااطااي اا  اة كاار  داالااَا وَجااه 

 !!الط بوف.
 

نعيعانعس ”  صاحب ألفع معيعصعب”.. نجيب ق دس
  صل إليه مصر  بأنتراليا

اليكةوق  اجاتان دالايس أحاي أبار  الشاطاباتارو 
المبر   الم ارجارد بارلالارقد األ اةارالاتا   حالا  
العي ي  اي الا اجارحارو 
واة اااجااار او خاااول 
دمله باجا ار الشارطا  
األ ةرالت  دالا   اياق 

دار ار  تاطاباص  03
فا  ا ارفاحا  الاجارااام 
الج ارااتا   راغال دايا 
 ي الم رصن اللترا   برلشرط  األ اةارالاتا   كار  
أخرهر  كرديا  لو  ر ااخلاتا  وال ا   اتاو  ارو  

 ا اواو لاتاباباح صارحان أدالا   06و لز لميد 
  بن  تر ا وصل اللته  بارل بار اةارالاتار   
دتي قاتكر  لجا ار   ا ارفاحا  الافاكارا لايى األ ام 
المةحيد وقاتاكار لافار ا  الاةاحالاتالارو الاماةاعالالا  
برةقهرب دل   كةوى العرلم و   ر أغةترل قات  
الو قاء اللب ر ا قفت  الحر رل  دتاراد الاةاحالاتا  

رطبر  فا حرا  اطو  ال رق دالا   30فا  لةل 
 كجيل  تو  ل يا   قات  فر   العامال الاما الاف 
 ي األ م الماةاحايد فاا الاةاحالاتا  بارلا اشاف داي 

 2600األ لح  ال تمترات  بكوق ر فا الفةارد  اي 
  راارقك فااا الداراد تاا ااظااتاام و اقد  260٢اللا  

الشرط  العرادت  بعي  لوط  ظرم صيام حكاتاي   
حبل دل  العي ي  ي األو م  وال تررتي ت ار امار  
له  ي العي ي  ي قوؤ رء اليول والاو قاء    ارل 
اليكةوقاد الفطر    ي جر ع  غارب  اتاي اا فاا 
 بةمبر المرضا و عمل حرلتر  ل   اظاما  كاراو  
ق زوقت  لم رفح  الفكرا وغكاتال األ اوال فاا 
أ ةرالتر.. دابار الايكاةاوق دالايس فاطار الاجارلاتا  
المبر   واأل ةرالتو  دي  يى حباه واداةازا ه 
لموط ه األصلا   جاذوقه الامابار ا  وكا اتاكاةاه 
اللبطت  وا اةاعايااه با ال  اروق تالاي ام خاباراتاه 
وخي رته الل   بر برلعي ي  ي المجرالو المةعلالا  
برأل ي   ااٍلقهرب والفكرا وغتارهار حارل طالاباا 
  ه الح و   المبر    جرء  لك خول للارااه  ال 
اليكةوق دفا رحرت  ضمي بر ر جه راطاباتارو 
 ات   الةا تلاي اه دا ارد أغارباا أ اةارالاتار  كامار 
درض دالايس أهام  كار ارتاه  ا اذ هاجارتاه اللا  

فا دمار الاثار اتا  دشار  ال  0١0١أ ةرالتر درم 
أ رته وكتف واجه تحاي ارو الاحاتارد األ اةارالاتا  
الجي يد   واصل  جرحه واقا ةه الاماكاةامارد فاا 
دمله حة  وصل الل   ركز  ر و  برليول   كمار 
أدلي الكتي دليس دي  عراتاه باةالاي ام  اي الاعاو  
والمكرديد ل رف  المبر تاي وأداارء الاجارلاتارو 
األخرى الذ ي  رغبو  براللةحر  بج ر  الشارطا  

  ي ربرب الجتلتي الثرلث والرابل 
 

 لئيس وزلا  بر طانيا  ستقبل السيسس فس ليدن 
ا ااةاالااباال قاااتاا  الااو قاء 
الااابااار اااطااار ااا  باااوق ااا  
جااو كااو  بااماالاار  ااجاالاا  
الاااو قاء الااابااار اااطااار اااا 
بياو ت ج  ةر ا  الرااتا  

 .دبيالفةرح الكتكا
وا طللا  برحثرو الرات  دابايالافاةارح الكاتاكاا  
وقات  الو قاء البر طار ا  باوق ا  جاو كاو   
بملر  جل  الو قاء البر طر ا بياو ت ج  ةار اا 
بل ي   لبحث  ابال تاعاز از الاعاودارو الاثا ارااتا . 
والاالااااار اار اةداالااتاامااتاا  والاايولااتاا   او االهااةااماارم 
المشةرك و ي الملرق  أ   ة رول الرات  الكتكا 
خول  برحثرته  ال قااتا  الاو قاء الابار اطار ا  
"جو كو "   بل تعز ز العودرو الث رات  فا كال 
المجرالو االدةبرا   والةجرق ا  واال اةاثامارق ا   
برةضرف  الل  ديا  ي اللار ر اةدلتمت  والايولاتا  
 او االهةمرم المشةرك  وتطوقاو األوضارع فاا 
لتبتر وج اوا  ا ارفاحا  اةقهارب والاةاطار  فاا 

 الم طل .. 
  

د ر القد سة دميانة بالبرال  شاهد     الرحع عة 
 المقدنة.. 

 حةفا األدبرط هذه األ رم بذكرى ا ةش را اللاي كا  
ا تر    والةا  طل  ا م ر دل  العي ي  ي األا رد 

اللبطت   ى الم ر ا  الاةارق اطاتا  والاطاباوصاتا   
ولعل ا ر اللي ك  ا تر   هو أحي أهم هذه األا رد. 
أ شئ هذا الي ر فا اللر  الرابل الاماتاوال حاتاي 
جرءو اة براطوقد هتاو ا  اللا  باراقل بالالارس 
ورتيو  لبرد خرص  برللي ك  ا تر   واألقباعاتاي 
دذقاء  كمر رتيو كا اتاكا  دالا  هاذه الامالابارد  

 وار ا دل   ي البربر الل ك يقوس الةر ل دشر 
ولم  ظل الب تر  كمر هو ول ي تم الدراد ب رء الاي ار 

 اي  60فا د ي البربر خراتال األول الاباطار ارك 
ا  بربرواو الا ا اتاكا  الالاباطاتا  األق او ككاتا  ا ار 

فابارا ار  26للراهبرو فا أول جلك  له فاا  اوم 
م  ودي وصل ديا الراهبرو ااخال الاي ار  0١9١

قاهب  وطرلب  و طةالاف هاذا الاي ار داي  ٢6 حو 
غتره ف و له خبوصت   كب  الل    ر ه الماةاماتاز 
 و الطبوصت  فا الةرق خ اللباطاا والاذل را اي 
ال ثتر دي قحل  "العرال  الامالاي ا "  فاا  بار 
أ  رء تواجيهم فا   طل  اليلةر برلةحاي اي باما اطالا  
البراقل وتكمت  هذه الم طل   رجل الل  أ  أجزاء 
كبترد  ي هذه الم طل  كر ا أقاضا باوق خارلاتا  
 ي الزقاد  وبعااا ار أقاضاا  ا اطافااا  داي 
 كةوى البحر وكر ا تغمرهار الاماتاره وتا اكاوهار 
ار كالامار اداةارباا  اي  ال برترو المرااتا  وخباوص 

 بحترد البرل  
فع ي ر جرءو الاعاراالا  الامالاي ا  لامابار   ارو 
بم طل  البرل  حتي أتا  ي   طل   م وا   طل  
البراقل الةا أُق لا فت ار ا ارء الالاي كا  ا اتار ا  
واألقبعتي دذقاء  وللاي تالاي  اا هاذه الاما اطالا  
وتبرقكا ب ذه الز رقد ور ي اللر  الرابل الز رقد 
المبرقك  للعاراالا  الامالاي ا   وجارء ال شارء الاي ار 
بحرى  ي    الزدفرا   الةا كر ا بمثرب  درصما  
لم طل  البرل  وب ر كر   أ لافا    ا اي فاتا ار 
واليا اللي ك  وكر  واليهر  رد  هو الحركم دلتاه 
 ذكر أ  اللي ك  ا تر   هاا واحايد  اي داي كارو 
اللرو  األول  فا المكتحت  اقتبد ا م ر بالابا  
األقبعتي دذقاء وُوليو  ي أبو ي  كتحتتي تلتتي 
وكر  والايهار هاو  اردا  والات ار دالا  الابارلا  
والزدفرا  وكر ا وحتيد واليهر ودا اي ار بالاغاا 
دااماا اار األول فااا ا اار الاامااتااماا  جاا ااوب  ااي اا اا  
الزدفرا  وأدرم ل ر واليهر  أاب  فارخارد لالافالاراء 
لميد  و   أ رم. ود اي ار أتاماا دار ا ار الاطار ا  
دشر أقاا أ   زوج ر فرفاا وأدلمةاه أ ا ار داي 
 ذقو  فك ر درو ر لالاكاتاي الاماكاتاح وفا   اي 
الثر    دشر كشافاا داي داز ا ار دالا  الاحاتارد 
البةولت  فرحن واليهر ب ذا االتجاره وطالاباا  ا اه 
أ ار ا   ب ا ل ر  ك  ر   افاراا تاةاعاباي فاتاه هاا 
وصرحبرت ر  فأجرب  نال ر وبا ا  لا ار الاماكا اي 
الذل أقااته  فكا ا اا فاتاه  ال أقباعاتاي داذقاء 
الوتا  ذق  البةولت   كا  لاتي أغلن أودارتا اي 

 .فا  طرلع  ال ةرب المليس والعبراد
 

طرد الرئيس الفرنسع  اعابعطإعا إنعرائعيع عيإعا مع  
 كييسة ف  القدس..

ودعا  شراد كو اتا  باتاي الارااتا  
الفر ك  ال مار او ال  اركارو   وأحاي 
داااا اااارصاااار راااارطاااا  االحااااةااااول 
اة رااتلا  التاوم األقباعارء  خاول 
  رقته ل  تك  "الالاي كا  حا ار" فا  

 ي    الليس المحةل  ودرل  ركرو   وهو  بار  
فا وجه الاربد اة رااتلا  الذ ي حرولوا اخول 
ال  تك   عه: "لل  تك  دوا تي  ةم تاطاباتالا ار  ا اذ 
درو   ولي تغترهر أ ا  ال  عجب ا   ار تالاوم باه 
أ ر ا  اخرج اب   ي ال  تك " وقفض  ركرو  
اخول د رصر ررط  االحةول اة اراااتالا  اللا  
ااخاال الاا اا ااتااكاا  وراارقك  ااركاارو  فااا الحااتاارء 
االحةول  كرى تحر ر  عك ار أورافاتاةاز خاول 
المحرد  ال ر    لالاتا اوا الا اولاوكاو اا  والاةاا 
ت ظم ر تل أبتن  لميد  و تي  ااخل  ي    الالايس 

 .المحةل 
 

شععيععز األزهععر والععبععابععا تعععااععروس  ععحعع ععران 
 16احتفالية الشرطة بثيدها الـ

ر ي الرات  دبيالفةارح الكاتاكاا احاةافارلاتا  داتاي 
بملر أكرا مت  الشارطا  بارلالارهارد  0٢الشرط  الـ

الجي يد  بحاوق الايكاةاوق أحاماي الاطاتان راتاخ 
األ هر  وديا   الباربار تاواضاروس الاثار اا باربار 
اة   يق   وبطر ارك الا ارا د الاماردكاتا  كامار 
 حار االحةفرلت   اليكةوق دل  دبيالعرل قااتا  
 جل  ال واب  واليكةوق  بطف   يبولا قات  
 جل  الو قاء وتحرف اليول  فا هذا الاةارق اخ 
دل  ت ر م أبطرل ر  ي قجرل الشرط  الكارهار اي 
دل  أ ي الوطي  والامايافاعاتاي داي  بار ضاي 
اةقهرب الغررم  كمر تحرف اليول  دل  تا ار ام 
ديا  ي أ ر ر ياء الشارطا  الاذ اي ا اةاشا ايوا 
أ ا ارء أااء واجاابا اام الااوطا ا  وأ ابااةاا الشارطاا  
المبر   وقجرل ر األبطرل أ  م لام ولاي  اةارااوا 

أبيا فا الةاحت  بي را ام وأقواحا ام لاتاأ اي كال 
 واطي دل  حترته ودرضه و رله  ولام  اةاوا اوا 
فا الةعر ل بم ة   الحازم والاحاكام  ال كال  اي 
 حرول المكرس بر ةلراق الوطي  أو  ي تكول لاه 
 فكه المكرس بأ ي و و ا  الاماواطا اتاي  فااو 
دمر  طره قجرل الشرط   ي تلي م الشا اياء فاا 
 ابااتال  ااحارقباا  اةقهارب وغاتاارهاار  ااي أوقا  
بطولت  حفظ ر الةرق خ بكطوق  ي ا ارء طارهارد 

 .حرفظا دل  األقض والعرض
 
افتتاح العمعتعحعف  :«التسع ق السياح  باألقصر»

 المصرى الكبير حدث  الم 
 
 
 
 
 
 

درل  حمي دثمر   قات  لج   الةكو   الكاتارحاا 
برألدبر  والمشرقك بمعرض الفتةاوق لالاكاتارحا  
والكفر الملرم حرلت ر بإ بر تر  ال  افةاةارح الاماةاحاف 
المبرل ال بتر حاي  دارلاماا  ا اةاظاره الاعارلام 
بأ ره  وتلوم و اقد الكترح  واب رق برلةرو ج لاه 
خول  عرض ال بر تر الحرلا  وخرصا  أ  ها ارك 
اهةمارم  اي دابال كارفا  الاماةاواجاي اي بارلاماةاحاف 
وافةةرح وأضر  دثمر   فا تبر حارو خارصا  
لـرلي ةوق  أ  الماةاحاف الا اباتار  اعاةابار الاحاي  
األباار  خااول الااعاارم الااحاارلااا  كااماار أ  الكااراااح 
اة بر ا  متل  حو الكاتارحا  الاثالارفاتا  و اةارباعا  
الحارقد المبر   اللي م   كمر أ ه لي اه الشاغاف 
لرؤ   المةحف والةحف ال راقد الاةاا  اتاااما ار  
ا الل  أ ه  ةم حارلات ار الداياا خاطا  تارو اجاتا    شتر 
للمةحف المبرل ال اباتار بارلشاواقع والاماتارا اي 
العر   ووكرالو األ برء العرلمت  و وادل الةاواصال 
االجةمردا وتشرقك و اقد الكترحا  واب ارق هاذا 
العرم بمعرض الفاتاةاوق   ارلاث أكابار الاماعارقض 

  بج رح تبل  66الكترحت  حول العرلم فا اوقته الـ
 ةر  اربال باماودال  اةاماتاز  006 كرحةه حوالا 

دل  الميخل الراتكا  برررد للبرل  المطببا  
ليول الشر  األو د والملاحالا  ببارلا  أوقوبار  

 شةرك  اماثالاو   00كمر  شرقك هذا العرم حوال  
ررك   اتارحاتا   بارةضارفا   26ف را  و 06ديا 

 الل  ررك   بر للطترا 
 
المج س الرقافس البر طانس  ميح مجد   ثعقعع   

  ..«اإلنجاز مدى الحياة»جائ ة 
  ح الاماجالا  الاثالارفاا 
الااباار ااطاار ااا والكاافاارقد 
الااباار ااطاار ااتاا  باارلاالاارهاارد 
الكاتاار  ااجايل  اعاالااوب 
جاارااازد اة ااجاار   اايى 
الحترد  و لك فاا الطارق 

احةفرل المجل  برلحرصلتي دل  جراازد خار اجاا 
فاا  2626و 260١الةعلتم البار اطار اا لاعار اا 

الكفرقد وحار الحفال الايكاةاوق  احاماي راركار  
و  ر ال  ربرء  واللتزابتث وا ا   ي رد المجالا  
الثلرفا البر طر اا فاا  بارا والكاتار جاتافارل 
آا ز  الكفتر البر طر ا فا  بر  و حماي فار اي 
قات  البوقص  المبر    وديا  ي الشطبترو 
البرق د ودرل المجل  دي ت ر م  اجايل  اعالاوب 

 66ال  قحل  تعلتمه برلممل   ا اةامار ألكاثار  اي 
دارم  ا اةاطارع  اي خاولا ار ال اجار  الاعاي اي  ااي 
األبحر   ةج د  ار اكاةاشارفارو هار ا  فاا  اجارل 
 قاد  الللن وتطو ر صمر رو الللن  اي خاول 
الاطاو اار الاجااذداتا وداارل الكااتار  ااجايل  ااعالااوب 
لـرلمبرل التوم: ال ا ار  احاةارج أ   احاةارم الاعالام 
والبحث العلما  العلم خاي ا  اجاةامارداتا   كاذلاك 
 جن أ  ت ةم الم رهج الةعلتمت  برللاتام واة كار اتا  
والااةااكاار ااح  ا اار كاار  ااا حااتاارتااا كاالاا اار لاالااعاالاام 
والمرض   وأ ةطتل اللول أ  أهم  ر خرجا باه 
 ي هذه الحترد هو أال ت و   ةاطمر  وأ  تةاماةال 
برللتم وتربل:  حز  ا د ي ر  ألاا أحاي خار اجاا 
كلترو الطن فا  بر دمر  ار اي أ   باباح فاا 
المكةلبل  وأجرب اا باأ اه  ار اي أ   باباح غا اتار 
ا  أ ر لم أضل تلك األرترء فا دللاا أبايا  و ش وق 
طااوال حااتاارتااا  أ اار أخاايم الاابااشاار اا  والااعاالاام 
واالكةشرفرو والبردا  أتا تبردر وأضار : ها ارك 
دبوق فا البحث دي المواهن المبر   فا كال 
المجرالو  ال  كلد الاوء دلت م  وكذلك الباحاث 
العلما   يوق حله  ال تليم او  العلم   احاز ا اا 
أ ار  كب  األ ت  باتاي الامابار اتاي الاةاا أ امال 

 .د  ر  و بر تكةطتل أ  تببح   برا لليقا  .
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الجاولي" يزيح الستار عن مجسم شهداء ليبياا " 
 في ذكراهم 

كشفففل كتفففجكففف ففف    ففف  ففف  
كتجاوتي أس اذ قسم كتنفتفف  في 
كلية كتفنف   كتفجفةفيفلفة  فا ف فة 
كتةنيا عن كتفنف فل كتف ف كفا   
كتخاص بشفدفجكل تفيف فيفا  كتف   

قف فًفي فا  02يجسج  شفدفج ذبف  
   ي ا  باإلضا ة إتى كتشفدفيفج 

” دكعفف “ كأل ف يف،في  عفلففى يفج  فنف فيفم ”  فايفيف “ 
كإل هابي بساحف   فجيفنفة سف ي كتفلفيف فيفة  ف   

” ن فل  ف كفا  “ كت ة  ع ا ة عفن ”  كتجاوتي“ 
تشدجكل تيف فيفا بفا  فففا  مفةفسفة أ ف فا  وعف    
وعةق مةسة أ  ا  أم ى وه  يجسج كتشدجكل  ي 
وضع كتجل س كةا كفا   في  شفدفج كتف بف  عفلفى 
شاطئ  فجيفنفة سف ي كتفلفيف فيفة  وهف   فن مفا فة 

  . كتخ سانة كتةسلتة
 

وزير السياحة يبحث مع خبيرة باليونسكو إدراج 
 أديرة وادي النطرون في مواقع التراث العالمي

 كس ،   د.ماتج كت نانفي وييف  كتسفيفاحفة وك يفا  
Katri lisitzin   م ي ة  ي إدك ة  ف كقفع كتف ف ك

كت اتةي وتجنة كاليك وم كت اب ة تلي نسك  و ،ف هفا 
 .كإلقليةي  ي كتشا قة

وناق  كتل،ال آتياي كتف فةف  تف ف،فجيفم كتفجعفم كتفففنفي 
إلعففجكد وكسفف ففكففةففاج  ففلففل إد ك  أديفف ة وكد  
كتنً و  عفلفى قفا فةفة  ف كقفع كتف ف ك  كتف فاتفةفي 
باتي نسك   و ي ه ك كإلطا   ن كتة،   أ  يلف ف،في 

 Raymond ويي  كتسفيفاحفة وك يفا  بفاتسفففيف 
bondin   سفي   فاتفًفة كألسف فق تفج  كتفيف نسفكف

وم ي  كتي نسك   ي   كقع كتف ف ك  كتف فاتفةفي  و 
 .كت   يزو      حاتيا

وأتف،ففى وييفف  كتسفيففاحففة وك يففا   مفف ج كتفلفف،ففال  

كتض ل علي أهةية أدي ة وكد  كتفنفًف و  حفيف  

كندا   ةيز بك ندا أقجم كألدي ة  ي كتةفنفًف،فة وأحفج 

 تًاي  حلة كت ا لة كتة،جسة  في   ف  و فزك  

تةئاي ك الف  ن كتسيا  و كالمف ة كتفةفسفيفتفيفيفن 

السيةا كندا  كا  د ن كألن ا بيش   كت      ي  ي 

كت،   كت كبع كتةي د  و كت ابا شن ده كتفافاتف  بفابفا 

كإلسكنج ية و بً ي ك كتك كية كتة قسية كتسفابفق 

كةا  ةف أيضا  ناقشة بف فا كتف فنف د كتفةف ف فلف،فة 

باس كةاج  لل إد ك  أدي ة وكد  كتنً و  عفلفي 

قا ةة كت  ك  كت اتةي تلي نسك  و كتة،    ف،فجيفةف  

ق ي ا وأوض  كتسفي   ا ج   ل  كتةش ف كت فام 

علي كدك ة كتف ف قفاي كتفخفا  فيفة بفاتف يك ة  أ  

كتففةفف ففخفف فف ففيففن وكتففخفف فف كل قففا فف ك مفف ج كأليففام 

كتةاضية بج تة  ف،فجيفة تفرديف ة  كتف ف،ف ك مف تفدفا 

باتف هف فا  و سف وتفي كتفةفجفلف  كالعفلفي تف يفا  

 و تا  ة كت تي ة

 
 البابا تواضروس ينعى السلطان قابوس

نفف ففى قففجكسففة كتفف ففابففا  فف كضفف وس كتففاففانففي بففابففا 
كإلسكنج ية وبً ي ك كتك كية كتة قسية كتسلًفا  

نفنف فى »قاب س بن س ي وقاج كت ابفا  ف كضف وس 
 ،يج سلًة عةا  وكأل ة كت  بية   تفة كتسفلفًفا  
قاب س بن س يج سلًا  عةا  ب ج  سيف ة حفا فلفة 
بات ًال كحج  مف تفدفا نفدفضفة شفا فخفة  وقفيفاة 
حكيةة  ي عةا  وكت طن كت  بي وكت اتفم أ فةف ف  

   ا    زك ت، ة ون  ه سلًنة عةا  
 

اسااتااقاابااا  حااافاا  
للباباا تاواضاروس 
فااي دياار الااعاا راء 

 بأخميم
يك  كتفففففف ففففففابففففففا 
  كض وس كتااني  
بابا كإلسكنج ية  بً ي ك كتك كية كتة قسية  ديف  
كت،جيسة كت   كل   يفم بفجف ف  أمفةفيفم بفةفتفا ف فة 
س ها  ودقف أ  كس كتكنا   كحف فففاال و فدفلفيف   
ب   ج كت ابا كتف فًف يف ك   ف   دمف تف  أعف فا  
كتجي  وكا   ي كسف ف،ف فاج قفجكسف ف  كألنف فا  ف فا س 
أس،ل و  ي  دي  كتسيجة كتف ف  كل  ف يفم بفجف ف  
أمةيم  و جةع كدنة  ه ا  كتجي  وعفز فف  ف   
كتكشا ة   سي،اها كتةةيزة    حي  ا ب،جكس    و ،فجم 
م  س كتشةا سة    كل قفجكسفة كتف فابفا بف تفتفا  
كتف    وعلف أ  كي "كتزغفا يفج" وكتف ف فففيفق 
تجى دم ج قجكس   إتى  تفن كتفكفنفيفسفة وكتف ف،فى 
قجكس    ه ا  دي  كتسيجة كت ف  كل  ف يفم كتف فا ف  
هف فا  تف،فجكسفة كتف فابفا   بج   أمةيم  حي  قجم كتف ه

كتَدجكيا كت ِ كا ية  ن أعةفاج كتفجيف   حفيف ه كتف ف،ف  
  دم كت    كت  كا ية ي  ي ذتك  ي إطا  ييفا ة 
قجكسة كت ابا   كض وس  كت ع ية إتى إي ا شفيفاي 

 كت  يج
 

مؤتمر مصاري إياطاالاي 
رحالاة “ إلحياء مشروع 
 ”العائلة المقدسة

كنففًففلففق  فف  ففةفف  إحففيففال 
 سا  كتف فا فلفة “  ش و  

” كتففةفف،ففجسففة  ففي   فف 
تل  كيج على أهةية  ش و  إحيال كتةسا  و فنفةفيفة 
ن،اط  وكت  كيج على كه فةفام قفيفادكي كتفجوتفة بفدف ك 
كتةش و  كت،  ي كتة  ة  كا  ب عاية كتفةف سفسفة 
كتجوتية تفلفجفاتفيفاي كتفةف ف يفة و  فاج كألعفةفاج 

 .باتخا  
EOCBA  بف،فيفادة  0202  كت ي   سسف  ي يناي

كتةدنفجس  ف    عفيفاد بفدفجف  ف   كسف فافةفا  

 THE“ما  ي إتى      وشف كفة كتفًف يفق 

WAY”  ويةالدا كتةدنجسفة نفيفففيفن عفزي نفا فل

  ي   جل  إدك ة كتش كة  وبفتفضف   أعضفال 

 ن كت  تةا  كإليًاتي وتفيل  ن أعضال  فجفلف  

كتن ك  كتةف ف   عفلفى  أسفدفم عفةف و  فجقفي 

  ي  تجنة كتسياحة وكتًي ك  كتةجني باتفةفجفلف . 

و ن كتتض   أيضا كانف كتكنيسة كأل يف ذكسفيفة 

كتة  ية ويةالدا نيا ة كألن ا أ  يا كألس،فل كتف فام 

و  ي  كتة كز كتاف،فا في كتف،ف فًفي كأل يف ذكسفي  

وويك ة كتسياحة وكاليا   ةال   ى هيفئفة كتف فنفةفيفة 

كتسياحية ويةالدا كتةدنجس عفادج كتفجفنفج   فجيف  

عام كت  قاي كتجوتية وكتف فخفًفيف  كالسف ف ك فيفجفي 

بديئة كت نةية كتسياحية وكتةنفسفق كتف فام تفةفشف و  

 سا  كت ا لة كتة،جسة  وكف تفك نفخف فة  فن   فاج 

كتجوتة و  ش  كت  اسة كتسابق   سفى   فًفففى 

  سى  وكتةج ةع كتةجنفي كتفةفدف فةفيفن بشف   هف ك 

كتةش و  بجأي كالح فاتية بكلةفة كالسف فاذه نفيفففيفن 

عزي نا ل   ي  ش كة كتً يق  قاتفف  فيفدفا .. 

أ  كتدفجف  فن هف ك كتفتففف  هف   سفلفيف  كتضف ل 

تةساعجة كتجوتة  ن ق   كتةج ةع كتفةفجنفي و  فاج 

تففلففنففدفف     –دكمفف  ومففا     فف    –كألعففةففاج 

باتةفجف فةفع  فن حف ج هف ك كتفةفشف و  كتف فنفةف   

كت،  ي  وذتك عن ط يق  ج يل كتش ا  و ف قفيفع 

ب و  ك ج تةش وعاي كت غي ة وكتة  سًة   ي  

تلش فا   ف ص  شف وعفاي  فخفجم هف ك كتفةفسفا  

و   د عليدم ب ي   ناسفل  سف كل بفاتفتف ف أو 

عن ط يق  ًاعم  ،جم أك  نا كتة  ية تفلفسفيفا  

كةا     كتةدنجس      عياد أ  أ     ف  

ب  كف  ي كت،   كألوج كتةي د  باس ، اج كت ا لة 

كتة،جسة ه با   ن بً  كتةلفك هفيف ودس و فكف  

سفنف كي ون فل وو فجوك  3 ي     أكا   ن 

بين ش  دا كتك يم كتتةاية وكأل ن وكأل ا . وت تفك 

 ال أهةية  ش و  إحيال  سا  كت ا لفة كتفةف،فجسفة 

تيخ   إتى كت اتم وي  ا ك ب . وأكج عياد علفى أ  

  فف  كسفف ففًففاعففف كتفف قفف ف بفف،فف ة تففةفف ك ففدففة 

كت تجياي  وعة   فنفةفيفة تفةفجف فةف فا فدفا بفاتشفكف  

 .كت تي 

 

بالوثائق .. دير الشهيد مار جارجال لالاراهاباا   
 يوثق سيرة القديل العالمي مارجرجل

أ ج  دي  كتشفدفيفج 
 ففففا   فففف  ففففف  
تل كهف فاي بفةف ف  
كتفف،ففجيففةففة حففجيففا ففا  
ك ا   فا  ف  ف  

كت و اني: د كسة   س عية  ا يخية  ي سفيف  ف   
وه   جلج بتاي ي ج أشة  إ جك  ماص ب  يفيفق 
سي ة قجي  كتجي  كتشديج  ا       وه  بفتف  
علةي ي يق سي ة كت،جي   ا  ف  ف   فا يفخفي فا  
حي   ضةن  جاج كت ت  كتف فنف،فيفل  في كتف ف ك  

 69بةخ لل تغا     ،ج ح لن  كه اي كتجي  على 
 خً ط ا  ن  ك  اي  خ لفة على  س  ى كت اتفم  
وبلغاي كاي ة  ندا كتي ناني وكتس ياني وكتتف فشفي 
فا  وكت، ًي بلدج ي  كت  يجيفة وكتف فتفيف يفة  وأيض 
كتلغة كت  بية وقا ف  كه اي كتجي  بات ت  وبفجقفة 
 ي ذكك كتف فجد كتضفخفم  فن كتفةفخفًف طفاي بف فج 
   ةة  ةي دا إتى كتلغة كت  بية  وباتة،ا نة بفيفن 
 لك كتةخً طاي كتدفا فلفة  ف  فلف ك إتفى حف،فا فق 
 جيجة وأحجك   ي سي ة كت،جي   فا  ف  ف  تفم 
 كن  ن ش ة عن سي     ن ق  . وتم يك ِل كت ت  
بات   ج إتى  لك كتة ل  اي  ،  كتفةف كف  ة  في 
كتةخً طاي وكت ي ي  ع  ا يخ أقج دا إتى كت،   

كتسادس وأحجيدا إتى كت،   كت شف يفن  بف  قفا ف ك 
بات ت،يق  ن  لك كتة ل  اي و  يي،دا  ن كت فا يفخ 
ا  إلي اي  ت دا  ت تك ه ك كتك ا  ي ج تي  ع ض 
تةا يت ي  كت  ك   ن   لف  فاي  بف  هف  عف فا ة 

 عن   ييق كت  ك   ن كت ا يخ و نش ه 
 

تقديراً لجاهاودهام إضااءة دار ااوبارا بسايادناى 
 صوراً لرجا  اإلطفاء والمتطوعين االسترليين

أضفففففففففالي  
دك  أوبفففف ك 
سفففففيفففففجنفففففي 
بفف سفف فف كتففيففا 
تيلة  كتسف فف 

يناي  ب      ي ة تف  فاج كإلطفففال  00كتة ك ق 
كالس  كتييفن و شفاهفج  فن حف ك فق كتفغفابفاي  فى 
 ساتة دعم    ،جي  وشك  تدا كتفى  فةفيفع   فاج 
كالطفال وكتة ً عين كت ين قا ل ك و ايت ك ي،ا لف   
 ن ك    كا تة ح ك فق كتفغفابفاي كتف فى  فايكتفف 
 ش  ل   ن  ي   أشد  وأودي بتفيفاة  فا يف،ف   
 ن ي ي   شديجك    إ ابة كتةئاي    ج ي  كالالف 
كتةنايج   ح     يين كتدفكف فا كي  فن كتفغفابفاي 
وق     ييفن  فن كتفتفيف كنفاي وكتفًفيف   . و فى 
كتسيا  نففسف   فتفسفنفف ك ف  كتسف فف كتف ف وف 
كتج ية ن عا   ا وساعجي   اج كإلطفال  ي والية 
ني  سفاو  ويفلفز  فى كحف ف كل حف ك فق كتفغفابفاي 

 وكتسيً ة على أكا  
ح ي، ا ما   نًا  كتسيًف ة  فى كتف قفف  ٠2 ن 

آالف  فن  3222كت ى  ايكج ي، م  ي  أكا   فن 
  ففاج كالطفففففال يفف ك ففلفف    ففدفف دهففم إلمففةففاد 

 كتت ك ق
 

عملة معدنية مخبأة في صارر  733العثور علي 
 بكنيسة أبو فانا ااثرية بالمنيا

عفففاففف  كأليففف يفففيفففن 
كتففةففشفف  ففيففن عففلففي 
أعةاج  شف و  د ل 
كتخً  ة بكنيسة أبف  
 انا كأليف يفة بفةفجيفنفة 

 ل ى بةتا  ة كتفةفنفيفا  عفلفى يف    ف    فن 
عةلة  ف فجنفيفة وذتفك أيفنفال   فع  372كتك ا  بدا 

كت  اج عن كتسف   كتفةفتفيف  بفاتفكفنفيفسفةوأوضف  
كتجك     فةفاج   فًفففي   فيف  قفًفا  كاليفا  
كإلس  ية وكت، ًية وكتيد دية أ  ه ه كت    عا  

     ، ي ا  وبجكملدا  جةف عفة  0عليدا علي عةق 
عةلة  فنفدفا  372 ن كت ة ي كتة جنية بلغ عجدها 

عةلة  فن  06عةلة  ن كت    كإلس  ي و  340
ف  فةفيفن  كت    كتف و فانفي   شفيف ك  إتفي أ  كتفةه
كتة خ  ين  بجأوك أعفةفاج كت فيفانفة وكتف ف  فيفم 
كت ي ة تل ة ي كتةك شفة  وكت فجل  فى د كسف فدفا 
و  يي،دا علةي ا  ةديجك  تنش ها و سجي   ا يف فسفيف  
كت سجي   نداوقج قا فف ويك ة كتسفيفاحفة وكاليفا  
ب خ يص ب اة أي ية  ن قًا  ك يا  كإلسف  فيفة 
وكت، ًية وكتيد دية تل،يام ب عةاج كتتفا   كأليف يفة 
ح ج   قع كتكنيسة تلكشل عن كتةجمف  كتف  فيف  
تلكنيسة وباقي كتةنفشف ي كتفةفتفيفًفة بفدفا  فةفدفيفجك 
تلكشل عةا  ت ي  كتفةفنفًف،فة  فن أسف ك ويف  فع 
 ا يخ    دي  أب   انا إتى كت،   كت كبع كتفةفيف د  
فا بفاسفم  وه  ي،ع  ي  جيفنفة  فلف   ويهف ف ف أيض 

بس ل و  د كت جيج  ن كت فلف فا  ”  دي  كت ليل“ 
كتةزم  ة دكم  كنيس   كت ي    ع تل،   كتسادس 
كتةي د . وهف   فن أوك ف  أديف ة كت ف فيفج  وقفج 
 اَحل إنشاله حف كفة كتف هف فنفة كألوتفى  حفيف  
 .أسس  كت،جي  كب   انا  ي كت،   كت كبع كتةي د 

     
القمص رافائي  آفا مينا يصلاي مان أجا  إخامااد 

 حرائق أستراليا
نش ي كتكنيسة كت، ًية باس  كتيا على  فففتفا فدفا 
بة كقع كت ف ك ف  كإل ف فةفاعفي   فيفجيف  تفلف،فةفص 
 ك ا ي  أ ا ينا قام  ي  بات  ة وكتجعفال  فن أ ف  
كمفةفاد حف ك ففق كتفغففابفاي كتفةفشفف ف ففلفة بففاتف اليففاي 
كألس  كتية  ن  س  ة   كتةاضي كةا دعى كتشف فل 

 ف ي كتف   يف،فج  تفدفيفل  06ب  ة كتةز    
كتنا    وقج أعلنف إيف فا شفيفة  فلف ف    عفن  ف ف  
حسا  بنكى ماص دعفف  فيف  كتشف فل كتفةفتفل 
تلةسي  كت     أل   ضتايا ودعم كتفةف فضف  يفن 
 ن ح ك ق كتغاباي كو كال  فاج بفاحفج  سفئف تفي 
كتكنيسة  و ةا ي ك  أ  حف ك فق كتفغفابفاي د ف ي 

شخف فا   02  يين كتدك ا كي كةا أدي إتى  ،   
 ندم عجد  ن   اج كإلطفال وكتة ً عين و ف،فجك  

 فنفزج  في  0٠22آم و  و ج ي  أكا   فن  02
والي ي ني  ساو  ويلز و يكف ف  يفا   ونففف    فا 

 فلفيف    فن كتفتفيف كنفاي  ٠22ي،    ن ح كتي 
 فن  2222وكتًي   كتةخ فلفففة و فا يف،ف    فن 

حي كناي كتك كال كتفنفاد ة وسف  ك  فففا  د  فاي 
كتففتفف ك ة وكتففجفففففاف كتفف   أ ففا  كتفف اليففاي 

 . كألس  كتية ن  ك  ت،لة س، ط كأل ًا 
 

وفيديوها  ترصد حرائق أستارالاياا الاماروعاة.. 
فقدان نصف مليار حيوان وسيارة إطفاء تفجرها 

 الحرائق..
إم ل كتسكا  وكتسفلفًفاي:  فاي كألوك  حف ك فق 

و ف ك ف   0206أس  كتيا كتة وعة  ن  سف ف فةف ف  
كتتك  ة كإلس  كتية كس  ا  كتفتف ك فق بفاتفغفابفاي  
كت ي بلغف  ن داها  ن  أيام حي  ق   نتف  ن فل 
 ليا  حي ك    ف فةفدفا  فن كتفافجيفيفاي وكتفًفيف   
وكتزوكحل  ي ه ه كتت ك ق  فا يفدفجد بفانف،ف ك  
أن ك  عجيجة  ن كتتي كناي  باإلضا ة إتى كنفدفيفا  
كتتياة كت  ية  ي أس  كتفيفا  كفةفا د ف ي كتفنفيف ك  
أكا   ن  لي   هك ا   ن أ كضفي كتفغفابفاي  في 
 ةيع كنتال أس  كتفيفا.  يف كف  أ  أسف ف كتفيفا هفي 
  طن كتكنغ  وكتك كال وع د دا إتى سابق عدجهفا 

فا  ف،فجوك  03يت ا  إتى ع، د  ن كتز ا .    شخ  
حيا دم  ي كتت ك ق حف فى ك   وأ  فع كتف فلفةفال 
كتس ل  ي كن شا  ه ه كتت ك ق بةساحاي وكسف فة 
إتى ك  فففا  د  فاي كتفتف ك ة  وكتف في و فلفف 
ألعلى  س  يا دا ه ك كتشد   حفيف  سفاهفم كتفجف  
كتتا  وكتجاف كتة،    باتجفاف كتةس ة  وكت يا  
كتشجيجة تنش  كتت ك ق بس عة  و م إ  ل ك الف 

يناي  كتجا    ،ج  ٠ ن كتناس إتى كتساح   وح ى 
ا حيا دم  بس ل ه ه كتت ك ق.    فيفجيف   03 شخ  

تسيا ة إطفال  ًاتدا كتنفيف ك  و فنفففجف  و فجكوتفف 
كتة كقع كإلم ا ية  يجيف   ف و  النفففجفا  سفيفا ة 
إطفال أينال كق  ك  أتسنة كتلدل  ندفا  في سف عفة 
شجيجة.   حي  ت،ي     إطفال أس  كتي  ف فًف   
ح ف   كالينين  بينةا أ يل آم ك  بتف و   بف فج 
أ  كن،ل ف شاحن دم بس ل كت يا  كت ا ية  ي مضم 
ح ك ق كتغاباي كتةس   ة  ي كت  د  بينةا أشفا ي 
كتسلًاي إتى أن   اي كألوك  تفلف ف فا  فن أ ف  
"كتةغاد ة".     وقاتف إدك ة كإلطفال  في  فغف يفجة 
على   ي    إ  أ  كد كإلطفال كان ك ي ةلف   عفلفى 

كيل  ف ف ك شف قفي  72إمةاد ح يق على ب ج نت  
أت     ي والية ني  ساو  ويلفز. كتفنفيف ك   فج ف  
 ج  بف كفةفلفدفا وكتسفلفًفاي  فتف  كتسفكفا  عفلفى 
كتةغاد ة وقفج أ فف أتسفنفة كتفنفيف ك  عفلفى بفلفجكي 
ب كةلدا   ةا د ع آالف كتسكفا  إتفى كتف فتف  عفن 
  ذ على كتش كطئ  وحفافف كتسفلفًفاي كتسفكفا  
على  غاد ة عجة بلجكي علفى كتسفاحف  كتفجفنف بفي 
كتش قي.   ي أكفاف   فن ن فل  فلفيفا  حفيف ك  

ح يق وقج  أكاديةي   أ   022وكن شا  أكا   ن 
 ك   كتت ك ق كتةج  ة كتةنجتف فة  فنف  أشفدف   في 
غاباي أس  كتفيفا  قفج قف فلفف نفتف  ن فل  فلفيفا  
حي ك   و ، ا ت ،ف يف  أ فج  ف   فا ف فة سفيفجنفي.   

 لفيف    فجك   02ح يق ألكا   ن  022أكا   ن 
حف يفق  في واليف في نفيف   022ويس    أكا   ن 

ساو  ويلز و يك   يا  ي  ن   ش   أس  كتيفا  
   جدفا د  فاي كتفتف ك ة كتفةف  ففف فة وكتف يفا  

 02كت ا فة. كفةفا د ف ي كتفتف ك فق أكفاف   فن 
  يين  جك    ي حين  نجتع ي  ي ا  ، يف  فا حف ك فق 
 جيجة بس ل كالح  اس كتت ك   وك  فا  د  اي 
فا  فن  كتت ك ة  وطلل  س وت   حك  يف   دعفة 
كتجي  كألس  كتفي و سفاعفجة  فن  ف   كإلطفففال 
كأل  يكية وكتكنجية. كتسلفًفاي كإلسف ف كتفيفة:  فاي 
كألوك ! وكانف كتسفلفًفاي كألسف ف كتفيفة قفج حفافف 
كتسكا  وكتسيا   ي  زل  ن والية  يك   يا علفى 
كتةغاد ة  كألحج  ق   ي م  ن كتة ف قفع أ  ي ف ف  
ففا  وأكففجي  مففًفف  حفف ك ففق كتففغففابففاي  ففيفف   سففيففة 
كتسلًاي أن  و ي بف فا كتفةفنفاطفق كتفةفتفا ف ة 
باتني ك   " اي كألوك " تةتاوتة كتنزو   وحفافف 
كتسكا  على كالح ةال باأل اكن كتةغل،ة. يف كف  أ  
عش كي كتت ك ق قج كنجت ف  ي  نً،ة ني  ساو  
ويلز  ي أس  كتيا  ي ن  ة    وكن فشف ي بسف عفة 
 ي  ةيع أنتال كت،ا ة  ت     وكحجة  ن أكفاف هفا 
  ك ا على كإلط  . وقج ك  ةع آالف كتةفسفيفتفيفيفن 
وكتةسلةين  ن أ   كت ف ة تفكفي  سف،ف  أ فًفا  
 ًفئ ه ه كتتف ك فق كتف في أودي بفتفيفاة  ف يفيفن 
كتفكفا فنفاي كتفتفيفة و سف ف فف  في مسفا ف  بشف يففة 

ا      .وباتتي كناي وكتً ي ة أيض 
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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” 

  الن المعطى المسرور يحبه هللا." )٢كور٧:٩("
 

 يسر مجلس ادارة مؤسسة سانت مارك الخيرية بان يرفق طيه خطاب الشكر الذى ارسله لكم نيافه الحبر الجليل

 االنبا ايليا 
 اسقف الخرطوم ودولة جنوب السودان

 
 تخدم كنيستنا اكثر فاكثر.  ما وهذا يرجع الى كريم تعضيدكم لمؤسستكم هذه . وعليه، فنحن نرجوا من جميع ابناء الشعب القبطى بان يواظبوا على مسانده منظمتهم هذة لكى

 والرب قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوضآ عن الفانيات.
 
 -ورقم حساب البنك كاالتى: 

Bank account:- St. George Bank 
(BSB) 112-879 
A'cc No:- 493911231. 
A'cc. Name:- St. Mark Nubian Foundation. 
May the Lord Bless you all. 
The Swift Code for overseas donors is (SGBLAU2S). 
Your donation is Tax Deductible. 

 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو
 

ع القديسين وصلواتكم انتم ايضأ، أن جميونحن اذ نتضرع الى الرب باسم سيدنا و مخلصنا يسوع المسيح و بشفاعة امنا العذراء والدة االله و تضرعات جميع طغمات المالئكه وطلبات 
 يكلل هذه المؤسسة بالنجاح و التوفيق لمجد اسمه القدوس.

 

 (8١-8٢:1"المعطى فبسخاء. مشتركين فى احتياجات القديسين." )رو
  

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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 61 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 

برنامج   زيارة الحبر الجليل  نيافة المطران     
االنبا بوال البراشية سيدني  وتوابعها في الفترة 

فبراير في الجزء  61يناير حتي  22من  
 62باالنجليزية  ص  

 
 

برنامج  زيارة نيافة الحبر الجليل  االسقف 
االنبا بافلي  االسقف العام باالسكندرية  في 

فبراير في  61فبراير حتي  1الفترة من  
  61الجزء باالنجليزية  صفحة   

https://st-takla.org/Gallery/Clergy/Bishops-Coptic-Orthodox-Holy-Synod-Members/02-Beh-B-P/anba-bavley-cairo/bishop-bavly-cairo-1.html
https://www.google.com.au/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dostor.org%2F2410316&psig=AOvVaw3bbfoz_AvdYiOdmLs4lp3i&ust=1580997068047000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC5kqXHuucCFQAAAAAdAAAAABAE
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