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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

سيامة ٢٥ كاهن للقاهرة واملحلة وأسرتاليا وأفريقيا بيد قداسة البابا
ــوم  ــي ي ــا تواضــروس الثان ــام قداســة الباب ق
االثنيــن ۲٤ فبرايــر ۲۰۲۰ م.. ۱٦ أمشــير 

ش.
بســيامة ۲٥ كاهــن جديــد للخدمــة بعــدة 
ــي  ــية ف ــرازة المرقس ــس ومناطــق بالك كنائ
مصــر والخــارج مــن بينهــم ۹ كهنــة عمــوم 
ــدان  ــض البل ــا وبع ــرازة بأفريقي ــة الك لخدم
األخــرى و ۱۲ للقاهــرة وثالثــة إليبارشــية 
ــن واحــد إليبارشــية  ــرى وكاه ــة الكب المحل

ــتراليا. ــورن بأس ملب
ــر  ــيامة بدي ــداس والس ــوات الق ــت صل أقيم
القديــس األنبــا بيشــوي بــوادي النطــرون 

ــق أول  ــوم المواف ــاح الي صب
األربعينــي  الصــوم  أيــام 
عــدد  بمشــاركة  المقــدس 
كبيــر مــن أحبــار الكنيســة 
وحشــود  الكهنــة  واآلبــاء 
كبيــرة مــن الشــعب القبطــي.

القــس  ســيامة  –وتمــت 
جوناثــان لكنيســة القديســين 
األنبــا شــنوده واألنبا بيشــوى 

بملبــورن. 

ــر  ــي، بالمق ــا تواضــروس الثان ــة الباب ــتقبل قداس اس
البابــوي بالقاهــرة، أســرة خدمــة الراعــي وأم النــور 
العــام  يوليــوس األســقف  األنبــا  نيافــة  بحضــور 

لكنائــس مصــر القديمــة وأســقفية الخدمــات.
ــام  ــة لع ــم اســتعراض أنشــطة الخدم ــاء ت خــالل اللق
۲۰۱۹ والقطاعــات التــي تغطيهــا وهــي التعليــم 
ــة  ــة االقتصادي ــة والتنمي ــات الطبي ــة والخدم واإلعاق
الروحيــة.  والتنميــة  اإلجتماعيــة  والمســاعدات 
وأوضــح مســئولو الخدمــة أن ”الراعــي وأم النــور“ 
ــل  ــر والجه ــن الفق ــي م ــع خال ــة: ”مجتم ــى رؤي تتبن
ــاة  ــراده حي ــش أف ــاج ويعي ــل واإلنت ــى العم ــادر عل ق

ــا. ــى تنفيذه ــدة عل ــل جاه ــي تعم ــة.“ وه كريم
ومــن جهتــه رحــب قداســة البابــا بالحاضرين وشــكر 
ــذي  ــى نشــاطهم ال ــى هــذه الخدمــة وعل القائميــن عل

يغطــي كثيــر مــن احتياجــات أبنــاء الكنيســة.

وألقــى قداســته كلمــة أكــد فيهــا علــى أن المحبــة يجب 
أن تســبق الخدمــة ألنهــا األســاس األول للخدمــة. 
مشــيًرا إلــى أن هــذه المحبــة النابعــة مــن القلــب 
تظهــر جليــة أمــام هللا. وأضــاف: أن المحبــة يجب أن 
تســبق العطيــة، ويجــب أن تقــدم الخدمــة فــي صــورة 
جماعيــة فهــي تفــرح قلــب هللا، فالعمــل الجماعــي هو 

نــوع مــن التحصيــن ضــد الــذات.
ــة  ــة كل ثالث ــة الخدم ــى أن متابع ــته عل ــدد قداس وش

أشــهر أمــر مهــم.
فــي نهايــة اللقــاء طــرح بعــٌض مــن الحضــور عــدًدا 
مــن األســئلة علــى قداســة البابــا الــذي أجــاب عليهــا 

بــوٍد واهتــم

رجل هللا
 ص ٦ 

أين انت من الصوم 
ص ۱۲

علي اسوار اورشليم  
ص ٤  

العدد القادم ٥ أبريل ۲۰۲۰
أخر موعد إلرسال المقاالت  

 ۳۰ مارس   ۲۰۲۰.

 ۲۹  أمشــير ۱۷۳٦ ش 
۸   مارس  ۲۰۲۰ م 
إصدار أول : العدد ۲٥٦
إصدار ثاني : العدد ۱٥۸
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 ش  6371 أمشير 92 اخبار االقـباط

 7  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

A message from His Eminence Metropolitan Tadros as we 
begin the Holy Great Fast of Lent 

Beloved fathers, deacons and all the congregation of the blessed Diocese of 
Sydney and its affiliated regions, it gives me great pleasure to congratulate you 
all on the start of the Holy Great Fast; which our Lord Jesus Christ sanctified by 
partaking of it. The prophets who were before him in the Old Testament also 
fasted. 

The apostles also fasted and so did the church of the New Testament. As our Lord 
taught us, by fasting and praying we are given a great power to overcome all evil, and pass from the 
snares of the devil. 

By fasting and praying, we overcome all our problems and downfalls, and we gain spiritual virtues. It is now 
the time of repentance, to seek the mercies of our Good Lord, therefore let us start this journey of the Great Fast in purity 
and righteousness, and renounce all sins and evil deeds. Let us sanctify this Holy Fast for God to have mercy upon our 
souls, and to purify our hearts. 

The blessings and the prayers of our holy father, His Holiness Pope Tawadros II be with you all, to protect you that you 
may live always in peace and tranquillity. 

May you and all the churches remain in peace; a blessed Great Fast to all. 

 احبا ؤنا المباركين كهنه وشمامسه وشعب ايبارشيه سيدني وتوابعها المحبه للمسيح... 

 في العهد الجديد. ين يسعدني ان اهنئكم بالصوم الكبير الذي قدسه السيد المسيح بصومه كما صام قبله كل.انبياء القديم ومن بعده الرسل والتالميذ وكل المؤمن

تناء الفضاضا ضل كضمضا واقكما علمنا المسيح ان الصوم والصاله لهما قوه كبيره في االنتصار علي الشيطان وكل حيله الشريره وفي حل المشاكًل والتوبه عن الخطايا 
ئ عن كل شر وخطيه ونقدم هلل صوما مقدسا طاهرا مقبوال ونبدأ رحله الصوم بتوبه نقضيضه وقضلضبضا طضاهضرا  نطلب في الصوم مراحم هللا الواسعه لذلك فلنصم يا احبا

 ير وسالمبخ وبركه صلوات قداسه البابا المعظم االنبا توضروس الثاني تكون معكم وتحرسكم لتعيشوا دا ما في فرح وسالم وكل عام وانتم والكنيسه كلها
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كينسنجتون -كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس   
" (  51: 3وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم." )أرميا   

 

فبراير بعيد رسامة آباء الكنيسة الموقرين أبونا القمص رافائيل إسكننندر بأبنوننا النقنمنص منا نينو  32إحتفلت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكينسنجتون  يوم األحد الموافق 
 عطية بأبونا القس كيرلس فرج.

ب تفانيهم في الخدمنة سنائنلنينن ر   تهمببهذه المناسبة يتقدم أبونا القمص مرقس خلة بالشمامسة  بالخدام بشعب الكنيسة بأخلص التهاني القلبية آلبائهم المباركين  ذاكرين محب
 المجد أن يفرح قلوبهم بثمار تعبهم ب يعوضهم بالباقيات عوض الفانيات.

بأبنوننا  األنبببا تبا رسبشريكيه في الخدمة الرسولينة ابنوننا  النمنطنران النمنكنرم  األنبا تاوضروس الثانيأدام هللا كهنوتهم ألزمنة سالمية مديدة بصلوات قداسة البابا المعظم 

 . انييل األنبااألسقف المكرم 

† 
 " علـــي أســـوارك يا اورشليـــم أقمت حـــراسا "

 
االنسان سقط ومن محبة ورحمة هللا ان يدبر له طبريبا الب ب   
فأرسل االنبياء والرسل والمعبلبمبيبن لبكبي يبعبد االنسبان ببالب بوببه 
والمعرفه لقبول ال    الذي تم لنا بذبيبحبة اليبلبيبب البكبفباريبه 
وسلم لنا ايمانا مس قيما واقام حراسا لهذا االيمبان مبن لبيبل البي 
ليل. هؤالء الذين تنبأ عنهم اشعياء البنبببي " عبلبي اسبوارك يبا 
اورشليم اقمت حراسا ال يسك ون كل النهار وكل الليل علي البدوام 

 ( .6:::يا ذاكري الرب ال تسك وا " ) أش 
 

من هؤالء الحراس في عيرنا البحبديبد قبداسبة الببباببا البقبديب  
( وقداسة البابا القديب  شبنبو   5195-5111كيرل  السا س )

 ( ونعيد لهما هذ  االيام المباركة .6156-5195الثالد )
 

خرج علينا موقع الك روني الحد اال ير  القبطيه ويحمل اسبم احبد 
الرهبان ومن الم وقع ان نبري فبيبه مبواضبيبع روحبيبه الهبوتبيبه 
ايمانيه تثبت ايماننا المسيحي . ولكن. ولبكبن فبولبببنبا ببمبوضبو  

 وحديت مع شيخ ازهري 
) االزهر لامعه اسب مبيبه( ويبعبلبن البمبوقبع عبن حيبولبه عبلبي 
مالس ير من كلية الدعو  االس ميـــه عن االب مب بي البمبسبكبيبن. 
ومل ص رسال ه لي  موضو  ش ييه وسير  وك ابات هذا االب 
بل ول سف يريد ان يثببت ان الهبوت البكبنبيبسبه البقبببطبيبه لبيب  
ال هوت االبائي ، وان القدي  اثنباسبيبوس البرسبولبي أخبطبأ فبي 
محاربة اّريوس واس عدي عليه الدوله الرومبانبيبه كبمبا ان الببباببا 
شنو   الثالد اس عدي المج مع ضد هذا البراهبب وضبد اشب با  
اّخرين ذكرهم باالسم لهم تعاليم منحرفه وتع بببر ببد  وهبرطبقبات 
وان هي ببحثه الذي نال عليه  رلة المالس ير من االزهر ببدرلبة 
أم ياز بأن البابا شنو   واالساقفه والكهنه أنحرفوا عبن الب هبوت 
السليم وأن الكنيسه القبطيه تح اج الي حركة اصب   وأن اسبرار 
الكنيسة ليست سبعة أسرار ... الخ فكان من الضروري ان نبكب بب 

 له ر اً ونرسله علي نف  الموقع وهذا مل يه :
 

 الي الشيخ محمد هنداوي االزهري نوضح لكم :
 

 اوال: 
+ ال هوت المسيحبي ميبدر  ومبرلبعبه االسباسبي هبو البكب باب 

 المقدس بعهدية القديم والجديد
+ ال خ ف او أخب ب ف عبلبي الب هبوت البمبسبيبحبي ببيبن لبمبيبع 

 المسيحيين بجميع طوائفهم
 + ال هوت المسيحي يؤمـــن :

 + هللا واحد          
+ طبيعة هللا االب نباطبا ببكبلبمب به ) االببن( حبي ببروحبه           

 ) الرو  القدس(
 + هللا واحد في ث ثه اقانيم م يله وغير منفيله          
+  كلمة هللا )االبن( اخذ لسدا وحل بيننا كأنسان )أنسانيه           

 كامله( السيد المسيح له المجد
+ الكلمه الم جسد السيد المسيح له البمبجبد حبمبل خبطبايبا           

وعقوبة البشريه لمعاء ومات علي اليليب وقام ببقبو  الهبوتبيبه 
 في اليوم الثالد وخلص البشريه منذ ابونا أ م الي أخر الدهور

+ سيأتي السيد المسيح له المجد في نبهبايبة االيبام يبديبن            
 المسكونه ويأخذ االبرار الي حيا  أبديه .

 
هذ  أساسيات ال هوت المسيحي الذي يؤمن به كبل مسبيبحبي فبي 
العالم. وأنا أعلم انك ومعك االخو  المسلمين ال تبؤمبنبوا ببه حبيبد 
ذكرت في حديثك ) االس م يرفض فكرة حلبول االلبه فبي االنسبان 
وهذ  من المس حي ت العقليه عند المسلمين( وهنا يبفب بقبد ببحبثبك 

 ورسال ك الي الحيا يه واي الهوت ت كلم وتك ب عنه ؟؟؟؟
 

 ثانيـــا: 
+ انـــك ت هم الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه باتبا  تعليم مشو  من 
الهوت العيور الوسطي حيد ذكرت في حديثك ) مبا يبدرس فبي 
االكليريكيات الهوت العير الوسيط ، ليل البابا شنو   الثالبد لبم 
ت ح له ال عرف علي ك ابات االباء ، والبابا كان انفعاليبا ، واالبباء 

 االساقفه والكهنه قبلوا تشويه تعليم االباء(
من انت !!!!! ح ي ت هم لي  باكمله بأن ايمانهم مشو  ، اساقفبه  

بالمبات وكهنه باالالف وشعب بالم يين وما هي أليات حكمك. هل 
تؤمن ب هوت السيد المسيح هللا الظاهر في الجسد ح ي تحكم علي 

 ايمان كنيسه بألمعها. يا للعجب .
 

( ببأن 61+ ت هم القدي  البابا االنبا أثناسيوس الرسولي ) البابا 
 السلطه اس عانت به ضد اّريوس.

أتعرف لماذا تقول هذا؟ النك وك بكم تع قدون ان اّريبوس قبديب   
وتدافعون عنه النه انكر الهوت االبن !!! وبنف  الطبريبقبه تب بهبم 
البابا شنو   انه يس عدي المج مع الميري ضد كاهن مع أن البابا 

 تكلم عن ال عليم ولي  عن االش ا  .
 

 ثالثـا: 
+  في مقدمة بحثك قلت ) انا ما قيدت البحد عن خب ف  اخبلبي 
يس  دم في اسقاط المسيحيه( ان ذكرك ) اسقاط البمبسبيبحبيبه( مبا 
كان يجب ان ييدر من شيخ أزهري يحمل  رلات علميه اس ميه 
الن االس م يع رف بالسيد المسيح والمسيحيه والكهنه والبرهبببان 
وييفهم بأحسن الفضائل وبعد  راس ك هذ  وحديثك اال تري انبك 

 تدعو الي االنقسام وال حزب بين المسيحيين .
 

 رابعا: 
+ المسيحيه تع مد في تعاليمها علي الك اب المبقبدس والبمبواثبيبا 
الجماعيه من مجمع االباء الرسل والكنيسه ال تع مد علي تعليم او 
 بحد فر ي ح ي لو كان من رسول من االباء الرسل ولهذا ال مع

مجمع االباء الرسل ) سبفبر االعبمبال 
( لبببببحببد الببقببضببايببا االيببمببانببيببه 51

 المعروضه عليهم .
 

والكنيسه لبهبا مبجبمبع مبقبدس يضبم 
قببداسببة البببببابببا واالببباء الببمببطببارنببه 
 واالساقفه والذي ييل عد هم اكثر

مبببن االبببباء البببعبببلبببمببباء  561مبببن 
والمعلمين والدارسين لعلوم ال هوت 
والك اب المقدس وأقوال االبباء وكبل 
ما ي علبا ببالبمبسبيبحبيبه. هبل نبطبعبن 

 ونشكك في كل هؤالء .
 

الك ابات واالبحاث الفر يه ال ي ال يقرها المجمع البمبقبدس تبعب بببر 
 ال ها ات خاصه ال يأخذ بها .

 
 خامسا: 

 + هل تعرف من هو قداسة البابا شنو   الثالد معلم المسكونه .
خريج كلية اال اب ي قن اللغات العربيه واالنبجبلبيبزيبه  -              

 واليونانيه والقبطيه
كرس حياته ل دمة الكنيسه والب بعبلبيبم وكبان مبديبرا  -              

ل حرير مجلة مدارس االحبد ومبجبلبة البكبراز  وعضبو 
 نقابة اليحفيين.

كبان البمبسبببول عبن مبكب بببة  يبر السبيبد  البعبذراء   -             
) السريان( أمينــا وباحثا بها وال ي تحبوي مب بطبطبات 

 ومرالع اقوال االباء علي مس وي العالم.
مدرسا ومديرا واسبقبفبا لبكبلبيبة الب هبوت البقبببطبيبه  -              

 ) االكليريكيه(
عبامبا ) 11أسقف ال عليم بالكراز  المرقسيه لبمبدة  -              

51:6-6156) 
بابا الكنيسه القبطيه ورئي  المجمع البمبقبدس لبمبدة  -              

 ( 6156 – 5195عاما )  41
مؤلفات البابا شنو   الثالد من ك ب وعظات وابحاث  -              

مرلعا لل عليم المسيحي بكل فروعبه ومبنبهبا الب هبوت 
وأقوال االباء في العالم كله ولي  البكبنبيبسبه البقبببطبيبه 

 فقط .
 

كنت اهيب بك ان تقدم رسال ك للكنيسه ح بي تسب بفبيبد مبن البعبلبم 
 والعقيد  السليمه.

 
أمثال هذ  الدراسات ينطبا عليها قول البكب باب " يب بكبلبون عبلبي 

 (4:11الباطل وي كلمون بالكذب" )أِش 

 
 القمص تا رس سمعان

كاهن كنيسة القديسين العظيمين األنبا أنطونيوس  
 ليلفور  -واألنبا بوال 



 ش  6371 أمشير 92 اخبار االقـباط

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

 

 رجل هللا 
 قداسة البابا شنودة الثالث 

 

حين يأتي شهر  ارارم ارن عرل .را     
أتذع  رجل بعينه   رجرل الالر      رجرل 
المحبة    رجل الص ة   رجل هللا قرداسرة 

ارارم  71البابا شنودة الثالث الذي رحل ارن .رالرمرنرا  ري 
.اااً اليئة براححرداو لالرمرواقر    ري  88.ن .م   2172

جمير  اسرررارو حروع الرعرالرو عراق اروور  ترمردير  لاحر ر ا  
 لأس مباحً حا آل سواء .لي اال وي ال سمي أل الشعبي  

ً أرورهرا  ل  7181ار ا       6حض  الي اس  اليا اربرارعرا
لأخر  ييرارة لره  ري  7116ل  7111ل  7111ل  7117
2112    

ييارته احللي عانت اشارعة  ي اححر ررراع برمر لر .شر لق 
 .اااً .لي ألع عنيالة قبطية .لي أرض أس  اليا  

 -عانت علماته هادئة لهو يموع : 2112ل ي ييارته احخي ة 
سااحوني     اشوار اس  اليا بعيد جداً    لأنا عب    لعرأنره 

 علن يمولها    لدا.اً ألحبائه 
   لرسو برابرا 7121أغالطس  1للد قداسة البابا شنودة  ي 

الكنيالة الرمربرطريرةب لبرابرا األسركرنردريرة لبرطر ير   الركر اية 
    7117الم قصية لسائ  ب د المهج   ي نو مب  

 
 ييارا  البابا ال احل حس  اليا

حضر هرا ار  الرو رد  7181عانت ألع ييارة له  ي ديالمب  
أل  ان الشعر   71الم ا ق لعاق  ي اطار سيدني أعث  ان 

المبطي إلس مباله  ي يحا  لو ت او أس  الريرا أقر قراً  لعرانروا 
يحملوق ح  ا  باحنجرلرير يرة لالرعر بريرة  ري حر  لتر حرير  
ليغاريد ح ي أق عبار ال سميين لاحجه ة اح. اية أشراد  

 ب ل.ة اللماء   
ً لقرداروا  78 ي ذلك الوقت عاق .دد آباء عهنة سيدني  عاهنرا

درجررة .ررالرريررة  رري الرر رر ترريرر  لرر يررارترره لتررنرر رريررو الرربرر نرراارر  
لالمؤتم ا  الصحرية لاحاو اته  ري أعرثر  ارن جراارعرة   
لصلي  ي جمي  عنائس سيدني ثو سرا ر  الري عرانربر ا حريرث 
لو  حج  احسام للم عر  الرمربرطري لالركرنريرالرة الرجرديردةب 
للمائه ا  الميادا  الالريراسريرة احسر ر الريرة  ثرو سرا ر  الري 
البورق لحض  إج ماع الشباب لالخدا  لإج ما.ا  اوسرعرة 
للشع  حض و احآلف   عما حض  اشارعاً  ي أج ماع اجلس 
عنائس اس  اليا  لإج م  ا  احساقرة الكاثوليك  لاح رلت بره 
 رسمياً سرارتنا  ي عانب ا لقنصلي نا  ي سيدني لالبورق  

ب عراق  ري  2112آخ  ييارة لمداس ه عرانرت  ري ديالرمربر  
اس مباله لع جموع الشع  لالكهنةب نيا ة احنبا دانييل عرالع 
أسم  .لي أب اشية سيدني لتوابعهرا  لبرجرانر  احسر رمربراع 
ً لعراق لقر رهرا  ً خراصرا ال سمي قدات قنصلية سيدني تكر يرمرا
المرنرصرل الرعرا  أحرمرد الرمرويالرنري ب لقرد يار قرداسر رة  ري 
الكاتدرائية بالماه ة قبل اس    اها  .مله  ي سيدنري  ل ري 
دار الالكن بضاحية رليباي عانت حرلة رائرعرة .رلري شر ف 
قداس ه لتركر يرمره ورمرت الشرخرصريرا  الرمرؤثر ة الرعر بريرة 
لالمص ية لاحجنبية لتحدو  يها برمرودة لحر  لأشرار انره 
لسط اخوته لألحدو لانها الم ة الالادسة الر ري ير لر  ريرهرا 
اس  اليا لأنهي علماته بموله    "  جئر ركرو اسر ر الريرا لرلرمر ة 
الالادسة رغو تمداي  ي الالن    .د  ألراعو اجدداً للو أعن 
ً  ري قرلربري لورمرير ي      غائباً .نكو ب إق لجرودعرو دائرمرا
اتذع عو دلااً  ي صلرواتري    لأرجرو ارنركرو    الصر ة ارن 

 أجلي    "  رحمك هللا     يا ا   الال     
لمداس ه اواق  سياسية لاوحة     رهرو لقرنري يشرهرد لره 
الجمي  بحبه لإن رمرائره لرمرصر    الر رحرق برمردرسرة الرمرشراة 

ب للرو يردخرلرهرا  7191للضباق احح ياق لتخ ج انهرا .را  
اوط اراً    بل دخلها إخ ياراً ألنه يعلو أق الرعرالركر يرة نر را  

لهو  ي الُحلة البابوية المرهريربرة  7112لشجا.ة  ل ي .ا  
يار وباق الرجريرج لجرنرودو  ري ارواقرعرهرو .رل خرط الرنرار 
لأس مبلوو بالحرالة لال ك يو لاهردلو   الرُحرلرة الرعرالركر يرة  

 ال ي عاق قد إرتداها    ة تطو.ه بالجيج  
  - ي بعض ان علماته للجنود :

نحن  ي هذو احيا  نخوض اع عة الثار بينرنرا لبريرن الريرهرود 
 هو .دلنا المرشر ر      رهرو ا.رداء الرمرالريرحريرة احسر      
 الماليحيوق لالماللمروق يرؤارنروق أق الالريرد الرمرالرير  قرد 
جاء     لأاا اليهود ق  يؤانوق لإنما يرنر ر ر لنره ارن نروع 
شمشروق الرجربرار    الرمرالريرحريروق لالرمرالرلرمروق يرؤارنروق 
باحنجيل    أاا اليهود  ر  يرؤارنروق بره  إذ قراع لرهرو الالريرد 
المالي  " لمد أبطل و لصية هللا  " إق اص  ب د . يمة جاء 
اليها اب اهيو ليوس  الصديق     لبارعها برحرضرورو الالريرد 
المالي     ب دعو احبوبة لالد اع .نها ش ف للاج      إق 
هللا اعكو لينص عو .لي ا.دائكو    ألق هللا ينص  الم لواريرن 

 لح ينص  ال الو  
 البابا لالالياسة 

.لي ادي أربعين .ا  هي .م  حربر ير ره قرداسر ره شرهرد لره 
الجمي  بالوقنية لالحكمة أاا  اخ ل  اححداو الواقعة .رلري 

احقباق لعنائالهو لام لكاتهو حراظاً .لري الروحردة الروقرنريرة 
 .لي أرض اص   

ليكري احشارة الي اوقره ان إس ائيرل لاالرانردتره الركراارلرة 
للشع  الرلرالرطريرنري لر ضره حر  احقربراق لرلرمردم إح برعرد 
تح ي ها لا.ادتها للشع  الم لو  لاق احقباق لن يردخرلروهرا 

 إح يداً بيد ا  اخوانهو الماللمين   
ليكري احشارة الي ر ضه أي تدخل أجنبي  ي شئوق احقربراق 
بحجة حماي هو لت ديدو الدائو أي حماية؟ هللا هرو الرحرااري   
نحن  ي لقننا لسط أخواننا     إيمانا أق الح  أقوي ان أي 

 قوة لأي قانوق  
ليكري احشارة الري اروقررره الرجرلريرل حريرن لروحرت أثريروبريرا 
ب خريض نالبة المياو المرمر رة لرنرهر  الرنريرل الرمر رجرهرة الري 
اص نا ل ووه ال ئيس الالابق حالني اربرار  برهرذا الشرأق 
لسا   قداس ه لل رالض      للو تنرمرم اريراو الرنريرل نرمرطرة 

 لاحدة   
يكري حكم ه   ر ة سرنروا  الر ر   الر ري سراد  اصر  برعرد 

ب حين شرن الر ئريرس  7187ق ارا  سب مب  المشئواة .ا  
الالادا  الح ب الشعواء .لي قداس ه لا. مله بالدير لسرجرن 

قاليالاً لائا     ائا  ارن أبرنراء الركرنريرالرة  29أساقرة ل 8
المبطية     لائا  ان الالياسريرن لالصرحررريرن لالركر راب     

 لائا  ان قيادا  الشع  لالويراء لالمثمرين  
لعانت حكم ه  ي رسالة الهدلء    لقرلربره ارن عرل الشرعر  

 لاحبيه      الهدلء ح ي يأذق هللا  
نعو    .مل الشع  بنصيح ه الهدلء    لالصر ة    ل.ربر   
اص  اححر اق    لإرترررعرت الرمرلروب  ري رجراء    أحقربراق 
لالماللمين ليس لهو رجراء سروي يرارب      ثر ثروق يروارا 

 صاات  يها الكنيالة عهنة لشعباً يص خوق يارب 
      لأس مـــ  ال ب     

أع وب      ث ثوق يوااً لو تنمم يواا لاحداً للو تر يرد  6يو  
يوااً    قُ ل ال ئيس الالادا  أشن  اي رة .ر  رهرا الر رارير     
بين ألحدو للسرط خرير ئره لإنر رصراراتره لبريرن أبرنرا و       

 لجمعت اص  أش ئها المبعث ة     ل الي  الما لة  
 

 . ق ه بالميادا  احس اية 
ً .رلري جرمرير  الرمرالر رويرا  الر سرمريرة لالر رير   عاق احبروبرا
رسمية    لعاق ألع بابا لألقباق يميو اأدبة إ طار  ي راضاق 
حض ها  ضيلة شي  احيه  لعربرار رجراع الردللرة ل.رلرمراء 
الدين احسر اري لرجراع الالريراسرة لالرمرالرؤلروق لارجرلرس 
الشع   ح ي أق الدع ور .لي لطري رئيس اجرلرس الشروري 

انه أللع ا ة  ي ال اري  يرمريرو رأم الركرنريرالرة  -لق ها قاع :
المبطية اأدبة أ طار  ي راضاق  لالم حو  الردعر رور ر رعرت 

إق اا بين المالرلرمريرن  -المحجوب رئيس اجلس الشع  قاع :
لاحقباق  ي اص  أعث  ق باً اما بين الماللمين لالرمرالرلرمريرن 

  ي بعض الب د   
لعثي اً اا عانت تد.وو نرمرابرة الصرحررريريرن لرلرحرديرث  لعراق 
اشه ها احاو ته .ن الماليحريرة لأسر ائريرل  لعراق أسرمره 
االج ً  ي نمابة الصحريين ارنرذ ترأسريرالره لرمرجرلرة اردارم 

 اححد   
 الكـ ســـي البابـوي 

 ي ألع حرل رسمي لجلوسه عانت أللي علماته ح  ة للن     
   لالت أنا الذي جلالت .لي عر سري ارارار قرس     لانرمرا 

 احعلي يكية ال ي جلالت .لي هذا الك سي الع يو      
أهو اا يمي     ته ترأسريرس الركرنرائرس الرمربرطريرة لالرمرعراهرد 
لاحدي ة خارج اص   ي اخ ل  بلداق العالو لإصردارو أعرثر  
ان اائة ع اب  ي الرعرمريردة لالر هرو  لتر جرمرت ارؤلررراتره 
ل نجلي ية لالر نالية لاحلمانية لاحيطالريرة لالرهرولرنرديرة    

 لغي ها   
ً لعراق لرهرا  71قداس ه ألع بابا يار ع سي رلاا برعرد  قر نرا

انطبا.اً رائعاً  لألع بابا إسكنردري رأم ارجرلرس الركرنرائرس 
 العالمي  

عاق ي مي  بال الليو المطلق  لي دد دائماً    هللا هو الذي يبنري 
لنحن اج د .ماع .ندو  الكنيالة ح تدار بواسطة اشرخرا   

 ال لح المدم يدي ها لهللا ان تواوعه يش عنا  يها     
عاق اوو  ال مدي  لاحح  ا  لحصرل .رلري أر ر  احلسرمرة 
لالشهادا  ال مدي ية ارنرهرا تالرعرة دعر روراو  رخر يرة  لعراق 
احبوبا  ري الرعرالرو الرعر بريب حر ري اقرلرمروا .رلريره    برابرا 
الع ب      .اش .م و عله    ير دد برررو يرنرطرق برالرحر  " 
إصنعوا خي اً ا  عل البش  " س ااً ل لحك الطيربرة يرا أبرانرا 

 احنبا شنودة  
 ذع ياتي ا  قداسة البابا ال احل  

أهرد  الرحركروارة احسر ر الريرة قرطرعرة أرض  7181 ي .ا  
لعانت آخر    –االاح ها إحدي .ش  ال  لس وق ا  اً ا بعا 

لقرد   –قطعة  أرض تهديها الحكواة لجرالريرة ارن الرجرالريرا  
احب ال اهر  ترادرم  7181باش  المش لع انذ بداي ه .ا  

الباخواي  لبهذو الرمرنراسربرة خصرصرت جر يردة الرنرهرار  ري 
اس  اليا بناء .لي قلبي الحق خرا  ارن أربرعرة صرررحرا  
ل  طية هذا الحدو ال ائ    لبحركرو االرؤلرير ري  ري الرجر يردة 
ع بت المواد لتاري  احقباق  ي اس  اليا خ ع .ش يرن .رااراً 
ا  ال سو الهندسي للمش لع لعرثرير  ارن الر رهرانري   لبرعرد 
النش  أرسلت .دداً ان النال  لمداسة البابا بالماه ة لنالرخرة 

لج يدة لقني  ي اصر  لبرعرض الرجر ائرد الرمرصر يرة الر ري 
إه مت لنش   الخب  ب خاصة اا يح ويه .رن أخربرار أقربراق 

 المهج   
بعدها بعااين عنت  ي ييارة لرلروقرن اصر  ل ري الربر نراار  

 –لعاق لي لماء ار  قرداسر ره   –لماءا  ا  بعض المالؤلين 
 حيث ذه  اعي يلجي لإبن ي ياسمين   ألخذ ب ع ه  

بدأني بموله "اا ع ب ه  ي جر يردة الرنرهرار .رن احقربراق  ري 
.ش ين سنة لالم ع  المبطي عاق أ ضرل لأعرثر  اسر ررراورة 
اما نش ته لقني " لو يكن انري أي ترعرلريرق لرمرعر  ر ري أق 
بعض الصح  رغو نش ها لخب  جاه  نم ً .ن ج يدة أخ ي 

 إح انها ترضل اوا ة بعض اللمالا  ! 
عاق يم  بجوارو أحد ال هباق حاا  صندلق به قط  حرلروي 
" البس أ  اح " لأخذ عل انا قطرعرة    نر ر  قرداسر ره الري 
ياسمين لسألهرا    " .رنرد  جرير  يرا يراسرمريرن؟" ألارأ  
ب أسها لاد  يدها لر حة الجي     اآل عررره برالرمرلربرس  ري 
جيبها ب ل  حت هي جداً ل  حت له الجي   ي الجانر  احخر  
ان  ال انها لاآلئه أيضاً بالملبس  همالت أنا برالشركر  لهرو 
ي بت .لي رأسها بلط  لهي تمالك بيدها الص ي ة الرعرصري 
 ي يدو    لحكيت له " لمد أهداني ال ب ياسمين بعد سرنروا  

أغالطس    هرنرا  1بدلق إنجاب " ثو أعملت لهي ان اواليد 
لمس رأسها بحناق لهو يموع " سوف ت ينها إبرنرة اربرارعرة 

 ناجحة لتالعد     " 
.دنا للمن ع     لنال عد للالر  خارج الرمراهر ة لرمردة خرمرالرة 
أيا    لأ ر غرت ارحر رويرا  جريروب يراسرمريرن ارن الرمرلربرس 
للوع ه  ي عوب داخل اع "للع يونيت" أل دلحب يجاجي 
 ي حج ة المائدةب لبجوارو أعث  ان ثمانية .رلر  شركروحتره 
ارهررداو اررن أقرراربرري لأصرحررابرري الررذيرن يررحررضر لق لررلررالرر   
لال يارة   بعد خمالة أيا  .دنا    لقرد ترعرود  ارن جرارتري 
الراولة "الحاجة صرية" أق تعي ني ش ال ها ل ن ي  ان لي 
قوع    ة ييارتي عنوع ان اودة لاحبة الجي اق ال ي ا. ر  
بها جداً  دخلت لبدأ   ي ال لمي  لال ن ير  ثرو صر خرت     

 الحمي يا ادا  الدلحب عله نمل     
عاق هجوااً   يعاً حيث سار النمل قابوراً ش يط أسود ثرمريرل 
سميك ان احرض لداخل الدلحب ال جاجي ا طريرا عرل .رلر  
الحلوي بالكاال سوداء    اا .دا !! اا .دا دائ ة عاالة حروع 
الكوب الرذي لورعرت  ريره الرمرلربرس الرذي ا.رطراو قرداسر ره 
لياسمين     لح نملة لاحردة ترجرالي  الردائر ة    لح نرمرلرة 
لاحدة لصلت الكوب     ه .ت الش الة الي سيدتها الرحراجرة 
صرية ال ي حض   لن    بموة لص خت  هللا أعربر      هللا 
أعب   لر عت الط حة .ن رأسها لهي تموع    دو .مل ربرنرا 

 يا ادا  لداد   !! 
 عي  . ف ؟؟ 

انذ سنوا  هاجمني الم ض الشديد    لأش  ت .لي الرمرو  
بل أحالالت به حولي أثناء الرعر ج الركريرمرائري لاحشرعرا.ري  
لبعد    ة الع ج الصعر  جرداً قر ر  الالررر  ألري أقراربري 
الذين هاج لا ألا يكا لعندا لانجل  ا ل ع ً سا    ل ي آخ  
ال حلة ن لت اص  لمدة إسبو.ريرن    عرنرت أريرد أق أراو    
لبداخلي احالام قوي   ليس صحرية أل .رمرل للركرن ألخرذ 
ب ع ه  مط     لو يكن  ي الكاتدرائية بالعباسريرة ل.ر  رت انره 

  ي دي  لادي النط لقب لق ر  الالر   
ذهبت اليه لحاللت ش ح و لرة لمائه ألحرد الر هربراق لأق 
قداس ه يع  نري للركرن الر اهر  اصر  .رلري اح.ر رذار لانره 
اش وع جداً ليمكن ترحرديرد ارو.رد برعرد شرهر يرن ارثر  ار  

 الالك تارية  ! 
  حت حميب ي لبيدي عار  .ملي لصورة بطاق ي الصحرريرة 
لقلت له إني سا.ود حس  اليا بعد اسبوع   أرجو  لصل لره 
هذا الك   يمكن ير ك ني   لأاا  الرحراحري ذهر  الر اهر     
ل.اد بعد دقائق لأخب ني أق قداس ه سي اني  وراً    ترمردارت 
  حة  ي خطواتي س    ي ام  الحديمة    عاق يرجرلرس  ري 
 ي اندا ار وحة    إق  بت خطوا     قبل اق ا     مي بردأنر  

" أن ي يي الرررل ارا .رنردعريرج حراجرة خر   "  -الموع :
لع رها ا تين لهرو لرو يركرن يرعرلرو أي شرف .رن ظر ل ري 
الصحية    لو أجد علما  لإنالابت داو.ي لأنا أشي  لذرا.ي 

" ح تخا ي سروف  -بجواري ال صماً بجانبي   اس ط د قائ ً:
ي ح   لتعودي للك ابة للم اء  لاحبيك  " لو  يدو .رلري 
رأسي لرسو .لي جبيني . اة الصرلرير  لهرو ير دد إنر ري 

 عويالة ليي الرل    ربنا اعاعي يابن ي  
علما اتذع  علماته أشرعر  برالرمروة     نرعرو أبركريره ألق برعرض 
احتمياء يهبهو هللا قوة شرا ة ي لق ااح ي او احخ لق   لان 
المؤعد هنا  صرحا  لصررحرا  .رن هرذو الرنر ر ة الرطريربرة 
الشرا ة ال ي ت ف بجناحيها داخل النرس احنالانيرةب  لالر ري 

 تمي  بها قداس ه لعانت لها خب ا  ا  آخ ين  
ثمانية أ.وا  .لي رحيله   لت   لنا تاريخاً قوياً لثباتا ا ريرنرا 

 للكنيالة  إنه رجل هللا الذي عاق ي دد دائماً    
إق أقدم عنيالة يالكن  يها هللا هي قلوبكو    عل أنالاق انكرو 

 هو هيكل لل ب لرلح هللا الصال  المدلم يحل  يه 
أح  أق أري الكنيالة املؤة برالرحر     ارمرلرؤة برالالر       

 املؤة بال واو        
 

 لالي اللماء  ي العدد الماد  
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فى توافق عجيب وترابط زمنى غريبب لبكبن مبأ يبفب مبن فبى 
حياة وسيرة كال مأ البقبديبل البببابباكبيبرلبل السبا   رجبن 
الصالة ، والبابا شنو ة  الثالث معلم المسكونة ، إذ يالحظ أن 

 7أغسبطبل ولبلببباببا شبنبو ة هبو  9يوم مبيبال  الوه هبو 
أغسطل، وقد يقاه أنه مجر  مصا فة..بن ويالحظ أنه حبفبى 

مار  ونبيباحبة  2الفوافق فى النياحة قالبابا كيرلل كان يوم
مار .. والبابا كيرلل هبو وعب   63البابا شنو ة كان يوم 

يده وب خفيار قبو  لبلبراهبب أنبطبونبيبو  السبريبانبى الببباببا 
شنو ة.. ك سقف للفعليم والكليريكية والمعاهد الدينيبة...كبمبا 
أن الثنيأ قد تاجرا بالوزنات البفبى أعبطباهبمبا لبهبمبا البر ، 
وبالرعاية والبجبهبد البفبامبة حبفبى وهبم فبى حبالبة البمبر  
وبالفضحية الفامة وذلك آلخر لحظة فى حياتهبمبا، ببالبجبهبو  
والفضحيات المفواصلة والمفنوعة بن والفى ال حصر لها كما 
ان  كال منبهبمبا تب ثبرا بب قبواه وكبفباببات البقبديبل مبارإفبرام 
السريانى.ولم ينفصن البابا شنو ة ما قد بدأ به البابا كبيبرلبل 
سواء فى الفوس  فى كنائل المهجر ،أيضا فالببباببا كبيبرلبل 

للكفدرائية المرقسية فبى  6211بدأ بوع  حجر السا  فى 
أر  النبا رويل فقام النبا شنو ة بالفوس  وإنجباز مبا قبد 
بدأه البابا كيرلل وأيضا لأل يرة المخفلفة بن ولبديبرمبارمبيبنبا 
العامر . كما ظهرت العبرراء فبى البويبفبون فبى عبهبد الببباببا 

تجلب  أيضبا فبى عبهبد الببباببا شبنبو ة  6211كيرلل، ففى 
بكنيسفها القديسة  ميانة بشبرا، وأما عبأ البمبعبجبوات ببعبد 
نياحفهما فالقارئ يجدها اآلن فى عشرات الكفب بكن مكفبببات 
كنائسنا إذ هم مازالوا يقدمون محبفهما لبلبرعبايبا البمب مبنبيبأ 
 ون توقف ولكن مأ يفشف  بهما، ولهرا أليل الجديربالبقبوه 
أنهما حفى اآلن هبمبا مبنبارة فبى قبلبوببنبا..ويبالبيبفبنبا نشباببه 
سيرتهما والنرتن مثلهما ونسفغنى بالنعمة مبثبلبهبمبا لنبهبمبا 
كانوا محيطيأ بالمالئكة والقديسيأ فبكبانب  كبن خبطبواتبهبمبا 
منفصريأ فدخلوا عالم المجد م  ر  البمبجبد والبر  لبه كبن 

 المجد 
                                                                                                                                                   

ةلسذس ا  -عرف عن البابا كيرلس  بسه سج  صسة وسبا ةعسبسا ا 
سهلقى صا ب من  الضوء على هس   السيسضسيسلسر السدسبسر   س س  

حيث كا ت الصبا ع    لذا اكثر مسن فسيسسسيسر  -ق يس ا العظيم
ةأهمير ةليست فقط باب إلست ا ا للعقة بة بواسطتذا لسصسصس  
البركات فى الصياا الرةحير ةبالتالى مسن السبلسذسا د مسا  مسن 

  حسيساا      فسيسذسا      فسلس س       أن     يمدن   صملر   أقصر   الرةح الق س ةلعة
   رق    صة فذو   فصبا   أ ا   أما :   اة    ال بي   قالج   ما البابا كيرل   
،   فسيسذسا       سا   بسة هسو    الصسبا      أعسمساق      دلسي       الة  ,   الصبا   في 
  مسبسدسرا      سساعسر      مسن      يومير    ولوات ،  وبا   كلذا   حيافج   فصا ت 
  مسقسابسبفسج      فسي      أم اوسا      قابة    ةدذا .  اليوم   من   متهالرا   ساعر   دلي 
فى الس كسر  –..ةق  ةويج البابا م و ا       د سان      أصة    من   يصلي 

"لق  كان فى وسلسوات حستسى فسى أجس ساءةصسو   -األةلى ل ياالتج
ةكبمج مع ال اس ل لك كان وامتا لدى يعطى ل يسسسج فسروسر 
التهمة ةالصبا، ةيعذ  هللا بمشساكسلسج، ةيسعستسقس  أن السقس اسسات 
ةالصلوات هى التى  فصة لج المشاكسة ةلسيسسست السمس سذسو ات 

،   السرةح      فسي      فصسا        ةحا سيسر    أكسبتج   البشرير ."دذا فالصلوات
  عس س مسا      السبهسوفسي      يسوحس سا      الق يس       است  مج      ال ي      التعبير   ةهو 
  ةصسو         سسي      كسه سج      السرةح      في      ورت      أة    الرةح   في   ك ت :  قال 
  الرةحا يسر      ه    ،   الرةح           امتصتج  ،أ   الرةح   في   ة رق   الما ي 
  السرةح      فصسا   السقس س،    الرةح   قريبا من   صعلتج   دليذا    الة   التي 
  يشسعسر      أن       ةن   يت به   أن   يمد ج   ةوا    ةيدلمج   دليج   يوحي   الق س 
  مسيستسوح       صسب      كيرلس      البابا   كان ..ةلذ ا  يري   ال   ما   يري   ةكه ج 
بسعسا األ سبسيساء ةبسعسا       عسلسيسج      كسان   بما   ي كر ا   ةه ا ,  العي ين 

والغرابة فى ذلك لنه قبد احبب م مبأ كبن قبلبببه  الق يسين،
بصلوات واصوام مغ زهد ونسك شديبد ببن وفبقبر أحبفبيبار  
وهرا م  ركوع وخشوع و موع مأ اجن هرا عبمبن فبيبه م
  وينطبق عليه القوه :لقد سمع  صالتك..وقد رأي   موعك 

. فمنب  ثبمبار ومبواهبب البروس البقبد .فبكبان 71:3إش   –
صالته قوية وخاصة ما كان يفسم  وجو ه فى سكون  اخبلبى 
وخارجى وم  أتضاعه...وكثيرا ب نقطاعه عبأ البعبالبم فبكبان 
 ائما فى اللفصاق ببا  ببن ونسبي ببيبده أقبواه البقبديسبيبأ 

 وخاصة تعلقه ب قواه مارآفرام
                                                                                                                                                        

ةالسواقسع  بسمسا قس  كسان  سريسبسا   صالة وأيضا م  قداسبات : 
للشعب أ ج لم يدن معتا ا أن ير  البطريرك مصلسيسا كسة يسوم 
على الم بخ فب أ الشعب يتر   على الد يسر فرحا بذ ا الم سذس  
الرةحا ى ال  ي  عليج فسهالس ت األعس ا  فستسصايس  وسبساحسا فسى 
الق اس ةمساء فى وبا العشير ..ةق  أك  أيضا األ با  افائسيسة 
أفا مي ا بقولج: ال يمدن أن  يذم حياا ه ا الرصة السقس يس  مسالسم 
 دن  عرف مع ى الصبا بسالسرةح ةالسصس  ألن قس اسستسج كسان 
 ائب الصبا يصلى ةال يمة،ةال ييتر لصظر عن التسبسيسف فسى 
قبيتج أة مقاببفج أة فى سير ...ة افعا هلل عقسلسج ةقسلسبسج ةكسة 

حواسج فدا ت الصبا مص   فعصيافج ةةسيلر لصة مسا 
أستعصى من المشاكة ةالمرمس  فسى قسرا فسج اسا حسا 
أمام هللا من أصة أةال   ةالد يسر بة ةالسبسب  ...ةلسذس ا 
أ فبط ق استج بالمس بسف ، ةحستسى ةهسو فسى السطسصسو سر 
ةأعتق  كثيرا م ا فى زيافذم للطصو سر ةوسعس ةا لس لسك 
المدان الصغير الم بف ال   كان ق استج الصصج لدسى 
يرفغ فيج ولوافج وبساحسا ةمسساء بسة ةيسقسوم بس سيسسسج 
بتصضير القربان ة ب ا كان يسرسسة لسج األ سسان لسدسى 

  ااحسو سر      فرك   أن   ةبع  يم   بالماء من حين آلالر حتى 
  عس س مسا      الثا يسر      العالمير    الصرب   ضرة ات   فصت   الذواء 
  ةفسي  ،   السقس يسمسر      مصسر      فسي      الد ائس     من   ع     دلي   ذهب 
..حستسى ةبسعس  أن فسولسى   الصسبا       صسة       ائسمسا      كان      كلذا 

كرسى السبسابسا كسان يسقسول ةال ذلسك يسقسا ن بسيسوم فسى 
  الصسسبا      لسسصسسيسساا       سسيسسسسسج      أعسسطسسي  السسطسساحسسو سسر.لسسذسس ا فسسقسس  

ةالم بف.ةأيضا ما ق  أك   ق اسر مثلث الرحمات األ بسا 
م و ا فى قولج عن البابا كيرل  : ةال يوص  فى فا يخ 
الد يسر كلج د سان مثة البابا كيرل  أستطسا  أن يسقسيسم 

 00111كة ه   الق اسات. أ ج وسلسى مسا يسصيس  عسن 
ق اس. ةه ا أمر لسم يسصس ى فسى فسا يسخ أي بسابسا مسن 
باباةات اإلسد   ير أة العالم أة الرهبان. كان ع يسبسًسا  
فى ولوافج. هد ا قضى اليترا التي فصة الى حسوالسى 

س ر ةكه ج صية كسبسيسر مسمسلسوح بصسالسف األعسمسال  00
ةبالمياهيم الصالصر(. سوا بت لي الع  اء مريسم... لسقس  
اي ت السماء  صة الصبا ق اسر البابا كيرل  بظذسو  
ةف لى السيس ا السعس  اء فسوق قسبساب كس سيسسستسذسا بسصسي 

م، 0691دبسريسة سس سر  0الصيتون بالقاهرا م س  لسيسلسر 
ةلم ا س تين ةأ بعر مذو  متتالير. ةواحب الستس سلسي 
ظذو ات سمائير مثة السصسمسام ة ةائسف بس سو  ذكسيسر، 

باإلضافر دلى معس سصات مسيساء كسثسيسرا مسمسلست السمسسسيسصسيسيسن 
ةالمسلمين على السواء. ةالي ق استج يرصع اليضة فى ا صا  
 فات كا ةز ال يا  المصرير الق يس  مسا  مسرقس  السرسسول 

م، بع  ان كان قس   سقسة السى ايسطسالسيسا 0691يو يو س ر  02فى
ةهد ا ال يمدن التوقف فى الص يث عسن أهسمسيسر الصسبا عس س  
البابا كيرل  ةحتى فى مرضج ةفى بع   عن السمس بسف فسدسا ست 
وبفج بب أ قطسا  بسيسدسر  ةقسلسبسج ة مسوعسج ة ةحسج..ةكسه سج 
اسسستسسدسسان ةاسسستسسسسسلسسم بسسقسسول السسقسس يسس :"سسسدسست لسسسا سسك لسسيسستسسدسسلسسم 
قلبك..ةسدت قلبك ليتدلم هللا" ةلذ ا ال رابر أن  قول ع ج فيما 

حسيسث كسا ست الصسبا هسى  « صسة الصسبا»أال  عليج لقب 
سبحج فى مواصذر صميع مشدبت الصياا، بة كان يس س  لس فسج 
بذا، ةال يعطى ل س    احر، ةهو مسن صسعسة وسبا السقس اس 

ومعجواتبه البفب  ال تبحبصبى يومير فى صميع ك ائ  مصر... 
لكن مأ الفج  اليه طالبا شفاعفه ليصل  ويطلب عنا أمبام م 

البروس   وقداسفه القائن:  قلب المحب   هبو عبرش يسبكبنبه 
القد  ويحن فيه الثالوث القد .. والنبه احبب م مبأ كبن 
قلبه بصلوات واصوام فى ركوع وخشوع و موع ولهراعبمبن 

                                                                                                                              فيه م ومنحه ثمار ومواهب الروس القد .  
       

                                                
كان ق ي  الصبا ةالمع صات البابا كيرل  قلية الوعظ لسدسن 
عظيم فى مدا تج الرةحير بد يست ا، ف اء قس اسسر السبسابساسس سو ا 
ليدمة مسيرفج العظيمر ةلدى يضيف للد يسر السقسبسطسيسر أيضسا 

ةكسمسا   –عم  آالر ةذلك فى أهمير  فعليم الشعب بة ةاألصيال 
بة أن البابا م و ا أعسطسا  السرب مسواهسب -أ ا   البابا كيرل 

ع ي ا ةكيرزيما متميصا ، ةلسذس ا أسستسصس  بسهن يسلسقسب مسعسلسم 
 المسدسو سر ةذهسبسى السيسم ةالسقسلسم، ةلسم يسهفسى ذلسك مسن فسرا 

من المراصسع ةاألقسبم كستسبست  وسنخفصرذلك نظرا ب ن العديد
عن فا يخ حيافج ةلدن ه ا  ري  التهمة فيما يتعل  بسالسمساجسرات 

ةالتى هسى أيضسا –ةالعوامة ف علتج معلم األصيال  ةن م از  
  - فعت ق اسر لبابا كيرل   ةبشيافيتج لدى يرسمج أسقيا للتعليم
فالتا يخ يشير ع ج أ ج فى الس  اسسر األبستس ائسيسر حسيسظ فسرا سيسم 
ةمصامير ةعن فعليمج الثا و  ال   ب أ من م  سر اإليمسان جسم 

ةكلذما فى مبرا أصا  الشسعسر، ة بسمسا 0621م  سر التوفيقير 
يب أ من ه ا التا يخ فى حياا  ةحير ةالتى كا ت ف مو بقوا من 
البل قراءا مدثير فسى كسة مس سال بسة ةأل  ة قسر أة قصسر 
أةكتاب يقع فى ي   فق  كان ةال   مصبا للسدستسب ةلس يسج مسدستسبسر 
كبيرا فاكتسب م ج هس   السيسضسيسلسر ةكسان يس هسب كسة وسبساح  
ةمساءالى  ا  الدتب)بسبساب الس سلس (ةكسان مسعس سبسا بسالسصعسيسم 

،ةق  كان فسرفسيسبسج  -ةق ألقى أمامج قصي ا -الوا ى مدرم عبي 
 ائسسمسسا األةل فسسدسسان السسبسسعسسا يسسطسسلسس  عسسلسسيسسج :" سسظسسيسسر صسسيسس  
ص ا".ةألف اهج األ بى  الة كلير اآل اب قسم فسا يسخ ةفس سر  

فسسدسسان األةل ةأيضسسا مسسن كسسلسسيسسر الضسسبسساا 0691مسس سسذسسا  
األحتياا..ةق  صاء على لسان ق استسج فسى قسولسج:" فسي السس سر 
الثالثر في الدلير ب أ الشعر ع  ي يت   م اال  يس سيسا أفس كسر أن 

قصي ا هو ذا الثوب ال يج أن قلبي لي  فيج، في س ر  ابعر في 
ح ى أمران, األمر األةل  91/  99كلير اآل اب اللي هيج س ر 

أ  ي التصقت بالدلير األكليريدير القسم المسائي ةأ ا االسب فسي 
كلير اآل اب ةاألمسر السثسا سي أ س سي بس أت ا  س فسي مس  سسر 
د  ليصير في سراي القبر كما ك ت في فسلسك السس سر ا  س فسي 
فرة  م ا س األح  ةةيستدمة السبسابسا حس يسثسج قسائسب: ةكس ست 
مصر ا  في م لر م ا س األح  ةأةل عس   وس   مس سذسا فسي 

ةكتبت فيج قصي ا هي  في الصقسيسقسر لسم اكستسبسذسا  0691ابرية 
ةد ما ألقيتذا في مافمر عن األحوال الشس سصسيسر  قصسيس ا كسم 

 قسي الظلم عليك كم سعي الظلم عليك
 
فسقس  بس أ الس مستسج :  اية ومرحلة أخر  فى الخدمة والفعلبيبم بد

بم ا س التربير الد يسير بد يسر الع  اء بسمسذسمسشسر بسالسقساهسرا 

،ةفى العام التالى أ شه فر  لم ا س األح  ب معيسر 0626عام 

التصقت بسالسدسلسيسر  ةق اإليمان بشبرا،.. ةيستدمة ق استج قولج:  

األكليريدير ةكعا في باستمرا  األةل فسي السدسلسيسر ةفس سرصست 

ةك ت أةل ال ري ين بالقسم اللسيسلسي الس سامسعسي  96أيضا س ر 

ةعي ت بذيئر الت  ي  بالدلير ةأوبصت حيافي حيساا فسدسريس  

فقريبا ما ع ا س تين أة جبى قضيتسج فسي 

التعليم الثسا سوي ةمسا عس ا الستس  يس  فسي 

الم  سر اإل  ليصير، ك لك أحب ال مر األيتام بم سطسقسر  ة  

الير ،ةمع ال مر ة شاا متميص فى م ال ال مر م ا س األح  

ب أها ايضا بد يسر الع  اء بمذمشر جسم فسى صسمسعسيسر اإليسمسان 

بشبرا بة ة ظرا ل شااج المميص ضمج السرمسيس يساكسون حسبسيسب 

صرص  الى الل  ر العسلسيسا لسمس ا س األحس ،كسمسا فسى مسذسرفسج 

بال  مر فى م ال الشباب بد يسسسر األ سبسا أ سطسو سيسوس بشسبسرا 

السى صسوا  مسساهسمستسج فسى  0699ليدون أمي ا لم ا س األح  

دع ا  ةدلقاء عظات ةكلمات لم ا س األح  حتى فى األقالسيسم، 

ةبع  عامين فولى  ئاسر فصرير م لر م ا س األح ..بة ةقسام 

بالت  ي  بم  سر الرهبان بصلوان ،كسمسا ةأجس ساء الس مستسج فسى 

الدلير األكليريدير كان كياحج من أصة حسقسوق السدسلسيسر فسدسا ست 

ال تي ر به تقال الدلير الى مدا ذا الصالى بسه   األ سبسا  ةيس  

بمبا ى الاور بذا بة ةفى ف عيم هسيسئسر الستس  يس  بسالس سبسرات 

العلمسيسر، كسمسا لسم فسقسة الس مستسج عس س مسا فسرهسب"أ سطسو سيسوس 

السريا ى" ب ير السريان فدلف بمساليسرمسدستسبسر الس يسر ةعسلسى 

المطبعر ةال شر ةأستقبسال السصةا األصسا سب..ةهسدس ا أيضسا لسم 

يتوقف أ تاصج فى الدتابر ةالمقاالت الرةحير ةقصائ  وسا ت 

فرافية، ةهد ا لم يتوقف فى أن يص ا  عسلسمسا بسة ةيسيسيسا بسج 

لتعليم الشباب بة ةلدثيرين من السبل كستسابسافسج... فسصسقسا كسان 

ذهبى اليم ةالقلم : بة ةأصيال فسعسلسمست عسلسى يس يسج عسلسى مسر 

 الس وات.                                                                                                               
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 ( ... 63ثقـافــة غـــذائيـــة )
 (71طـــرق حفظ األغذيـة )

 
 (  2) خمراتحــفـظ األغـــذيـة بالـت 

 أ.د / مـنـيــر حـنـا اسـكـنــدر       
 

عـزيـزى الـقـارئ ... عـزيـزتـى الـقـارئـة ... لـقـد تـكـلـمـنـا 
فـى الـعــدد الـسـسـسـسابس  عـسح لـسمسـسـسـسة تـساريـسخسـسيسـسة عـسح 
الـتـخـمــر ومـا هـى فوائـد الـتـخـمر وما هى أســس الــفظ 
بـالـتخـمرات وايـضـا أنـسوا  الـستسـسخسـسمسرات )الـسكسـسـسـسولـسى 
والـخـلـيكـى والـالكـستسيسكسـسى ( ثسث تسـسـسدثـسنسـسا ايـسضسـسا عـسح 
الـتخـمـر الـسكسـسـسولسى ب سل مسح الستسفس سيس  ومسا هسى اهسث 
االعتبارات الواجب مراعاتها فى التخمـر الكـولى . تكلسمسنسا 

 ايضا عح انتاج الكـول االيثيلـى .
 

صسنسـساعـسة واالن وفى هذا العدد سوف نتـدث ان اءهللا عح 
اخرى مح ال ـسنساعـسات الـسمسـستسولسفسـسة عـسلسـسى الـستسخسـسـسمسـسر 

 صـنـاعـة الـبيـرة. الـكــولـى اال وهـى 
 

Malt Beverage مـ ــروبـات الـ ـــعـير الـمـتـخــمـرة 
  : ــ 

مر  لــرم مرارتر ر     Aleولــر  Beerتـعتبـر  لــربرـرةرـرـر   
 الـ ــعـير الـسمسـسنسـسبسـس لــشــعـة  حـ ــةـ  وــى تـصــاـع م  

Malt  حـ ــيـ ـة الـدينسـسارو Hops  و  الـسخسـسـسمسـسيسـسرةو
 ويـحـرـرـرـر  لــرترـر ــر .  مــــاعـدات الـمـولـ  و الـمــاء 

تث تـنـبيـتـهـا و تـجـفيـفـهـسا ثـسث مـ  حـبـ ب لــشـعـةـ  لـتى 
لمـر  حـرشرـرـرةرـرشرـر  فـ ـ  الـــبـوب الـمنبتـسة واالجـسنسـسة . 

لــرهــرـر ر لــر رـر نـر  ــراربرـر   فـهـى عـبـارة عـح لــدياـ ر 
و لــاـشــ  هـى ومـســ عـدل  لــتـ ــ  حـشــةـشــ  لــدياـ ر 

لــتـ لد لــترـرـرـرـر نـر  لــرترـرحرـرترـر يـر  عـر رـرى لــرسرـرـر رـر  
بـر ضـرـرر نـر  لــرى لــر رـرر بـر ــررةردرل  لــرترى تـر  ـررد نـررى 

 . لــتـ ــ  
   

وفـسسيسسـسسمسسـسسا يـسسلسسـسسى عـسسزيـسسزى الـسسقسسـسسارئ ... وعـسسزيـسسزتـسسى 
كـس   خـطــوات صـنـساعـسةالـقـارئـة ...وبـاخـتـ ــار شــديـد 

كـامـثـلة لـبـسعسـسل الـس سـسنسـساعـسات  الـبيـرة  واالنـبــذة مـح 
 الـمـتـولفـة عـلـى الـتـخـمــر  الـكــــولـى : ــ

 
  : ــ Maltingعـمـلـيـة انــبـات الـ ــعـيـر  -7
 

نـسقسـس  تـتـرم عـر  رـر يـر  صـنـاعـة الـمـولـ  لن عـتـ ـةـ  
درجسة عرترارـرـرد الـ ـعــيـر او غـمــرهسا فسى السمساء  حـبـوب
در ـر   0050ـرـر  05در   نه نهة  )  05ــ  05 حــرارة
ايـسا  . يسلسى  لس   3ـسـس  5لـمــدة تـتـراوح مابيسح مئـ يـ ( 

الـسرطـسوبسة حـتـى تـصــبـح الــبـوب الـمنقـوعـة تـجـفـيـف 
لغـر رـر  الـتسـسخسـسلسـس  مـسح . يـلـى  لـ     % 5بها حـوالى 

. هسذا بـرـرـر يـر  لــرترـر ـر  و لض ـاـ  و لــحـبـ ب لــتابـتـ  
ــ  مـصــدر لنـرهيـرترـرـر   لضمـرةرـر رـرـرةره ويعتبر الـمـولـ  

Amylase ولــبـ وتـةـرارـرةرـرـرهProteinase    يـسلسـسى  لـس .
 . لــتـ ــ  جــرش عمليىـة 

 
  : ــ Moshingعـمـلــيـة الـهــرس ــ 2
 
 رعرـرال لض ـرـرهل  الـغـرض مح عسمسلسيسة السهسـسرس هـسو لن 

) كر رـرتر   ائسبسـسة لــصـ ــحـ  نـى لــتـ ــ  ع ـى صرـرـر ر  
لمـ ـ  ذــك ( وع ـى و ـه لــرصرصرـر ـ ضحـردلل ترحرـر رال 
و مـ ئـى ـ ـاـشــ  وـ ـتـ لد لضخـ ى عـرديرد  لــرسرـرـر ر ير   

. وفـى الـبـسدايـسة ماتـ ـ   تـحـ  ه  لضخـ ى و لــبـ وتةاـ   
يـتـم تـحـــة ه عـر  الـمـولـ  االسـاسـى الـضــرورى نـ ن 

ب لســط  لــتـ   عـاـرد لــتـطـحــ ن لــتـ ــ  خـلـط رـ ي  
ـسـ  75501درجسة مسوسـسويسة )  55ـــس  68در ـ  حــ لر  

ثـرم بـرعرـرـرد ذــرك يـرـر   لــرةرـره درجة فهرنهي  (  722
لــتــ لد لــاـشــ ي  لــتـسـ عـد  ـ ـتـ ــ  ولــرترـرطرـربرـر خـر  

درجسة  755نـى لــتـ   ولـتى تر ر ن عر رى در ر  حر لر  
وذـك بعـد غ ةه لو رربرصرـره درجة فهرنهي  (  272مووية )

تح  ـغـر  وــرـرته تـرعرـرترـرال عـر رـرى تـر صرـرةرـرال در ر  
لــحــ لر  ــتـهـ وس حـبـ ب لــتـر ــر  لــرارـر تـر رـر  لــرى  

درجسة  758ـسـس  711درجة موـويسة )  15ــ  35حـ لــى 
عـتـر رـرةرـر  لــ فهـرنهي  ( وهى الـدرجـة التى يـدث عندها 

Saccurient   )   نرى ) تـحـ يـال لــاـشـ  لــى سرـرـر رـر يـر
ــدر ـ  لــرحرـرـر لر  نـرى ثـث يــــمح بـعـد  ل  وق  قصة  

درجسسة  715لضرتـرراررـرر ز ولــررهيـرر د  حـررتررى تـررصررـررال لــررى 
وــرى لــردر ـر  لــرترى درجة مسوسويسة (  1105فهرنهي  ) 

ثـرم يـرحرـردل ولـسف نـس سـسـساط االنـسزيـسمسات تـعـتـال عـ رـرى 
عـرارـرد قـر ز لســتــ لر ) تـ ســة  (  ــ ــت لد لــغـة  ذلئبـ  
امـسا الـسمسـسـسواد لــ عـ   حـةث يتـم نـصـ تهـر  بـر ــرتر  رـرةرح 
والستسى  Wortالــــائـلة والـتـى يـطـلـ  عـلـيـهـا اسـث الـ 

 تكون رائـقـة فيتـث تـجميعـهـا . 

وتــتخـد  لعمليـة الـتـسرشسـسيسح هـسـسذـ انـسبسـسوبـسة خـساصسـسة 
اضسسافسسة . يـسلسسـسسى  لـس   Lauterتـسعسسـسسرف بـسساسسسـسسث الـسس    

لسيسـسـستسوى عسلسـسى     Wortحـ ـيـ ـة الـديـسنسـسار الـسى الـسـس
الـــائ  الـذى سـيتـنـخـد  فى عـمليـة الـتـسخسـسـسمسيسـسر بـسعسـسد 

  لـ  .
 
مـس  حـس سـسـسيسـس سـسـسة   Wortعـمـلـيــة غـلـيــسان الـسـس ــ 6

 : ــ  Boiling the wort with hopsالـديـنــار 
 

يـتم غـ ـة ن لــســ ئـال لــتـحـتـ ى ع ـرى ل  فى هذـ الـعملية 
Wort   بعسـسد  لس .    لمـدة ســاعـتيـح حـشــةـشـ  لــدياـ ر و 

ــاـصــال لــتــ لد لــرصرـر رـربرـر  تـرشــيـح تـ ــ ى عـتـ ـةـ  
لــربرـر وترةرارـر   وكـذل  لــتـ  ــ د  نـى حـشــةشـ  لــديا ر 

لــرترـرتر سرـرـر  يستسث غـسـسـسـسيسـس  بـسعسـسد  لـس  .  لــتـت ســب  
وذــك ضزلـ  لغـ ـ  لــرترـرـر لد لــســ خـ  بـ لســط  لــتـ   

 ثـث الـغــــي  الى الـمترشح االصـلى . لــتلئبـ  
 

السنسـساتـسا جـساهـسـسز لـسعسمسلسيسـسة  Wortيـسكسـسـسون الـس بـهــذا 
 Wortوالـغـرض مـح عـمـلـيــة غـلـيــان الـسـس الـتـخــمير. 

 مـ  حـ ــيـ ــة الـدينـار هـو لألســبـاب االتـيــة : ــ
 . ضحــدلل تـ كـةـهل ــه ( 7)
 . ض ــ ل  عـتـ ـةــ  تـعــــةم  ــهئةـ   (2)
 . ــ قـف نـشــ ر لضنهيـتــ    (6)
ألســتـخـالص الـمــسواد الـسذائسبسـسة مـسح حـس سـسيسـس سـسـسة  (1)

و لــر لتـرةرار رـر   تـس سـسـسمسـس  وـــته لــتــ لد  الـدينـار
الـتـى تـضــيسـسف الـسى الـسـسبسـسيسـسـسرة لضحـتـ ض لــتــ   

ولــثبـ   ولضحتاـ ظ لــدلئم ثم الـنـكـهــة الـمـمـيزة لـهـا 
 Essential orلــهيـ   لــــ وريـ  لو لــطـةرـرـر ر  

volatile oils    والتى تضـيف ايضـا الى البيرة النكهة
المميزة لها . هذا ويجب التخل  مح التسانسيسنسات كسلسمسا 

الـسنسـسكسهسـسة النـهـا تسكسـسون مـسـسـسـسوسولسة عسح امكح  ل  
( الـمـوجسودة فسى   Haziness , Poorالـفقــيرة ) الــ

 الـبيـرة . 
 
  : ــ   Fermentationعـمـلـيــة الـتـخــمـر ــ 1 
 

نـر ز خـر ـ مـر  نى عـتـ ـة  لـتـصرـرترـر  ــرته يــــتخـد  
مـر  او لــرـرـر عـرةرـرـر     Beer Yeastخـتـةـ   لــبرـرةرـرـر   
مـر  سرـرـر ــر  لــرـ   Bottom Typeلــاـر ز لــرـرـر عـرى  

Saccaromyces Chsbergended  يـتـث فـى عـمليـة .
ـر ـ (    Pitchingم  يـرعرـرـر   بـر ــر او )  تـ ـــةـح الـتـخـمـر 

وعـر د  مـر  يـرحرـرصرـرـرال الـبارد بالـخــميرة )  Wortور  
. وتضساف عـ ـةـهـ  مـ  عـت ةـ  لــترـرصرـرـرترـر  لــرسرـرـر برـرـر  

ولحـرـرد ررـرال ــر رـرال بـر مـرةرـرال مـر  بـمـعسـسـسدل الـخـميرة 
 .لــبةـ   

نـر نـرهرـر  خــالل عـمـلـيـة الـتـخمسـسيسر درجــة الــــرارة امـا  
لــرترصرترـر رـرارـر   Brewersتـصـتـ ف نـى عـت ةـ   لــتصـتة  

تـ ــ ن مـاـصـاـرـرـرـر  حـرةرث تـر رـرـر ن عـمـومـا وــ ـاـهـ  
 71ـسـس  606درجة فهرنسهسيس  )  51ــ  68مـا بـيـح عـ د  

وبـعـض لـــرـر ئـرترةر  بـرصرـرارـر عـر  لــربرةرـر   درجة مووية( 
Brewer   عـسنسـسد يـحـ نـظـر ل عـر رـرى در ـرـر  لــرحرـرـر لر
درجسة  101ـسـس  606درجة فهرنهيس  )  15ــ 68حـوالـى 
بةات  لخــ ي  يبد ول بدر   حر لر  مرارصرارـر  ثرم مووية ( 

 . ت تاع نى لـاه ي  
مــدة تـستسـسـسراوح مـسا وتـســتغـ ق عـتـ ـةـ  لــتـصـتـ  عـ د   

 ايـا  . 75ــ 8وعـادة مـا بـيـح  يــو  71ــ 8بـيـح 
تسعسمسـس  عـسلسـسى نـ ن لــصــتة   وخــالل عـمـلـيـة الـتـخــمـر  

لســ سرـر   Wortلــتــ  ـ د  نـى لــ  الــــكـريـاتتـحــ يـال 
بـر رـر نر  وثـ نـى لكـسرـرـرةرـرد لــر رـر بـر ن كــــولـيـات لــى 

. كتةـ   صــغـة   مـ  لــ ـ ـةســ يـد وحـتـض لــصـ ـةرـرك 
نـ نـهـ  تـعـرطرـرى الـبـروتـيـنـات والـدهــون امـا مـ ــتـقـات 

كـتـة   قـ ـةـر رـر  مـر  لــر رـرحرـر ض  لـرعر ـرةر  ولضحرتر ض 
لـعـ ي  ولـ ح ض  لـتى تتحـرد مـرع برعرـرـرهرـر  مـر رـر نر  

. وعـنـدما ينتا ثانى اكـيد السكسربسون لضســت ل  لــعطـ ي  
فسسان  لسس  يـسسىدى السسى احـسسـسسداث رغـسسـسسوة بسسكسسمسسيسسات  ائـسسدة 

  ائــدة  . 
وفى الخـطــوة الـنـهــائـيـة لعمليـة الـتـخسـسمسـسيسـسر يـسـسـسـسدث  

 Breakتـجـمـيـ  وتـرســيب للـخسـسـسمسـسيسـسرة فسى الـسقسـسا  
Bottom Yeast  حـيـث يـتـث فـ ـلـهـا ويــسىخـسذ الـسورت

الجـسـسراء عـسمسـسلسيسة  Fermented Wortالـمـتـخــسمسـسر 
 فـى الـبـيــرة.  Agingالتعتي  

 
 Aging orعـمـلـيــة الـستسـسعسـسـستسـسيسـس  واالنـسضسـسـساج ــ 5 

Maturing ـــ : 
 

تـخــزيح الـبـيـسـسرة الـسطسـسا جـسة يـتـث ونـى ـــته لــعـتـ ــةـ  
Green Beer  62در ــر  حـرـر لر   عـ ــى فى اجــران 

درجة فهرنهي  ) صــفـر درجة مووى ( لـعــدة اســابيـ  او 

حـررةررث شسسـسسهسسـسسور ـسسـسسـسس 
يـحــدل خــر   ــرته 
لــعـتـ ـةـ  تـ سرـرـرةر  
ـررر رررـررربرررـررر وترررةرررارررـررر   
ولـرررررصرررررـرررررترررررـررررر ئـررررر  
ولــررررر لتررررراررررر رررررـررررر   
ولــررتررـرر لد لضخـررـرر ى 
. لــغــة  مـر غـر بـر  

وبـهـسـسـسذا تـس سـسـسيسـسر 
الـسسبسسـسسيسسـسسـسسرة رائـسسعسسـسسـسسة 
ونـسساضسسـسسـسسجسسـسسة كـسسمسسـسسا 
يـسـسسـسـسسدث تـسسـسـسسـسويـسس  

 لـقــوا  الـبيـرة مح خـ ــح الـى نـاعـث . 
 
 : ــ  Finishingعـمـلــيـة الـتـ ـــطـيـب ــ 3 

 
بـعــد عـمـلـيـة تـسعستسيسـس  الـسبسيسـسرة تـ ــ ى ــته لــعـتـ ـةـ  

كـتـةـ  مـر  بـواســطة عـتـ ـةـ  كـ بـاـ  وهـى عـبـارة عـح 
% (   5052ــ  5015) حـوالـى ثـ نـى لكـســةـد لــ ـ بـ ن 

وغ ـبـ  مـ  يـســتعتـال  ليـــ  لــاـ تـج ولــرترـرتر رـرترـرع مـر  
تـبـسريـسد يـ ــ ى عـتـ ـةـ  ثـث بـعــد  لـ  عتـ ـةـ  لــتصــتـ  

عـبـ ل  مـ  لــعـ ـر  و تـرويـ  و تـرشــيـح و تـعـبـوـة فى 
تـ ــر ى عـرترـر رـرةرـر  . ويـالحـظ انـه لو بـ لمةـال  055رقـم 

تـســصـة  ـ ـبـةـ   لــتـحـاـ ظـ  نـرى عـر رـر  لو عـربرـر ل  
در ـر   00ـرـر  05صـغـةـ   عـ ـى در ـر  حـرـر لر  مـر  

تـر رـرـر ى درجة فهرنهي (  او  71708ــ  715) مـئـ يـ  
عـتـ ـةـ  تـ  ــةـح خـ   لغـشــةـ  لو لى مـرـر لد لخـرـر ى 

 و ل  للـتـخـلـ  مـح الـخـمــيرة .
 

عــزيـسزى الـسقسـسارئ ... عـسـسزيـسزتـسى الـسقسـسارئـسة ... مـسا ا 
ومـسا هـسو الـسمسـسقسـس سـسـسود  Winesتـعــرف عـح االنـبــذة 

بـاالنـبــذة ؟ وما هـى انــوا  االنـبسـسـسذة ؟ ومـسا ا تـسعسـسـسرف 
عـح مـيـكـروبـيــولـوجـيـا صـنـاعـة الـنـبـيــذ ؟ هـسذا كـسلسـسه 

  هـو مـا ســوف نـتــــدث فيه وبـاخـتـ ـار شــديد .
 

 :     Winesاالنــبـــذة 
   

عـرر ررـررى يـسسطسسـسسبسس  هسسنسسا  Winesان اصسسـسسطسسـسسالح انـسسبسسـسسـسسذة 
بـ لســط  لــتصــت  لــر رـرحرـر ــرى لــتاـتـ ـ   لــتـصـاـعـ  

بـر لسرـرطر  لــرصرـرترـرةر   مـرع للـعـنـب وعـس سـسيسر الـسعسـسنسب 
انـستسـساج   كـمـا يـمـكـح ايـضـا.  عـتـ ـةـ   لــتعـتـةـ  لــتـ ــة  

مـ  تـصـتــ  عـصــ ئـ  لــارـر كـرهرـر  ولــرترـر تـرةرـر   انـبــذة 
 ... الــخ .وعـســال لــاـحــال 

  
 :ــ  Grape wineنـبـيــذ الـعـنـب 

 
حـرترـرـر ل  لو غـر ــربرـر  مـر  تـر رـرـر ن ان انـبــذة الـسعسـسنسـسب 

 لــرعرار  تاتـج مـ  تـصـتـةــ   . واالنـبذة الــــمـراءبـةــــ  
حةث يـحـتـ ى لضخـةـ  عـ ـى لــصـبـغـ     Skinsيـ ــ ـ ـد 

نـى لصـاـ   لــعاـ  لــحـتــ ل  لو لــبـاـاـسـ ة  نـى حـةر  
لنـر لز  تـرارترـرج مـر  تـرصرـرترـرةرـرـر االنـبــذة الـبـيـضــساء لن 

بــدون لــ رـر رـرـرد لــعـاـ  تـصـتـةــ  او لــعـاـ  لــبـةــــ   
Skin   واهـث الـخـمـائـر الـمــــتـعمـلة او الـمــــتـسخسـسدمـسة

الـسسـ  ــررى مـرر  سررـررـرر ــرر  فـسسى انـسستسسـسساج الـسسنسسـسسبسسـسسيسسـسسـسسذ 
Saccharomyces Cerevisiae Var.Bllipsoides  

 
 مـيـكـروبـيـولـوجـيـا صـنـاعـة الـنـبـيــذ : ــ

  
عـ ـرى كـر ئـرارـر   حـرةرـر  هـرســه يـــتــوى الـعـنـب عـنــد 

بـجـسانسب الـسخسـسمسـسـسيسرة دقـةـــ  مـصـتـ ـطـ  عـ ـى لــســطـح 
 Floraكـتـ  لنه بـ ـر نـر  تـر رـرك لــرارـر رـرـر رل والـبـكـتـريـا 

يسرـرـرترعرترـرال ولسذلس  تـ ـر ل مـر  لــرترـر بـر  يـوجــد ايـضـا 
ثـر نـرى لكـرسرـرـرةرد لــعـ مـ ـة  ولــــ ئـتـة  بـصـا عـ  لــاـبةـت 

ــتـــ ـةـال ــرته لــر رـر ئـرارـر   و ل  لــ ـبـ ي  او لــ ـبـ ي  
. وفسى عسمسلسيسة عـت ـرةرـر  بـرسرـرـرتر   ولد يــــتعمـ  ايـضـا 

يشــتال لــتصــت  لــ ـ ئاـ   لــســ ئـد  نرى الـتـخــمر االولـى 
ــاـتــ  وتـ ـ ثـ  لــصـتــة   نـرى تـنـ ــيط ويـــــدث لــابةـت 

لــتــ لحـال لــتـبـ ـ   مـ  عـتـ ـةـ  لــتـصـتــر  وذـرك عـر  
لـعـصـة  لــتـ لد تـحـ يـ ـه لــى نـبرةرـرت لو تـهـويـة رـ يـ  

ثسث تـسوفـسر بـسعسـسـسد  لـس    Mustم  يط   عر رةره لصرطر   
وذـرك ـرترارشرةر  عرتر رةر  لـرترصرتر  غـيـر هــوائسيسـسة ظـروف 
 . لـ ح ـى 

 
    1يتب  فى  ص  
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كـمـا ان انـتـاج ثـاانـاا اكـاـاـالاـار اوـاواـاكــاون  اوـاواـا اـاو  
اووااناتااال االىـاك  تـثـبيـط وايـقـاف يساعد على االيـثـلـلـا 

ـاالضـافـة اوـا ان  جـاـاوث ثااناا اكـالار اواواكـاون  ـالاـاا 
يـاماـاتاـا   ـا  اوــــطح ىـال   ـمـلـلـة اوـتخـمـك اوـثـانـويـاة 

الـهههـهـهوائهيهـهة وخهايهة بهكهـه هريها نـمــو اوـوـانـتـاال اوـ ـلـاة 
كـمـا ان  ـمـلـلـة اوـبــــتكة تـاـاـالان  ـا  حـامـض الـخـلـيـك 

 ــرث اوـوـانتـاال اوـ لـة اوـرقلــة اوـتـا تـعـمـن  ـلـا فــــااث 
قـر يـوجــر نـمــو قـلاـالان او ال يـوجـر . ويـالحـظ انـه اوـتـبلـذ 

ــ ا ـاا تـعـ يـق وتـخــزيـن الـنبيـذ ولـوـانتـاال اثـتـاء  ـمـلـلـة 
اوـوـانتـاال اوـتا يـمـوتهـا اوـتمـو فـهـا نـاتـجـة  ـ  اوـتـلـاوال 
  ــواســطة االث اال  اال  ـلــة  اوـبـكا ـلـن اوـمــــتخـر ة 

 
عـزيــهز  الـهقهـهار. ... عـهزيـهـهزتـهى الـهقهـهارئـهة .... مـهاذا 

 ؟  Kinds of wineانــواع الـنـبـيــذ تـعــرف عـن 
 

 Still winesهــا  ـ  نــاو  اوـاـا اغـلــب انـواع االنـبــذة 
اوـتـا ال تـ ـتـفــظ ــا  كمـلـة  ـ  ثـاانـاا اكـاـاـاـالار وهــى 

اوـوـكــون اوـتـاتـج اثـتـاء اوـتـخــمـلـك   ـلـا اوـعـوـا   ـا  
ذوـك االنــبــذة اوـتـاا  ـا  اوـاتاـاو  اوـاماـاعاـاـاك   ــااساـاـا  

Sparking wines  ـالاـاا كـاماـالاـااال   تـهـهـه هـهـهو فـهاـاا 
 عـتـويـة  ـ  ثانـا اكــــلر اوـوـكــاون كاماا تـاوجـار انـاوا  

 . تـجــك   ـللهـا  ـمـللـة كـبكتة صتا لة 
  

 تـــ ـو  او ال تـهـهـه هـهو   Dry wines االنـبــذة اوـجـافـة 
 ـلـا كـمـلـاال  ـ  اوــــوك اوـتـاتـجـاة  ـا  اوـاتاـاخاـاماـالاـاك 

اوـاتاـاا    Sweet winesاالنـبــذة اوـ ـلـاـاوة  ذوـك ــعـوـ  
 .اوـلهـا اوــــوـك  قـد تـــ ـو  او يضـاف

 
% كـا اـاو   11ـاـا  11 ـالاـاا   تـ ـو  االنـهبهـهـهذةوعادة 

ــاوـ جـ   ووـ  فـا ـعض االحـلـان قـر يـصـن اوـا اقـن  ـ  
 Fortified اوـمـر ـمــة االنـبــذة . وهـنـاك انـواع مـن%  7

wines    اوـتـا يـتـ  وـهـا  ـماـالاـالاـاة تـاـاـاطاـاـالاك  يـاطالاـا 
فـهههـهى  Brandyوالـهـهبهرانـهد   Wine spiritsعـلـيـهـا 

% كـهـهـهول بـهالـهـهاهـه  . امـها  96ــ  62تـــ ـو  عـلـى 
 تـهـهـه هـهو  عـهلهـهىفـاهاـاا   Table wines  انـبــذة الـمـائدة

ال او كـمـلـاال قـلـلـلة نــــبالاا  ـا  اوـاوا اـاو   اوـاـاـاـاواك 
 Dessertامـا نوع الـنبيذ الـمعـروف بـهالـهتـ ـتــو  ســوـك 

 Frenchوالـهـه  ـر ــ   ـ  االنـبــذة اوـا اـالاـاوة   فـهـو نـو 
dry sherry    نـبـلــذ ذ  اهـمـلـة ىـااصاـاة يـاصاـاـاتا  فـهــو

 ـ  اوـعـتـب اوـذ  يـ ـتــو   ـلـا كـمـلـاة كـاباـالاـاـاكة  ـا  
اوـــوــك  اساـاـاتاخاـاراى  ـار   ـاواساطاة ناو   اعالا   ا  

فـلتتـج  ـتـه كـاماـالاـاة   Gray moldاوفطكياال يعك  ــاوــ 
 Sherry. وهـهنهـهاك نـهوع مـهن الـهـه ـاوـلـة  ـ  اوـو ـاو  

 Bouquetاوـذ  يـتـمـلـز ــتاـاواـاهاـاة ىـاا صاـاةاالســبـانـى 
  . ولــتبلـذ 

 
 Other kinds of winesايـنـاف اخــر  مـن االنبــذة 

 : ــ 
  

عــزيــز  الـقـار. ... عــزيــزتـى الـقـارئـة ... هـل تـعهـهلهـه  
انـه يـمـكـن يـنـاعـة الـنـبـيــذ مـن اغـلـب انـواع الـفـاكـهـة 

و اوـاماـاماـاـاماـا  و اوـخــوخ و اوـتـفـاحـلـاال ايـضـا ؟ مـثـل 
اوـفـاواكـاه و انــوا  اوـفــكا وـة و اوـوـمــثـك  و اوـتـوتـلــاال 

.ويـالحــظ ان انــوا  اىــك  وذاال اوـتــواة  تثــن اوـوــكيـز 
تـا اـاتاـاو  )  ـا  ــرا اوـاعاـاتاـاب   اغـلـب انـوا  اوـفـاكـهـة 

ولـذلـهك يـهاهـهب  ـلـا كـمـلــاال غـلـك كـافـلـة  ـ  اوــــوـك 
) اضااـااافـااة سااـااـااوااـااك تـااجااـااتااك  وـااهااـااا  ـاامااـاالااـاالااـااة ان 

Ameliorated       ذوك النـتـااج نـاباـالاـاـاذ قـبـل الـ ـخــمـر 
صـتـا ـة اوـتبلـذ  اتاماـاـااــاهاـاة وـاتاـالاك . ويـالحـظ ان جـلــر 

ـهـه كهمها ان اوـمتبعـة  اوـاــة اوذكك فا صتا ة نبلاذ اواعاتاب 
جـافـاـاة امـا انـوا  االنـبــذة اوـتـاتـجـة  ـ  اوـفـاكـهـة تـوــون 

Sweet   اوFortified Sparking  اوـاامااـااوااـااـااكــااتااـااة او
Carbonated . 

  
الـبـرانــد  .  كـمـا قـهد الســتـخـكاج تـقـطــر االنـبــذة وقــد 

الـفـواكـهـهه الـهاهـهافـهـهة مـهثهـهل ايـضــا مـن تـصــنع االنـبــذة 
 الـبـلـح والـ ـيــن والـبـرقــوق . 

 
االنـبــذة الـمصـنعـة مـن الـمن اهـهاا االخـهـهر  الـهزراعهيهـهة 

Wines from other agriculture products  ـــ : 
 

ان ا   ـتتـج يـ ـتـو   ـلاـاا كـامالاـاة نـظــريـا يـالحـظ انـه 
اوـكطـوــاة  اوـاـاـاواـاك اوـاماـاخاـاذيااال االىـاـاك  كافلـة  ـ  

ولـخـمـانـك يـمـوـ  ان يــــتخاـارى فـاا صاـاتاـاا ـاة اوـاتابالاـاذ 
يصنع   Haney wineنبلذ  ــــن اوـتـ ـن فـنـاــد مـثـال ان 
 ذوك ــعــر ان يضاـاا  اوـالاـاه اوـاماـاـاواث من عـسـل الـنــل 

. اوـمـعـرنلـة  اوـمـخــذياال اوـتتك جلتلة اوـالز ـة ولـخــمـلاكة 
الـزهـهـهور تـصــتـ   ـ  انـواع مـن االنـبــذة كـمـا ان هـنـاك 

ــعــر ان يـاـاـاـاتاـاخاـالاـا   Dandelion ـثــن زهــور اوــ 
 ـاـاواث و  ـوـونـاتـهـا  ـانـلـا ثـ  يـضـا  اوـلـهـا اوـــاـاواـاك 

 . اوـخـمــلـكة و اوـتـوـهـة 
  

عــزيـز  الـقـار. ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ... مـاذا تـعــهرف 
  Distilled drinksالـمـقـطــرة عـن الـمـشــروباا 

 
هـهى  Spiritsان الـمـشــروباا الـمـقـطــهرة والـهروحهيهـهة 

ــواســطـة تـــطــلـك اوـمتتـجـاال اوـوـا اـاووـالاـاة اوـتا تـتـتـج 
تـقـطهـهـهيهـهر  هــو نـاتـج  Rumالــروم فـمـثــال اوـمـتـخـمــكة 

 ــصـلـك قـصــب اوــــواـاك اوـاماـاخاـاـاماـاك كـا اـاووـالاـاا ا  
فـهههـهى   Whiskeysالـهويـهسهـهـهكهـهى . امـا انـواع اوموالس 

تـــطــك  ـ  اوـ ـبــوب اوـمهـك سـة اوـاتاـاا اجـاـاك  وـاهاـاا 
 Hye ـمـلـلـة تـ ـلـن ســواك  تـاخاـاـاماـاـاك فاهاـاتاـاا  اوـاـا 

Whiskey  يـااصااـااـااتاا   ـاا   ـااهااـااـااك س اوـااـااذرة  كـااذوـااك
 ... الـخ  يــــوـا اوـــمــح 

 
 Mashesتـصــتـ   ـ  اوـاـا الــروم والـويـســكـى وانــواع 

خـهايهـهة مـهثهـهل ىـمـانـكتـــاطاـاـالاك ــواســطة اوـمـتـخــمكة 
 . Saccharomyces Cerevisiae Varســاللـة الــه  
Ellipsoids   انـتـاج  ـاوـا  ـ  اوـو و   اوـتـا تـعـطــا. 

تـا اـاامالاـاض  ـاهاـااك س اوـاخااـاال   ذوـااك وعهادة مـها يـه ه  
تـاتاـا  اوـتـعـتاـالاـا  وـتـمــجـلـ  اوـخـمـلــكة كـمـا ان  ـمـلـلـة 

 . فتا ــكا ـلـن ىـاصــة 
  

نـاباـالاـاـاذ نـااتـاج تـاـاـاطاـاـالاك فـيـقـصــد بـهه امـا الــبـرانـد  
انـوا  اوـفـواكـه اوــــاــ  ذكـكهـا فـا صـتـا ـاة او اوـعـتـب 
ويضاف االسـ  الـويـفى حـسـ ب نـوع الـهفهـهاكـهههـهة اوـتبلـذ 
او اوـتـفاـاـاا  ـــكانــر  او اوـعـتـب يـــا  ـــكانــر  فـمـثــال 
 .اوـمـمــمـ  او  اوـخـوخ

  
اال يـكــون هـنـاك مـشهـهـهاكـهل فـهسهـهـهاد ويـالحــظ انـه يـاـب 

 بالـكـائنـاا الــيـة الـدقيقـة. للمـشــروباا الـمـقـطــرة 
  

عــزيـز  الـقـار. ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ... مـاذا تـعــهرف 
 Acetic acidعـههن الـهه ههـههخههـههمههـههـههر الـههخههـههلههـههيههـههكههـههى 

fermentation  واســ خـدامـهاتـهه ؟ ومهاذا تهعهـهرف عـهن
الـخــل ؟ وانـواعـه ؟ ومـها هـهى الـهعهـهوامـهل الـه هى يـهاهـهب 
مـراعـاتـهـا عـنـد انـ ـاج الـخـل ؟ ومـا هـى طـهـهرق انـه هـهاج 
الـخــل ؟ وما هي مـظـاهــر فـســاد الـخهـهل ؟ وكـهيهت يـه هـه  

 حـســاب نـاتـج الـخـل فـى الـصـنـاعـة ؟ 
  

هذا كلـه هـو مـا ســوف ن نـاول الــــديث فيه انـشها  الهرب 
 وعشـنـا فـى الـعــدد الـقـادم  .
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 عشت وحاربت .. وعلى ارضه اموا
                                         

 بقل  : د. ماد  شـاته
 

ودع المصريون منذ أيام قليلة الرئيس االسبق مـمهد حسهنهى 
عهامها . وههو الهرئهيهس الهرابهع  29مبارك ، عن عمر يناهز 

لمصر خلفا للرئيس مـمد أنور الساداا ، حيث تولى مهقهالهيهد 
عقب اغ يال سلفه فهى حهاد   6296اك وبر  61السلطة فى 

المنصة اثنا  اح فاالا اك وبر مهن نهفهس الهعهام . وقهد نهعهت 
رئاسة الامهورية الرئيس االسبق مبارك ، لما قدمه لهوطهنهه 
كأحد قادة وأبطال حرب اك وبر المايدة . حهيهث تهولهى قهيهادة 
القواا الاوية اثنها  حهرب اكه هوبهر، اله هى أعهادا الهكهرامهة 
والعزة لألمة العربية باسرها . كما أعلنت رئاسة الامههوريهة 
 حالة الـداد العام فى كافة أنـا  الامهورية لمدة ثال  ايام .

 
وقد تقدم الرئيس عبد الف اح السيسي مع كبار رجهال الهدولهة  

وممثلى دول عربية وأجنبية الانازة الهعهسهكهريهة فهى مشهههد 
مهيب ، حهظهيهت بهاهه همهام اعهالمهى عهربهى وعهالهمهى واسهع 
النطاق . االمر الذ  يؤكد على عراقة مصر مهد الـضاراا ، 
ال ى تـ رم قادتها وزعمهائههها . وأيهالهة الشهعهب الهمهصهر  
العظي  ، ووفائه واع زازه لكل من يهخهدم الهوطهن فهى سهبهيهل 
رفعة شأنه . قدمت مصر للعال  كله مشهههدا حضهاريها وطهنهيها 
راقيا ، يؤكد مد  وفا  واخالص وأيالهة الشهعهب الهمهصهر  
الذ  ي الى وقت الشدائد والمـن والضهيهقهاا ، وان الهوطهن 
فوق الاميع ، مهما كانت االخ هالفهاا فهى وجهههاا الهنهظهر . 
مشهد وطنى خالص يؤكد ان مصر تعيش حهالهة مهن الهوعهى 
والنضج الوطنى والـس االخالقى الرفيع الهمهسه هو  . لسهنها 
بصدد مشهد سياسى ، وانمها فهى الهمهقهام االول أمهام مشهههد 

وطنى أخالقى انسانى ، يؤكد للعال  كله ان مصر هى الهبهاقهيهة 
 واالفراد زائلون . 

 
الرئيس االسبق مبارك أياب وأخطأ ، لكنه ل  يخن ، بل كهان 
مصريا خالصا ، وطنيا ح ى النخاع ، جهنهديها شهاهاعها حهافهظ 
على ارضه ول  يفرط فى حبة رمل واحدة من ارض الوطهن . 
أثار الرئيس االسبق مبارك الهكهثهيهر مهن الهاهدل فهى االعهوام 
االخيرة من حكمه للبالد ال ى سبقت تنـيه فهى فهبهرايهر و هل 
الادل ح ى وفاته ، ولكهن ال يهخه هلهت اثهنهان عهلهى وطهنهيه هه 
وعشقه ل راب مصر .  لهقهد سهاهل اله هاريهخ لهههذا الهرجهل ، 
اح رامه لقوانين الوطن وخضوعه  ال ام واحه هرامهه الهكهامهل 
للقضا  المصر  العادل ، والمثول امامه فى مـاكماا طويله 
، أثب ت برا ته . ل  يفكر لـظة واحدة فى الخروج مهن مصهر 
فى أشد مراحل حياتهه حهرجها ، رغه  الهعهديهد مهن الهعهروض 
الكريمة من رؤسا  وزعما  كثيرون ألس ضاف ه خارج مصر 
، لكنه رفض بشدة وايرار . وقال :    " هذا الوطن الهعهزيهز 
هو وطنى ، فيه عشت وحاربت من أجله وعلى ارضهه أمهوا 
، وسيـك  ال اريخ على وعلى غير  بما لنا أو علهيهنها ، وان 
الوطن باق واالشخاص زائلون " . فليس من الهعهدل والهـهق 
ان نـاسبه بعد كل ذلك يوم رحيله ، خاية وان االنه هقهاد بهال 
وعى وبدون وجه حق ، بعيدا عن الضهمهيهرالسهلهيه  ، أيهبهح 

 مباحا وسمة عصر االن رنيت .
 

ودعت مصر الرئيس االسهبهق مهبهارك ، أحهد ابهنها  الهقهواا 
المسلـة وقائدا مميزا من قادة حرب اك وبر الهمهاهيهدة ، وان 
كان هناك خالف حول أدارة شئون البالد فى بهعهض الهنهواحهى 
خالل ف راا من حكمه للبالد ، اال انه ال يمكن تااهل اناازاته 
الم عددة ، كأحد الرموز المصرية المخلصة ال ى جنبت مصهر 
مخاطر الـروب واالنقساماا . وهنا لست بصدد تهعهديهد تهلهك 

االناازاا او تقيي  ف رة حهكهمهه ، 
ولكن البد من االشادة بكونه بهطهل 
الضربة الاوية فى حرب اكه هوبهر 
المايدة ، ال ى خطط لها وأشهرف 
عليها بصورة رائعة وال ى حقهقهت 
أهدافها الهمهرجهوة واله هى ازههلهت 
العهاله  وافهقهدا الهعهدو تهوازنهه . 
واس كمل مفاوضاا السهالم اله هى 
بدأها سلفه الرئيس الساداا  مهع 
اسرائيل ، لي مكن من رفهع الهعهله  
الههمههصههر  فههوق كههل سههيههنهها  فههى 

وبعدها اس هعهاد  6299ابريل عام 
منطقة طهابها مهن خهالل اله هـهكهيه  

ل رتفع شعبي ه لد  الشهعهب الهمهصهر  .  6292الدولى عام 
العربية   –كما كان له دورا فاعال فى اعادة العالقاا المصرية 

ال ى تأثرا بشدة بعد توقيع الرئيس الراحل الساداا اتهفهاقهيهة 
السالم مع اسرائيل ، فضال عن توطيهد الهعهالقهاا السهيهاسهيهه 

 والعسكرية الوثيقة مع الوالياا الم ـدة االمريكية .
 

نع  مصر وشعبها العظي  ال يسلب حق أ  أحد من أبنها  ههذا 

الوطن الكري  ، يقدم خدمة جليلة لهههذا الهوطهن ، لهقهد حهقهق 

الرئيس االسبق مبارك مقول ه : " ههذا الهوطهن الهعهزيهز ههو 

 وطنى ، فيه عشت وحاربت من اجله وعلى أرضه أموا . "   
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 (9الحياة 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

 جدوي
-وك ن نبيل قد تغيرت طب  ه واصبح يع مل زوجعه سوزي بعديد 

سيه (  ل  اوالد اصدحد ب ندبديدل  41كم  تعرف ابيه اككبير ميي  ) 
 اكغير م يحييه

ك ن  مي  زوج  نبيل قد قر ت ان تعزم واكدا مرقص وواكدا نبيل  
وترج  نبيل زوجه  ان يمكث ب كميزل كم  بلعهم وككيده -س  ميزكه  

وك ن  سوزي م بوض  كلك  ومدحدرجد  -ك كع دة سرب وكم ي  بلهم 
 وككيه  اسع بلعهم وتدس -ميهم كعدم وجوده

 
-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  ن ديده   سليم ن  وكلك  مدام سي ء واكدة مرقص ومدام    م 
 نبيله

ك ن جون )خ يب ابي  مرقص مي  ( والنه ك ثوكيك  قد تم  دمد ده 
وك ن مرقص واكد مديد  -تمهيدا الجراء اكخ وب  واكزواج مه مي 

 وككه واكدته قد ا عل ت-سواسق واكده -قد ط كب جون كيري واكداه
 

قبل هللا صالة -ام  مي  بعد ان ك ن  قد س دت االمل س  زوجه  نبيل
 ابيعه  م  ي تيث صل  صالة قويه ا     ج ءا كواكدته  سوزي

 وك ن س  ذك  تعزي  كبيرة كه 
بعد ذك  تم اال داد كلخ وب  مه تيث ترتديدبد ت اكدكديديد د  واالكدل 

 وقد ق م شب ب اككيي   بعمل كوش  سخم -وشراء اكيبك 
 

وك ن  اكمف ج ة ان يي  ك نبيل زوج سوزي س  اكخ وب  وك نه قد 
د ج  س د قر  ان يلسب اك  اكخ وب  واشدعدري  دلدب  063تغير 

وكدم سدرا ابدوند  -اكملبس واكييكوالته و ل  ت د بده الجدل مديد  
 بييوي بحضو  نبيل وقد ذسب اكيه و  ن ه

 

كلك  ك ن بييوي ابه نبيل قد ادمه اكمخد ات مه جراء مع شدرتده 
وقدد التد د  سدوزي واكددتده تدغديدرات سد  -الوالد اصدق ء نبيل 

وك ن  سوزي قد اخبرت زوجه  نبيل ان يرا   ابيه كدكديده -سلوكه
 كم ييفل

 
بدعددسد  -وك ن مرقص قد اوصل واكدداه وواكددا مديد  اكد  اكدمد د  

-اجري اكعحليالت اكالزم  بخصوص مدوضدوم مدرضده بد كدمدعدده
واسعد   االمر اجراء  ملديد  -وك ن قد اكعي  اص بعه ب ك رط ن 

ككه مرقص اصيب بيزي  ت د مم  ادي اك  -وقد تم  مله  -سريعه
وكدكده مد  مديديد  واكدبد بد  -واندهد  ت مديد  واوالده-اص بعه بغيبوبه

واجري كه م  ميي  جرات  جديدة توق   دلد  -كيركس تضرا اكيه 
وكم شكر هللا سو واسدرتده -و  د مرقص اك  و يه -اثرس  اكيزي  

  ل  جزيل صييعه معهم
                                  

 (9 ) 
 

ك ن مرقص قد اثر سيه موضوم مرضه وقد سبب كه سزة كبيرة اذ 
قد  اي اكموت بعيييه وكي  ان تي ة االن  ن مه اكممكه ان تيعهد  

بعدس  ي   ام م هللا كديدعد د  ت د ب وكد كدعده -س  دق ئق معدودات 
-اكعل سلا ك ن انلا ا مده هللا-واخل ي  ل نف ه -خيرا صيع ام شرا

-و ليه ان يدقق سيم  تب   مه تي ته واكلي ال يعرف كم سو م دا ه
كلا ك ن البد كه ان ي رم سيم  يديدوي ان يدفدعدلده مده امدو  سدلدديده 
موضوم اتض   واكدديده وواكددا ندبديدلده وكدلكد  مدوضدوم شدراء 
صيدكيه كيف   وخ ص  ان ابيه االصغر مدت   ل  وش  اكعدخدرج 
مه اكصيدكه سي ع يع ان يع ونه س  ادا ته  تيث انه كم يدعدد قد د ا 
 ل  اكعمل اكك مل وككه يكفيه ان يعمل بع  اكوق  وكدلكد  سد نده 

الن واكداه وواكدا نبيله سوف يعييون معده -يلزمه ان ييعري ميزال
وال يمكه ان ي كيوا وتدسم سهم اصبحوا مه كدبد   -س  اق م  دائم 

 اك ه ويحع جون كلر  ي  اكصحي  واكيف ي 
 

ب   بعد ذك  ان يفكر جيدا س  تدبير اكم ل اكالزم كلك . صحيح انده 
% 43سي خل قرض  مه اكبي  ككه يلزمه تدبير اكم دم وسو تواكد  

مه اجم ك  ثمه اكبي  واكصيدكيه وك ن  ليه ان ييد قدا االمدر مدع 
وب كفعل  يدم  تضرت نبيله مه  دمدلدهد  بد كدعدد يدس -نبيله زوجعه

وقد الق  اكفدكدرة كدديدهد  اسدعدحد د ند  كدبديدرا -س تحه  س  اكموضوم
انه يمكه بيع اكي عيه اكلعيه يدمدعدلدكديدوسدمد  -واخبرته بوجه  ن رس  

بمصر وكلك  س ن واكدس  يمعل  ميزال كبيرا سو االخر والن ندبديدلده 
وككه سله االمو  جميعه  يلزمه  ان -س  ابيعه اكوتيده سيمكيه ذك  

 ي وم بزي  ة طويله كمصر وتع  يمكيه ان ييجز سله االشي ء
 

وككيه سضل ان يبدا بموضوم اسعيفد ء االو ا  اكدخد صد  بدهدجدرة 
-واكديه وواكدا نبيله اك  ادا ة اكهجرة الن االمر سديد دعدغدر  وقدعد 

سضل ان يبدا مه غدا كللس ب اك  ادا ة اكهجرة وبدا س  مدلد ء  كلا 
وايض  موضوم اكع   ير اكد دبديد  واكدعد  -االبلكييه اكخ ص  بلك  

-يلزم اجرائه  كدي دكعو  معيه ب ك  سره تيث سو اكمعدعدمدد كدديدهدم
 وك ن  ليه االتص ل بهم ال داد االو ا  واسعيف ئه 

 
وك ن اكدكعو  م جد ابيه قد بدا جل  ت اكعالج اك بيع  مع بيديدوي 

وكد ن -ابه نبيل وذك  س  مركز اكدعدالج اكد دبديدعد  اكدلي يدمدعدلدكده
ميكو ا ي وم ب تض   بييوي ب ي  ته  ل  ان ي وم نبيل ب  ج  ه 

 بعد انعه ئه 
 

وكم  ك ن نبيل قد قر  بعد موضوم ابديده بديديدوي ان يدرجدع  ده 
اكعع مل مع سؤالء االشخ ص واكليه ك نوا سدبدبد  سد  اكدكدثديدر مده 

وال ان ترب ه بهدم  ابد د  -اكمي كل اكع  تدث  كه والبيه واسرته 
وكد ندو قدد تد وكدوا -اكعمل تيث يعمل معهم س  موضوم اكدعد ك د 

االتص ل به اكثدر مده مدرة كدلكد  كد ندوا قدد قد مدوا بدزيد  ة ابديده 
كدكده ندبديدل  سد  -و رضوا  ل  نبيل مبد كدم مد كديده -ب كم عيف 

 وبيدة ان ي خل ميهم اي  اموال
 

ومه ن تي  اخري ابعدا نبيل يعود اك  اككييد د  بدعدد ان جدلدس سد  
جل   ا عراف طويله مع ابون  بييوي  وطلب مه ابون  ان يد دلدب 
كه ان يعمل س  مج ل اكع ك   مع ابي ء اككيي   وب كفعل اخبر ابوند  
سؤالء وطلب ميهم م   دته وقد ابدوا ترتيب  كدبديدرا بدلكد  ند درا 
ك روف ابيه اكمري  وان  ذا كه مه براثه سؤالء اكيي طيده اكدليده 

 دمروا تي ته وتي ة ابيه واوصلوه اك  م  سو  ليه
 

وات د  -وكم ك ن  سوزي سعيدة بهله اكعغييرات س  تيد ة ندبديدل 
-بيد  بي  تعمل معهم وانه كه يعرك ابيه  بيديدوي ويدومد  سديديدفديده
وك ن  مداوم   ل  اكصالة واك لبه الجل ابيه  ودائم  تضع اسدمده 

  ل  اكملبح معضر   بيف    اكعل اء
 

مديده ان ي د  دده سد   وقد ك ن كمرقص ابه  م ب ك  سرة وقد طلب 
اسع ب كه واسمه كم ل اذ قد س ز ب كهجرة اكد  امدريدكد   ده طدريدق 

وسو مهيدس ز ا   وكديه اسدرة مدكدوند  مده زوجدعده --اكلوتري 
 سيوات 43وابيه  مرس  -41-41وثالث  اوالد 

 
وك ن  ل  مرقص اسع ب كه ب كم    وان يجهز السدعدضد سدعده كدديده 

 وتع  يجد كه م كي 
                                      

 
  اكب ي  اكعدد اك  دم                      

 االحد الثاني من رحلة الصوم الكبير   

     
وس   تل  جميل  واتلكر تل  اكعرنيم  اكع  كي  نرددسد  وندحده 

 صغ  ا
 

 سيه   اا نع ا ونجوم        تله جميله وي  ي وم  
 سيه  ص يميه ككه نيي يه   نجري مه اسبوم السبوم

 
واكمعييح ابون  بييوي ك مل ك ن ي م  سلا اكصوم اال بدعديديد  

  بيع اكحي ة اكروتيه سيه  تيمو اكروا ويهدأ اكج د
 

وكيرجع اك  اتد اكعجرب  تيث بعدم  ص م  ب اكمجد ا بدعديده 
وكعلي  نع مدل سد  -يوم  وا بعيه كيل  اخله ابليس  ل  جبل   ل

  دة ن  ط مه خالل سله اكعجرب :
 
ان اكيي  ن يجرب تع  ا ل  اكم عوي ت اكروتديده )  ب  -4

 اكمجد نف ه( سال اتد ييجو ميه
 
 يح  ب  اكيي  ن  ه طريق ن  ط ضعف  )ج م اخيرا( -2

 
يح  ب   ه طريق اكعيكي  س  كدالم  بديد  )مدكدعدوب كدلا  -0

 وكلا(
 
ا دلدم انده كده -اذا ت  ب  اكمع ند وانعصرت بديدعدمد   بديد   -1

يعرك  وسيح ول مرة اخري بل ومرات ) تركه اكييد د ن اكد  
 تيه(

 
مي سل اكيي  ن اكع  يخعرقدكد  مده خدالكدهد  سد  شدهدواتد   -5

 شهوة تع م اكمعيي (-شهوة اكعيون-) شهوة اكج د
 
كم  ان اكيي  ن يح  ب  ب كعيكي  س  كالم اككع ب اكمد ددس  -6

ال يمكي  اكيصرة  ليه اال مه خالل اككع ب اكم دس سال تعخدلد  
  ه اكع لح به كم  سعل  ب اكمجد نف ه

 
 وكيرجع اك  اكعج  ب اكع  جرب به   ب اكمجد:

 
 قل كهله اكحج  ة ان تصير خبزا: -4

سو )اكيي  ن( يعلم ان  جو  ن كرغب  معييه سهل ت بل  رضه 
ام تلج ء اك  هللا اكلي يحيي  بكلم  مه  يده النه كيدس بيدهدوة 
معيي  يحي  االن  ن بل بكالم اكدروا كدلا اتدرص ان ال تد دبدل 
 رض  مه ابليس ي دد به اتعديد جد تد . هللا م دندوال  ده سدله 

:   6مد  “ )  اطلبوا اوال ملكوت هللا وبره وسله كله  تزاد كدكدم” 
00) 

ال تضيع كيزك وسو اكحي ة االبديه الجدل اتدعديد جد ت ا ضديده 
كل مه ييدرب مده سدلا ”  وا لم ان  كه تيبع بم  يع ي  اي ه. 

 (41:  1)يو “ اكم ء يع ا
 
اكق نف   النه مكعوب يوص  مالئكعه ب  سال تعثر بدحدجدر  -2

  جل 
انه  ترب اكعيكي : ي ول ك  اكيي  ن ان هللا يععي  بد  واند  

 مي وش  ل  ك  يده ثم تحع ج وت لب هللا سال ي عجيب ك 
 يدس  ي ول ك  أيه هللا وأيه و وده اكع  و دك به  وتي د  ان 
هللا يزن طلب  ويع ي  اكجر ه س  اكوق  واكمدكد ن اكدمديد سدب 

ت لبون وال ” الجل خالص نف   وكيس مه اجل م لب  ج دي . 
 ( 1 0يع:) “ ت خلون النكم ت لبون  دي 

         

مم ك  اكع كم )ا  ي  سدله  -0
جميعه  ان خدر ت وسدجددت 

 ك (
سل تعبد هللا ام تدعدبدد مدمد كد  
وم عيي ت اكع كم واكمعمثدلده سد  
اتدددا اكدددمددوديددالت واكددعددد  
تجعدلد  تدعدبددسد  وت دجدد كدهد  
وتضيع تديد تد  كدلدهد  تدلدهدث 
و ائدهد  سدواء اتددا مدوديددل 
ك ي  ة ام بي  جديد ام موب يال 

 ام ..............
ال تحبوا اكعد كدم وال االشديد ء ” 

اكددعدد  سدد  اكددعدد كددم الن اكددعدد كددم 
يددمددضدد  وشددهددوتدده امدد  اكددلي 

 (45؛  2يو  4 “ )يصيع ا ادة هللا سهل يثب  اك  االبد
        

 كيع ي  هللا اكبصيرة اكروتيه كيري به  ايه سو خالصي  
تري بل االشديد ء اكدعد  ال تدري  ن ظريه ال اك  االشي ء اكع  ” 

 1كدو  2“ ) الن االشي ء اكع  تري وقعيه ام  اكع  ال تري سأبديه
 :41) 

 
 كل سيه وتضراتكم طيبيه

 
 برك  سلا اكصوم تكون معي  اميه
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 بانشبول -خادم بكنيسة القديسة دميانة والبابا اثناسيوس 
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 66 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 مالي اراكم حائرين
 

 نغوص حائرين قد نكون في احيان كثيرة 
 يضعف االيمان والثقه ويتواروا بعيدين

 وشيطان ياس يلعب بافكار الكثيرين
 وننسي هللا المعين لكل المخلوقين

 اما من لحظة نقيم االمور متذكرين
 كم فعل هللا لنا ولم نكن يوما شاكرين

 كل ما فعل ولقوته كنا ناكرين وننسي 
 انه هو هو االمس واليوم وفي كل حين
 ليس لديه غش وال ظل دوران البشريين

 صالحا بكل يقين ليتنا نصبر لنري كيف يعمل 
 لعين يختار صالحا لنا وان كنا نراه شرا 

 ويمضي وقت ونكتشف انه لصالحنا المفيد
 خيرا الوالده وياليتهم به مؤمنين فهو يصنع  

 نقل مقطما وحطم طغاة كم كانوا ظالمين
 ظنوا ان بيدهم صنع الكون وهم بكل شيئا قادرين

 من عال كانوا به محلقين وسرعان ما هووا 
 بأباطرة وطغاة ظنوا انهم معمرين والتاريخ مالئنا  

 ودخانهم مضي مضمحلين  وانتهوا في لحظة
 وكانوا للكنيسة مهددين توعودوا  وجميعهم 

 وهم ذهبوا ونسووا والكنيسة واوالدها باقيين
 هذا نشك ونكون مستضعفين تري بعد كل 

 نتعجل األمور ونضع حلوال ارتضاها البشريين
 ونسينا يوسف ويعقوب وكم من قديسين

 عمل هللا لهم كل خير ولو بعد سنين وسنين
 اسالوا كيرلسا وشنودة وهم باباوات معاصرين

 ا تري ستظل تشك به وهو وحده االمين
 ال اتركك ال اهملك رددها بقلبك وكل يقين
 فانت منقوش علي كفه لذلك فشككك مشين
 الق عليه همك فهو ال يشكو ولو بعد حين

 وتكون من الفرحين ستجده يربض علي كتفك 
 
 
 

 

 من هو قريبي
 

 هو فريسي واليهود اليخالطون السامريين
 المرائيين باقي  لكنه زو قلب رحيم بخالف 

 راي المجرح جرحه ينزف وليس من معين
 له تاركيين ولصوص سلبوه وعروه وبالطريق  

 اوالولم يكترث كغيره من الماريين مر كاهن 
 لم يتذكر ناموسه وال حب قريبك والباقيين

 ومر الالوي ومضي غير مهتم بذلك المسكين
 ونسي الرحمة وحب قريبك وكن من المنقذين

 صالحا امين ولكن سامريا في حبه كان انسان 
 احب وعمل وحبه لم يكن كالما كاالكثرين

 دائماناسيين فقط وللفعل  يجاملوا بالكالم 
 وقف وضمد جراحه وللفندق كان من الدافعين

 وحتي يكون من المعافين به  اوصي بالعناية 
 تري بعد هذا الالوي ام الكاهن ام هو من الصالحين

 حسنا اسماه المخلص صالحا من السامريين
 ويوحنا علمنا ال نحب باللسان ولنكن بالفعل جادين

 للنظر الي فادينا كيف تجسد ليفدي المخلصين
 ويكون بين المصلوبين نزل من سماء ليصلب 

 بصدق وبالفعل جعلنا مفديين يسوعنا  احبنا 
 كنت من الصادقين طوباك ايها السامري فانت 

 ونحن كم نرائي في الحب ونحن من الداخل كارهين
 نغضل انفسنا في كل شئ علي حساب االخرين

 ينفق علي االخرين اراينا قديسا باع نفسه حتي 
 كم من سامريا صالحا عملوا وصاروا قديسين

 واللسان وللفعل مهملين ونحن نخدم بالكالم 
 تلك ليست خدمة ولكننا سنكون من المدانين
 نطلب من هللا رحمة لنكون من المختارين

 ونتعلم ان نكون سامريا صالحا لكل المحتاجين
 
 
 
 
 
 

 حدث ذات ليله
 

 وحايلته كثيرا لم انم وفارقني النعاس  ذات ليلة 
 كعادته وتركني افكر وحيدا ولكنه لم يطيعيني 

 الكثيرا وجري امام عيني شريط الذكريات يحكيلي 
 طريقاطويال كيف كنت صبيا ولمدرستي يوميا اسير 

 وكم كنت سعيدا اخذ الطريق عدوا دون تعب وال ملل  
 نشطا ومصغيا الستاذا جليال الصل لمدرستي 

 بازال جهد كبيرا يشرح الدرس في امانةو 
 ولم يعرف درسا خصوصيا وال لغير المدرسة بديال

 وزمالء اصدقاء نقضي الوقت في خياال بعيدا
 حديثا ليس لدينا موبايال وال تابلت و البا 

 والكتاب صديقا ينمو ذكائنا وحده والمذاكرة 
 وكنيسة نحضر بها قداسا معزيا لنا جميعا

 مصليامعينا وهو لنا  وابا كاهنا وقورا نقبل يده 
 كان محبوبا وخادما عطوفا بمدارس االحد لنا 

 يخدمنا بحب وفي حبه عطاءا ونموزجا اصيال
 يفتقدنا ولمنازلنا زائرا ومحاورا عطوفا وامينا

 ووالدين نحترمهما في عطائهما بال حدودا
 يسهرون الليل ويعملون نهارا الجلنا في حبا عجيبا
 نقبل اياديهم فننال بركة ودعوات اما ذا قلبا رحيما

 ورب لنا معين وايمان قويا اكتسبناه فكان درعا معينا
 كنا ناخذ مصروفا ونحن به فرحين وان كان قليال
 ولكنا قنوعين وكاننا نملك كنزا والمال لدينا وفيرا

 واليوم عجبا لجيال لديه من االمكانات الكثيرا
 لكنه شكايا ضعيفا فارغا وداخله خاويا مشينا

 ولوثقل جبال ثقيال ليس لديه حياة الرضا مهما اخذ 
 وحياة فارغة وموبايال ال يفارق يده وعينه اال قليال
 نصلي الجل جيال افسدته المديا وفكره خاويا ومخيفا

 ليعطه الرب فرحا ويملئه رجاءا يكون به سعيدا
 ويدرك انه ليس المه الكنيسة في حياته بديال

 طبيبا لكل االمراض  هي حصن االمان ويسوعا بها 
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 شئون المصريين
 الصحفيه وداد مينا الياس

 
 

 دبي وحفل صناع االمل . 
 

ألف . وتم تكريم  69تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي كان أحتفال صناع االمل السنوي وقد حضر الحفل أكثر من 
مليون جنيه حجم التبرعات  713دكتور مجدي يعقوب نجم الحفل وملك القلوب، بوشاح بن راشد للعمل االنساني حيث وصل ال

 مليون جنيه.  93لمستشفي مجدي يعقوت لعالج القلب. كما تبرع المليونير سميح ساويرس بمبلغ 
 وقد أشار البروفيسور يعقوب أن العالج بالمستشفي مجانا تماماً خدمة لإلنسان بغض النظر عن اللون أو الدين. 

وتصدر غالف الصحف العربية واالجنبية هذا الحدث خاصة المجلة العالمية الطبية بصورة الغالف للدكتور يعقوب صاحب القلب 
 الذهبي . 

طار الفنان أحمد حلمي الي حفل صناع االمل في دبي حيث تم تكريمه سفير لألمل ليعمل في مؤسسة الشيخ راشد علي نشر رسالة االمل 
والخير وحملها لباقي المجتمعات العربية . وأعلن الفنان الجميل عن سعادته بالوقوف أمام القيمة والقامة المصرية المشرفة الدكتور 

 مجدي يعقوب . وقد تبرع الفنان بمبلغ مليون جنيه دعماً للمستشفي . 
 

 الدكتور مجدي يعقوب . 
 

 لم يبني كنيسة أو مسجد .. 
 ولم يعتلي المنابر إللقاء الخطب الرنانة أو العظات، ولم نراه يتحدث عن الدين .. واليقبل أن يوصف أبداً علي انه طبيب قبطي أو مسيحي

بل يؤكد دائماً فخره بمصريته. حتي عندما لمع اسمه في الخارج وحصل علي أعلي الالقاب والجوائز العالمية .. رجع الي بلده.. 
 وجذوره.. وأسس صرح انساني عظيم لعالج مرضي القلب ليخدم بإنسانيته .. االنسان فقط.. 

 أحب العلم فأحبه العالم وأيدته أكبر المؤساسات العالمية لنجاح مشروعه. ليؤكد لنا أن العلم والعطاء االنساني الصادق هو الحل الوحيد
 إلصالح المجتمعات ورفعة االمم. شعاره العلم الذي يجرد االنسان من طائفيته ويحوله فقط خادما للعلم محبا للخير كما خلقه هللا . 

 
 الدكتور ... سير مجدي يعقوب . 

 يستحق بكل جدارة جائزة نوبل ... 
 فهو قديس يعيش بيننا يتنفس الحب ويعطي االمل... وهو من قيل عنه ... 

 ) يجول في االرض يصنع خيراً ( 
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 أين أنت من الصوم
   بقلم عادل فهيم 

يحتفل أوالد كنيسة المسيح فى  الىلىالىم كىلىة يىم  االيىا  
ىفىرحى   برحلة االال  الت  تنته  بىالىقىيىالىة الىمىمىيىحه الىم 
للبلض وليس للكل وسوف نتلرف عن لىن يىم سىلىحا  

 الحظ المين أسلحيم الحظ بهم  النلمة اللظيمة.
 

السبب الحقيقي ورا  إختفا  يىما السىر الىلىظىيىم وعىح  
نوال يم  النىلىمىة يىوعىح  ولىون الىمىلىنى  الىحىقىيىقىي 

 للصو .
 

كما نللم  جميلاً أن ليس يحف الصو  يو إنقطاع اإلنسان عىن 
بلض أنواع لن الطلا  أو إنقطاع  عن الطلا  والشراب كىكىل 

وفى   -لفتر  صغير  أو طويل  قح تصل إلى  سىاعىاو أو أيىا 
الحقيقة اآللر أن يما المفهو  بليح كل البلح عن للن  ويىحف 
الصيا  المى يتويم الكثيرين لنا بهما المفهو  الىاىاطىه ويىو 

 الصيا  عن شهوه االكل والشراب.
 

يو صو  عن كل شر وشب  شر، بل ويحفى  يىو وصولنا يما 
النمو الروحي الحائم،ولملك عىلىيىنىا ان ن ىقىح  صىوًلىا لىقىحًسىا 

 للرب.
 

إذ قىال ححىيىنىمىا نصىو  يىلى لىنىا أن  البابا أثناسيوس وَحَحثَنَا
ال بالمىسىح فىقى  بىل وبىالىرون أيرىا. فىالىرون  الصو  ن قحس

بىالشىو   يترع حينما ال يىتىبىع اافىكىار الىرديىتىة بىل يىتىغىم 
يىو الىاىبى   يسىوع الىمىسىيىح ربنا ولالصناوان  الفريلة إل 

السماو ، لهما فهو غما  القحسين ... بىيىنىمىا الشىيىطىان يىو 
غما  الحنسين المين ال يصىنىلىون أعىمىال الىنىور بىل أعىمىال 

ىىفىىظ الىىظىىلىىمىىة ولىىملىىك لىىقىىحًسىىا، ال يىى د   الصىىو  لىىتىى  ح 
فىحىسىب، بىل يىلىح قىحيسىيىن ويسىمىو بىهىم فىو   الىتىوبىة إل 

 اارلياوح

 

نللم أن هللا خلق اإلنسان بأجساد ونفوس صالحة تلمل تىحى  
إرادت  اإللهية ولألسف ححث الِلصيان البىشىرى وصايا  لتتمم 

عل  وصايا هللا  واآلن إذ َخَرل  نفوسنا لشىهىواو أجسىادنىا 
الشريره خالل اللصيان صرنا جسحيين ولملك تنظم الىكىنىيىسىة 
لالوالديا ااصوا  وتساعحنا عل  الصيا  بىمىلىنىاه الىحىقىيىقىي 
ليس اإللتناع عن الطلا  فق  بل تولح لنا طريىق الىمىلىكىوو 
وكيفي  الوصول ل  كما تفتح اللقىول والىلىيىون عىلى  طىريىق 
الملكوو وتبين لنا كيفية الوصول ل  كما تولح لنا أن حىيىا  
السيح المسيح ليس  صحف  بكل أححاثها بىل جىار رب الىمىمىح 
خالل رحل  الاالص بكل لراحل البشري  بكل للفاتهىا وأراد 

 لنا ان ي ظهر قبولة لنا وحبة الغير المشروط.

 
نستلرض بلض النقاط عن ترتيباو صو  عيح القيال  المميىح 
الت  يمب أن نىقىف ألىالىهىا لىكى  نسىتىمىتىع بىرحىلى  الصىيىا  

 المميحه .
 

يناك كثير لن ااصوا  ف  المسيحيىة إال أن يىما الصىو  لى  
طقوس لنفرده  فهو الّصو  الم  يسبىق عىيىح قىيىالىة السىيّىح 
المسيح ويو اايم عل  اإلطال   طقسياً وكنيسياً حيث ي َسَم  

، ويو أو صو  االربلين المقحسة(الصو  ااربليني )    أيراً بـ
يولاً غير لتقّطلة، إذ يمتنع فيى    55 ااطول رلنياً بحيث يبلغ

الصائم عن تناول ااطلمة ذاو المنشأ الحيواني، كالىلىحىو  و 
البيض و االبان و ااجبان ، ليليش عىلى  أكىل الىاىرىراواو 
والفاكهة والبقولياو، أو لا يلرف بااكالو المطهوه بىالى يى  
في لواعيح لحّحده بلح صيا  أنقطاع  للح  ساعاو وقح تصىل 
إل  آيا  لن البلض القليلون ولكن أنتب  نحب أن ن ىركى  عىلى  
يما الملن  ويو أن الصو  يو لىيىس اإللىتىنىاع عىن أطىلىمىة 

 للين  فق  ! 
 

  ويما الصو  يتكون لن ثالثة أصواٍ  لمتملة للاً، ويي
 أسبوع اإلستلحاد .2
والم  تكىون لىّحتى  أربىلىيىن يىولىاً،  . صو  السيّح المسيح .1

 تََشبُّهاً بصيا  السيّح المسيح
ً جىمىلىة اآلال  أو الىمىمىلىة  . أسبوع اآلال  .3 وي َسىَمى  أيرىا

  .اللظيمة
 

وقح قال  الكنيسة بتقسيم أيّىا  الّصىو  الىكىبىيىر إلى  أسىابىيىع 
ً وت شىيىر  ً أو عىنىوانىا ً خىاّصىا سبلة، وحّحدو لكّل أسبوع إسمىا
لاصوصيّت ، لع التىللىف والىتىنىسىيىق واالرتىبىاط بىالىقىرا او 

و حّحدو كّل أسىبىوع يىبىحأ إعىتىبىاراً لىن يىو   . بلرها ببلض
وَكىَوَن أيّىا  وأسىابىيىع  . اإلثنين، وينتهي لع نهاية يىو  ااحىح

تََكاِللة لن القرا او يحفها تقريب الّصائىم لىن  الصيا  وححه ل 
َالّص فمنها لشاركت  للفقير والمىحىتىا   التوبة التي يَقَبلها الم 
ً فى   في طلال  المتقّشف، فقح أقّرو الكنيسة أّن ت لَيَشنَا جميلا

بلض ااححاث المميلىة الىتى  عىاشىهىا 
السيح المسيح لنقتاد بىهىا فى  حىيىاتىنىا 

 : فمثالً 
 

 عنوان  الكنور،  -: + ااسبوع ااّول
تسل  الكنيسة لتوجي  أبنائىهىا لىلىبىاده 
هللا بحالً لن عىبىاده الىمىال، لىن خىالل 

 قول السيّح المسيح  
حالَ يَْقِحر  أََحٌح أَْن يَىْاىِحَ  َسىيِّىَحْيىِن، اَن ى   
ا أَْن ي ْبِغَض اْلَواِحَح َوي ِحب  اآلَخَر، أَْو  إِل 
ي ىىالَِرَ  اْلىىَواِحىىَح َويَىىْحىىتَىىِقىىَر اآلَخىىَر. الَ 

وا هللاَ َواْلَماَل.ح ) وَن أَْن تَْاِحل   لى تَْقِحر 
6  :12 ) 
ليتحقّق قول يسوع بأن الكنور الحقيقي في السما  ال عىلى    

اارض وينا ي ريح الرب يسوع أن يقول لنا أن  ال ي ريح لنا أى 
كما الحىظىنىا أن إخىتىيىار يسىوع   -هللا ي ريح القلب فق   -شيه 

فكانوا لن  الصياديىن   –لتالليم  كانوا جميلاً لن أبس  الناس 
وصناع الايا  والحرفين والبسطا  بأستىثىنىا  لىوقىا الىطىبىيىب 

  -ولكن الرب حولهم جميلاً ال  فالسف  اللالم
 

هللا ال ي ريح عباقره وال فالسف  وال حالل  الحكتورا  وال أعىلى  
الشهاداو الللمية وال أرفع االوسمة والنياشين وال ااغىنىيىا  
وال لالك اللالم الن هللا جا  لن أجل المىهىمىلىيىن الىمىررولىيىن 
ولكن يناك شفقة كبيره عل  كل لن يقع تح  طىغىيىان الىمىال 

ويكفينا أن نىقىف ألىا   -والثرو  بأشكالها المادية والملنوية  
 يم  ااية لتلللين فيهاح

فىنن كىان أحىح يىظىن أنى   - الللم ينفخ، ولكن المحبة تىبىنىيح 
  ( 23 – 2:  8كو  2يلرف  شيتا، فنن  لم يلرف شيتاح ) 

 
للمنا ب طرس الرسول ف  رسالت  الثانية قائالً   وكما ححثنا ل 

ولكن سيأتي يو  الىرب كسىارٍ  الىم  فىيى  تى ول  السىمىواو 
ىىحىىتىىرقىىة وتىىحىىتىىر   اارض  برىىمىىيىىحٍ وتىىنىىحىىل الىىلىىنىىاصىىر ل 

فان كان  يم  سىتىنىحىل فىأ  سىيىره .  والمصنوعاو التي فيها
لىنىتىظىريىن .  لقحسة وتقوى يمب عليكم أن تىتىصىرفىوا فىيىهىا

ولستلىمىلىيىن لىمىي  يىو  رىهىور الىرب الىم  بى  تىحىتىر  
السمواو وتنحل اللناصر وترطر  وتىموب ولىكىنىنىا بىحىسىب 

 .  وعح  ننتظر سمواو جحيحه وأرًلا جحيحه يسكن فيها البرّ 
أن توجحوا لحي  فىي .  لملك يا أحبائي فيما تنتظر يم  فاجتهحوا

  ( 25 -8 ب )  السال  بال دنس وال عيب واحسبوا أناه ربنًا
 

وينا تظهر  لحبة هللا لنا جميلاً ف  تىبىاطىتى  لىكى  ي ىلىطى  كىل 
تنوع  للتوبة وي حمرنا لىن الىتىهىاون  واححاً لنا ف رص كثيره ل 
ولن كل لا ي غِرينا لن بريق يما اللالم كما ي للن لنا بىأن الىكىل 
سي ول وسيموب وينته  ويرمحل وسيحتر  وينحل كىل لىا 
عل  اآلرض ولا فو  اآلرض ان ف  الملكوو ال شيه يىنىفىع 
اإلنسان إال أعمالة ان  سيأت  بأعمال  فق  ان  سيأت  تىاركىاً 
كل لا ف  اللالم ولكن أعمالنا ستكون ي  السباق  لىنىا ولىيىس 
درجتنا الللمية النها ليس لهىا قىيىمىة يىنىاك وكىملىك أرقىالىنىا 
المسملة ف  البنوك والودائع الىمىالىيىة والىحىمىاره والىمىلىادن 
بأنواعها آيراً ليس لها قيم  بل ستكون سبب إعاق  ولىانىلى  

 لكثيرين لنا.
 
ولو تأللنا ف  الكلماو السابقة نمح أنىهىا تىحىقىق كىال  الىرب  

يسوع ان لهما كان  طبيلة يم  االورا  انها بىلىح سىنىواو 
ستتغير طبيلتها وتموب لن الىقىح  وتصىيىر كىالىتىراب وآيرىا 
االوال الورقية والملادن الثمينة ستموب وتصىبىح كىالىتىراب 
ليس لها قيم  فالشيه الىوحىيىح الىمى ال يىتىغىيىر  لىع الى لىن 

 والظروف واآليا  يو ااعمال الصالحة.
 

   -عنوان  آحح التمربة -: + ااسبوع الثّاني
وت لرف في  الكنيسة الم لن كيف التغلب عل  تمارب إبليس، 
ولىحىىاربىتىى ، وعىىح  االسىىتىمىىابىة إلى  إغىرا اتىى  وشىىهىواتىى ، 
وتساعح  عل  اإلنتصار عليها لتاىماً السىيّىح الىمىسىيىح قىحوهً 
جميالً ل  حينما يتلّرض للتمارب لن قَبل الشّرير وكىمىا نىلىلىم  
بأن الشيطان حاول لع الرب يسوع  بتمارب للفاو اإلنسان 
وي  المال والشهو  وتلظم المليشة وذلك أغوا  في الىمىلكىل 
والرب كان صائماً ، وأغوا  بىنلىتىالكى  الىمىلىمىوره كىلّىهىا لى  
والرب كان ال يمتلك شيتأ لن الممتلكىاو اارلىيىة ولىكىن إذا 
وافق سيكون المقابل يو السمود ل ، كما طالىبى  بىأن يىطىرن 
نفس  لن أعل  المبل طالما أّن هللا ينمي  ونحن نللم أن يىم  
ي  حيل أبليس لع كل البشري  ولملك بأنتصىار الىرب يسىوع 
عل  كل أشكال التمارب يو أكبر لىثىال ونىمىور  جىمىيىل لىنىا 
ولكل البشرية ليساعحنا عل  اإلنتصار علي الىاىطىيىة فى  كىل 

 .  صوريا
 

 .  عنوان  آحح االبن الّرال -: + ااسبوع الثّالث
فتللّم الكنيسة الم لنين أن لثال االبن الّرال الىم  خىاطىبىهىم 
ب  السيّح المسيح خير دليل عل  لسالحة هللا للاطأه التائبىيىن 
وقبول  لهم لن جحيح ويسوع يريح أن ي لرفنا بأن قلبة  لفىتىون 

للمميع برغم كل خطايانا وأفلالنا لل  بكل قساوتنىا الن قىلىب 
الرب الم حب لفتون للمميع ويىو لىنىتىظىرنىا بىكىل عصىيىان ىنىا 
منا ف  حرن  ليغسلنا ويمحدنا وي لبِىسىنىا الىحىلى   وجحودنا ليأخ 

 .  المحيحه وخاتم الملك ويو خاتم البنو 
 

  -عنوان  آحح الّسالريّة -:+ ااسبوع الّرابع
فت للّم الكنيسة أبناؤيا عل  أن أفرل سالنٍ للااطىه  لىلىتىوبىة 

حيية  والكنيسة  ت ريح  أن ت للمىنىا بىأن الىرب   –ي  كلمة هللا الم 
يسوع دائما يبحث  عن كل أوالد  الاطا  وأيراً غير الىاىطىاه 

 دائماً يسل  اليهم ف  كل أحوالهم.
 

ونحن  نللم  أن يناك عحاو  بيىن الشىلىب الىيىهىودى والشىلىب 
السالرى ولكن لا فللة يسوع أرهر لىحىبىتى   لىكىل الىبىشىريىة 
عنحلا ذيب اليها ونحن نللم أن المسىافى  بىيىن لىكىان يسىوع 
ولكان السالرية بليحه  ت قطىع فى  سىتى  سىاعىاو وقىح ذيىب 
الرب اليها لاشياً لن الصبان حت  المغرب ويما يىولىح أنى  
لش  أثنا  الظهيره ويى  فىتىره الىحىر الشىحيىح ولىكىن قىلىبى  
المملو  بالحنان إختار ذلك الن  يلرف الميلاد والمكىان الىمى 

اتبت  عن آعين الناس.  ستميب في  السالرية ل 
 
قح يلتقح البلض أن يما الموقف يو جا  صحف  ولكن أنا أثق  

أن يما ليس صحف  بل يو ترتيب اله  والرب رتب لملك انى  
لاب  الكل فنتألل ف  يما الحوار المميل المى دار بين يسوع 
للمنا يوحنا عنحلا قىال يسىوع  والسالرية كما ذكر ف  أنميل ل 

 لها:
 أَْعِطينِي ِاَْشَرَب   -يسوع: 

َكْيَف تَْطل ب  ِلىنِّىي ِلىتَىْشىَرَب، َوأَْنىَ  » -: ٱْلَمْرأَه  ٱلس اِلِري ة  
يَا َسيِّح ، لَىْيىَس لَىَحْيىَك َحىت ى  يَه وِد ٌّ َوأَنَا ٱْلَرأَهٌ َساِلِري ةٌ؟  

ىمَا ٱْلىَمىا    َدْلٌو تَْستَِقي بَِها، َوٱْلبِتْر  َعِميقَةٌ. فَِمْن أَْيَن لَىَك يذ
 ٱْلَحيُّ 

مَا ٱْلَماِ  يَىْلىَطىش  ثَىانِىيَىةً  -يَس وع :   -ك لُّ َلْن يَْشَرب  ِلْن يذ
َلْن يَْشَرب  ِلَن ٱْلَماِ  ٱل ِم  أ ْعِطيىِ  أَنَىا لَى   فَىلَىْن يَىْلىَطىَش 
أَبًَحا، بَِل ٱْلَما   ٱل ِم  أ ْعِطيِ  لَ   يَِصير  فِيِ  نَْبَع َلىاٍ  يَىْنىبَىع  

 .«فَيَْمنَح  َحيَاهً أَبَِحي ةً 
مَا ٱْلَماَ ، ِلَكْياَل أَْعَطَش    السالرية: يَا َسيِّح ، أَْعِطنِي يذ

 إْذَيبِي َوٱْدِعي َرْوَجِك َوتَلَالَْي إِلَ  ي نَا -يسوع: 
 اَل َرْوَ  ِلي»أََجابَِ  ٱْلَمْرأَه  َوقَالَْ :  -السالرية:  

فَىقَىْح َكىاَن لَىِك  .‹لَىْيىَس ِلىي َرْو ٌ ›َحَسنًا ق ْلِ : » -يَس وع :
ىمَا ق ىْلىتِىِ   َخْمَسة  أَْرَوا ٍ، َوٱل ِم  لَِك ٱآْلَن لَْيىَس َرْوَجىِك. يذ

ْح ِ   بِٱلِصّ
. -السالرية:  يَا َسيِّح ، أََرى أَن َك نَبِيٌّ

 
لن خالل يما الحوار المميل  الل ب البنىا  نىرى كىيىف أعىاد 
الرب الكرالة ال  يم  المرآ  الماطتة والهاربة لىن الىمىمىيىع 
لن أجل أعمال ها المهين  وكيف جمبها الي  وصيريا فيما بىلىح 
لتكون لن أعظىم الىمىبىشىريىن بىاسىم الىرب يسىوع )يىما يىو 
يسوع! ( هللا يلرف لن أين يستطيع ج بىنىا الىيىة وتىحىريىرنىا 
ويرفع النفس ال ليلة لىن الىاىطىيىة ويىرجىلىهىا الى  لىكىانىهىا 

 الصحيح. 
وبهما استطاع يسىوع أن ي ىحيىر يىما الىمىوقىف الىرائىع ويىما 
الححيث ويو ححيث الحب لن قلب ل حب ال  قلب لشتىا  إلى  

يما يو) قلب يسوع المحب!!( يل تلىلىم أن كىل لىنىا  -التوبة 
يمثل شاصية يم  المرآ  الهارب  لىن وجى  الىرب كىمىا فىلىل 
أبينا آد  وآلنا حوا  وآيرا شاصي  أبىونىا اد  والىنىا حىوا  
ي  شاصياو لتكرر  عل  لر ال لان ف  شاصياو لىتىلىحد  
ف  شاص  أنا وشاصىك أنى  انىنىا نىلىمىل نىفىس أعىمىالىهىا 

 وتصرفاتها وإن أخمو أشكال لاتلف .
 

 . عنوان  إسبوع المالّع -: + ااسبوع الاالس
أنطالقاً لن أعموبة شفا  السيّىح الىمىسىيىح لىلىمىاىلّىع ، الىم  
أقلحت  الاطيتة، كونها يي الّسبىب الىرئىيىسىي فىي االىراض 

ً  لىن الّروحيّة لنها والمسحيّة . وسوف يكون س ال لنا جميلا
الرب يسوع يو عملنا ولا قحلنا لآلخوه ف  البشىريىة ولىيىس 
الخواتنا المسيحين فق ؟ إن الحيا  المسيحية ي  حيا  عىطىا  
وحب وليس إنغال  اإلنسان عل  ذات  ويما خىطىأ كىبىيىر يىقىع 
فية الكثير لنا يو الىلى لى  واالنىطىوا  ويىما االسىلىوب غىيىر 
لسيح  ولالسف رهرو عاداو سيت  ف  لمتملنا الىمىصىرى 
والكنيس  ويو االختصار تح  شلاراو ليس  لسيحية ويى  
الاصوصية القاسية أين عيش  المماع  ولىكىن كىيىف أشىلىر 
باآلخر وكيف أكون سنح للغير إذا َع ل   نفسي عن الغير يىم  

 ي  االنانية بلينها وحب الماو.
 

 .  عنوان  آحح التمحيحاو -:+ااسبوع الّسادس
و يما ااسبوع يو تأكيح عل  أّن الملموديّة ال بّح لنىهىا انىهىا 
االستناره الحقيقيّة، والوالده الثّانية بالّرون للم لن، انىطىالقىاً 
لن الملم ه التي قا  بها السيّح المسيح بشفا  أعىمى  أريىحىا 

 .  حيث أعاد ل  البصر
 

 23يتبع ف   ص 
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 معلومات طبية غذائية
 الموضوع الواحد و االربعون
 فوائد االعشاب و مضارها

Advantages & Disadvantages of Herbs 
 

من قديم الزمان عرف االنسان استعماا  االعاااب خاما اتا ا  
انواعها في معالجا  الايا انار مان االمارات بالضالا  خاعا  
القبائل ب االجناس حتي االن تعتمد اعتمادا ك ن  لمعالجا  كا اناا 
لمعالج  الي نر من االمرات خواسط  االعااب سواء لمعالجا  
ارتفاع ضغط الدم اب ارتفاع اليولنسترب  ب حتي تماياناوا مان 
معالج  امرات ب اضطراخات الق ب ب تص ب الاراينن ب كذا 
خع  االعااب المهدئ  لألعصاب ب كاذا ماعاالاجا  ب تاعاقانام 
الجربح ب سرع  التئامها ب التاوهات الج اديا  ب الاماةاافا ا  

 ع ي نضارة الج د.

بعندما تطور ع م الصندل  الةديث ب الاتاصاناناي الاياناماناائاي 
اختداء في تصنني الي نر من االدبي  ب الاعاقااقانار الاطابانا  مان 
االعااب سواء في هنئ  حبوب اب كبسوالت اب شاراب ساائال 
اب عن طريق الةقن في جرعات مةددة ب كنفن  االستعاماا  ب 
مةاسنا  ب تا اصاصاض ب مضاارهاا ا ا  ادت عان الاجارعا  

 المط وخ .

 أوال: المستحضرات الطبية من االعشاب
 Medical Products from Herbs 

 
 Digoxinالديجوكسنن  -1

ب لض التأثنر التام السنطرة ع ي اضطراخات الاقا اب مان ضياادة 
السرع  اب عدم انت ام ضرخاتض خل ب اعاطااء الاقا اب الاقاوة ب 
النااط لمزابل  عم   ا ا ما أصاختض الان اوةا  اب الافاتاور اب 

 حتي القصور من شراينن الق ب.
 
 Opioidsاالفنونات  -2

ترامادب  ب هي تست رج من   –هنربين   –منتادبن   –مودفنن 
االعااب ب لها مزايا عديدة في ت فانا  االلام ب ةااصا  خاعاد 
استعما  المورفنن خعد العم نات الطبن  ب مسايان لا اةارب  ب 
غنرها من االستعماالت الطبن  األةرى ب  لك عند استعماالاهاا 
االستعما  الصةنح ب حسب الجرعات الطبن  المط وخ  ب لين 
مضارها هو ضيادة الجرعات ب تيرارها حتي تصبح مدمرة ب 
مدمن  ل ا ص ب ةاص  انها في البداي  تعطي ناوة مؤقاتا  ب 
قد تؤدي الي بفاة المدمننن خها ب تاأثانار سايء عا اي الانااحانا  

 النفسن  ب االجتماعن .
 
  Codaineاليوداينن -3

بهي مادة م درة ب تتةو  في جسم االنسان الي مورفنن 

خواسط  انزيم معنن ب ل  فوائد طبن  متعددة ا  استعم   طبنا 
حسب االرشاد ب لين البع  يسئ استعمالض ب قد يؤدي الي 

االدمان ب لذلك حددت مع م الدب  عدم صرف مركبات 
اليوداينن اال خالربشتات الطبن  ب كذا فرت عقوخات صارم  

 لبني ب تجارة اليوداينن.
 
  Pencillinالبنس نن  - 4

تم ابال اكتااف البنس نن خواسط  االعااب ثم تاطاور تاركانابا  
صناعنا ب تم است راج انواع ك نرة من  تستعامال عان طارياق 
الةقن اب الاياباساوالت بحاتاي الااراب لا اياباار ب االطافاا . 
بالبنس نن ابق  الي نر من االمرات الفاتااكا  ما ال االلاتاهااب 
الرئوي بااللتهاخات الج دي  الصديدي  ب الساةاائاي حاناث اناض 
يسنطر ب يبند الي نر من االنواع الباكتناريا  ب لايانا  ال ياؤثار 

 ع ي الفنربسات.
خع  المرضي ال يستطنعون استعما  مركبات البنس نن حنث 
لديهم حساسن  ضدة ب لذا يستبد  خاالاماركاباات األةارى ما ال 

 التتراسين نن ب غنرها.
 

 ثانيا: البهارات المستخرجة من االعشاب
Spices from Herbs 

 
بهي متعددة االصناف ب االغارات ب تاعاطاي ماذاقاا ةااصاا 
مةببا في عم نات طهي الطعام ب اعداد الس طات الاطااضجا  ب 
الم  الت المةفوظ . ب البهارات ك نرة االستعما  فاي ماعا ام 

 دب  العالم الغني ب المتةضر ب كذا الفقنر ب البدائي منها:
 
 Cuminاليمون  -1

ب فو  فوائده الي نرة في اعداد الطعام إلعطائض نياها  ماةابابا  
فهو لض مزايا متعددة حنث انض يةتوي ع ي  اليالسنوم ب الةديد 

 ب الفسفور فهو يقابم االمرات ب يقوي جهاض المناع . 
باليمون ع ي حسب ةبرة العام نن خاألعااب ب يؤيدهم كذلاك 
أةصائي الت سنس انض يقوم خالت  ص من الدهننات ابال خااب  
عند عم ن  الهضم ب يقوم كذلك خافط الدهننات المتراكم  ع ي 
البطن لذا كذلك يسرع عم ن  انقاص الاوضن ب الاتا ا اص مان 

 السموم خواسط  الي ي ب اليبد.
م عق  صغنرة من حاباوخا   2ب ينصح اةصائي الت سنس خأةذ 

اب مسةوق  مي نص  لمون  مي الماء الساةن مرة صابااحاا ب 
 اةري خعد الغذاء.

 
 Black Pepperالف فل االسود  -2

بهو ك نر االستعما  في اعاداد الاعادياد مان االطاعاما  بلايان 
 لةساسن  امعاء البع  فانهم غالبا ما يتةاشون استعمالض.

 
 Cinnamonالقرف   -3

بلض استعماالت ك نرة لألطعم  بيعطي مزا  ةاص ل قهوة 

بالااي بهو يقوي مناع  الجسم 
ب ةاص  لمقابمتض ل بيتنريا ب 

 الميربخات.
 
 Corianderاليسبرة  -4

بيفاضا اهاا الايا اناريان فاي اعاداد 
الس طات سواء ال ضراء منها اب 
الةبوب اب المطةون  ماناهاا بهاو 
غني خفنتامانان ساي بمافاناد لاقاتال 

 البيتنريا بمةارخ  السرطان.
 
 Parsleyالبقدبنس  -5

بهو ك نر االستعما  في الطبخ اب استعمالض طاضجا فاي اعاداد 
الس طات ال ضراء بهاو غاناي خافاناتاامانان ساي بالاياالساناوم 

 بالةديد ب البوتاسنوم ب كذا ييافح االصاخ  خالسرطان.
 
 Celeryاليرفس  -6

بهو ك نر االنتاار بمنض انواع م ت ف  ب غاالاباا ماا يساتاعامال 
طاضجا ب هو غني خالبوتاسنوم ب فنتاامانان ساي ب الافاولاناك ب 
الةديد ب الي نر يفضل استعمالض ل صائصض في ت فن  التهااب 
المفاصل ب انزا  ضغط الدم ب اليولنسترب  ب الاةاماايا  مان 

 السرطان.
 
 Tomatoالطماطم  -7

بتوجد منض اشيا  ب اصناف متعددة في جمني انةاء الاعاالام ب 
هي ك نرة االساتاعاماا  الاناوماي فاي طاهاي الاطاعاام ب اعاداد 
الس طات الا اضاراء ب عامال مااربخاات طااضجا  اب عامال 
ص صات الطماطم لتع نبها ب حف ها ب ةااصا  فاي الاماواسام 

 التي ياح فنها. ب هي غنن  خفنتامنن أ
 
 tsCarroالجزر  -8

ب مةبوب اك ض عند الياباار ب االطافاا  ب ةااصا  اناض ياقاوي 
 البصر ب يعالج العاي ال ن ي الحتوائض ع ي فنتامنن أ

 
 Chilliesالاط   -9

ب هي معربف  في مع م دب  الاعاالام إلعاطاائاهاا مازاقاا حاادا 
ل مأكوالت ب هي غنن  خفنتامنن سي ب هي تبعد تج ط الدم لعدم 
اصاخ  الق ب ب مان مضاار الااطا  ب ةااصا  لا اذيان لادياهام 
اضطراخات اب قرح خالمعدة اب المصاخنن خاالاباواسانار ا  اناهاا 

 تؤلمهم ك نرا.
 

 د. فؤاد ج بطرس 
 ماجستير تغذية نمو االطفال

 
متن  “  أين أنت  متن الصتو ” تابع مقال 

 69ص 
 
تتابتتع+   عتتنتتوانتته   تتد   -: األستتبتتوس الس 

 .  الشعانين
وهي تذكيتر لتؤتمتؤمتنتيتن بتيتو  دختول 

با تتتفتال  - السي د المسيح إلى أورشؤيم
عتؤتى رتهتر أتتاب   قتبت  أب   -  شعبتي

ؤب و الموت  ليقو   يعاين اآلال  و الص 
ممجداً فجر يتو  األ تد التجتديتد التذ  

وألب  فتتر  .  يعرف بأ د الفصح المجيد
الصيا  هي فتر  مقد سة  هدفها النتمتو  
و تي لتؤتفتترد بتعتتيتداً عتتن الشتعتتور  التر 
الجسد    فتمتن ال يستتتفتيتد متن هتذه 
الفتر  في تعزيز إيمتانته  ورو ته لتن 
يستطيع االستفاد  من  ياتته فتي أي تا   
 ختترر ربتتمتتا تتتكتتوب بتتعتتيتتد  عتتن 
و اني ة  أو قؤيؤة  كتونته متن أولتى  الر 

و قد رأت الكنيستة أب  .  درجات الصيا 
هتتذا الصتتيتتا  فتترع وواجتتب عتتؤتتى 
أوالدها فنجد من خالل معتجتز  شتفتا  
لم يستطعتوا عتمتؤتهتا تتالمتيتذ  الستي تد 
المسيح لرج  مس ه الجن   ليقتول لتهتم 

إب  هذا الجنس ال يخترج إال  "  المسيح
تتو  ".    بتتالصتتو  و الصتتال  وألب  الص 

يعني اإلمتناس عن الطتعتا  واالنتقتطتاس 
تو   عنه  فإب فترات االنقطاس فتي الص 

تا تم متن  الكبير تختؤت  بتإختتتالف الص 
ً نتوس   يث السن  و نوس العم  و أيضتا
المرع  فتيتكتوب لتؤتكتاهتن التد ور فتي 

 اإلرشاد.
 

وبعد أب إستعرضنا ترتيب الكنيسة فى 
ر ؤة الصو  عؤينا أب نؤكد أب الصتو  
هو ختطتوه هتامته فتى ر تؤته التتتوبته 
والختالص ولتيتست  التو تيتد  ولتذلت  
 -عؤينا أب نؤكد عؤى كيفيتة التختالص 
ألب   –فعؤى ك  منا أب يعرف أين اآلنا 

لك  منا اآلنا  التى تتستتر ختؤتفتهتا كت  
المشاك  ومعوقات النعتمتة والتختالص 
ولذل  عؤينا اب نتحرر من اآلنتا و تب 
الذات وعؤينا أب نصو  عن  ب ذواتُنا 
كما عن الطعا  لكى نمارس الحتب متع 
هلل خالل  بنا إلختواتتنتا فتى التبتشتريتة  
لكى نستطيع أب نتتتقتابت  متع   متن 
ختتالل االختتريتتن ختتالل ر تتؤتته الصتتو  

 العظيمة.
كما عؤمنا معؤمنتا بتولتس الترستول " 
َوإِْب أَْطعَْمُ  ُك َّ أَْمَواِلتي  َوإِْب َستؤَّتْمتُ  
َجَسِد  َ تَّى أَْ تَِرَق  َولتِكتْن لَتْيتَس ِلتي 

:  67كتو  6َمَحبَّةٌ  فاَلَ أَْنتَِفُع َشْيئًا." )
7 .) 
 

نترجتو متن التترب أب  يُستاعتدنتتا بتتأب 
نُخضع نُفُتوَستنَتا وأجَستاَدنَتا وأرواَ تنتا 

ً بتر تؤته التختالص  لكى نستمتع جميعتا
وكما يُسمينها االبا  ربيع السنه وهذه 
الفتر  الجتمتيتؤتة هتى فتتتر  التتتختزيتن 

 الرو ى. 
 

ولنا تام  ورؤية أخرر جتمتيتؤتة عتؤتى 
 ك  منا أب يق  أمامه وهو 

تاِهتَر ُ التنَّتِقتيَّتةُ ِعتْنتَد  ِ +    يَانَةُ التطَّ اَلد ِ
إْفتِقَاُد اْليَتَاَمى َواألََراِمِ  :  اآلِب ِهَي هِذهِ 

فِي ِضيقَتِِهْم  َوِ ْفُظ اإِلْنَساِب نَْفَسهُ بِتالَ 
 ( 93:  6َدنَس  ِمَن اْلعَالَم  ) يع 

 
 ه  هذا صحيح؟ 

) أُذكرك بأب الصو  ليتس تتغتيتر نتوس 

التمتوضتوس أكتبتر متن كتتده  -التطتعتا  

 بكثير!!!! (

 ي وبين  نبي
 

عزيز  القارئ زماب كنا بنضيع وق  كبير في التوقتوف فتي 
الطوابير  سوا كنا في مصر أو السوداب أو لما هتاجترنتا إلتي 
استراليا. كان  الطوابير تستتنتفتذ عتدد كتبتيتر متن الستاعتات 
اسبوعياً  ولكن مع  التقد  الكبير في التكنولوجيا والكمبيوتتر 
واالنترن  وفرنا عدد ساعات كبير ك  اسبوس . وبدل ما كنت  
تسوق لمسافات طويؤة عؤشاب نروح ندفع فاتور  وبتعتد كتد  
تق  في طابور وترجع تاني. دلوق  عؤي الن  تدفع الفاتتور  
في دقا ق معدود . ولو عندك شتكتو  متمتكتن تتبتعت  أيتمتيت  

 وتالقي الرد تاني يو . 
 

وبالرغم من توفير عدد ساعات كبير لكن لسته بتنتشتتتكتي أب 
الوق  مش مكفي ليه؟ فين الساعات د  را ت ؟ فتيتن فتيتن 

ياتتر  استتتختدمتنتاهتا؟ فتي 
الرياضة البدنية أو االطتالس 
فتتي االنتتجتتيتت  أو التتكتتتتتب 
التترو تتيتتة أو فتتي ختتدمتتة 
الكنيسة وآل في الستوشتيتال 
متتيتتديتتا أو التتالعتتاب عتتؤتتي 
 الموباي  أو الكمبيوتر؟ 

 
شوف كده أن  ضيعتها فين 
 وأبقي قولي بيني وبين . 
 وك  سنة وأن  طيب. 

 

 طؤع  فؤاد جرجس 
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البابا تواضروس يبارك مشروع كنيسة القديسةة 

 العذراء تبليسى بجورجيا

بارك قداسة البابا تواضروس الثاني مشروع بناا  

كنيسة القديسة العذرا  مريم ومار مرقس الرسول 

بتبليسي بجورجيا، واعتماد الرسومات الانانادساياة 

 لمشروع البنا  .

جا  ذلك خالل لقا  قاداساتاك، كا، ماق، الاقاما  

يوحاناا اطناياوناي راعاي الاجاناياساة باجاورجاياا، 

المنندس إيناب إسحاق منندس التصميم الاداخالاي 

للجنيسة ، واألستااذ ساامام كاماال اماياق الا ادماة 

بجورجيا ، والاماسا اول عاق ماتااباعاة الاماشاروع 

واللذان قاما بعرض الرسومات النندساياة لامابانا  

الجنيسة، مقدمان الشجر إل  قداسة البابا طهتمااماك 

ومباركتك ألعمال اإلنشا ات، وكذلك الشاجار إلا  

القم  يوحنا األنيوني راعي الجنيساة الاقاباياياة 

بجورجيا عل  رعايتك واهتمامك بالشعب الاقابايا  

 ف  جورجيا.

 

كةنةنةة جةدي بةشيةبةاررةيةة الة ةر ةو    ٣سيامةة 

 السويان

صل  نيافة األنبا إيالاياا اساقار الا ارلاو  ودولاة 

جنوب السودان قاداس األحاد األول ماق الصاو  

األربعيني المقدس )احد الاجاناو ص، صابااو الاياو  

بجنيسة السيدة العذرا  بال رلو  وشااركاك ناياافاة 

األنبا صرابامون اسقر عيبرة وامدرمان وشمال 

السودان، وعقب صالة الصلم جرى لقس سيامة 

ثالثة كننة جدد وهم: القس يوحنا فايالاباس، الاقاس 

إبراهيام رشاد ، الاقاس داناياال فاتاحاي لالا ادماة 

 بجنائس اإليبارشية.

شارك ايًضا في صالة القداس والسيامة لفير ماق 

 اآلبا   كننة اإليبارشية وجمع غفير مق الشعب

 

نياحة ابونا مةرسةخ بةوبةى  كةبةر كةا ة  سةبة ةى 

  رثوذكسى فى العالم

 مثال نادر وجمي، للوفا  واإلخالص ..

رقد فا  الارب بشايا اوخاة صاالاحاة قادس األب 

األفريق  القس مرقس خاوبا  عاق عامار يانااها  

 سنة، اكبر كننة الجرا ة المرقسية سنًا .. ٣٠١

تعرف ابونا مرقس عل  الجاناياساة الاقاباياياة عاق 

لاااارياااا  اول 

اسقر يقا  عل  

خاادمااة جاانااوب 

افريقاياا مايالاع 

خاااماااساااياااناااات 

القرن المااضا  

نياافاة الاماتانايام 

انابااا ماارقاس .. 

كااااان قاااادسااااك 

راعيًا لجنيسة إنجيلية وما ان إنافاتام قالاباك لاقاباول 

اإليمان األرثوذكس  حت  إنضم بشعاب كاناياساتاك 

إل  الجنيسة القبيية ، وإكتف  بانن يا اد  شامااًساا 

تحت إرشاد األسقر القبي  ، ولم تستمر ال ادماة 

إلا  مصار تاحات  ٣٥٩٣إذ عاد انبا مرقس عا  

ولنة ضغول المشاك، حايات تانايام باديار األناباا 

 بيشوى العامر ف  ظروف غامضة ..

اربعيق سنة مضت منذ نياحة نيافة األسقر حاتا  

ارشد الروو نيافة الحبر الجلي، اناباا اناياوناياوس 

مرقس ليبدا خدمة جنوب افريقيا مق جديد مايالاع 

التسعيناات ، فا  تساع سااعاات فاقار ها  فاتارة 

التران يت ف  رحلة مق نيروب  إل  مو امبيا  ، 

توقر نيافة األنبا انيونياوس مارقاس فا  مادياناة 

جوهانس برج حيت حج  لنا عق اسارع مشاروع 

شرا  مقر للجنيسة القبيية وتنسيس خادماتاناا فا  

 إعجا  عم، يد هللا القدوس ..

ويحج  لنا نيافة الميران الميوب عق الاماعاجا ة 

حايات اتاا   -وابنرتنا  -الثانية الت  ابنرت نيافتك 

الشماس خوب  مرحبًا ، اتا  بعد اربعيق ساناة ماق 

اإلنااتاااااار الاامااماالااو  بااالاارجااا  إذ ظاا، وشااعاابااك 

يرددون : ) اطقبال طباد قاادماون ص ، إحاتافاااوا 

بجرس  المذبم وعدتك وادواتك مع اللوو الاماقادس 

وكتب ال دمة ، إحتفاوا بنا ليلاة هاذ  الساناوات 

وحفاوا لقسنم ف  اإلجتماع إسبوعايًاا لايا ادماوا 

قداس الموعوظيق وقارا ة الاجاتااب الاماقادس ماع 

الصلوات اماًل ف  اليو  الذى يتم هللا القادوس لانام 

 وعد  اإللن  ..

كم كانت فرحة الشامااس األفارياقا  بالاقاا  ناياافاة 

الميران الجلي، ، لم ينت فارغ اليد ب، إنضم إلاياك 

ستة مق الرعاة اساقفة ورؤساا  اسااقافاة كاناائاس 

متنوعة إعتبروا رتبنم كعملة م يفة إذا قيست فا  

إيمان الجنيسة القويم فإكتفوا ان ي دموا كشماامساة 

 تحت رعاية األب الميران القبي  ..

اشجر هللا الذى اعيان  بركة هذ  الفترة الاتا  قاا  

نيافة األنبا اناياوناياوس مارقاس خااللاناا باإعاداد 

السبعة للجننوت ، وكم كانت فرحتنا كلنا باناوالانام 

بيد البابا المتنيم انبا شنودة  ٣٥٥١هذ  النعمة عا  

الثالت ، وظ، ابونا مرقس خوب  وفيًاا لالاجاناياساة 

باعاد لاول إناتاااار  -ي د  ف  هذا العمر المتقد  

حت  تنيم بسال  ف  شيبة صاالاحاة  -ألربعيق سنة 

، معييًا لنا اجم، مثال ف  الوفا  ، واعاام ماثاال 

 ف  حفظ األم، والرجا  ..

نيم هللا نفس ابونا مرقس خوب  ، الرج، الاقادياس 

الصامت الصابر العابد ، وليعييناا روو الارجاا  

 العام، ف  الصبر ..

 كندا -ابونا بيسنت  عبد المسيم 

 

سداسة الةبةابةا يسة ةقةبةر نةااةع راةيةخ الةعة سةا  

 ال ارجية بالكنيسة الروسية

استقب، قداسة البابا تواضروس الثاني، الاماياران 

Leonid  نائب رئيس الاعاالقاات الا اارجاياة فاي

الجنيسة الروسية األرثوذكسية، مسا  اليو  بالمقار 

 البابو  في الجاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تنتاي الا ياارة فاي إلاار تاقاوياة الاعاالقاات باياق 

الجاناياساتاياق الاقاباياياة األرثاوذكساياة والاروساياة 

 األرثوذكسية

 

سداسة البابا يس قبر وفد م   سةاسة ةة الةكةنةيةسةة 

 الرومانية األرثوذكسية

استقب، قداسة الباباا تاواضاروس الاثااناي باالاماقار 

البابو  بالقاهرة، نيافة األسقر جوريا اسقر ديڤاا 

ونيافة األسقر سباستيان اسقر سالتينا وثالثة مق 

اآلبا  الجننة بالجنياساة الارومااناياة األرثاوذكساياة 

 وذلك خالل  يارتنم لمصر.

اعرب قداسة الابااباا خاالل الالاقاا  عاق تارحاياباك 

بضيوفك متمنيًا لنم  يارة مفرحة لمصر التي هاي 

ج   مق األراضي المقادساة الاتاي  ارهاا الساياد 

المسيم. واضاف قداستك: الجنيسة القاباياياة تافاتام 

قالاباناا ماق اجا، هاذ  الا ياارة الاعا يا ة وتساعاد 

بالتواص، مع ك، كنائس الاعاالام. كاماا لالاب ماق 

الوفد الرومااناي ناقا، تاحايااتاك وماحاباتاك لاغاباياة 

البيريرك دانيال، بيريرك الجاناياساة الارومااناياة 

 األرثوذكسية.

ومق جانبنم قد  الضيوف الشاجار لاقاداساة الابااباا 

عل  حفاوة اطستقاباال وحساق الضاياافاة فاي كا، 

األماكق التي  اروها معربيق عق إعجابنم الشديد 

باألديرة القبيية والتي شعروا فاياناا باالاروحااناياة 

الجبيرة، مشيريق إل  اننا بح  منشن الرهباناة فاي 

العالم. كما عبروا عق انبنارهم بج، األماكق الاتاي 

  اروها في مصر.

حضر اللقا  القس مينا تجال كاهق كنيستنا القبياياة 

  في رومانيا

 

سداسة البابا يس قبر را با  يير السيدة الةعةذراء 

 و الم ك مي ااير بكوينزالند بأس راليا

استقب، قداسة البابا تواضاروس 

الثاني بالمقر البابو  بالقااهارة، 

الااراهاابااة يااولاايااانااة والااراهاابااة 

فيرونيا مق دير القديسة دمايااناة 

بالبرار  وذلك قابا، سافارهاماا 

إلااا  ديااار السااايااادة الاااعاااذرا  

والمالك مي ائي، باجاويانا طناد، 

 استراليا

 

كا   لكنااخ اإلسكندرية بيد سداسةة  3٣رسامة 

 البابا تواضروس الثاني

قا  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا وياياريارك 

كاهنا جاديادا  3١الجرا ة المرقسية, اليو , بسيامة 

بدير القادياس األناباا باياشاو  باواد  الانايارون، 

اقيمت صلوات القداس والسايااماة باديار الاقادياس 

األنبا بيشو  بواد  النيرون وشاارك فاياناا ماق 

 اعضاا  الاامااجاامااع الاامااقاادس، اصااحاااب الااناايااافااة:

األنبا صرابامون اسقر ورئيس دير القديس األنبا 

 بيشو  بواد  النيرون.

األنبا متاؤوس اسقر ورئيس دير السيدة الاعاذرا  

 )السريانص بواد  النيرون.

 األنبا بافلي األسقر العا  لجنائس قياع المنت  

األنبا إيالريون األسقر العا  لجنائس قياع غارب 

 اإلسجندرية.

 األنبا مارك اسقر باريس وشمال فرنسا.

األنبا هرمينا األسقر العا  لجناائاس قايااع شارق 

 اإلسجندرية.

األنبا مي ائي، األسقر العا  لجنائس قياع حادائا  

 القبة والوايلي والعباسية.

 

وفاة حسني مبارك: العسكري الةذي حةكةم م ةر 

 لث ثة عقوي

 مضى حسني مةبةارك سةرابةة ثة ثةية  عةامةا فةي 

الحكم  وح لت حياته بالكثير م  األحةدا  بةد   

بسجر عسكري حافر إلةى  ن ا ةاحةت بةه ثةورة 

  وفيةمةا يةلةي نةبةذة عة  3144رعبية في يناير 

 الرايخ الم ري السابق:

امتدت فترة حجم محمد حسني مبارك لمصر ثالثة 

العا  الاذ   ٣٥٩3عقود، مما يجعلنا األلول منذ 

 اننت الحجم الملجي.

فاي  ٣٥31ولد مبارك في الرابع مق ماياو  اياار 

قرية كفر المصيلحة في محافاة المنوفية، بمنيقة 

 الدلتا شمال القاهرة.

وعقب انتنائك مق تعليمك الثانو  التاحا  باالاجالاياة 

الحربية في مصر وحص، عل  البجالوريوس فاي 

ثم حص، عل  درجة  ٣٥١1العلو  العسجرية عا  

ماق  ٣٥٩٠البجالوريوس في العلو  الجوياة عاا  

 الجلية الجوية.

 ٣٥9١وتدرج في سلم القيادة العسجرية فعيق عا  

  قائداً إلحدى القواعد الجوية غرب القاهرة

وتلق  دراساات عالاياا فاي اكاادياماياة  فارونا ا  

 العسجرية في اطتحاد السوفيتي الساب .

ُعاياق  ٣٥91وفي نوفمبر  تشارياق الاثااناي عاا  

مديرا للجلية الجوية في إلار حملة تجديد قاياادات 

القوات المسلحة المصرية عقاب ها ياماة ياوناياو 

 .٣٥91ح يران 

ً ألركاان حارب الاقاوات الاجاوياة  ثم عيق رئاياساا

المصرية وهو المنصب الذ  ظا، يشاغالاك حاتا  

تعيينك قائداً للقوات الجوية وناائاباا لاو يار الادفااع 

 .٣٥13عا  

 9، اشترك في الت يير لاحارب ٣٥1١وفي عا  

اكتوبر  تشريق األول حيت بدا النجو  الماصار  

بعبور قناة السويس والتوغ، فاي جا يارة ساياناا  

التي كانت تحلتناا إسارائايا، ماناذ حارب ياوناياو  

. بدا العمليات العسجرية باغاارات ٣٥91ح يران 

جوية مجاثافاة سااعادت فاي دعام عاباور الاقاوات 

المصرية لقناة السويس واقتحا  خر بارلير وهاو 

ما كان لك اثر كبير في تحوي، ماباارك إلا  بايا، 

 قومي.

وقد رقي مبارك في العا  التالي للحرب إل  رتاباة 

فري ، ثم اختار  الرئيس المصر  الساابا  اناور 

 .٣٥1٩السادات نائبا لك في عا  

كان دور مبارك اساسيا ايضا في المفاوضات ماع 

إسرائي، إل  ان تم التاوصا، إلا  اتافااقاياة كااماب 

ومعاهدة السال  بيق البلديق عاا   ٣٥11ديفيد عا  

، والتي انقسمت حولنا اآلرا  فاي الشاارع ٣٥1٥

المصر  حيت اعتبرتنا عدة قوى ماعاارضاة وط 

 سيما اإلسالمية بمثابة تنا ل إلسرائي،.

اغتي، الرئيس السادات خالل عرض عسجر  في 

، وكاان ٣٥1٣السادس مق اكتوبر  تشريق األول 

مبارك جالسا إلا  جاوار  خاالل الاعارض حاياق 

تعرضت الماناصاة الارئاياساياة لاناجاو  قاتا، فاياك 

 السادات بينما نجا الرئيس مبارك.

ادى محاماد  ٣٥1٣اكتوبر تشريق األول  ٣١وفي 

 حسني مبارك اليميق الدستورية كرئيس للبالد.

اعيد انت ابك رئيسا للبالد في اساتافاتاا ات شاعاباياة 

 ٣٥٥١، و٣٥11عاالاايااك كااماارشاام اوحااد اعااوا  

حيت ان الدستور المصر  وقتناا ياحادد  ٣٥٥٥و

فااتاارة الاارئاااسااة بساات ساانااوات دون حااد اقصاا  

 للمرات التي يمجق ان يترشم فينا.

اقد  مبارك عل  تعدي، دساتاور   3٠٠٩في عا  

جع، انت اب الرئيس باطقتراع السار  الامابااشار 

وفتم بااب الاتارشايام لاقاياادات األحا اب واعاياد 

 انت ابك بنسبة كبيرة مق اصوات الناخبيق
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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” 

 ).6:٤١وليتعلم من لنا أيضا إن يمارسوا اعماال حسنة للحاجات الضرورية حتى ال يكونوا بال ثمر." ) تيطس "
 

 تقرير سنوي
 -:يود مجلس اداره مؤسسه سانت مارك النوبيه إن تقدم تقريرها السنوى كما يلى

 .حاوية إلى الخرطوم جمهورية السودان ٢ا( تم إرسال عدد 
 .ب( قمنا بارسال حاويتين إلى جوبا بدولة جنوب السودان

 .)خمسة عشره الف وخمسمائة دوالر أسترالي( ل المشاركة فى بناء مدرسة سانا مارك بمدينة واو بدولة جنوب السودان ٠٠.٠١١،١١ج( تم تحويل نبلغ وقدر 
 ) سبعه الف وسبعمائه دوالر استرالى( لصالح مشروع المراكز التعليمية بمدينتى سنار والمذموم بجمهورية السودان. ١١،١١...ه( تم إرسال مبلغ وقدره 

 
 .وسرعه تقديم قرابينكم سوف يقدر كثيرا  .لذلك نطلب منكم ان تساعدونا. فى إنجاز هذة المشاريع التنموية 

 .والرب يعوضك تعب محبتكم ويجازيكم بالباقيات عوض الفانيات
 

 نود ان نؤكد للجميع بان كل تبرعاتكم ترسل بالكامل الى الفقراء والمحتاجين فى السودان ودوله جنوب السودان.
 نشكركم جميعآ على تعاونك معنا. ولوال دعمكم  وتعاونكم وتعب محبتكم لما نجحت هذه الخدمه. 

 
 -:باطعام اخوة الرب لذلك مؤسستكم الخيريه تتوسل اليكم بان تعضدونا فى اخد بركه هذا العمل الجليل

 -وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى:
Bank account:- St. George Bank 
(BSB) 112-879 
A'cc No:- 493911231. 

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

 وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.
 .بامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بناو

 (6١٤6١ "من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه" )امثال 
  

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

Girgis (Director and Secretary & Treasurer) 
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 8: 5طوبي ألنقياء القلب ألنهم يعاينون هللا  من 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 تذكار الميالد السمائي الرابع والعشرون لعريس السماء
  

 أستيفن وهبة 
 6221مارس  7 

 

 ماما نادية قليني وأختك لورين وهبة. 

 

 

 
 
 
 
 

 طوبي للذين يموتون في الرب
 

 رفعت عبد المسيح جريس

 
 السيده اراده جريس وأسرتها د.ميخائيل وروماني ولوريس وماري وماجدة.

وعياد جريس وأسرته جوزيف وكارولين ، يتقدمون بالشكر لنيافة األنبا دانيييييل اسيقيف سيييدنيي وقيدس 
 ابونا تادرس سمعان ولكل من واساهم في فقيدهم.

 
Blessed are those who die in the name of the Lord. 

Rifaat Abdel Massih Grace  

Mrs Arada Grace and her family Dr Michael, Romani, Loris, Mary and Magda 
would like to thank HG Bishop Daniel of Sydney, Father Tadros Samaan & all 
those who offered their condolences. 
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