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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

البابا تواضروس يستقبل سفري مصر اجلديد بأسرتاليا دير األنبا بيشوي حيتفل بالذكرى الستني لرهبنة رئيسه

االنبا يوسف يرتأس عشــية تطييب رفات قديسي 
كنيســة القديسة بربارة باسرتاليا

بعد حكم توزيع املرياث بالتساوي.. كيف يوزع املرياث كنسيا ؟

 القمص تادرس الباخومى   حيصل على جائزة عشرون عام خدمة  لعام ٢٠١٩ بوالية نيو ساوث ويلز

البابا تواضروس : تاسوين أجنيل قدمت لنا صورة نقية يف السرية الروحية واحلياة املعاشة يف الكنيسة
بابــا  الثانــي  البابــا تواضــروس  حــرص قداســة 
ــى  ــية، عل ــرازة المرقس ــرك الك ــكندرية بطري اإلس
ــث الرحمــات  ــل» زوجــة مثل نعــي «تاســوني أنجي
ــة  ــس كنيس ــن ومؤس ــل، كاه ــوي كام ــص بيش القم
باإلســكندرية،  بســبورتنج  مارجرجــس  الشــهيد 
والتــي تنيحــت مســاء األحــد الماضــي.   وجــاء فــي 
نــص برقيــة عــزاء البابــا :» خالص تعزياتــي القلبية 
فــي رحيــل هــذه األخــت المباركــة التــي قدمــت 
ــاة  ــة والحي ــيرة الروحي ــي الس ــة ف ــورة نقي ــا ص لن
ــي الدســتور.    ــا ورد ف ــي الكنيســة»، كم المعاشــة ف
ــا للمتنيــح طيــب الذكــر  وتابــع :» كانــت ســندا قوي
أبونــا بيشــوي كامــل فــي مســيرة خدمتــه وكهنوتــه 
ــد  ــت بع ــه، ظل ــيرة مرضــه وآالم ــي مس وأيضــا ف
رحيلــه وعبــر عشــرات الســنوات أمينــة فــي حياتهــا 
موضحــا  الطوباويــة.»    وصورتهــا  وخدمتهــا 
:» كان رداؤهــا األبيــض معبــرا عــن ســيرتها 

المباركــة لقــد عرفتهــا عــن قــرب، وشــاركت معنــا 
ــي بشاشــتها  ــا ف ــت دائم ــدة وكان ــي مناســبات عدي ف
ــا ــة نودعه ــاء القيام ــى رج ــة عل ــا المفرح وروحه

ــوني  ــان تاس ــز جثم ــوات تجني ــي صل ــارك ف   . ش
أنجيــل زوجــة المتنيــح القمــص بيشــوي كامــل مــن 

ــة: ــار الكنيســة أصحــاب النياف أحب
ــليمي  ــوس مطــران الكرســي األورش ــا أنطوني األنب
ــوني  ــقيق تاس ــوي (ش ــقف مل ــوس أس واألنباديمتري
أنجيــل) واألنبــا اســتفانوس أســقف ببــا والفشــن 
واألنبــا كيرلــس آفامينــا أســقف ورئيــس دير الشــهيد 
ــب  ــا صلي ــا واألنب ــا إرمي ــوط واألنب ــا بمري مارمين
ــقف  ــيوس أس ــا ثيئودوس ــر واألنب ــت غم ــقف مي أس
وســط الجيــزة واألنبــا يوليــوس األســقف العــام 
لكنائــس مصــر القديمــة واألنبــا بافلــي األســقف 
العــام لكنائــس قطــاع المنتــزه واألنبــا إيالريــون 
األســقف العــام لكنائــس قطــاع غــرب اإلســكندرية 

ــا أكليمنــدس األســقف العــام لكنائــس ألماظــة  واألنب
والهجانــة وشــرق مدينــة نصــر واألنبــا هرمينــا 
ــس قطــاع شــرق اإلســكندرية  ــام لكنائ األســقف الع
واألنبــا ســاويروس األســقف العــام والمشــرف علــى 
ديــري األنبــا موســى بالعلميــن واالنبــا تومــاس 

بالخطاطبــة.
المقــدس  المجمــع  أعضــاء  مــن  شــارك  كمــا 
أيًضــا القمــص أبــرآم إميــل وكيــل البطريركيــة 
باإلســكندرية كمــا شــارك فــي الصلــوات وفــد مــن 
ــة اإلســكندرية  ــا، ومجمــع كهن ــر مارمين ــان دي رهب
ووفــد مــن كهنــة ملــوي ومــن كل مصــر ومــن 
ــي ســيفين مصــر القديمــة  ــر الشــهيد أب ــات دي راهب
ــة  ــم كنيس ــألت به ــر امت ــعب غفي ــات وش والمكرس

بســبورتنج. مارجرجــس 
وامتــد إلــى فناءهــا ..وتميــز الحضــور من الســيدات 
ــداًءا  ــس بيضــاء اقت ــداء مالب ــى ارت ــن عل بحرصه

ــس البيضــاء  ــدت المالب ــي ارت ــل الت بتاســوني أنجي
حيــن تنيــح زوجهــا فــي ســابقة لــم تحــدث مــن 
قبــل، تبعتهــا بعدهــا أخريــات ورقــدت رفيقــة عمــر 
ــر  ــس عــن عم ــل أم ــح القمــص بيشــوي كام المتني

ناهــز ۸۹ ســنة

شــهد ديــر القديــس األنبــا بيشــوي بــوادي النطــرون، 
ــع  ــه مجم ــاًال أقام ــن، احتف مســاء أمــس األول، االثني
البابــا  قداســة  وحضــور  برعايــة  الديــر  رهبــان 
الكنيســة  الثانــي وعــدد مــن أحبــار  تواضــروس 
بمناســبة  بــه،  الرهبنــة  الديــر وطالبــي  ورهبــان 
ــون  ــا صرابام ــة األنب ــة نياف ــتين لرهبن ــرى الس الذك
ــال عــدًدا مــن  ــر تضمــن االحتف أســقف ورئيــس الدي
ــم  ــان والتراني ــى األلح ــة إل ــة، باإلضاف ــات المحب كلم
الكنســية التــي قدمهــا الرهبــان واختتــم الحفــل بكلمــة 
شــكر مــن نيافــة االنبــا صرابامــون وكلمــة تقديــر مــن 
قداســة البابــا مــع الصــالة وكان يومــا مفرحــا للغايــة 
يذكــر أن ديــر األنبــا بيشــوي هــو الديــر الــذي ترهــب 

ــي ــا تواضــروس الثان ــة الباب ــه قداس في

ــا يوســف  ــل االنب ــر الجلي ــة الحب ــرأس نياف ت
ــات المتحــدة  أســقف ايبارشــية جنــوب الوالي
األمريكيــة مســاء الســبت ۳۰ نوفمبــر صــالة 
رفــع بخــور وعشــية بكنيســة القديســة بربــارة 
والقديــس أبــو نوفــر الســائح بحــي كامبلتــاون 
غــرب مدينــة ســيدني بحضور القــس توماس 
ــن  ــدد م ــاركة ع ــة ومش ــن الكنيس دوس كاه
كهنة ايبارشــية ســيدني , وقد شــهدت العشــية 
تطييــب رفــات قديســى الكنيســة أضافــة إلــى 
بعــض رفــات القديســين الذيــن وصلــوا حديثاً 

مــن القاهــر.. تاتــي هــذه الزيــارة ضمــن برنامــج 
الوفــد البابــوي الــذي يــزور كنائــس ســيدني 

وتســتمر حتــى األربعــاء الموافــق ٤ ديســمبر 
يقــوم خاللهــا بعقــد مقابــالت خاصــة بشــعب 

ــة االيبارشــية... وكهن

أصــدرت محكمــة حلــوان لشــؤون األســرة حكمــا 
تاريخيــا بتوزيع اإلرث بالتســاوي بيــن الورثة الذكور 
واإلنــاث فــى المســيحية، حيــث اعتبــره البعــض هــذا 
الحكــم انتصــارا للمــرأة المســيحية فــى مصروترجــع 
تفاصيــل الحكــم لمطالبــة المحاميــة هــدى رشــاد 
ــن  ــا وبي ــد بينه ــع إرث الوال ــرهللا بتوزي ــوم نص برس
أشــقاءها بالتســاوي وفقا للشــريعة المســيحية بعد وفاة 
والدهــم رشــاد برســوم نصــر، ويعتبــر هــذا الحكــم هو 
الحكــم األول مــن نوعــه، وموافــق للدســتور وقانــون 
الكنيســة حســب مــا أكدتــه هــدى رشــاد برســوم 
نصــرهللا فــى تصريحــات إعالميةأكــدت مصــادر 
ــد مــن األســر  ــاك العدي ــة الفجــر، أن هن كنســية لبواب
تعــود إلــى الكنيســة لكــى تتدخــل الكنيســة فــى مشــاكل 
اإلرث، نظــرا لطمــع البعــض فــى أرث اآلخــر ومــن 
ثــم يلجــأون للكنيســة حيــث تقيــم الكنيســة بعــض 
الجلســات العرفيــة للتصالــح وللحكــم وديــا أمــال فــى 
عــدم وصــول األمــر للمحاكــم تابعــت المصــادر: 
وتحكــم الكنيســة بالتســاوى بيــن الرجــل والمــرأة 
حســب الشــريعة المســيحية، ولكن هناك أســرا تحتكم 

ــب  ــل نصي للشــريعة اإلســالمية وتعطــى للرجــل مث
المــرأة مرتيــن ويتركــون الوصايــة الكنســية بمســاواة 
الرجــل والمــرأة طمعــا فــى المــال الوفير، وقــد يتطور 
األمــر إلــى القطيعــة بيــن األخــوات ومشــاكل كبيــرة 
جــدا أضافــت المصــادر: ويرجــع هــذا إلــى الطمع فى 
المــال أكثــر، فقــد فضلــوا المــال عــن تطبيق الشــريعة 
المســيحية ومــن ثــم يقومــون بخســارة بعضهمــا 
البعــض بســبب هــذا األمــر كإخــوة، ألن الذكــر يأخــذ 
ضعــف ميــراث المــرأة واألمــر اإللهــي فــى الشــريعة 
المســيحية واجــب والبــد مــن تنفيــذه والبــد أن يطبــق 
ــن الرجــل والمــرأةا كمــا  ــراث بي بالتســاوى فــى المي
أكــدت المصادر الكنيســة أن الكنيســة تحكــم من خالل 
جلســاتها العرفيــة إذا كان هنــاك ميــراث لرجــل غيــر 
متــزوج، يذهــب ميراثــه ألخواتــه بالتســاوى أمــا فــى 
حالــة وجــود زوجــة أو أوالد فيذهــب الميــراث بالطبع 
فــورا إليهــم ومثــل تلــك األحــكام التى تحكم بالتســاوى 
فــى اإلرث لألســر القبطيــة فهــى أحــكام تمنــع الحقــد 

وتنشــر المحبــة والتســاوى والعــدل بيــن النــاس 

القمــص  الموافــق ۳ ديســمبر  الثالثــاء  حصــل   
ــادرس الباخومــى راعــى كنيســة القديســة العــذراء  ت
ــا باخوميــوس بكيــراوى علــى جائــزة  والقديــس االنب
۲۰ ســنة   خدمــة  الســجون للعــام ۲۰۱۹، وذلــك 

تقديــراً لخدمتــه الطويلــة فــى رعاية وافتقاد المســاجين 
وخبراتــه الروحيــة فــى مجــاالت اإلصــالح والتقويــم 
التــى اســتمرت علــى مــدار ۲۰ عــام فــى معظــم 
ســجون واليــة نيــو ســاوث ويلــز.. جــاء ذلــك خــالل 

ــن  ــاظ الروحيي ــادة والوع ــنوى للق ــاء الس ــل العش حف
علــى مســتوى الواليــة حيــث قــام الســيد أنتونــى 
روبرتــس وزيــر مكافحــة اٍالرهــاب فــى واليــة نيــو 
ســاوث ويلــز، بتهنئــة القمــص تــادرس الباخومى احد 

القــادة الروحييــن بالكنيســة 
القبطيــة االثودكســية بالوالية 

ــزة وتســليمه الجائ

بابــا  الثانــي  تواضــروس  البابــا  قداســة  اســتقبل 
اليــوم  المرقســية  الكــرازة  اإلســكندرية بطريــرك 
األربعــاء بالمقــر البابــوي بالقاهــرة، الســفير محمــود 
زايــد ســفير بــه الجديــد ســفيًرا لمصــر فــي كانبــرا – 
أســتراليا. وأضــاف القــس بولــس حليم أن قداســة البابا 
ــق للســفير محمــود  ــي التوفي ــي تمن تواضــروس الثان
زايــد فــي مهمتــه الجديــدة، راجيــا الخيــر لبالدنــا  ا الية 
مصــر ولجميــع أبنائهــا فــي مختلــف أنحــاء العالــم.. 
وأشــار المتحدث باســم الكنيســة القبطية األرثوذكســية 
إلــى أن الســفير محمــود زايــد أعــرب عــن أمنيتــه أن 
يــزور قداســة البابــا تواضــروس الثانــي أســتراليا فــي 

أثنــاء فتــرة عملــه هنــاك..

سالماً لمن رحلوا
 ص ٤ 

فرسان االقباط  
ص ۹

صوم العطايا  
ص ۲  

العدد القادم ۷ يناير ۲۰۲۰
أخر موعد إلرسال المقاالت  

 ۳۱ ديسمبر   ۲۰۱۹.

٥ كيهك ۱۷۳٦ ش 
۱٥ ديسمبر  ۲۰۱۹ م 
إصدار أول : العدد ۲٥۳
إصدار ثاني : العدد ۱٥٥

القــادة الروحييــن بالكنيســة 
القبطيــة االثودكســية بالوالية 
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 االستراليين بإيبارشية سيدني وتوابعها 

 

 لجنة التحرير والتصميم 
 

 مجموعة من شباب إيبارشية سيدنى 
 بأشراف القس يوسف فانوس 
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المقققاالت القمقنقالقورة ال تقعقبقر عقن ر   
الناشر  و االيقبقارشقيقة اققة القمقعقلقومقات 
المنالورة بقالقمقققاالت مسق قولقيقة القكقاتق  
لققلققجققريققدة الققحققق فققي رفقق  الققمقققققاالت 
الجارحة  و القتقي تالقعقل القخقالفقات بقيقن 

  صحاب اآلراء المتباينة 
 

 للقراء األعزاء لجريدة المنارة
 

PO Box 447  
South Hurstville NSW 2221 

 
  و باإليداع على حساب الرقم التالى

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

 
 ) ويمكن طل  إيصال بالقيمة المرسلة (           

† 
 

 
 صوم الميالد البتولي ... صوم العطايا

 
 

نستطيع أن نلمس وا الصوم المقدس ذأقبل  علينا ه
ا الصوم من عطايا ذالكنيسة خالل ه لناما تقدمه 

 يعجز البشر عن تقديمها منها:
 

أبونا زكريا وأمنا اليصابات وكبر السن وعجز الطبيعة            
البشرية من أن يكون لهما نسل، وها هو رئيس المالئكة 
جبرائيل ينقل لهما البشري بعطية الهية وهو والدة يوحنا 

ذي  يعد الطريق المعمدان، أعظم مواليد النساء، المالك ال
 للمخلص.

 
الكنيسة المقدسة تجتمع كلها ويتقدم المشهد البابا            

البطريرك األنبا أبرآم والقديس العظيم سمعان الخراز 

ذراء مريم الشفيعة وبإرشاد القديسة العظيمة والدة اإلله الع
، فيهتز جبل  كيرياليسون ، يارب إرحمالقوية ويصرخ الكل 

المقطم وتتفكك أساساته ويتحقق وعد الرب كثمرة لإليمان 
 وينتقل الجبل ويؤمن الحاكم المدعو المعز لدين هللا.

 
تثبت   وأعظم العطايا تلك التي نالها أدم وأوالده بعدما             

حكم الموت عليهم ولم يجد أي أمل ورجاء في حياة مرة 
ليتك يارب تشق السموات وتنزل،   –أخري، وعلي الصراخ 

وها هو رئيس المالئكة يبشر ملكة السمائيين واألرضيين 
البتول العفيفة، دائمة البتولية القديسة مريم بتجسد هللا 
بالروح القدس في إحشائها كما رأي النبي موسي العليقة 
تشتعل دون أن تحترق، إنه التجسد اإللهي وبحر من 

 العطايا.
 

 
ذا نريد في هذا الصوم المقدس، والسيد الرب أحبائي ما                

ً بمحبته لنا، إسألوا تعطوا، إطلبوا تجدوا، إقرعوا  يأمرنا جميعا
يفتح لكم، عمق طلبتك وبثقة اإليمان تسلم عطيتك من يدي هللا 
الغني في عطائه، القادرعلي كل شئ، مهما كانت خطيتك 

مهما كانت المشاكل توبني يارب...وقسوتها وسيطرتها، التوبة ، 
... مهما كانت ملقين كل همكم عليهوالمخاوف واألضطرابات، 

 اإلضطهادات وكثرة المظالم، إعلم انه لن يتركك ولن يهملك.
 

أتوسل اليك يا                  
إلهي العارف قلبي وأفكاري 
ونياتي وكل شئ مكشوف 
وعريان أمامك، أنر عيني 
وإكسر مرآة الرياء وحطم 
الكبرياء الباطل وأيقظني 
من سبات ونوم الضمير، 
وإعطني الفرصة والقدرة 
ألقدم توبة وأعرف طريقي 
اليك، وأرجع الي حظيرة 
الراعي الصالح، وأعلم جيداً 
أن الوقت مقصر وأنك علي 

 األبواب.  
 

 والرب قريب.
 

 القمص تادرس سمعان
 وكيل عام اإليبارشية



 ش  6371هاتور  8 اخبار االقـباط

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

 
 

 سالماً لمن رحلوا  
 
 
 

  9102أيام وتنطوي صفحة 
.... بأمل يحقق أحالمنا ... ويحمل معه بععع    9191ونتطلع لعام 

االبتسام .. ويعطينا الشجاعة علي الرضا والتحمعل والعمعوا ع.عة .. 
 والتفاؤل بالجديد .... ولكن . 

نتذكر ب.دوء من رحلوا من  اليتنا ونعترف بجعمعيعلع.عا وععطعا ع.عا 
وتقديراً لبصمعا  وعويعة تعركعو عا... نعذكعر عا و عاء لع.عا .  ع الء 
المصريون الذين كانوا شموعاً وي  اليتنا علي أرض أستراليا حيث 
لا يكن ووت.ا سوي معسكرا  إيواء لفترة محدودة ، ولا يعكعن لعنعا 
كنا س .. ولا يعكعن أمعام العمع.عا عر سعوي العمعجع.عول  عو  أرض 

 غريبة ... بال لغة ... بال  ذور.... ولكن. 

 أمين صليب 
وسط   الء المصريين كان  ناك شخصيا  وياديعة وعدمعوا أععمعاالً 
 ليلة للطيور المصرية الم.ا رة حديثاً علي أرض استرالعيعا ومعنعذ 
  ترة الخمسنيا . وتتصدر  ذه الشخصيا  المرحوم أمين صليب .

أمين صليب ... و كذا إسمه ... آمين + وصلعيعب ... ولعه بصعمعا  
ووية مازلنا نذكر ا م.ما مر  السنوا  . وصل  ذا الر ل استراليا 

حيث كان يعمل  ي شركة انجليزية علعي أرض مصعر.  0294عام 
وألنه كان شاباً وغير مرتبط بأسرة ، تحمس مع أصعحعاا الشعركعة 
الذين ورروا نقل عمل.ا إلستراليا. وكان يخصص يوم  ي االسعبعو  
للتعرف علي القادمين الجدد ومعاونعتع.عا  عي العبعحعث ععن العععمعل 
واالستقرار  ي الوطن الجديد، وكان يجمعع حعولعه ععدد كعبعيعر معن 
المصريين... لا يكن ووت.ا كنيعسعة لعاوعبعاط العمع.عا عريعن . ولعكعن 
بمج.وده تمكن من التواصل مع كنيسة الروم االرثوذكس اللبنعانعيعة 

 بضاحية رد رن حيث تمكن االوباط من حضور وداسات.ا. 
 

 االستاذ العظيا  وزي سليمان 
أحد االعمدة الم سسة للكنيسة المصرية  ي أسترالعيعا ، رحعل معن 

 عالمنا سنوا  وليلة مضت . 
كان أحد مديرين شعركعة  عيعلعيعبعس  عي  0211وصل أستراليا عام 

مصر، وزو ته السيعدة راععوم معن أوا عل العخعر عيعن معن كعلعيعة 
ال.ندسة  امعة القا رة.. عمال معا بنشاط لجمع اال راد المبععثعريعن 
من الم.ا رين المصريين س اء مسلمين أو مسيحيين أو يونانيعيعن 
أو إيطاليين أو مالطيين.  أي وادم من مصر يعحعمعل  عي وعلعبعه حعب 
وطن إضطر الي ترك األرض ليبحث عن  ديد ويبدأ من  ديد .  ذا 
الر ل كان يتميز بسما  الشخصية القيادية ،  بعد رحلة البحث عن 
مكان يلتقي  يه كل من عاش  ي مصر وأحب.عا ... إسعتعا عر وعاععة 

 Army, Clevelandزمن السفيشن آرمي  ي ضاحيعة رد عرن 
St. Redfern.   The Salvation  ثعمعانعيعة دوالر  عي  8بمبلغ

االسبو  . الحياة  ى ذلك الووث كانت رخيصة والمراتب العادية  ى 
المصانع والتى كان أغلب.ا بعمل  ي.ل ال تزيد عن ثالثين دوالر  عى 
االسبو . وأصبح  ذا المركز أول نادى مصرى إذا أطلقنعا تعععريع  
النادى بالمكان الذى يجتمع  يه  ذا العدد الذى كان يصل  ى بععع  

وكانت السيدا  يقدمن   –س.را  يوم السبت الى أكثر من ما ة  رد 
سنت وكانه كان تجمع معتعنعو   91الكيك والحلوى والمشروبا  ا

يقضون  يه س.رة يوم السبت واالحد مستمتعععيعن بعذكعريعا  وطعن 
بعيد ويقضون الساعان حول  .از راديو ينعقعل لع.عا أخعبعار مصعر 

 حيث كان  و المصدر الوحيد لمعر ة أخبار الوطن.
ومن  ذا المركز الصغير أسس االستاذ  وزى سليمان أول  مععيعة  

و تح ل.ا حساا  ى كمعنعولعث 0211مصرية استرالية مسجلة عام 
بانك لالدخار  ذا القليل.. القليل..ثا بدأ التواصل مع الكنيسة االم  ى 
مصر عن طريق الخطابا  لقداسة البابعا العمعتعنعيعح االنعبعا كعيعرلعس 
السادس يطالب بحضور كا عن وعبعطعى  لعرععايعة اوعبعاط العمع.عجعر. 
واستجاا وداسة البابا وأرسل االا المتنيح مينا نعمة هللا أول كا ن 

 وبطى  ى أستراليا.
ووامت الجمعية المصرية القبطبة االسترالية بوا ب.ا ومسع لعيعتع.عا 
 ى إحضار القس مينا نعمة هللا وزو تة وأبنا ه الثالثة وتأ ير شقة 
ل.ا بضاحية ماركفيل. وتخصيص دخل اسبوعى منتظا. وا تعمعععت 
الجالية المصرية يدا واحدة ووعلعبعا واحعدا لعلعسعععى  عى شعراء أول 
كنيسة بحى سيدن.ام وودمت الجمعية المصرية بج.ود  عذا العر عل 

وكعان معقعدم لشعراء  0211كل مدخرات.ا ثاللثة أالف دوالر ععام 
 كنيسة سيدن.ام وباوى البلغ يتا سداده على المدى الطويل.

واستمر  المسيره وإزد ر  الكنا س والمدارس واالديرة والعيعوم 
نيوسوس ويلز وحد ا أكثر معن خعمعسعون  NSWأصبح  ى والية 

 كنيسة ومتعددة الخدما  سواء الروحية أو اال تماعية.
 
 
 
 

 بيته ونصلية مصر.. وبل ونصلية سيدنى..سمير حامد
 

 كذا أطلقوا علية و كذا عر ة المصريون ولذلك أطلقوا عليه بيعتعه 
ونصلية مصرية وبل ونصلية سيدنى ألنه وام بكل م.عام ومسع لعيعا  
القنصلية.. المرحوم سمير حامد.. وصل أستراليا  ى النص  الثامن 

وكان يعمل مدرسا  ى مصر وبعد  تعرة  0211من الستينيا  عالبا 
وصيرة وإل ادتة اللعفعة االنعجعلعيعزيعة ععمعل معدرسعا  عى العمعدارس 
الحكومية االسترالية وأسس أول  معيعة مصعريعة اسعالمعيعة بع سعا 
)الجمعية المصرية االسالمية( وكان أول مأذون للجالية المصرية.. 
وكان بيته مفتوحا للمصرين  معيعععا. معن العمعععروف أن السعفعارة 

 0218ثا ونصلية سيدنى ععام  0291المصرية بكانبرا بدأ  عام 
. ومن ال كد أن المصرين  عى سعيعدنعى كعان لع.عا 0281وملبورن 

مصالح رسمية  كان  ذا الر ل يقوم ب.ذا العمل طواعية من بعيعتعه 
** ورا محطة القطار حيث حعول  عرا  2182 ى منطقة اليكارد 

منزله الى مكتب ور ع العلا المصرى على مدخعل بعيعتعة ويسعتعقعبعل 
المصرين الذين  ى حا ة الى باسبور أو توكيل أو اعتماد ش.ادة أو 
استخرا  أورا  من الحكومة المصرية مثل ش.ادة ميالد أو ش.ادة 
و اة. ويجمع أوراوه مرة كل ش.ر ويسا ر الى كانبرا حيث السفارة 

 المصرية ألن.ا المعامال  وتو ير مصالح المصرين.
و ذا الر ل عمل بتركيز و .د كبير مع المرحومة السيدة شا يناز 
ميخا يل وكانت تعمل بالتدريس أيضا  ى وسا تعليا اللغة االنجيلزية 
 ى دورا  للم.ا رين القادمين حديثا ومدة كل دورة حوالى عشعرا 
أسابيع بووت كامل. و نا يجب االعتراف بدور ا  ى وزارة التعلعيعا 
االسترالية حبا من.ا على الحفاظ على لغتعنعا العععربعيعة الوالدنعا  عى 
الم.جر حيث نجحوا  ى إدخال تعليا اللغعة العععربعيعة  عى العمعدارس 
الحكومية  ى الحياء التى ب.ا نسبة عالية معن العطعلعبعة معن أصعول 
عربية وحتى ال يفقد الجيل الجديد اللغة االم زمازال حتى يومنا  عذا 
بل اتسع العمل والتدريس للغة العربية والحفاظ علي.ا بعدععا معادى 

 من الحكومة االسترالية.
ومن نشاط  ذا الر ل إصداره أول معجعلعة مصعريعة مسعجعلعة ععلعى 

دويقة وأطلق علي.عا )تسعمعع وال تعقعرأ( ونصعدر  21كاستا  لمدة 
ش.ريا بدوالر واحد وترسل بالبريعد وكعان الشعريعط يعجعمعع أخعبعار 
الوطن وأخبار استراليا ثا حياة الم.ا عريعن اال عتعمعاععيعة وأغعانعى 
ولقاءا  واحاديث وبع  النكت. حين أذكر  ذا العر عل أذكعر  عقعط 
الحب الكبير الذى يحملة لعمعصعر والعمعصعريعن والعذى كعان يعمعالء 
ولبه.. .و يعمل مدرسا  ى الن.ار وعنده اسرتة زو ته وإبه وابنته 
وباوى الووت كله لرعاية شئون المصرين ومصالح.ا. و عل الععلعا 
المصرى دا ما مر وعا مر ر ا كنا نراه من القطار و و يعععبعر معن 

 أمام بيتة.. 
 ذا الر ل يجب دا ما أن نعذكعره بعالعخعيعر ألنعه وعدم أ ضعل صعورة 
للمصرى الذى يحب دا ما أن نذكره بالخير ألنه وعدم أ ضعل صعورة 

عام من وصوله  00للمصرى الذى يعطى وال ينتظر الخذ الكثر من 
. وأذكره بعكعل خعيعر 0218وحتى إ تتحت ونصليتنا  ى سيدنى عام 

لتشجيعه لى بضرورة و ود وتأسيس أول اتحاد نسا ى مصرى  ى 
استراليا ووام متطوعا بكتابة اال تة الكبيعرة العبعيعضعاء ومسعاحعتع.عا 

 متر وبعرض متر لر ع.ا اعالنا لنا  ى مختل  المناسبا . 9*0
 
 

 الكشاف المصرى ميشيل ميخا يل م سس  ر  
 الكشا ة  ى كنا سنا ومدارسنا القبطية االسترالية

 
ويجب أن نتذكر دا ما دور مصر القيادى  ى مجاال  كثيرة.. وحيعن 

بعيعنعمعا  0298نتكلا عن الكشا ة نجد أن.ا بدأ   ى أستراليعا ععام 
وسجلت بالمنظمة الكشفية العالمية  عي  0204بدأ   ى مصر عام 

وكذلك  ي المنظعمعة العكعشعفعيعة العمعصعريعة ععام  0299 ني  عام 
.. كذلك الحضور النسعا عى بعحعركعة العمعرشعدا   عى مصعر  0294

.. ال يجب أبعدا 0211وتسجيل.ا عالميا عام  0299والذى بدأ عام 
 أن ننسى دور مصر الرا د  ى مجاال  كثيرة.

-0891بدأ  ذه الفكرة االنسانية الضابط البريطعانعى بعادن بعاول  
وبدأ تأسيس.ا  ى المستعمرا  االنجليزية خاصة الع.عنعد ثعا  0240

ععلعى يعد االمعيعر ععمعر طعوسعون. وأ عا  0204دخلت مصر عام 
مايميز ا ان.ا حركة تربوية غير سياسية ولكن ما تغرزه من مبادئ 

 إنسانية وخلقية تساعد على تكوين الشخصية القيادية. 
وأ ا اسس الكشا ة  و القسا أو اليمن والذى يقسعا  عيعه العطعالعب 
) أعد بشر ى أن أبذل  .دى ووا بى نحو هللا والوطن وأن أسعاععد 
الناس  ى  ميع الظروف م.ما كانت االختال ا (. وتتميز شخصيعة 
الكشاف بالعقعيعا العتعى تعغعرس  عيعه معنعذ الصعغعر الشعرف والعثعقعة 
واالخالص والمودة ومععاونعة االخعريعن مع.عمعا كعانعت االخعتعال عا  

وووة التحمل وووة التعامل   –والشخصية الم.ذبة والر ق بالحيوان 
 ى  ميع الظروف وبناء الشخصية المقتصدة الغير مفرطة الصرف 

 نظيفا وأمينا  ى سيرتة وسلوكه. –
انتشر  الكشا ة  ى أغلب مدارسنا المصرية.. وغرست مع.ا القيعا 
والمبادئ االنسانية  ى المجتمع المصرى المتعدد الثقا ا  وبل ععام 

ليعين مختل  الجنسيا   ى تجانس وتناسق وسعيعمعفعونعيعة  0299
 ريدة شكلت مع.ا حضاره مصر والدولة الحديثة كعأ عمعل معايعكعون 
الوطن. وى  ذا المناخ الصحى الجميل و ى مديعنعة بعورسعععيعد ععام 

ولد مشيل ميخا يل.. وعاش أغلب سنوا  العععمعر  عى  عذه 0291
المدينة الجميلة أيام الزمن الجميل.. و ى  ذه العفعتعرة كعانعت مصعر 
تتمتع بقسط وا ر من الديمقراطية.. وتر ع شععارا  سعععد زغعلعول 

.. ثورو الحرية والمعدنعيعة  0202وحين بدأ  ثورة   –ومكرم عبيد 
والكرامة كانت مصر صوتا واحدا.. مصر حرة. الديعن   والعوطعن 

 للجميع.
عاش ال.الل مع الصليب.  ذه الفترة كانت  يع.عا مصعر .. ومصعر  

 قط بدون اختال ا  الدين أو  وار  الجنسيا .. مصعر يعدا واحعدة 
أوباطا ومسلمين.. ولذلك وحتعى السعنعوا  االولعى لعثعورة الضعبعاط 

 االحرار كان يطلق على مصر.. أيام الزمن الجميل.
 ي  ذه االيام كان ميشيل طالب  ي مدرسعة بعورسعععيعد االبعتعدا عيعة 

سنوا  وكان مدرس التربية الرياضيعة االسعتعاذ  2االميرية وعمرة 
محمد عبد اللة سالمة ور يسا لعفعريعق العكعشعا عة ايضعا غعرس  عي 
الطلبة حب الكشا ة واساسياتة.. و ي  ذة الفترة تصعادف ان كعان 
اللورد االنجليزي )بارن باول( م سس الكشا ة  ي العالعا كعان  عي 

درة العتعا    –طريقة من انجلترا لل.ند والعتعى كعان يعطعلعق ععلعيع.عا 
وتووفت الباخرة من ميناء بورسعيد لعمعدة يعوم كعامعل  –البريطاني 

وانتشر الخبر  ي كل المدينة  نا  تقدم مدرس العتعربعيعه العريعاضعيعه 
محمد عبد هللا سالمه ومعه  عريعق العكعشعا عه خعلعفعة  عي معالبسع.عا 

و االشعارا –والقميص والكاا  -الرسمية الكاكي االنيقة..الشورط 
وو  طلبة االبتدا ي صفا واحدا علي رصي  الميناء را عععيعن ععلعا 

الكشا ة.. وصل الخبراللورد بارن باول داخل العبعاخعرة ونعظعر معن 
 نا ذته وود ب.رة ما شا ده..

ارتدى مالبسه الكشا يه الرسميه ونياشينة على كتعفعيعه..ونعزل معن 
سلا الباخره مشدود الظ.ر وودم له الصغار التحيه الكشا يه  والتى 
كان ل.ا أطيب االثر  ى نفسه حيث لعا يعتعووعع كعل  عذا االسعتعقعبعال 

 واالنضباط من تالميذه الصغار..
وا اب.ا اللورد التحيه بالمثل..وصا ح المدرس والعمعدرا وكعذالعك 
االطفال واحد واحد  ي اعتزاز وامتنان ... وسار مع.ا  عي طعابعور 
يتقدم.ا  و والمدرس التالميذ خلف.ا وخر وا من رصي  الميعنعاء 
والى المدرسه القريبه وتناول مع.ا الشاي وبععع  العحعلعوه واخعذ 
مع.ا بع  الصور التذكاريه. ثا ععاد العلعورد لعبعاخعرتعه مسعتعأنعفعا 

 الرحله  ي اوصى در ا  السعاده...
 

بناء على  ذا التصرف الكريا من مدرس محمد عبد هللا سالمه انعا 
عليه الملك   اد برتبة الباشوية..  ذا الموو  ترك اثرا عميعقعا  عي 
نفس الطفل ميشيل الذي كان  ى التاسعه من عمره بل وضعع خعطعا 
أساسيا لحياته كل.ا وشعارا ثابتا أن الكشا ة شرف وبنعاء وكعرامعه 

 وعطاء.
وأشعتعرك  عى  عمعيعع  0211 ا ر مشيل مع أسرتة الستراليا عام 

وكان معواظعب العحعضعور  عى كعنعيعسعة السعيعدة   –االعمال الخيرية 
العذراء كل يوم أحد ومعه كراسة التسجيعل حعيعث يعأخعذ ركعنعا بعععد 
القداس يتلقى ويسجل  يه التبرععا  االسعبعوععيعة العمعنعتعظعمعة معن 
أعضاء الجالية لتوزيع.ا على ونوا   الخير.  ذه لمساعدة الفقعراء 
وتلك لعال  المرض و ذه لإلغاثة العا لة و ذه لج.از العععرا عس.. 
و كذا وعلى غالف  ذه الكراسه شعار  و العنوان اللطي  )إ علعوا 

 الخير مع كل البشر(.
بدأ أيضا ومنذ وصوله استرالعيعا معع ر عيعق ععمعره أمعيعن نصعيع  
بالتواصل مع الكشا ة االسترالعيعة وتعأسعيعس  عريعق العكعشعا عة  عى 

 مدارسنا القبطية  نا.. مازلت أذكر كلماتة..
شعارنا ان نغرس  ى  ذا الجيل العجعديعد معن أوالدنعا..  عذا العجعيعل 
البعيد عن الوطن.. الذى لا يرى ن.ر النيل والعظمة اال راما  وال 

 عاشر أصالة الشعب المصرى.
شعارنا أن نغرس  ي.ا القيا الكشفية  ى الشجعاععة ونعبعل االخعال  

 والقيا الطيبة والمبادئ الراوية.
شعارنا أن نغرس  ي.ا االنتماء لمصر م.ما بعد  أوعدامع.عا ععنع.عا 
وأن يفعلوا الخير مع كل أحد بدون النظر الى  واصل اللغة أو اللون 

 أو الدين أو الوطن.
 9109لقد تا تكريا  ذا الر ل بالشخصية المصرية المثاليعة ععام 

من  انب المجلس االسعتعشعارى االسعتعرالعى العمعصعرى وبعحعضعور 
القنصل العام أمين على كامل واالبعاء العكع.عنعة ورؤسعاء العكعشعا عة 

 االسترالية.
وكانت  نازتة م.يبة بحضور أعداد كعبعيعرة معن  9101تو ى عام 

 روة الكشا ة االسترالية والمصعريعة بعزيع.عا العرسعمعى ووعو عا  عى 
 صفين متوازيين حاملين الصندو   ى  يبة وتقدير وأحترام.

 ذا وليل من شخصيا  مصعريعة كعان لع.عا دور و عاععلعيعة لعلعتعقعدم 
بالجالية وتثبيت.ا بقدم راسخة وتقديم.ا مصر الوطعن العغعالعى بعكعل 

 حضارته للمجتمع االسترالى.. سالما الى أرواح.ا الطيبة.. 
 

 وإلى اللقاء العدد القادم



 ش  6371هاتور  8 اخبار االقـباط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 

 بقلم وريشة : جون كرياقوس
   

مع تساقط اوراق نهاية هذا العام مما يدفع البعبعبل البت ااب ب  با  
ش يط ذك ياته لهذا البعبام  ك كبمبةباولبة فبت تبذكب   سبا  مبدك 
الخسارة وال بح من هذا العام وبال الت بالنظ  لبوباراو ومبا يبةبمب  
ذلببم مببن نببدم  و فابب  فببت الببا بباا لببةببوبباا مببن   مببا  
ومااك ..وربما فت ال ذك  لةنين ألشخاص ر واا عن عبالبمبنبا  و 
من ذك يا  مؤلمة..وغالعا ما قد ن ناات انه م   عوبيبنبا  يفبا فبت 
معظم األ يان كثي  من األوقا  السعيدة.. وهكذا قد ت الطم األفبكبار 
والذك ىا  في ال  س كالماج الهائج، ومبا يبؤ ك هبذا ا بيبانبا البت 

نننن نر   ان الالقوُق  و اضط ا  الفك ..ولبهبذا  لبيب  مبن األففب  
.. وقد وضح لنا الك ا  المقدس ن يجة النظ  لواراو..فت اف  للخلف

كان لُاط لَْم يَْخُ ْج بُِسْ َعٍة) كما  م ه مبالكبت الب   "  تكاين عندما
 بيبك كبان البب   يب يبد تبدمببيب  مبديبنب ببت الاب  واألشب ار اببدوم 

ا.   وعمارة (، بَ  لباط َكبثِبيب   فَبََْمَسبَم ْْلبَمباَلَكباِن بِبيَبِدِه ُهبَا    ولما تَبَََّر
َهنيانا ›    َوقَباَا لَبُهبْم    َو َََّْ َ اُهْم بُِسْ َعٍة ِمَن ْْلَمِدينَِة.   َوَ ْوَ  ِِه َوْْبنَ َْيِه،

إِذَا نَنَ نْرتُنْإ إِلَنى ٱْلنَوَراِ!    اَل تَْنُ ُروا إِلَنى ٱْلنَوَراِ!!   بُِسْرَعٍة!  ٱْهُربُوا 
 مط   السماو نبارا وكبعب يب با عبوبت مبديبنب بي ابدوم و.‹تَُموتُوَن"

امرأة لوط لإ تطيع ففشلت فى الثقة واإليمان لنمنا وعمارة.. ولكن 
فصنار  جنامندة  قيل لهإ من النمن ح ثنينل تنطنلىنانت إلنى النورا!

"(.. ولهذا فها  رس يابيب  البت 91"تم -) تةالت لعما  من الموح
ال طوّع إلت الاراو لك  من يسي  في ط يق الةياة وها ينظ  لبوباب  

...ولهذا ال واألش ار، وبدا عن ذلم األهم ها ال طوع وت عع المسيح 
  ت لا تذكب نبا مبةبارببا  مب بنباعبة مبن  شبخباص للن ر للورا!:

يزرعاا الف ن والةف   و من لي  عندهم وفاو وي نك ون لك  عبمب  
 يد  و ليب  عبنبدهبم اباا األ انبة وتخبيبد األَّبطباو ويبةبمبوبانبم 
المسؤلية وهم ا يبةب بمبوبان ا او  بسبط الباا بعبا   و  ب بت فبعب  

عوت من ذو القوا  الةج ية وغبيب  ايضا ال تن ر للورا!:الخي ..! 
الم سامةين ب  ربما كالمهم كاَّزاألب  و م من الخعار يقوعان فت 
الماضت فت العةك عن  ك َّطَ وهم  بعد الناس عن بةك المع فبة 

أيضنا ال وط يق السالم..ب  يقعان فت ط يق وافخبا  الابيبطبان..و
و نت في مةيط لسَت م غباب با  و راغبي فبيبه، ألن  تن ر للورا!:

 -كومةُ الةق ثقيوةٌ عوت القوا  واآلذان، فال تةزن وا تعِم عوت   د
؛ إذا ال تن ر للورا!، -وعوما بَنه لي  هناك   د معخام من الخطَ

فوديم األهداف الععيدة ال ي قد تسب باعبي  ك  َّبفباقبا   و نبجبا ، 
بل نن نر النى أننوار السنمنا! فنهننناح ربن  تمنةنا  ن نندفع لألمام   

يسادح ألنه هو الضابط الكل ومع أنه ضابط الكل ولهذا قد ينانطنى 
 –أى كما قاله المتنيح قداسة الباباشنودة الثنالنل -الحرية لألشرار

"بمبدأ تكافؤ الفرص ولكن فنى ثندود"..وهنكنذا ال ينننر الننن نر 
وهم يب  بمبانبه لبوبمبا (  للورا! بل ونتمثل بالقديس اٍسطفانوس)

ولكنه رافع عينه الى السموا  لكى يرى المسيح الحى قائنمنا عنن 
يمين األب..وهكذا دون الن ر للنورا! لنألنشنرار أو ألى  مشناكنل 

ثتى لو أخذ  وقتا فى ثلها..وثيل البد أن "مسيرهنا   –وتنارب 
ولكى نتذكر قول الكتاب "انت ر الرب تقو وليتشدد قلبن   -تنتهى"

 فأنت ر الرب"  
ب  لن يفيد الندم عوت شب  مفبت  أهمية نسيان الماضى وأآلمه :    

وان هت اااو كان ما فيه من اآلم واقاطا  وكعاا  ب  مبا هبا قبد  
-َّا ة ونةن فبت نبهبايبة البعبام -يكان اوعيا عوت  ياتنا الةاض ة

الم سابقان يب كفبان فبت  -فت مسابقا  الج ك -فمثال فكونا شهدنا
اعاق بقاة..وتجدوا الفائز يوقت بنفسبه  عبوبت األره وهبا يبوبهبك 
م َلما عوت َّط نهاية السعاق..ولبكبن ناباة البفبا  تبنبسبيبه كب   لبم 

..وكما  ذك  قاا القدي  إكويمنف  بل وينسى ما هو ورا!وعذا  
السكندري " يها اإلَّاة  نا لسبت   سبي نبفبسبي  نبي قبد   ركبت، 
ولكني أفال شيئًا واثًدا، إذ أنا أنسى ما هو ورا!، وامنتند إلنى منا 

 قا  ن النظ  لألمام واألاب بمب با  ببكبالم الب   يبعبطبت هو قدىام" 
السكان وال ا ة ب  واألهم قد ينسينا ك  آام و  و  قد تبمبت فبت 
الماضت  و   ت  ك إَّفاقا  ومخا ما  مؤلمة وربما مبن  عبزاو 

ونضغنهنا لنا..و يك ا شم  ن األهم ها  ن ن  ك الهمام والمااك  
وذلم كما كان يفعها القدي  البعباببا كبيب لب  عبوبت  – فى يد الرب

ألن األنسبان ا يسب بطبيبع ببقبدرتبه  -المذبح ويطوي من ال   الة 
المةدو ة  ن ي ةم  الةاض  ثم يفيف عويها   يانا مااك  وهمبام 

ألن الب     –الماضت مما يزيد من طاقة الععل فت قدرة    مبالبه 
..وهذا  يفا  شعه باألنسان الذك يسافب  مبن -يع ف طاقة ك  إنسان

مكان آلَّ  فيةم  معه ما ية ا ه فقط..عوت  ين البعبكب  إذا  َّبذ 
معه  مالة ثقيوة  و مثال ما يََّذ فت  مال به مبن   بذيبة ومبالبب  

فالنديد الحاضر هو األهإ أى ما قد يصلنح لنحنيناتنننا قديمة بالية..! 
الروثية  والفكرية ومن ثمة الداعنى ان نننن نر لنلنقندينإ النمنؤلنإ، 
بَا ثناو طععا ما قد يفيد  قا من األا فا ة منه كال جبار  البنبا بةبة 

و يفبا مبا قبد يب بعبيبن  -ال ت قد تساعد عوت تطاي  وتجديد الةاض 
لوععل  ن الماضت المؤلم قد يبََّبذ  بيبز مبن البذاكب ة  و مسبا بة 
 طاا عك  ما ها مف   ناع  به  نه م  ا يعا وفت وقت قخبيب  

..ومع ذلم قبد -وعوما  ن النسيان   يانا ما يكان نعمة عند الععل -
يةف نا الماضت المؤلم و يبك يبةباوا الابيبطبان  ن يبدَّب  مبن 
َّاللها فيدفعنا بَن ن ااق لوماضت السعيد و  المه وبالب بالبت يبدور 
الفك  فت تساؤا  عديدة  ولماذا! وكيبف  ومب بت  َّب ج مبن هبذا 

وقد ننسى أن هللا هو فى ينده كنل النحنلنول ألننننا نندرح الكاباس  
تننمننامننا:" ان هللا ينناننمننل كننل األشننيننا! لننلننخننيننر ألولننئنن  الننذيننن 

ف  ش  ان القديس بولس كان يؤمن تنمنامنا   ( 88:8يحبونه") رو
قدرة هللا بأن يحول الشر الى خير برغإ ما قند وجنده وينننده منن 

 "من اليها  َّم  م ا  قعبوبت  رببعبيبن  بوبدة إا آالم فى رسالته
وا دة، ثالث م ا  ض بت بالعخت، مب ة ر بمبت،ثبالث مب ا  
انكس   بت السفينة،ليال ونهارا قفيت فت العمق)عب ه البعبةب (
بَافار م ارا كثي ة،بََّطاراياا، و َّطار لخاص،بََّبطبار مبن 

 نست،بََّطار من األمم، بََّطار فت المدينة...بََّبطبار مبن  َّباة 
( فه  22-21 99كا  2كذبة،فت تعي وكد...فت ب   وع ك..الخ")

ينتنوقنف عنن بعد ذلم نس طيع  ن نقاا له  كفايه عويم كبده..ا لبم 
التار والمااناة بل والمرض بشوكة فى النسد..وهكذا بندورننا ال 
ينر أن يسيطر الماضى على ثاضرنا وأال سنينننرفنننا  لنواقنع ال 

ب  وقد ي ةكم فت تخ فنا ولكبن  َّبطباو  يتفق مع الحاضر المااش
الببمبباضببت قببد تسبباعببد فببت مببعبب فببة واابب ببكببابباف طبب يببق الببةببق 

ناإ للن ر لألمام فهناح مستقبل ينتن نرح،ولنهنذا انن نر والخاا ..
الى أنوار السما! فهناح أيضا رب يسادح. . واألسنتنمناص لصنو  
السيد المسيح القائل: "إن الذي يضع يده على المنحنراو ويننن نر 

.وأيضنا لنقنول الشناعنر: ومنن   إلى الورا! ال يصلح لملكو  هللا".
 يتهيىر صاود النبال يايش مدى الدهر بين الحفر.!                             

ففى أمثال يهودينة قنالنوا   وأيضا فقد يتالإ الحاضر من الماضى:..

ث ثة ال يمكن إستاادتها: سهإ اننطنلنق وكنلنمنة خنرجنت وفنرصنة 

من كسبا وخسنارة لنإ  -وما يحمله  –ضاعت.. فاألمس أوالماضى 

ياد سوى ذكرى أى رثل وبدون طباا أن نسنتنطنينع أسنتنرجناعنه 

ولكن بمةااعة النف  قد نس خاص الخع ة منبه أونصلحه أو تاديله..

وال ت قد يكان فيه ندم  ور او  و مالمة عبوبت  ك  بهب   و  ب بت 

عوت هفااتنا ب  وقد يقام الايطان بمةاواتبه لبكبت يبجبعبوبنبا  يفبا 

نيَس من  َّطاو الماضت فت عدم ال ابة مثال )وذلم كما  بدث مبع 

القدي  ماات األاا ( وكمةاولة  يفا لزر  الخاف فبت نبفباابنبا 

ولكن"ان اع  فنا بخطايانا فها امين وعا ا   ت يغف لنبا َّبطبايبانبا 

ولهذا من الممكن جال الحاضر أو (.. 1 9يا9ويطه نا من ك  إثم)

اليوم أفضل من الماضى ومن ثمة التذكر أن اثسناننا  النرب لنننا 

اننا لإ نفن ألن مراثمه ال تزول هى جديدة فى كنل صنبناث كنثنينرة 

وكما أذكر قول للبابا تواضروس الثانى (  23-29   3)م اثتأمانت 

إذ قال :ابدأ يوم  مع هللا والثظ أن كلمة "يوم" فنهنى منن ثن ثنة 

وأضاف البابا ،أجنانل هنذا   ثروف ى= يسوص  و=واقف م= ماايا

وهكذا فَن باألم   نجزنا..ففت الةباضب   و لبيبام شاارح كل يوم..

يجي  ن ي فاعف، و يفا بال الت ا يمكن القوق عبوبت البغبد  و مبا 

يؤرق ا عوت المس قع   و   ت فت  ن نفع ر اونا عوت البعباب  بب  

وقي  وا   ت عوت األقاياو وال ؤااو ألن ا   بد يفبمبن  بيباتبه 

  ت ولا يام عوت األره.. و   ت الوهك وراو الماا"  ن بم البذيبن 

ا تع فان  م  الغد. ألنه ما هت  ياتكم إنها بخار يظبهب  قبوبيبال ثبم 

فلهذا فرجاؤنا الدائإ هو الرب فهو النكنفنينل (.. 2 92يفمة " )يع 

( ا 91 93)عيالمضمون ألن هللا هو ..هوأمسا واليوم والى األبد

(..وها القا ر عبوبت  بعب  92 19ي غي  ) ألنه تعوق بت فَنجيه مز 

إذا من الصواب عدم الندم على األمنس أو النقنلنق الةياة ما قة...

..كذلم من األهمية األا م ا  بالعم  الذك نقام ببه  ك  ن على الغد

نس  ما نقام به فت  ميع ناا ت الةياة وَّا بة لباكبانبت َّبدمبا  

إنسانية..وقد عجعنت كاتي رواي فبت كب باببه"ابائبح روابت عبوبت 

 رو  ال  " وفت قاله "..كانت األشبجبار و ألعابا  والبطبيبار 

واألره والهااو والنار..كانت كوها تقاا لت  نها و د  من   ب  

اإلنسان و نها تاهد بمةعة هللا لإلنسان..ك  ش  كان يخبوبت ويب نبم 

"ال تندم على األمس و التقلنق هللا مجدا".. ب  و ذك  قاا الةكماو 

..وبال الت األهبم على الغد لئ  يضيع من بين يدح جمال الحاضر" 

أننه ال داعنى فنى الننن نر هااأله مام بساعة الخالص..إذا فالبشبم 

للورا! سوا! كان من ثزن وكآبنة أو ثنتنى ربنمنا منن أشنخناص 

ينحناولنون أفسناد يننومن  ألن الننينوم أجننمنل وأفضنل خسنارة مننن 

ضياعه.. ويقال أن الذى ال يستطيع األستمتاص باليوم الحاضر قد ال 

..كبمبا والباقبت كبالسبيبف إذ لبم تبقبطبعبه يستطيع األشتمتاص بنالنغند

..وأيضا فى قول القديس بولس "مفتدين الوقت"..ألن األيام قطعم

لذلم األا فا ة من كب  الباقبت فبت البةباضب  وذلبم غير مضمونة 

أى الشنانور بنقنينمنة بالخالة وبعم  المةعة  و بالمطالعة ال و ية..

الوقت دون الوقنوص فنى خندص الشنينطنان فنى النانينش فنى الننندم 

وكما اا اقفبنبت قباا لبوبقبديب  األنبعبا والحسرة والم مة الكاذبة...

   لسنا ورثة الةياة األبديبة  ’!  بالوا " لماذا نجاهد وو اهنا عابسة

إت كاا الععاس والا ام لوباثبنبيبن والبعبايب  لبوبخبطباة  مبا األبب ار 

والقديسان فة ك بهم  ن يبمب  باا ويبعب بسبمباا ألنبهبم يسب بمب بعبان 

بال و يا "..ويقاا  ن هذا القدي  المس ني  كان  ائم العااشة  يك 

   ذ  كثي ين الت الةياة النسكية كةياة مف  ة فت الداَّ  وماععبة 

وأخيرا الى أعزائى القرا! فليكن النينوم أفضنل لوقوي بال   نفسه..

من األمس وغدا أفضل من اليوم..وكل عام وأننتنإ بنخنينر بصنحنة 

                                   وس م ..                                                                                   
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 ( ... 33ثقـافــة غـــذائيـــة )
 (41طـــرق حفظ األغذيـة )

 
 (  3حــفـظ األغـــذيـة بالـتـعليب ) 

 أ.د / مـنـيــر حـنـا اسـكـنــدر       
 

عــزيـزى الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة مـاذا ىتتتـتعتـتر  عت  
القـيمـة الـغـذائيـة لالغـذية الـمـعـتلتـت تـتة   ـمتا طـتى  ـت تـت ا  
تصنيع حفظ االغذية بالتعليب ) ضرـا  ـ فاكهة ـ لح م ـ اسماك 
ـ عصائر ...الخ (  ـما طى المعادن المستعملة فى صناعة مكائ  
التعليب   ـما طى الشرـط ال اجب مراعتها عند ا تيار الم اقتع 
القامة مصانع الحفظ بالتعليب   طذا كله ط  ما سنحاـل االجتابتة 

 عليه فى طذا العدد انشاءهللا.
 

  الــقـيـمـة الـغــذائـيـة لالغــذيـة الـمـعـلـ ـة :ــ
 :ـيـمـكـن توضـيح القيمة الغذائية لالغذية المعلبة فى النقاط االتية 

 
اثناء  لل رـتينا  اـ الدط ن اـ الكرب طيدرا ــ ال يحدث فقد 4

فالمواد الغذائية الخام المحتوية على نسب عالية منها التعليب 
وفى بعض االحيان .  تحتفظ به بصورة شبه تامة بعد التعليب 

اضافة بس بتزداد القيمة السعرية ) او الحرارية ( للغذاء المعلب 
مواد اولية مع المادة الخام الرئيسية كما هو الحال فى السكر الذى 

المعاملة الحرارية فى التعليب  ـتسهلهذا .  يضاف الى الفواكه 
 .هضم كثير من االنسجة الحيوانية والنباتية

 
  يفقد الغذاء جزءا م  عناصره الغذائية اثناء اعداده للتعليب .ــ 2

النتنقنرنـنينر طـتى واهم خطوات التصنيع التى يحدث عننندهنا فنقنـند 
فالقرور فى كثير من االغذية كالنثنمنار تنحنتنوى عنلنى .  والـســلق 

فان ازالتها منن النفناكنهنة ـلذلك فيتامينات اكثر من اجزء اللحمـى 
حتى ولو بدون استعمال بخار او قلوى يـؤدى الـنى فنقنـند نـنسنـنبنة 

عنلنى  Coreهذا وتنحنـنوى منراكنز بنعنض النثنمنار .  معينة منها 
فان نزعنهنا او ازالنتنهنا ـلذلك فيتامينات اكثر من جزئها اللـحـمى 

وقـد اظـهــرت  من الثمار يـؤدى الى زيادة الفقـد فى الفيتامينات 
ان  Clingstone  عـننلننى رننمننـننار الـننخننـننو  احـنند الـنندراسننات 

قد ادى النى  Lye peelingبطريقة استعمال القلـوى تـقـشــيرطا 
% 51ـ % من حامض االسكوربيك ) او فيتامينن جـن ( 02فقـد 

% من حامض الننينكنوتنينننينك وان هنذ  النننسنب  1ـ  من الثيامين
% على الـتوالى اذا منا تناخنر  52ـ %    02ـ %  73زادت الى 

 . تعقـيم المحصول بعد التقرير بعد الوقت
ان جنزء منن طنرينقنة النحنفنظ بنالنتنجنمنيند ـكما س ق ذكتره فتى 

تتعرض للفقد ومثلها عننارنر غنذائنينة الذائبة فى الماء الفيتامينات 
ان ال خار يفضل ع  التمتاء اخرى ارناء السلق وذكرنا كذلك ذائبة 

 .عندما تكون هناك ضرورة لهذ  الخطوةك سط للسلق 
 
ولنذا لالكـســـتد  حـســاســة    4K , E , C , B فيتامينا  ــ   3

ينقنلنـنل منن . الن التتتفتـتريت  يقـل فـقـدهـا بزيـادة تـفـريـغ الـعـلـب 
اكستد  طتذه وهناك عوامل اخرى تسبب .  توفير االوكسجين فيها 

النعنلنبنة منطنلنينة بنمنادة ال تكت ن منها القصدير فعندما الفيتامينا  
راتنجية يتحد هذا المعدن منع ااالوكسنجنينن فنينقنل تنوفنر االخنينر 

تكون نسبة الالمتبقى منن هنذا ـلذلك الكسدة حامض االسكوربيك 
الفيتامين فى االغذية المحفوظة بمنثنل هنذ  النعنبنوات اعنال منننهنا 

. طتذا ـيستتتمتر تتحت ت  مقارنة مع استعمال العبوات النزجناجنينة 
فنى حنالنة عندم تنوفنر حامض االسك ربيك اـ فيتتتامتيت  ) جـت ( 

. طذا ـقد اظهر  االبحاث الغذائية االوكسجين ولكن بسرعة اقـل 
رـبـنغنـنة االننثنـنوسنـنـنيناننينـنن هـو عامل تحطيم ) جـ ( ان فيتامين 

فان درجة ربات هذا النفنينتنامنينن تنكنون اقنل فنى االغنذينة ـلـذلـك 
 .المحـتوية على هذ  الصبغـة مثـل الـفـراولـة )او الرـليك ( مـثـال 

 
 فيمـا يخـص تـاثـر الـفيتـامينا  بـالمعـامـلة الـحــراريـة : ــ ــ  1

يوجد بركل  ـط  ) ا (فيتامينال يحدث فقد بدرجة تذكر فى 
اليحدث فقد فى ـايـضـا كـاروتين فى االغذية النباتية المصدر 

قلة تارر مثل هذ  الفيتامينات ـذلك بس ب  )د(فيتامين 
 . بـالـحــرارة 

 (  4B)  فـيتـامـين الـثـابـتـة للــحــرار  ـم  الفيتامينا  اال ـرى 
% فقــد فقـط فى الطماطم  52عندما يكون الوسط حامضيا ) 

سهل التحطيم بالحرارة بوجود االوكسجين (   2Bـ )المعلبة ( 
 6Bـ وهو رابت لها بوجود االوكسجين ـحامض النيك تينيك 

فهو (  Eاما فيتـامي  ) . رابت للحرارة ولالوكسجين وللحـوامض 
 . بوجود عامل مـؤكـســد ـلكنه يفقد فعاليته رابت للحرارة 

 
لهمـا تـارـير كـبير درجـة حـرار  الـتـخــزي  ـمــدتـه : ــ ــ  5

 . عـلـى الـقـيـمـة الـغــذائـيـة لالغــذية الـمـعـلـبـة 
 
يمك  االعتماد على االغذية المعل ة فى ت فير غذاء كـامـل ــ  6

وذلك بان تستهلك الـضـرـريـة من حيث توفير العنارر الغذائية 
اغذية متنوعة منها يحتوى كل رنف على نسبة عالية من عنصر 

فى طريقة . طذا ـقد افاد  الكفاء  العالية غذائى واحد او اكثر 
التعليب المتبعة حاليا على المحافظة على القيمة الغذائية بصورة 

 . جيدة
 

ا ــتـيــار الـمــ اقـع الـمــالئـمـة القـامــة مـصــانـع 
يـجب ان يـؤخـذ فـى االعـتبـار الـنـقـاط االتـيـة  الـتـعـلــيـب :ــ 

عـنـد تحـديـد مـالئـمـة قـطـعـة ارض القـامـة مـصــنع لحـفظ 
 :ــ االغــذية بالـتـعـليب 

وهذ  يجب توفرها بكميات كافيـة ـجــ د مــصـدرللـمـيـاه  .4
 للـشــرب .الـصـالـح ومـن الـنــوع 

وهى بالدرجة االلـتـزاما  الـضــرـرية لـتـشــغيل الـمـصـنع  .2
االةـل توفـر العمـال الـفـنـين وخـلـو الـمـنـطـقـة من 

 . االمـراض الـمـعـديـة 
الن ورـول الـقــرب مـ  حـقــ ل انـتـاج الـمــ اد الـخـام  .3

هذ  الـمـواد الـى الـمـصنـع بـحـالـة جـيـدة يـعـتبـر امـر 
لـتجنب . ـيجب ان تك ن الـمـ اصـال  سـهـلة ضـرورى 

اطـالـة فـترة نـقـلـهـا الـى الـمـصـنع مما يورر فى درجـة 
 . جـودتـهـا 

ســواء كانت ســهـ لـة الـتـخـلـص مـ  فـضــال  الـتصــنيـع  .1
عــدم الـتـخـلص منهـا بـصــورة الن رلبة او ســائلة 

بـيـئـة رـالـحـة رـحـيـة يـؤدى الـى تـكـدســهـا فتـصـبح 
 الـمـرضــيـة . لـنـمـو الـمـيـكـروبات 

المـكـان الـتـوســع فـى ـجــ د مـتـســع مـ  االرض  .5
 .الـمـسـتقبـل عـنـدما تدعــو الـضـرورة لـذلك 

يـؤ ــذ فـى االعـتـ ــار اطـمـيـة مـراعـا  الـظــرـ   .6
 . وذلك لصـلتـهـا بـكـفـاءة العمالالـمنـا ـيـة 

 
 تـصــمـيـ  الـمـصــنـع :ــ 

يفـضـل بقــدر االمـكـان ان تتـكـون مـصـانـع حفظ االغذية 
يســهل الن ذلك تتـكــ ن مـ  طـابـق ـاحــد بالتعليب ان 

ويـقـلل مـن نفقـات والـســيطـرة عـلـى ســير الـعـمـل  االشــراف
ويـجـب ان يـراعـى فـى التصـميم .  الـى الـطـابق الـثـانـى الـنـقـل 

سواء يـرتبط ذلك ان يجعل الظرـ  صحية كل ما من شانه 
اـ االضـاءة اـ الـتـهــوية اـ الـمــواد الـمسـتعمـلة اـ بـالـبنـاء 
 اال يسمحيجب يـخـص الـ ـنـاء ـمــ اده فـفـيـمـا .  غـيـرها 

التصميم بـتـجـمـع الـمـاء فـى بـقـعـة مـا مـن ارضـيـة الـمـصـنع 
الـجــدر والـســقوف بـايـواء الـحـرــرات ـان التـســمـح 

فى راحة . ـلـلـتـهـ يـة تاثير مـ ـاشــر والـفــئـران والـطـيــور 
وكفـاءة العمال وهـى اضافـة الى ذلك ضـرورية للـتـخلص من 

ان ـلـذا يـجـب الـبخـار والـروائـح غـيـر الـمـرغـوب فـيـهـا 
عـنــدما ـمـثـلـهـا االضــاء  يكـون الـمـصـنـع ذا تـهــوية جـيــدة 

ال تـكــون طـبيعيـة فـيـجـب االهـتـمـام بـجـعـلـهـا كافـيـة 
ومـنـتـظـمـة الـتــوزيـع فـى كـل اجــزاء المـصــنـع وان تـكــون 

 .خـالـية من الـســطـوع واللمعان
  

 الـمـاكـيـنــا  الـمـســتـعـمـلـة فـى الـتـعـلـيـب :ــ  
اهميـة للناحـيـة عادة ال يعير مـصـممـو مـاكينات الـتعلـيب 

طـ  وانـما الـذى يـدور فـى خـلدهـم ارنـاء تـصميمهـا الـصـحيـة 
وقـد ارـبح .  الـســريـع عـملهـا االتـومـاتيـكـى بالدرجة االـلى 

تـمنـع او تـقـلل مـن فى حكـم الـبـديهـى ان الـمبادئ التالية 
ولذلك اربحت تعطـى لـهـا اهـمـيـة االرـابـة بـاالحـيـاء الـدقيقـة 
 ـاط  طذه الم ادئ طـى :ــ مـن قـبـل منتـجـى الـمـكـائـن 

وخاليا من ان يك ن تركيب ـنصب المكائ  ســهال  .4
النهايات الميتة والجيوب التى تساعد على تجميع قطع 

 . الغذاء وجعله مصدرا لالرابة باالحياء الدقيقة التالفة 
ان تك ن االنابيب المستعملة فى نقل الغذاء قصــير   .2

حتى يمكن تنظيفها باطالق تيار قوى من الماء داخلها 
مــدـر    Elbowsم اضـع عكـ سـهـا  ـان تك ن 
بـتـجـميـع قـطـع الـغــذاء ال تـســمـح بحيث ـمـلـســاء 

 تـكــ ن  ـالـيـة مـ  الـزـايـا الـحــاد  .اى بمعنى اخــر 
النـه يـتـرــبع بـعـصــير تـجــنب اســتخـدام الـخـشــب  .3

الـغــذاء ويـصـبـح بـيـئـة رـالـحـة لـنــمـواالحياء 
 . المسببة للـتـلــف 

يـفـضــل اســتخـدام الـحــديد الـصـلـب الـمـقــاـم  .1
عـلـى بـقـيـة الـمـعـادن لصـنـاعـة المـكـائـن للـصــدا 

ـ ـالـيـة مـ  مـلـســاء ـيـجـب ان تـكــ ن االســ ـح 
 الـتـعـرجـا  لـيـســهـل تنـظيـفـهـا . 

امـكـان نـصــب الـمـاكـينـا  بـصــ ر  مـرتـفـعـة عـ   .5
لـيـســهـل تـنـظـيـفـهـا واذا لـم تـكـن مـرتـفـعـة االرض 

عن االرض فـالبـد ان تـكـون االرض الـمـنـصــوبـة 
 ســهـلـة الـتـنـظـيـف . عـلـيـهـا 

 
 تـنـظــيـف مـاكـيـنـا  الـتـعـلـيـب :ــ 

لـم تـعــد الـنـظــرة الـى عـمـلـيـة تـنـظـيـف مـاكـينـات الـتعليـب 
عملية اساسية ذا  عـمـلـيـة رـانـويـة بـل ارـبـحـت تـعـتبـر 

 بـجــ د  الـغــذاء ـجــ د  الـمنتـج الـنـهـائـى . صلة م اشر  
وتـعـتـمـد هـذ  الـعـمـلـيـة عـلـى عــوامـل عــديـدة   

 :ــيـمـكـن اخـتـصـارهـا فـيـمـا يـلــى 

  بـاســتخـدام تيـار ــ  ازالـة قـ ــع الـغــذاء الـمـتـراكـمـة
مـن فـك اجــزاء الـمـاكـينـات . طـذا ـالبـد مـن الـمـاء دافــئ 

 .عـنـدمـا تـكـون هـنـاك ضــرورة لـذلـك 

  ) ــ  تـتـ ــع عـمـلـيـة الـتنـظـيـف االـلـيـة ) العملية السابقة
فـرش ومـاء يـحــوى بـاســتـخـدام ثـانـيــة عملية تنظيف 

الزالـة مـا قـد تــبـقـى مـن قـطـع   Detergentمـنـظـف 
 .الـغــذاء عـلـى ســطح الـمـاكـينات 

  ثـا لـثــة ــ  فـى بـعـض االحـيــان تـجــرى عـمـلـيـة غـســيـل
. كـالـكـلـورين   Disinfectantيـســتـعمـل فـيهـا مـ ـهــر 

وعند استعمال هذ  الخطوة يجب ازالة محلول التنظيف 
المستعمل فى الخطوة السابقة بواسطة الماء قبل استعمال 

بـتـركـيـز هذا ويمكن ان يستعمل محلول الكلورين .  الكلورين 
مـع جــزء فـى الـمـلـيـ ن  222ــ  22يـتـراـح بـيـ  

اكـثـر مـن عــدم تـركـه عـلـى ســطـح الـمـاكـينات مـراعــا  
 له قـابـليـة تـاكـل بـعـض الـمـعـادن الن ربـع ســاعـة 

  يـزال الـمـحـل ل
الـمـ ـهـر اـ 
الـمـنـظـف ان لـ  
يـســتعمـل االـل 

ماء بـاســتـخـدام 
حار يكفى لرفع 
درجة حرارة 
سطوح الماكينات 
لـتبخـير الـمـاء 
نـفـســه وعــدم 
تـرك رطـوبـة 
عـلـيـهـا تـســاعـد 
عـلـى نـمـو 
 .االحـيـاء الـدقـيـقـة 

  فـى غـســيـل الـمــاء الـمـســتخـدم يـجــب ان يـكــ ن
ويمكن ذـ نـ عــيـة عـالـيـة . الـغــذاء والـمـاكـيـنـات 

اضـافـة كـلــوريـن لـه بـحـيـث يـكــون الـمـتـبـقــى  
Residual  جــزء فـى الـمـلـيــ ن .  7ــ  5مـنـه 

 
  ــ ـــ ا  الـتـعــلـيـب :ــ

  
 تـعــلــيـب الـفــ اكـه ـالـخــضـرـا  :ــ

لـم يـوجد حـتى االن    ــ انـتـخــاب االصــنـا  الـمــالئـمـة :ــ4
دراســات ورارـيــة خالصـة بـانـتـاج ارـناف من الفاكـهـة 
والـخـضـروات بـغـرض حـفـظـهـا بـالـتـعـليـب كـان تكـون ذات 
قـوام معـين وذات نـســب مـعينـة من الـفيتـامينـات وال تتـفـاعـل 

نجـد فـى . لذلـك مـع مـعــدن جـدران الـعـلـبـة وغـير ذلك  
يتتـم االخـتـيــار من بين االرناف المتوافرة الـوقت الـحـاضـر 
وباالعتماد على رفاتها الحسية مثال ذلك اى لالستهالك الطازج 

منها يكون مالئما من حيث اللون والقوام والركل وما شابه هذ  
 للتعليب  اكثر م  االصنا  الخرى .الصفات 

تحتفظ بطعمها ورائحتها ولونها تـخـتـار االصـنا  الـتى  
ان تجمع ـيـجـب مـالحـظـة  وقوة التماسك عند المعاملة الحرارية 

الـنـضـج ولـيـس  النضج الـثـمـرىالثمار عند بـلـوغـهـا مرحلة 
وذلك حتى تؤرـر  Canning – ripeوتـعـرف باسـم  الـكـامـل

المعامالت الحرارية تارير غـيـر مـرغـوب على الـقـوام . كما ان 
بعض االرناف من الثمار تصلح لصناعة الـعـصــير واالخـر ال 
يصـلح للعصير بل يصلح لصناعة الفاكهة المحفوظة والمثال على 
ذلك البرتقال االبلدى الذى يصلح للعصير بـيـنمـاابـو ســرة ال 

 .يـصـلـح 
 
:ـ  يـجـب اجــراء هـذ  الـعمليـة فى الوقت الذى  ــالـحــصـاد 0

 الـ ـســلة:يـرغب فيـه ان تتـم عـمـلـيـة الـتـعـلـيب مـثـال ذلـك :
تجـمـع وهـى فى الـحـالـة الـســكـرية وقبـل ان تـتـحــول الـى 

تـجـمـع قـبـل ان تتـلـف ـالـفـاصـ لـيـا الـحـالـة الـنـرــويـة 
تـجـمـع عـنـد  ـالـ ـمـاطـ وتـزداد بـهـا نـســبـة االلـيـاف 

 .اكـتـمـال الـلــون 
 
تـجــرى عـمـلـية  ــ  عـمـلـيـة االســتـالم ـالـ زن : ــ 3 

بـاالتـفـاق مـع الـمـورديـن وذلك مـصــر االسـتالم والـوزن فـى 
علـى اســاس نسـبة مـثـال حسب نـســبة مـعينـة يـتـفـق عـلـيـهـا 

حيث تـؤخـذ عينة من الثمار ــ الـمــواد الـصـلـبة بـالـعـصــير  
وتفرز ويتم على هذا االساس االســتالم ودفـع الـثـمن وحيث عدد 

سالمة الثمار من حيث خلوها من ـ الثمار فى وحدة الوزن 
ررــيـف ويـتـم هذا على اـ الحشرية االرابات الميكانيكية 

خارج رالة التصنيع   Receiving platformاالســتـالم 
  .وبجــوار مـخـازن الـمـادة الخـام 

 
تختلـف هذ  العملية من مصـنـع  ــ  عـمـلـيــة الـغـســيـل :ــ 1 

الخــر وحـســب طبيعة الـمـادة الغذائيـة وطريقة الحفظ المتبعة  
( 4)ثـالث طــرق لـلـغـســيـل طـى : ـعـلـى الـعـمـ م يـ جـد 

. بالنس ة باستخدام االدشاش ( 3)الـرج والـتـقـلـيـب ( 2)الـنـقــع  
فانها تتم فى احواض بها ماء جارى يضاف اليه نسبة من للنقع  

للخضروات جزء فى المليون وتجرى عادة  01ــ  51الكلور تبلغ 
مثل السبانخ والخضروات التى تنمو بالقرب من سطح  الورقية
داخل اسطوانة . اما الغسيل ب اس ة الرج ـالتقليب  فيت  التربة 

خربية بداخلها ماء فتتحرك االسطوانة وتدخل الثمار من احد 
. ـفى حالة الغسيل ب اس ة طرفيها وتخـرج من الطرف االخـر 

على سيور متحركة ناقلة مركبة فوقها االدشاش  فـتـمـررالثمار 
الغسيل فى احواض كبيرة بها ــ كما يت  ايضا من الماء ادشـاش 

ـتتحـرك طتذه الـســيـ ر فى ـسط الـحـ ض ـتت  عملية ىماء 
 الغسيل . 

التخلص من فى   فـ ائـد عملـيـة الـغـســيـلتتلـخـص  
وتقليل والقاذورات الموجودة على الخضر والفاكهة  االتربة

للمادة الغذائية حتى ال تتعرض للفساد فى المحتوى الميكروبى 
ـتعت ر عملية الغسيل م  الخ  ا  الهامة فى حالة تخزينها 

تـغـييـر ماء الـغـسـيل من ـيـجـب ان يـراعـى دائـمـا التعليب . 
فترة الى اخرى حتى ال يكون ماء الغسيل نفسـه مصــدرا 

 .للـتـلـوث وذلك عند اســتعمـالـه اكـثـر من مــرة
 
وهـذ  تـخـتـلـف حـســب طـبيـعـة ــ عـمـلـيــة الـتـجـهــيـز : ــ 5 

تـفـرط الـبـســلـة مـثــال الـمـادة الـغـذائـيـة الـمــراد حـفـظـهـا 
والـخـرشــوف تـقـطــع االطـراف والـفـارــولـيـا  الـقــرون 

 يـتـم تـقـرــيـرهاوالـجــزر والـبـطـاطـس تـزال االوراق 
    7يت ع فى  ص 
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 : ــ  Sorting and gradingــ عـمـلـيـة الـفــرز والـتـدريـج 1

ــ الســتبعاد الـثمار الـغـير تامـة الـنـضـج  لـفــرزاتـجـرى عـملـيـة 
مـيـكـانـيـكيا كما هو او االيـدى الـعـامـلة وتجـرى بـواســطة 

من الـتـدريـج وتعتبر عملية .  الحال فى تدريج المـوالح والبـســلة 
العمليات الـمـهـمـة حيث يساعد ذلك على اعداد درجات مختلفة 

. وتتـم من الجودة وبالتالى تحديد االسعار المناسبة لكل درجة 
( تـدريـج 6عـمـلـيــة الـتــدريـج بـطــريقتـيـن :ــ )

وذلك بتدريج الثمار الى عدة درجات من ناحية وصــفـى :
كماهو المتبـع بالنسبة للـبـســلة حيث يتم التدريج الـجــودة 

ويتـم علـى ( تدريـج حـجـمـى : 2. )باسـتخـدام مـحـاليل مـلـحـية 
الـى عـدة درجـات كما هـو الـحال ايـضـا فى اســاس الـحـجــم 

حـســب الـبـســلة حيث تدرج خـالل اسطوانات مثبتـة على 
الـبـســلة والـفـاصـوليا تستخدم االالت ايضا فى  احـجــام 
قد تجرى عملية التدريج بعد عملية التقشير وذلك فى .  تدريجها 

 .كثير من االحيان 
بـاشــكـال مـخـتـلـفـة   هذا ويتم تعليب الفواكه والخضروات 

البـعـض الـى نـصــفين يـجــزا بيـنما بصورة كاملة فبعضها يعلب 
فقط او الـى شــرائح كما فى الخـوخ او الى قـطــع صــغـيرة بشكل 

 .مكعبـات او حـلـقـات كما فى الجــزر 
 
وهـى مـن   :ــ Peelingــ  عـمـلـيــة الـتـقـشـــيـر  3 

ويمكن الـعـمـلـيـات الـهـامـة التى تحدد درجة جودة المنتج النهائى 
 اجراء عملية الـتـقـشــير بـاحــدى الـطــرق االتـيــة : ــ 

وذلك   Hand peeling) ا ( ــ الـتـقـشــيـر الـيــدوى  
بـانهـا ويـعـاب عـلـيـهـا باستخدام ســكاكـين عـاديـة او مـزدوجـة 

كـثـيــرة الـتـكـالـيـف خـصـوصا بالنسبة للبالد وطريـقـة بـطـيـئـة 
المرتفعة فيها اجــور االيدى العاملة هذا باالضافة الى زيـادة 

بالنسبة للـثـمـار الـغـير . تستخدم هذه الطريقة نـســبـة الـفـاقـد 
مـنـتـظـمـة الـشــكل ) كما فى البطاطس ( كما انها تستخدم بالنسبة 

 . لبعض االصناف كطريقة مكملة لطرق التقشير االخرى 
او   Steam peeling) ب ( ــ الـتـقـشــيـر بـالـبـخــار   

الغمر فى الماء المغلى لمدة دقيقة كما يحدث بالنسبة للطماطم 
والخوخ والمشمش على اساس ان عملية التبريد للثمار بعد غمرها 

انكماش القشور بحيث يسهل نزعها يؤدى الى فى الماء المغلى 
 . وازالتها اما بـالـيد او برشاشات من الماء 

وتـســتـخـدم هـذه ) جـ ( ــ الـتـقـشــيـر بـاالحـتـكــاك  

الـطـريقـة فى تقشــير الـثـمـار الـصـلـبـة كـالـبـطـاطـس والـجـذر 
اســتخـدام االت الـكـاربـورانـدم  وهـى تـعـتـمـد علـى 

Carporandum   وهى عبارة عن االت مغـطـى ســطـحـهـا
الـداخـلـى والـقـاع بـمـاد خشــنـة يطلق عليها ماد\ة الكـاربوراندم 

 . ) وهى مادة تـشــبـه مادة الـصــنفـرة ( 
كـمـا   Flame peeling) د ( ــ الـقـشــيـر بـالـلـهــب  

حيث يمـر الـبـخـار فـى اســطوانات الـبـصــل يـحــدث فـى ثـمـار 
فتشوى بـالـلـهـب تدور حول نفسها ويتم تسخينها من الخارج 

القشــرة الخارجيـة ويسهل نزعها باليد او الرشاش تحت ضغط 
 . عالى 
: ــ  Alkaline peeling) هـ ( ــ الـتـقـشــر بـالـقـلــوى  

وتعتمد هذه الطريقة على غمس الثمار فى محاليل مخففة التركيز 
ولمـدة مختلفة  وذلك حسب نوع الثمار المراد الصودا الكاوية من 

وتتميز هذه الطريقة تقشيرها ويفضل ان يكون المحلول ساخن 
بد بل ومن ال. ولكن قلة الفاقد اثناء عملية التقشير و بسرعتها 

اجراء عملية غسيل برشاشات ماء ساخن الزالة اثار  الضرورى
هى . واكثر القلويات استخداما القلوى بعد اتمام عملية التقشير 

وقد يستعمل مزيج من الصودا الكاوية ــ االصودا الكاوية 
. % صودا كاوية (  59وكربوناات الصوديوم ) على االقل 

% ) الثمار الـدرنية  5,9يصل الى وبالنسبة لتركيز القلوى 
البطاطس هذا ويجب اختبار قوة المحلول و الجزر و كالبطاطا 

القلوى المستخدم فى التقشير بين حين واخر لمعرفة تركيز 
بالمحافظة على  . وتتميز عملية التقشير بالقلوى ايضاالقلوى 

والبد من اجراء عملية غسيل  Browningالثمار من الـتـلـويـن 
 .بعد المعاملة بالمحلول القلوى 
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الـســلق لكل الخضروات فيما عدا الـبـصـل ,الـثــوم ولبعض انواع 
من الفاكهة مثل الكمثرى والمشمش فال تجرى لها عملية سلق وتتم 

اهـم فى بـخـار ماء وتـنـحــصراو هذه العملية فى ماء ساخن 
 فــوائـد عـمـلـيـة الـســلـق فيما يـلـى :ــ 

التى تسبب تغييرا فى ) ا ( ــ اتـالف فـعـل االنـزيـمـات  
 . صفات المادة الغذائية المعباة 

فى بعض ) ب ( ــ التخـلـص من المـواد الـمـخـاطـية  
 .الـبـامـيـة و الخضر كـالـقـلـقـاس 

بحيث  ) جـ ( ــ تقليل حجم المادة الـغــذائية المراد تعبئتها 
 . يسهل ملئ الـعـلـبـة ) كما فى الـســبانـخ ( 

) د ( ــ ازالة الـغـاز المحصور فى المسافات البينية  
من زيادة الضغط داخل وبذلك نمنع غاز االوكسجين وخاصة 

 . العلبة اثناء التعقيم 

وفصل بعض المواد التى ) هـ ( ــ ازالـة الـطـعـم الـغــض  
 . تكسب الخضر المحفوظة طعم غير مقبول 

فمثال عند ) و ( ــ تحـســين اللــون والعمـل علـى تثبيتـه  
فى ماء ساخن ينشط فهـرنـهـيت درجة  571السلق على درجة 

للـخـضــار ويعـطى لـون اخضـر زاهى انزيم الـكـلـوروفـيـلـيز 
 . الـمـســلـوق 

) ز ( ــ الـتـخـلـص مـن جــزء مـن االحـيــاء الـدقـيـقـة  
 . عـلـى الـخـضــر والـفـاكـهـة الـمـوجـودة 

يتخذ القضاء الـكـشــف عـن كـفـاءة عـمـلـيـة الـســـلـق :ــ  
دليال على مالئمة  Peroxidaseالبيرواوكسيديز على انزيم 

لهذا االنزيم بعد عملية السلق يعنى ان الـســالب فالفحص السلق 
. هى كافية للقضاء على بقية االنزيمات معاملة السلق الحرارية 
بدال من  Catalaseانـزيـم الـكـتـالـيـز ويمكن ان يعتمـد على 

اال ان فحص االخير هو المفضل لدى المشتغلين البيرواوكسيديز 
 . فى هذا المجال 

  
عزيـزى الـقـارئ ... عـزيـزتـى الـقـارئـة ماذا عن باقى خطوات 
التعليب ؟ وما هو الفرق بين الـتـعـقـيم الغذائى او التجارى 

Commercial sterilization  والتعقيم الطبىMedical 
sterilization  والتعقيم على البارد او التعقيم باالشعاعCold 

sterilization or Sterilization by radiation  هـذا كله
 هو ما سوف نتحدث فيه انشاءهللا فى العدد القادم . 
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 مفهوم االيمان فى حياتنا

 بقلم : د . مجدى شحاته                                      

يظن البعض ان االيمان هو أمر غامض فائق للطبيعة ينتمى للعوالوم 
الروحى ، وليس له عالقة بألعالم الواقعى والحيواة الوعومولويوة الوتوى 
نعيشها يوميا . االيمان يعتمد على ما تؤمن أو بمن تؤمن . هذا موا 
سيحدد ان كان ايمانك سينمو وسيكافأ ام ال . كول الونواس يسولوكوون 
بااليمان كل يوم . على سبيل الموثوال ، سوأذكور واقوعوة حودثو  لوى 
شخصيا توضح مفهوم االيمان فى حياتنا اليومية وليس من الناحية 
الروحية . ففى كل مرة أقود فيها سيارتى ، عندما أصل الى مفترق 
الطرق وأرى اشارة المرور الخضراء ، أعبر تقاطع الطريق مؤمنا 
وواثقا ان السائقين الذين يمرون أمام االشارة الحمراء المقوابولوة ، 
سيقفون حتما ، بالرغم من عدم رؤيتى للوضووء االحومور الوموواجوه 
لهم . اما فى حالة عدم ايمانى بأن السائقين اآلخرين لون يوتووقوفووا 
عند رؤية الضوء االحمر ، فلن أقطع الطريق اال بعود ان اقولول مون 
سرعة السيارة تماما ، والتأكد من خلو الطريق الوموقواطوع مون اى 
سيارات قادمة تتخطى االشارة الحمراء . والسؤال : هل وان  تقود 
سيارتك تؤمن وتثق فى نظام المرور واتوبواع السوائوقويون اآلخوريون 
لقواعد المرور ؟ فى معظم االحيان تكون االجابة ، نعم ، ألن معظوم 
السائقون يراعون ويلتزمون بقواعد المرور . ولوكون نوظورا ألنونوى 
شخصيا توعورضو  لوحوادث مورورى موروع ، نوتويوجوة خوطوأ شواب 
متهورومستهتر، صدم سويوارتوى مون الوخولوف موتوجواوزا السورعوة 
القانونية وتهشم  سيارتى تماما وكدت أفقد حياتى لوال عنايوة هللا 
، بعد هذا الحادث اصبح ايمانى وثقتى بالسائقين اآلخرين أدنوى موا 
يمكن ، وتملكنى احساس شديد اننى فقدت ايمانى ويوقويونوى فوى أى 
سائق آخر ال يستحق هذه الثقة . وعندما يتولوف االيوموان أو توهوتوز 
الثقة فى موضوع ايمانك ، فمن الصعب جدا استعادته بسوهوولوة او 

 بسرعة .
ماذا يحدث عندما يخذلك الشخص الذى هو موضووع ايوموانوك ؟ ال 
شك انك ستفقد ايمانك به ، ربما ليس بصورة قاطعة وعلى الوفوور، 
ولكن ربما تدريجيا . وكم مرة يمكنك ان  تتحمل الوفوشول والصودموة 
تلو األخرى قبل ان تقول : " لن أضع ثقتى في هذا الشوخوص مورة 
اخرى " ؟ . اذا كان أحد أصدقائك أو أقاربك قود خوانوك أو جورحوك 
بشدة ، فان ايمانك بهذا الشخص يقل بدرجة حادة ألنه لم يكن على 

 مستوى ثقتك به . 
وعلى المستوى األعلى من االفراد واالمور اليومية ، توجد أشويواء 
راسخة كموضوعات لاليمان . فأننا نثوق كول الوثوقوة فوى الوتووقويو  
الزمنى المعمول به على االرض ، أن  تضوبوس سواعوتوك ، وتونوظوم 
مواعيدك وترتب حياتك واثقا أن االرض ستستمر فى الدوران حول 
محورها وحول الشمس بذات السرعوة والودقوة الوموتونواهويوة . واذا 
انحرف  االرض درجات قليلة عن مسارها ، ستتغير المواعيد ويعم 
الفوضى كل الحياة على االرض . ولكن منذ االزل وحتى االن ، كول 
قوانين الطبيعة التى تحكم الكون هى أكثر االمورثباتوا و الومووثووق 

 بها كموضمع ايمان بالنسبة لكل البشر .
 

االيمان على المستوى الروحى، هوو رؤيوة واضوحوة وتوأكود كوامول 
والثقة يالمقودسوات االلوهويوة غويور الومونوظوورة ، كوحوقوائوق واقوعوة 
وحاضرة . فيحيا االنسان فى يقين من جهه االمور غويور الومورئويوة 
وغير الملموسة بالحواس الطبيعية . واذا كان االنسان قد سقس من 
دائرة الوجود مع هللا ، وتغرب عن وطنه السعيد المنشود فى أرض 
الشقاء ، اال انه يظل مرتبطا بذلك الوجود االسمى غير المرئى غير 
المنظور ، ويبقى الحنين داخله من خالل االيمان للوعوودة الوى ذلوك 
الوطن السماوى . ان أسمى موضوع ايمان ، لويوس اتوبواع قوواعود 
المرور او النظام الشمسى بالتأكيد ، لكنه " يسوع المسيح هو هوو 

( . االيوموان أمور  8:  67أمس واليوم والى االبد " ) عبرا نويويون 
يفوق مستوى العقل ، وان كان العقل يقودنا الى بداية الطريق الوى 
هللا ، اال ان االيمان هو الدافع القوى والمحرك الفعوال الوذى يوكومول 
معنا الى أقصى الطريق نحو هللا . االيمان ال يتعارض موع الوعوقول ، 
لكنه يفوق العقل الى مراحل ال يمكن لولوعوقول ان يصول الوي موداهوا 
البعيد بدون االيمان . االيمان يبدأ صغيرا ، ويظل يكبر ، وهللا ينميه 
فى داخل االنسان الى ان يثق فى وعود هللا تماما .  فااليمان فضيلة 
فائقة الطبيعة وهى اذ تنير عقل االنسان وتحرك ارادتوه ، توجوعولوه 
قادرا عل ان يقرر اقرارا ثابتا بكل ما أوحوى بوه هللا . االيوموان ذو 
طابع ارادى بح  ، فال يمكن اكراه أحد على اعتناق االيمان رغوموا 
عنه ، فااليمان هبه من هللا يمنحها هللا للبشر من نعمته خالل حرية 
كاملة ألرادة االنسان . اال ان كولوموة ) االيوموان ( كوثويورا موا يسوأ 
استخدامها لدى البعض ، لتفقد معناها الحقيوقوى . فوااليوموان لويوس 
مجرد قبول عقيدة معينة أو االعتراف بووجوود هللا . انوموا االيوموان 
أسلوب حياة وطاعة لكل وصايا وتعاليم هللا الخالق . واالنسان الذى 
ال يكون له هذه الطاعة الكاملة ال يعتبر مؤمنا بالحقيقة ، بل يموكون 

 ان نقول عنه مجرد انسان يعرف هللا . 
االيمان فعل انسانى بشرى أصيل ال يخالف حريته وال عقله ، لكنه  

يضع كل الثقة واليقين فى هللا وان يعتنق الحقائق التى يوحى بها . 
من هذا المنطلق أعطانا الكتاب المقدس مفهوم واسع لاليمان علوى 

( "  6:  66فم معلمنا بولس الرسول فى رسالته للعبرانيين ) عب 
االيمان هو الثقة بما يرجى وااليقان بأمور ال تورى " وعوبوارة " 
امور ال ترى " عبارة واسعة المعانى ، فاالنسان الوموؤمون يوتومونوى 
امور كثيرة بعد انتقاله من العالم ، يورجوو الوحويواة االبوديوة موع هللا 
وعشرة المالئكة والقديسين فى جسد نورانى روحوانوى غويور قوابول 
للفساد ، واضعا كل الثقة فى تلك االمور ثقة كاملة دون ان يوكوون 

 لديه اى براهين او اثباتات ملموسة لهذا اليقين ..  
العقل قد اليدرك أشياء كثيرة ، لكنه ال يرفضها بل يقوبولوهوا ويوفور  
بها . فالعقل ال يدرك الكثير من المخترعات الحديثة مثل االنتورنويو  
والجراحات الدقيقة او غزو الفضاء ال يدركها ويفهم كيف تتم غيور 
المتخصصون . اال ان االنسان العادى يقبلها ويتعامل معها دون ان 
يدرك او يستوعب كيف تعمل او كيف تتم . فااليمان فوق الوحوواس  

، فاالمور المادية تشعر وتوحوس بوهوا 
الحواس المادية ، ولوكون كوثويور مون 
االمور الروحية غير المواديوة توخور  
عن نطاق قدرة الحواس الوبوشوريوة . 
فووعووقوول االنسووان ال يوودرك كوويووف تووتووم 
المعجزات ، لكونوه بوااليوموان يوقوبولوهوا 
بسهولة ، لذا سمي  ) معجوزة ( ألن 
العقل البشرى يعجز عون فوهوموهوا او 
ادراكها وال يجد تفسيورا عون كويوفويوة 
حدوثها فهى حدث خار  نطاق الفكور 
البشرى . لذا نجد االنسان المؤمون ال 
يجعل من عقله مقياسا لكل ما يوؤمون 
به ، لكن يوكوون لوديوه يوقويون داخولوى 
بوجود اوحدوث اموور يصوعوب عولوى 

العقل ادراكها ، فالعقل وحده غير قادر على ادراك الحقيقة الموحاه 
، بل يلزمه أيضا عطية االيمان . فااليمان فضيلة فوائوقوة الوطوبويوعوة 
وهى اذ تنير عقل االنسان وتحرك ارادته ، توجوعولوه قوادرا عول ان 
يقرر اقرارا ثابتا بكل ما أوحى بوه هللا . االيوموان ذو طوابوع ارادى 
بح  ، فال يمكن اكراه أحد عولوى اعوتونواق االيوموان رغوموا عونوه ، 
فااليمان هبه من هللا يمنحها هللا للبشر من نعمته خالل حرية كاملوة 
ألرادة االنسان . هناك من يؤمن بالسيد المسيح مخولوصوا وفواديوا ، 
يصلى ويصوم ويعترف ويتناول من جسد الرب ودمه ، لكن ال يتبع 
تعاليم وال ينفذ وصايا المسيح وال يبغض الخطية من قلبه  .. فوهوو 
بالحقيقة غير مؤمن  لكنه مجرد انسان يعرف الموسويوح . كوذلوك ال 
يمكن ان نقول عن انسان مسيحى انه ) مؤمنا ( لمجرد وجوده مون 
اسرة مسيحية متدينة . لقد قال السيد المسيوح : " لويوس كول مون 
يقول يارب يارب ، يدخل ملكوت السموات ، بل الوذى يوفوعول ارادة 

( فااليمان الوحوقويوقوى هوو  26:    3ابى الذى فى السموات " ) م  
اسلوب حياة وتطبيق كامل لتعالويوم ووصوايوا رب الوموجود يسووع . 
عندما لم يستطع توالمويوذ الورب ان يوخورجوو شويوطوانوا مون انسوان 
مصروع ، فسألوا الرب عن السبب فى ذلوك ، فوقوال لوهوم " لوعودم 

( . الكثير من الموسويوحويويون يوجواهورون  22:    63ايمانكم " ) م  
بايمانهم الكبير بالسيد المسيح لوه كول الوموجود ، لوكونوهوم خوامولوون 
متكاسلون ، ايمانهم غير مثمر . االيمان بدون أعمال ليس ايمانوا . 
" ألنه كما ان الجسد بدون رو  ميو  هوكوذا االيوموان أيضوا بودون 

( . االيمان ليس هو موجورد توالوة  21:    2أعمال مي  " ) يعقوب 
قانون االيمان ، انما هو حياة نحياها . لكى نكون مؤمنويون بوالسويود 
المسيح مخلصا وفاديا ، علينا ان نفعل ما يوصينا به بكل تدقيق وال 
ننهزم أمام مغريات العالم ونعيش متخاذلين فى انتظوار الوخوالص . 

( واليكوون أمواموه  27: 9انه االيمان الذى يستطيع كل شىء ) مر 
شىء مستحيال . انه االيمان الذى شق البحر فى أيام موسى النبى . 
انه االيمان الذى تستطيع أن يضرب الصخرة فيوفوجور مونوهوا الومواء 

( . انه االيمان الذى استطاع أن ينقل الجبل الوموقوطوم  1:  63) خر 
 على يد سمعان الدباغ أيام البابا ابرام بن زرعه .  
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 رحلوا االحبة
 

 االرض وسافروا بدون رجوع رحلوا االحبه من 
 رحلوا معظمهم وتركوا القلب مجروح
 ذهبوا واحدا تلو االخر وتحجرت الدموع
 واصبح الدور دوري المضي في هدوء

 كل القلوب ولكن هللا وحده هو معزي 
 ذهبوا وذكراهم بقيت تثلج القلوب

 مازال باالذان مسموع ورنين اصواتهم 
 هم شركاء الطفولة والصبا وتاريخ مقروء

 بالتراب مدفون كم يعز علي فراقهم والجسد 
 من كانوا ملئ السمع والبصر وكل الكون
 واالن احس بوحدتي وصورتهم ملئ العيون
 فليعينني هللا علي ما اعانهم ونجاهم من شرور

 غفور كم ادعوك ربي ان تكون لهم و لخطايانا 
 تلك اشواق قلب يود ان ينطلق دون خنوع
 كفي سنينا واياما والقلب باالرض مخدوع

 والبد ليوم اتي للرحيل من ارض وخلع الجذور
 و نتوب لعلنا ننهي عقدنا باالرض وهلل نرجع 

 نلتقي بحبه فهو نبع السرور في السماء 
 وكفي دموعا واحزانا علي من بالقبور

 استراحوا وسافروا لرحلة بال رجوع فقد 
 وهم هناك حضور صلواتهم عنا فهم في السماء 

 ونحن باالرض ما زلنا نقاسي احزانا ودموع
 ولوال نعمة ربنا ما فارقتنا يوما الدموع

 وهو معنا في كل ضيقة يسقينا من ماء الينبوع

 انا يارب في العالم وحيدا
 
 احيي وحيدا انا يا رب في العالم 

 ابحث عمن ائتمنه ليكون لي صديقا
 احدثه يسمعني وال يتضايق كثيرا
 ال يئن من شكواي ويجعلني زليال
 فاتردد في كالمي اليه ولو قليال

 واذا اقتربت منه بعد عني بعيدا 
 والنه بشر مثلي فليس هذا غريبا
 فحاله كحالي واعمي يقود ضريرا
 ونحن نشرب من ماء العالم المليحا
 وتركتك ربي وانت نبع الماء العزوبا
 تساعدني ودون ان اكون لحوحا
 وتنتظرني لتشفيني وانا المريضا
 تعالي اقترب مني فانا بك شغوفا
 الجلك نزلت من سمائي لتكون سعيدا
 وعلي صليب علقت واكليل شوك مريرا

 كل هذا الفديك فداءا عجيبا
 فهل قدرت حبا وقلبا ليس له مثيال

 ام مازلت في االرض تلهث وراء صديقا
 يوما يحبك واياما يكون لك طريدا
 فحضني لك مفتوح مهما كنت بعيدا

 وستندم عن كل لحظة قضيتها عني بعيدا
 
 
 

 يا ليت لك عينان
 

 يا ليت لك عينان لتري الجماال
 ما خلق هللا شيئاً اال وكان جميال

 زرقاء ولونها بديعا هذه سماء ا 
 يغرد سعيدا وهذا عصفور يسبح ربه 

 وهذا بحر واسع الصدر صافيا كثيرا
 يسبح خالقه بامواجه ورمله المنثورا

 وهذه ارض نمشي عليها دون ان تبدي انينا
 وهذه شمس في دفئها شفاءا لكل عليال
 وهذا قمر جميل في استدراته مضيئا

 خالقه القديرا وهذا انسان خلق علي شبه 
 والكل يسبح هللا فهو في قدرته عظيما
 فنان هو وبريشته رسم لوحة كلها تعبيرا

 جميلةعلي اغصانها ال تميال وزهور ذا الوان 
 ان تكون شكورا اما يجب عليك بعد كل هذا 

 تسبحه في خلقته وكم هو مبدعا شفوقا
 وتفتح عيناك وتتامل تامال كله تقديرا

 هذا الثوب االنيقا لمن اخرج الكون والبسه 
 في تناسق وحكمة فهو ضابط الكل عليما
 فلنسبحه ونزيده علوا ابديا وكثيرا

 
 حبيب  جورج

خادم بكنيسة القديسة دميانة والبابا اثناسيوس 
 بانشبول -

 (6الحياة الجديده )
 قصة بقلم جورج حبيب

 
 عداد السابقهاأل فىملخص ما قد نشر 

 

-مدندي  -مددحدت  -مدام نبيله واوالده امجد -مرقص واسرته
بديدشدوي  -مديدندا -وكذلك نبيل واسرتده مددام سدوزي واوالده

 كانا قد قررا الهجرة الي امريكا -وماري
وبالفعل صلي لهم ابونا مينا كاهن كنيسدتدهدم واعدطدي بدعد  

كما اتصل بابوندا بديدشدوي راعدي  -االرشادات لهم قبل السفر
كنيسة الشهيد مارجرجس بجنوب امريدكدا لديدرعداهدم روحديدا 
ويقدم لهم المساعدات المطلوبه وبالفعل قام ابونا بدتدقدديدم كدل 

 المساعدات الممكنه
اما نبيل فسدكدن بدعديددا -سكن مرقص وعائلته بجوار الكنيسة 

 عن الكنيسة
اما نبيل فلم يفعل وقدد اجدل -التحق مرقص وزوجته بالخدمة 

 كما قد سكن بعيدا عن الكنيسة-ذلك
ولكنه تعرف علي مجموعة  -كان نبيل قد عمل سائقا للتاكسي
-وقد جروه الي شرب الدخدمدر  -من الزمالء الغير مسيحيين 

 االمر الذي جعله يبعد عن الكنيسة  فاهمل حضور القداسات
وقد حاول ابونا بيشوي افتقاده وذهدب الدي الدمدندزل بدعدد ان 

وقد حداولدت سدوزي زوجدتده  -تهرب منه نبيل اكثر من مرة 
وكدان ندبديدل قدد  -ولدكدن دون جددوي -ارجاعه الي الكنيسة 

كدمدا  -تغيرت طباعه واصبح يعامل زوجدتده سدوزي بدعدند 
سنه( علي اوالد اصحداب ندبديدل  41تعرف ابنه الكبير مينا ) 

 الغير مسيحيين
كانت مني زوجة نبديدل قدد قدررت ان تدعدزم والددا مدرقدص 

وتدرجدت ندبديدل زوجدهدا ان يدمدكدث  -ووالدا نبيلة في منزلها 
وكداندت  -ولكنه كالعادة هرب ولم يقابلدهدم -بالمنزل لمقابلتهم 

ولدكدندهدا -سوزي مقبوضة لذلك ومحرجة مندهدم لدعددم وجدوده
 استقبلتهم وحدها

حيث كاندت تدخددمدهدم -وكانت الكنيسة قد انشات دارا للمسنين
كذلك والدد -وقد زارهم معها والد مرقص عم جرجس  -نبيله 

نبيله عم سليمان وكذلك مدام سناء والدة مرقص ومدام  ناديده 
 والدة نبيله

 (6الحياة الجديده )
 

كانت سوزي وهي مرتمية علدي سدريدرهدا تدبدكدي واندهدارت 
وهي علي هذه الحالة وقد فقدت كل رجائهدا  -دموعها تجري 

في الحياة واخذ الشيطان يلعب بها وبافكارهدا  واوقدعدهدا فدي 
واين مدعدوندتده -اين هللا الذي تصلين له -وصار يسالها -اليأس

واين كلماته ادعوني وقدت الضديدق اندقدذك -التي تحدث عنها 
وما هدو ندتديدجدة -وما هي فائدة صالتك وتضرعاتك-فتمجدني

وضع امورك واالوراق التي تكتبينها كل قداس واضعة اياهدا 
ان -اين هي شفاعة القديسين الذين تتشفعديدن بدهدم-علي المذبح

وهدا هدي حديداتدك تدتددمدر -كل هذا ما هو اال وهما تعيدشديدنده 
كانت االفكار كلهدا قدد طداردت -واسرتك تسوء يوما بعد يوما

واذا بها تسدمدع -ولكنها وهي علي هذه الحال-النوم من جفنيها 
اذ كداندت تدرندم -من حجرة ابنتها ماري صوت ترنيمة جميلة 
لدمدا قدرب    -ترنيمة ) امسك يارب بايدي زي بطرس زمان

يددغددرق ومسددكددت ايددده 
بددحددنددان ( واكددمددلددت 
ماري ابنتها التدرنديدمدة 
بصوت مالئكي جميدل

جعل االم سوزي فدي -
-حددالددة سددالم وفددرح 
وانصتت لتجد ابدندتدهدا 
تختم الترنيمة وتتبدعدهدا 
بصالة بصوت خدافدت 

وانصتت سوزي جيدا وفتحت باب حجرتها لتسدمدع الصدالة -
وشدكدرتده -وقد بدات ابنتها ماري الصالة بالشكر لربدندا -جيدا

ورددت -علي كل بركاته وكل ما يقدمه من معونه وسدندد لدهدم
لي ثقة يارب فدي مدحدبدتدك الندك بدذلدت ندفدسدك عدلدي -قائلة 

يارب انت قلدت عديدندي عدلديدكدم مدن اول  -الصليب من اجلنا
وبدات البنت في  -من يمسكم يمس حدقة عيني -السنة الخرها

وتقول انا  -البكاء وهي تطلب من اجل ابيها واخوها ووالدتها 
يدا رب  -كون معانا ومع ماما—واثقه يارب فيك مهما حصل

مدن غديدرك يدارب  -قويها واسندها علشان تعبر التجربه دي
انا عايزه امسدك فدي ايددك  -لمين وانت ابويا وحبيبي  اروح 
رجعهم لي تاندي زي مدا  -متسبش بابا وماما واخويا  -يارب 

وخدتدمدت صدالتدهدا  -رجعت االبن الضدال البدوه مدرة ثدانديده
 ودموعها تملئ عينيها جارية علي وجنتيها

 
وما ان انتهت من صالتها اال وجرت سوزي االم الي ابدندتدهدا 

وكان هللا قد ارسل لدهدا رسدالدة قدال -ماري واحتضنتها فرحة
 -لقد ابقيت لنفسي بقية تعبدني بايمان وثقة في بديدتدك-لها فيها 

بعدها احست سوزي بالسالم الداخلي ووعدت ربدندا اندهدا لدن 
تفقد سالمها فيما بعد وستظل ممسكة بيد ربنا وحتي تعبر تلك 

واحتضنت ابنتها فدي فدرح ولدم تسدتدطدع ان -الغمة عن بيتها
 تمسك دموعها من اجل فرحتها بتلك البركة التي البنتها

والن ميعداد رحدوعدهدم الدي  -والدة مرقص  كانت مدام سناء 
تود ان يقوم مرقص بعمل خطبة ابنتده مدندي  -مصر قد قرب 

وفكر مرقدص فدي ذلدك وان -وجون قبل ان ترجع الي مصر
مدن  كانت حالته الصحية ليست بجيدة واالالم المعديه تعاوده 

وهو ينتظر علي مض  رجدوع الدمدجدمدوعدة الدي -ان الخر
اذ قدد اوصداه -مصر وحتي يجري الفحدوصدات الدمدطدلدوبدة 

 االخصائي بسرعة اجرائها
تدحددث مدع ندبديدلدة زوجدتده بشدان  -وبناء علي كدالم والددتده

وانه يود عمدلدهدا قدبدل ان -موضوع خطوبة جون ومني ابنته 
وطدلدب مدرقدص مدن  -يرجع والداه ووالدا نبيدلدة الدي مصدر

وفدكدر  -زوجته نبيله ان تتحدث مع مني ابنته في هدذا الشدان
جليا في ان يتحدث مع ابونا بديدشدوي بشدان مدعدمدوديدة جدون 
بالكنيسة وما يتطلبه ذلك من اجدراءات وتدرتديدبدات مدطدلدوبدة 
وكانت نبيله قد اخبرت مرقص انها ستتحدث مع مني في هذا 

ولكنها ترجتده ان تدكدون االمدور فدي -الشان وتخبرة بالنتيجة
خوفا لما تسيره والددتده مدن مشداكدل وتدداخدالت -سرية كامله
 والبنت تتضايق من ذلك-مفرطه 

 
كان ابونا مرقص قد اوصي مني ان يحضر جون القدداسدات  

وكان قد اوصدي -وحتي يعتاد علي طقس الكنيسة-االنجليزي 

ان يشرح له كل العقدائدد   احد الخدام والذين لغتهم االنجليزيه 
والذي اوصدي ابدوندا جدون -وخاصة قانون االيمان -االيمانيه

وطلدب ايضدا مدن مدندي ان -ان يحفظه ليردده قبل المعمودية
وكان الخادم يجلس معه علي فترات منتظمده -تساعده في ذلك

وشدفداعدة السديددة -شارحا له عقدائدد االيدمدان االرثدوذوكسدي-
-وانها استحقت الخالص شانهدا مدثدل كدل الدبدشدريده-العذراء

وايضدا مدوضدوع -وايضا موضوع عصمة البابا مدن الدخدطدا
 وانه غير موجود في العقيدة االرثوذكسية-المطهر

وكان ابونا بيشوي قد اخبر مرقص وجدون بدان الدمدعدمدوديدة 
وطدلدب مدن -ستكون يوم السبت المقبل وفي الصدبداح الدبداكدر

مرقص ان يعد لجون تونية بيضاء وقد قام ابونا بشرح طقدس 
-وانه سيرشم بدالدمديدرون الدمدقددس-المعمودية لجون تفصيال 

 وانه بعدها سيكون بكل اعضاءه صار مكرسا للرب
 

كان مرقص قد طلب من جون قبال ان يحضر والده ووالددتده 
لذلك كرر الدطدلدب مدن جدون -لمقابلته وقبل اجراء الخطوبه 

 علي ان يحضرهما بعد المعمودية
وجاء يوم السبت وذهبت االسره ومعهم جدون الدي الدكدنديدسدة 
باكرا وتم عماد جون واعطائه اسم سيرل ) كيدرلدس ( وسدط 
فرحة كبيرة وقد تم عمل زفة له بالكنيسة. بعده بدقدي االتدفداق 

-مدن شدراء خداتدم الدزواج -علدي مدوضدوعدات الدخدطدوبدة 
وفسدتدان -وكذلك المدعويين وتذاكر الحفل -واجراءات الحفل 

مني ولم يفت مدام سناء جدة مني البوها ان تدطدالدب بشدبدكدة 
علدي ان تدكدون عدددا مدن الدغدوايدش - 14من الذهب العيار 

وقدد طدلدبدت مدن -ومجموعة من الخواتم والسالدسدل وخدالفده
-ولدكدن مدندي ضدحدكدت -حفيدتها مني ان تطالب جون بدذلدك

هدو -مفيش الكدالم ده -وقالت غوايش ايه وسالسل ايه يا تيته 
وردت جدتها ) يا ادي الخيبده هدا تضديدعدي  -خاتم الماظ فقط 

 خاتم ايه وكالم فاضي ايه االزاز ده(-نفسك 
ذهبت مني مع جون وحددهدمدا وقدد اشدتدرت خداتدمدا بسديدطدا 

 وتكلفته معقوله وحتي ال ترهق جون ماديا
 

وقد اعد جدون -وبقي بعد ذلك اعداد دعاوي الخطوبة وشكلها 
وقدد تدرك بدعدضدهدا -هذه الدعاوي عن طدريدق الدكدمدبديدوتدر 

اما نبيلة فدقدد -لمرقص لدعوة شمامسة الكنيسة وابونا بيشوي 
وطبعا قام مرقص بدارسدال دعدوة -دعت كل احبابها بالكنيسة

امدا -وتم تسدلديدمدهدا لسدوزي بدعدد الدقدداس-الي نبيل وسوزي 
المدعوين من جانب جون فقد اعطيت مجموعة من الدعداوي 

 ليدعو من هم يخصونه-له 
بقي بعد ذلك ان يحدد مرقص ميعادا ليدتدقدابدل فديده مدع اسدرة 
جون )والده ووالدته( حيث ان مرقص لم يتعرف علي والدداه 

لذا طلب من جون ان يحضرا الي -ولم يراهم حتي هذا الوقت
ولدمدا كدان والددا جدون -منزله السبت القادم وليتعرف عليهمدا

وعدلدي ايدة -فقد كان من الصعب ان يدحدضدرهدمدا -منفصلين 
لدكدندهدا -حال فقد ذهب الي والدته واخبرها وطلب حضورهدا 

ولكن والده وافق ان يدحدضدر -اعتذرت ال نشغالها في امر ما
 في الميعاد

 
  البقية العدد القادم  



 ش  6371هاتور  8 اخبار االقـباط

 9 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 فرسان االقباط

 

 السير بروفيسور مجدي يعقوب   ( 5)
 

قبال عن فرسااااا لاالقاباا  فا   كنت عزيزي القارئ قد حدثتك 
فاريياناا ارئ ر اااز لا ا  را   -ف  السااااسا -مجاالت متعددة 

رريينا ال  ير مكرم عباد رالدكت ر بطرس غال  االمان الاعاام 
رالااا م -رالمحامااة رالاقاااا  -رالقاادة العسكري -لألمم المتحده 

-لفارس الطب الماباد  ارد ا  اضع امام عاناك ام  جا جديدا 
ره  را  كا  قد اائ شهرة عالما  راعترفت به كا  الاكااااااات 

فه  ايضا المساح  االرثا ككسا  الاطي  ابا   -الطبا  العالما 
حت  مع من اضطاهادره  -ك مات الكتاب المقدس بص رة عم اه

رهاكاطا عابار -ررصف ه ف  رسالته ل ماجستار بأاه جراح فاشا 
رلع   قبا  -االستاك الطي اشرف ع   رسالته ل ماجستار بمصر

اعطاك فكرة عن اشااة -ا  اخ ض ف  تفصاالت فارسنا الا م 
هطا الفارس الطي ح ئ الفش  الطي قرره االخرر  الا  ااجااح 

 ااه اجاح العبقري  الفطة لطلك الرج -ري اجاح 
 

 نشأته وميالده:
 

باماديانا   6391ا فمبر  61رلد البررفاس ر مجدي يعق ب ف  
 ب باز محافظ  الشرقاه ره متزرج من الساده ماريا  يعق ب

 اادرارس , لازا رص ف  رله ثالث  ارالد 
ربعدها اعد درج  الماجستار فا  -درس الطب بجامع  القاهرة 

مجائ الجراح  تحت اشراف استااك مصاري لا اجاراحا  ركاا  
م ض   الرسال  مبناا ع   فكرة خاالا  ف  كلك ال قت متع اقا  
بعم اات  راع  الق ب. رلكن االستاك لم يار  هاطا لاه فارفا  

 ) هطا  الب فاش  ال يص ح ا  يك   جراحا( الرساله  رع   
 

رلكن الفارس لم ين  منه كلك شائا رلكن ثاقاتاه بانافاساه جاعا اتاه 
يجمع ارراقاه ماهااجارا الا  شاااكااغا  باأمارياكاا حااا  درس 

 بجامعتها راائ درج  الماجستار رالدكت راة
بعدها قرر ا  ينتق  ال  عاصم  الاطاب رالضابااب الا  لاناد  

-رتف   هناك لاعم  بمستشف  الصدر ب ند   6311ركلك عام 
ثم عان بعدها اخصاا اااا لاجاراحاات الاقا اب رالار اتااان ركلاك 

ثام  1006-6313ركلك فا  الافاتارة مان  -بمستشف  هارفا د 
 6331عااااان ماادياارا لااقااساام االبااحااا  الااعاا ااماااااه ماانااط عااام 

   
استاكا باماعاهاد الاقا اب راهاتام باتاطا يار  عان  6391ف  عام  

 اق  الق ب تقناات جراح  
-قام بعم ا  اق  ق ب ل مري  دريك ما رياز  6390ف  عام 

 1001سنه رحت  م ته ف   11حا  عاش هطا المري  لمدة 
 رلم تحد  من قب -ره  ا  ئ مده عاشها مري  اق  له ق ب 

كما قام بعاما ااا  ااقا  قا اب 
ل مث  الك مادي اريك ما ر 

االمار الاطي جاعا  -كاماب 
الما اكا  الااازابااا  الاثاااااا  
تمناحاه لاقاب فاارس ركاا  

را ا ا  - 6311كلك عاام 
ع ااه االعاالم الابارياطاااا  

 لقب م ك الق  ب
قاد عاما ااا   1001ف  عام 

حا  المريا  اصاباح -معقده كاات تتط ب ا ال  ق ب مزرر  
 ق به الطباع  بحاله جادة

 
 الجوائز العلميه:

 
رااقا   1002اكاتا بار  66جا زة فخر بريطاااا ركلك ف   -6

فا   يي تا   حف  تس ام الجا زه ع   اله ا  مباشرة مان قانااة 
الت فزي اا  ركلك بحض ر ر از ال  را  البريطاا  جا ردر  

عاما ااا   100بررا  رككرت لجن  التحكام ااه اجري اكثر من 
 ق ب ف  بريطاااا

 
حص  ع   رسام االستاحاقاا  الابارياطاااا   1062ف  عام  -1

 ركلك من الم كه الازابا  الثاااه
 
حص  ع   قالدة النا  من الر از الساابا   1066ف  عام  -9

حسن  مبارك ركلك اظرا لجه ده ال افارة فا  ماجاائ جاراحا  
 الق ب

 
اجح فري   ب  بقاادته ف  تك ين رتطا يار صاماام الاقا اب  -2

 باستخدام الخاليا الجزعاه
 
من ك ااا  الاجاراحااان  حص  ع   جا زة لاستر ره  تمنح  -1

 الم كا  ب ند 
   
 ه  عض  ف  الجمعاه الم كاه راالكاديماه الفراساه ل ع  م -1
 
 البروفيسور العالمي ينفذ وصايا االنجيل 

 
احاب الاجاماااع حاتا  مان -كا  هطا البررفاس ر العالم  مالكا 

اك شاا ات االرادة االلاهاااه ا  -عارض ه رقال ا عنه ااه فااشا 
-االستاك المصري رالطي اشرف ع ا  رساالاتاه لا امااجساتااار 
راشار )ااه ال يص ح ا  ياكا   جاراحاا(. مارضات ابانا  هاطا 
االستاك راحتاجت ال  عم ا  ق ب. رقرر اب ها السفار باهاا الا  
لند   لاجري لها العم ا  البررفاس ر مجدي ياعاقا ب رعانادماا 
رص  ال  هناك قام مجدي يعاقا ب رالاطي تاعارف عا ا  هاطا 

االساااتااااك باااماااجااارد 
رلكن االستاك  -رؤيته

قاااام  -لااام ياااعااارفاااه
 -باااسااتااقاابااائ الااحااالااه
ردفع ك  مصااريا  
العم ا  راالقاما  مان 

االمار  -جابه الخاص
الاااطي اثاااار دهشااا  

رسألاه  ااات -االستاك
 تعرفن  قبال

ررد الاابااررفاااااساا ر  
لااقااد كااناات تاا ااماااااطك 
رقاادماات لااك رسااالاا  

 ماجستار
ررد االسااتاااك قااا ااال 
رلااكااناا  ال اتااطكاارك 

 مط قا
راجاااااب مااااجاااادي 
يعق ب لاقاد رفضات 
الرسال  معا اال ااانا  
ال اصاا ااح ا  اكاا   

 جراحا
بعدها احز االستاك بالخزي رلكن الاماالك الاطي احاب كساااده 
حت  صالباه احتضنه رحارئ تاقابااا  ياده  االمار الاطي جاعا  

 االستااك يبك  من فر  هطا الحب الطي قاب  الكراها  بالحب
كطلك بعد شهرته العالماه دفعته مسااحاااتاه ا  ياناشان بااسا ا  
مركزا لعم ااات الاقا اب باالاماجاا  رها  يازرر مصار بصافا  

 مستمره ريجري العديد من العم اات ل فقرا  بالمجا 
 

 ااه ام كج لفارس جديد من االقبا  الفرسا  رالناجحا   دا اماا
 

 ال  ال قا  عزيزي مع فارس جديد          
 

 حبيب  جورج
 بانشبول -خادم بكنيسة القديسة دميانة والبابا اثناسيوس 

 

 بين االيمان والضعف البشري
 

كا  رعد هللا دا ما الرالده منط بداي  الخ اق  بالرعاي  لاهاا رها  
-اك بعد ا  خ قت ك  المخ  قاات - ئ عن ك  احتااجاتها ئالمس

بعد ا  دبر هللا تبارك اسمه له كا   -خ   ادم ف  الا م السادس
يعاش رياك  راعطاه ا  ياك  من جماااع ثامار الاجاناه ماا عادا 

        ( 1   61 شجرة معرف  الخار رالشر )تك 
راعائ هللا شعبه اربعان سن  ف  البري  در  ا  تابا ا  ااعاالاهام 

راازئ لهم المن رالس ا ي -ردر  ا  يبحث ا عن  عام ار شراب
( ردارد الانابا  صارح )الارب راعا  فاال 2     16ي ماا ) خر 

 ( 6  19مز  يع  ا  شن )
        

رف  العهد الجديد اجد ف  ااجا  مع منا مت  ) ال تاهاتاما ا باماا 
 (11   1تاك    ارتشرب   رال الجسادكم بما ت بس   )مت 

رلع  ك ما  ابا كام تا ضاح مادي مسائا لااا  هللا عاناا فا  كا  
احتااجاتنا الماديه رالررحا  الاه يق ئ  )الاكم رااتم بعد خاطااة 

اي ابن يساله ابا ه ا  -تعرف   ا  تعط ا ارالدكم عطايا حسنه
يعطاه سمكه فاااعاطاااه حااا  فاكام باالاحاري ابا كام الاطي فا  

 (  66   66) ل   السم ات 
 

لتع ئ ايا اااا رقات  رارم   -رقديما سخر هللا الغراب لاع ئ اي اا
المجاع  ) ك   الزيت ال يفرغ رك ار الادقااا  ال ياناقا  الا  

    62ما   6الا م الطي يعط  ف  هللا مطارا عا ا  االرض ) 
62) 

رهكطا كا  هللا دا ما راعاا لك  ارالده ف  القديم رالجادياد يسادد 
رحت  بعد سق   البشري  مماثا ا  -احتااجاتهم المادي  رالررحا  

ف  ادم دبر هللا تبارك اسمه خاالاصاهاا باارساالاه اباناه الا حاااد 
 0رصنع الخالص ع   الص اب

هكطا احب هللا العالم فارس  ابنه ال حاد لك  ال يه ك من ياممان 
 (61   9به ب  تك   له الحااة االبديه ) ي  

رالقديز ي حنا يصرح )ااظررا اي  محبه احبنا هللا باا  ارسا  
ابنه ال حاد لك  ال يه ك ك  من يممن به ب  تاكا   لاه الاحااااة 

 ( 61   9) ي   االبديه 
رلكننا ربعد ك  هطه ال ع د راالمث ه العاما ااا  لارعاايا  هللا لاناا 
رتكف ه بك  ام راا اجد اافسنا كثارا احاا حااة الضعا  رالشاك 

حت  را  كنا اسع  فبادرااه -ف  رعايته لنا رااه رحده يعتن  بنا
رمن منكم اكا اهاتام ياقادر ا  يازياد  ال استطاع ا  افع  شائا. 

 ( 12   1ع   قامته كراعا راحدا )مت 
 

ااه الضع  البشري رالمتمث  ف  الشك رالق   ع   المساتاقابا  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   رخاص  من ااحا  ام ر كثارة مادي  راسريه.                                                                                      

رلع  الكتاب المقدس قد ككر امث   لقديساان راباا  حااا ا حااااة 
رهطه كامث   لناا حاتا  ال -الضع  البشري ف  لحظات ضع  

اصاب بال هن الررح  ر يصابنا الشاطا  بالاأس اتاج  قا اقاناا 
رلنطكر امث   لهاطا الضاعا  الاباشاري لاهامال   رعدم ثقتنا باهلل 
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 ابراهام اب  االبا    -6     

رلكن ال عد لاماا  اائ -ررعده هللا ا  بنس   تتبارك ك  االرض
اجده يتعج  ريستمع لاكاالم سااره رياتازرج  -ال قت رلم يتحق 

الطي كاا  ساباباا الالم -(  رينجب اسماعا  1   61هاجر ) تك 
رالاطي تاحاقا  -كثارة البراهام. لم ينتاظار باثاقا  فا  رعاد هللا 

 باعطا ه اسح 
 
 يعق ب   -1

ررعده بااااه ساااكا   -ظهر هللا له ره  هارب من اخ ه عاس  
ربالرغم من كلك اجده باعادماا قارر ا   -معه ريرده ال  ارضه

اجده يخاف من بطاش -يرجع ال  ارضه راخط ارالده رم اشاه 
حاتا  اكا باطاش  -فادبر ا  يمش  رجاائ فا  االرا ا  -عاس  

عاس  به ال يقت ه رارالده ااساا رعد هللا له بااااه ساااكا   ماعاه 
 (6   99) تك 

   
 

 ابراهام    -9 
رحانماا حادثات ماجااعا  -مرة اخري ينس  رعد هللا له برعايته

-اجده ياخط سارة ريطهب ال  مصر در  ا  ياخط ما افاقا  هللا 
رلا ال -ريكطب امام فرع   ريق ئ ااها اخته خ فاا مان الاما ت

 ( 60   61تدخ  هللا لما ااقط ه  رسارة ) تك 
 
 ي س     -2 

)ركا  الرب مع ي س  فكا  رجاال اااجاحاا( رلاكان الضاعا  
ربعد ا  فسار الاحا ام -البشري يجع ه رف  لحظ  يأس رضع  

   20يساله ا  يطكره امام فرع   ) تك  -ل ساق  المسج   معه
( ااساا ا  هللا ه  الطي سادبر امره رحاتا  يصاباح الارجا  62

الثاا  ف  المم ك  رالمسئ ئ عن تدبار احاتااااجاات الاعاالام مان 
 القمح

 
  كريا رالاصابات   -1 

رارس  هللا جبرا ا  ر از المال اكا  -كااا كالهما بارين امام هللا
ربشاره باماااالد يا حاناا -له رظهر له عن يمان مطبح الاباخا ر 

( لكنه شك رعا قاب باا  ظا  صااماتاا 66      6المعمدا  ) ل  
 حت  رلد اعظم م الاد النسا 

 
رهكطا هطا ه  حالنا اشك فا  رعا د هللا رال اارياد ابا تاه لاناا 
رمسملاته عننا ردا ما اري الخالص ف  ال سا   البشريه رها  
المحدردة رالغار مستقرة رال الدا م  ) م ع   مان ياتاكا  عا ا  

  (   1   62كرا  بشر) ار 
 

رلع  هللا يزيد ايماانا به راحن اص   الصالة الت  ع مناا ايااهاا 
راق ئ يا اباااا الاطي فا  الساما ات فاها  رحاده رلاااز غاااره 

 المسئ ئ عنا راتعب ا  اعتمداا ع   احدا غاره
 

 حبيب  جورج
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 عرض من : جون كرياقوس

 

أفتتاح المكتبة البابوية المركزية بوادي النطرون 
والبابا تواضروس: تعررضرنرا لربرعرب الرعر ربرا  

 ونأمل أن تكون أكبر مكتبة قبطية في العالم
شارك في  الففياياياض ء اياج ال يليقيلي  ال يلي ي   
 لكنيسة ال  بطية الألرثوذكسية، وال يينيي نرياركيو  
حا يًا ف  سيلينار ال لقل  ال يلي ي   وجيي هيا يبي ، 

 يوفييليبييي  91قيا  ال ييبياوييا سييوالاييو     ال ييييو  
  سارنخ جهم حيييا الشياييكينيا هيلييي ًيا في  9191

 فاااض هيه ال لكابة ال ليكزنة وهيه ال يليكيايبية ال ياي  
 أجل ء  سكو  ءكبي جكابة قبطية ف  ال ي يا يم وهي  
جسئو يانا كلنا كآواج جطار ة وآوياج ءسياقيعية  يلي  
هيه ال لكابية ال ياي  واي يت في  سايليييم  يا  
وال ركل ال خاره   ها ء ي ال ل لار ال يليوهيوي في  
زجي ال سي  ال ليسيييل ال يييو يا ي  ال ييوجيا ي  وسياوي  
ق السا  :" وزننت ال لكابة واأل ل ة ال ي يا ييية ال ياي  
س بي  ي ال  ظلة و ظلة ال يلي ييفية جيايل جي ياوي  
ال كيي يو وجيايل ال يييو يا ييية ال ي ي نيلية يه ال يلينيظيي 
ال خاره  صللها و عيها جهن سيي جاينيي ويكيل 
ال اعاصيل ال ل  فيها حا  سعاصيل ال نقف وال سيقياي 
وال كيالس  ال يلي  هيا سيييي  يليييهيا ال يخيري  كيلي  
وا  وال ي  كل حاهة جيوهيوية ويا يليكيايبيةوءايا  

  9192ق السا :" ء  ال لكابة و ء   راجها ف   يا  
و   جا وه  ا ال االيم ال لناس  وو    لل وي ي  
ال ا ي ني ف فيييهيا ووي ءف سايليم وسينيعيي وء ييف 
جقهوي اخم ه اًل وس يانا  ب ي   ي يبياف في  
ال  لل  كي ون لة ال لسييل كيا  ويييسي ي كيل شي ج 
ال لكابة ج لو ة ءساًسا  را  سكو  جيه   يلياييياة 
ال  بطية وطب ًا ال اياة ال  بطية جيسبطة ويكيل شي ج 
ن ن   ل  سبيل ال لاا  جا ً  ن  ا جريوع ال كياي  
 ألسااذ ال كبيي ال ااع  جال  حسنيي هيكل س يو  
   و ن  ال ل  هاب يه هنا ءقو و يه ف  كابي  فيييهيا 
حاهاف  ي ال كنيسة ال  بطية وءشهيهيا في  كياياب 
سارنخ ال وطي  ي الألزجة ال ل  كا ت جوهيوية في  
ءنا  ال باوا شنوية وال سايالف، فكل جا نا لق وا ياييياة 
ال  بطية ف  ال اارنخ وطب ًا ف  الإلنلا  وال   ي ة ف  
ال اياة ال اااية وف  ال ا ا ي  وولياياف كيايييية في  

 ال لكابة.
  

الكنيسة: وضعنا خمسة أهداف لمشروع المكتبرة 
 الباباوية الجديدة

ءك  ال  س وو س حلييم ال يلياياي س ال ييسيلي  وياسيم 
ال كنيسة ال  بطية وهوي   ة ءه ال  سس   ال ليكيايبية 
ال باوونة ال ليكيزنية ال ياي  الفيايايايهيا قي السية ال يبياويا 
سوالايو  ال اا   جساج ال يو ،     ساي ييي يهيا ويليا 
ن وي وا نع   ل  ال يكينيييسية وال يليقيايلي  ال يليايلي  
وال  ا ل ،     ها   ال لساهلة ف  حيعيا الإل يايا  
ال ل يف  وي م ال بايا ال ي يليلي  وهياجف ءهي ال  

 ال لكابة كا اا  :
رف  ال و   ال لقال   وا ا بة ال  بطية كو ها ح بية 
جي سارنخ جاي وال ريق الألوسي  شيكيليت هيزًجال 
ءصي ً جي ال وه ال  ال اااري وال اييالس ال يعيكييي 

 وجا نا لق وي و جي يرالساف.
حعا الإل اا  ال ل يف   ي ال  بطياف ال اياير جيي 
هيئاف ءكاينلية ج ينة وا باا وال اوثيق سوالج كيا  
ج يوًجال )يرالساف، جوسو اف، كياي ، يورنياف، 
صاف، جق ف( ءو جسلوً ا ءو واينًا ولخاليف 
ال لااف وسكايف ال باا ال  لل  ف  ال  بيطييياف وجيا 
ناب  ذ و جي  راط ف  حيكة ال نري وال ايهلة في  

هيلي   -هيال ال لقا  ج  سائي ال لؤسساف ال يلي ينييية
ال ايالس ال  بط  وكل  و ياس  وسييجيييلي  وسيوثييي ي  
وسانيع   يايسيهيييل  يياي  و سياحياي   يقيليهيور 
ال باحايي وال  الرسيي ف  جكا  والح  وا انيسيييق جي  
الألينية ال  بطية وال  طا اف ال قايالفيية ويا يكينيييسية 

سينيرييي   -والألفيالي جي ءصااب ال ل انياف ال خاصة
وي م حل ة سباي  ال ل يفة وجقال  ال باحايي جاليًيا 
و ا ليا ووا اا   سا يق  لوذ   لؤسسية جايينية 
ث افية  اهياية ورالئي ة قيايرة  يلي  ال يايعيا يل جي  

 جقال  ال ل لوجاف ال ا نا.
 

فريق علماء يعلن العثور على موقع سفينة نروح 
 وينوي إثبا  اكتشافه بصور ثالثية األبعاد

قا  فينق جي ال  للاج وصيايي الآلثار ال يايارنيخييية 
    ح ي جوق  وهوي "سعينة  وض"، جرييال     ء   
ننوي  ري صور جي شأ ها ء  سؤك  ء هيا جي فيو ية 

ف  جنط ة هبلية شيق سيكيا.وذكي ءفيالي ال عيينيق، 
ال يي ن ويه ال قييوفيييزنيائي  ال ينيييوزنيليني ي، هيو  
فرسييي، وجييهيينيي   ال ييايياسييوب و ييا ييم الآلثييار 
الألجينك ، ء  رو هو ز، وال لخي  وصائ  الآلثيار 
ال ل يو  ال ايك ، هيم سييسيسيي، ء يهيم سيليكينيوال 
جي سا ن   لوذ  ث ث  الألو اي  سعيينية  يوض، جيي 
    يرالسة هسم غاج  سات الألرض ولنيطي ية 
ال قبا  ف  جوق  يورووينار، ال يي سم ال كرف  يني  

.فينق  للاج ن لي ال  يايور 9191سبالبي  99نو  
 ل  جوق  سعينية  يوض ونينيوي  ثيبياف الكيايريافي  
واور ث ثية الألو اي وسم ساليم ال نلوذ ، حسبليا 
  لا  وكا ة "الأل ااو " ال اييكييية،  يبيي سيايليييل 
ال بيا اف ال يكيهييوجياينياطسييية جيي سييوية ال يليوقي  
ال لز و   وهوي ال سعيينية، حيييا واي  ال ي يليلياج 

سناييلياييال  91ءس ك  اصة جاطعة  ل  جسافة 
 ل  و اها و اا.فينق  للاج ن لي ال  اور  لي  
جوق  سعينة  وض وننوي  ثيبياف الكيايريافي  وايور 
ث ثية الألو اي وقا  فيينيق ال يخيبييالج ال ييي صيليم 
ال نلوذ      سي يض ال ايور في  فيييليم وثيائي ي  
ه ن  إلثباف ء ها سوثق ال سعينية ال ياي  وينياهيا  يوض 
وأجي جي هللا قبل ال طوفا  ال ي يظيييم وواي  فيييهيا 
ءفيالي  ائلا  وزوهيي جيي كيل حيييوال ، ويايسي  
ال  نا اف ال سلاونة ال ا س.ونريي ال عيينيق   ي  ء ي  
جي ال ساوق ألوال   ال يايأكييي  ويكيل ثي ية ء  ال يليوقي  
نااوي  ل  سعييينية  يوض، وهييال الألجيي نيايطيلي  
 هيالج يرالسة جوس ة و  م ءكبي جي قبل ال اكوجية 
وولراركة ءويز ال باحايي جي ال قاج اف ال يالئ ة ف  
ال  ا  فينق  للاج ن لي ال  اور  ل  جوق  سيعييينية 
 وض وننوي  ثباف الكاراف  واور ث ثية الألوي ياي.. 
 كي هو ز ناي  ل  ء  ال نيليوذ  نيوثيق سيعييينية 
 وض و يس ءي هس  آ ي، وف سزال  ءهيزالج جينيهيا 
ج فو ة سات الألرض، وقا ، حس  "الأل ااو ": 
"ال اور ال ااسووييية  يييسيت جيزنيعية ءو جياياكياة 
و وره، ال ابي سييسيسيي، ال يي سبق ء  ء اج فيلليا 
وثائ يا حو  ال باا  يي سيعييينية  يوض، ء  "هييه 

 ال اور ح ي ة وسوثق ال سعينة
 

وفد برلماني يزور شرجررة مرريرم ويدرع  ردو  
 زمنى لالنتهاء من تهيئة المنط ة

السا بلت جنط ة شقية جينم الألثينة ء ااج  قينية 
ال سياحة وال طييال  في  جيقيليس ال ينيوالب، وال سييي  
جسا   الألجيي ال  ا   لقلس ال يوزرالج، وكيا  في  
السا با  ال لقنة جيي وزالرة الآلثيار جسيا ي  وزنيي 
الآلثار  لرئو  ال عنية، وال  كاور هيليا  جايطيعي  
رئيس قطاع الآلثار الإلس جية وال  بطية  كيليا كيا  
ف  السا با هم  ي جاافظة ال  اهيية  يائي  جيايافيا 
ال  اهية، ورئيس ح  ال لطينة، وجلايلي  وزالرالف 
ال سياحة والإلسكا  وال يلييالفيق، و ياقريت ال يليقينية 
ءسباب سأ ي الف اهاج جي ء لا  ال يبينييية ال ياياياييية 
 رارع ال لطيالوي، وال يلينيطي ية ال يليؤينية  يليوقي  
ال رقية، كلا طا بت ال لقنة سي ة ال اهاج الأل ليا  
ال قارنة ولاييي  شيقيية جيينيم، جي  رفي  كيعياجة 
ال لنط ة الألثينة وا انسيق وييي جيايافيظية ال ي ياهيية 
ووزالرة ال سياحة ووزالرة الآلثار،  ل  ء  نام  ي ي  
الهالاع ساسي    كافة ال يوزالرالف  ي   الألسيبيوع 

 99ال  اي  ج  ج اوية زنارة ال لقنية  يليليوقي  وي ي  
نوًجا وشقية ال  يرالج جينم ف  ال لطينة سوه  في  
ءقا  شلا  ج ننة ال ي ياهيية وذ يو ويا ي ييب جيي 
جسييليية سيينييوسيييف ال ييليي يييوفيية وال ييلييوهييوية آ يييًييا 
وا لااف ال لعاوض ف  ال لطيينية، وسي يايبيي شيقيية 
جينم جي الآلثار ال  بطيية ال يلي ييوفية في  ال ي ياهيية 
وس يي  وياسيم شيقيية ال ي ييرالج جيينيم، ونيليكيي 
ال وصيو    يييهيا جيي شيارع جيايعييع جيي شيارع 
  ال لطيالوى، هو شارع جساكي شقية جينم ذال يت
شهية هيه ال لنط ة ق نلا وقاجي ياسيهيا ال ياي  كيا يت 
 اصة وا كهنة ال لاينيي ال ي يليلياج، وال يينيي ذالع 
صياهم ف  س رنس هلي   لو  ال  يليم وال يلي ييفية، 
وق  ذالع صيت وشهية هيه ال لنطي ية جيية ء ييى 
وسب  جق ج ال  ائلة ال ل  سية   ي  جايي جييورال 

 والو ال لنط ة.
 

لكنيسة تنعري تراسرونرى إنرجريرل زو رة الررا رل ا
  ال مص بيشوي كامل

  ت ال كنيسية ال ي يبيطييية الفرثيوذكسييية سياسيو ي   
   قيل، زوهة ال يالحل ال  لص ويروي كاجل.

وق  ء اار  ها هللا ال  لص ويييريوي زوًهيا  يايكيو  

ه  ُج ينًا و ظيييًيال في  حييياسي  و ي جياي ، وال ياي  
و ورها كا ت سريايهي  ء  سيايييا حييياة ال يبيايو ييية 
وال يهبنة،  يال سم ال ا ويي الإل ه  ال  قي  وزوالههليا 

 ياة البتولية كما اتف ا على ذلر  قربرل  ي يرا ج ا 
ويروي كاجل هو جي الشهي كهنية وال  لص  الزواج

الإلسكن رنة في   اييه، وني يايبييه الفقيبياط هيو 
 .  . ق نس ونالااز وسييه  طية

 9199ينسيليبيي  6و   ال  لص ويروي كاجل ف  
ف  يجنهور ال بايية، ولي ي ساجي  كياجيل السيايق 

حاييل  ييليي  وييكييا ييورنييو   ييلييو  )قسييم ءسيي يي  
 9199هيو وهيا( جي هاج ة الإلسيكيني رنية سينية 

ال ااق ويلي يهي  ال ياييوييية ال ي يا ي   -وا  ني هي ، ثم 
و لم  عس سنة   لل لليي وحال  ل  يولو  سيوية 

وا  ني جلااز وكيا  سييسيييبي  الألو   يلي   9199
يف ا  و لل كل ر   لكييلييياج ويلي رسية ال ييجيل 

ثم  يي ج ييي ال ويلي يهي  ال اا ونة  لبنيي واإلسكن رنة 
وهو ج ه   9192ال ايوية ال  ا   واإلسكن رنة سنة 

ساو   وزالرة ال ايوية وال ا يليييم، ثيم ال يايايق ويكيلييية 
وحال  يلي  يويليو   9191ال ايوية وا  اهية سنة 

  9191ال اخاص ف   لم ال نعس ف  ءكاووي سنية   
، وفي  9191سينية  -فليسيعية  -    يسا س آيالب 

 عس ال وقت ال ااق وا كلية الإلكليينكية واإلسكن رنة 
وحال  ل  وكا ورنو  ال  لو  ال ي هيوسييية سينية 

، وكا  الألو   ل  يف ا  وف  آوال يي ءنيا  9196
وج  فاية صو  ال لييي ي  9191شهي ينسلبي  ا  

الشااقت  عس      طينق ال يهبنة، ووقي  ال ياييياره 
 ل  يني ال سينا  وواليي ال نطيو ، وو ء ن    عس  

فيعي   ي    - ف ء  جريئة هللا كا   ها رءي- ي و 
السا  اليه  لسعي     ال ي نيي جييض وال ي ه ويقيليطية 
يجيونيية فييأرهييأ ال ييعيكييية  يوقييت آ ييي وفي  جسيياج 

، فيوهيب ويا يبياويا 9191 وفلبي سنة  91الألرو اج 
ال يالحل كيي س ال ساي  وهو نخبيه وأ   سييسلي  
كاهنًا و ي  ءروي ية ءنيا   يلي  كينيييسية وياسيم جيار 
هيهيس السيبيورسينيج الفسيكيني رنية، ويأسيم ال ي يس 

 ويروي.
وال  لص ويروي هو ءو  جي ءحيا ال ا لي  ال يكينيسي  
ال   نم ال خا  وا سهي ف  ال كنيسة  يلة رء  ال سنية 
ال  بطية " ي  ال نييوز"، ورء  ال سينية ال يلييي ينية 

 وسارف ف  يرو  كل ال كنائس فيلا و  
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شارك ف  صلوالف سقنيز هالا  ساسيو ي  ء يقيييل 
زوهة ال لانيل ال  لص ويريوي كياجيل جيي ءحيبيار 

 ال كنيسة ءصااب ال نيافة:
الأل با ء طو يو  جطيال  ال يكييسي  الألورشيليييلي  
والأل باينلاينو  ءس ف جليوي )شي يييق سياسيو ي  
ء قيل( والأل با الساعا و  ءس ف وبا وال عري والأل با 
كيي س آفاجينا ءس ف ورئيس يني ال رهي  جارجيينيا 
ولينوط والأل با  رجيا الألس ف ال  ا  والأل با صلي  
ءس ف جيت غلي والأل يبيا ثيييئيويوسيييو  ءسي يف 
وس  ال يقيييزة والأل يبيا نيو يييو  الألسي يف ال ي يا  
 كنائس جاي ال   نلة والأل با وافل  الألس يف ال ي يا  
 كنائس قطاع ال لنازه والأل بيا  ني رنيو  الألسي يف 
ال  ا   كنائس قيطياع غييب الإلسيكيني رنية والأل يبيا 
ءكليلن   الألس ف ال  ا   كنائس ء لاطة وال هيقيا ية 
وشيق ج ننة  اي والأل با هيجينا الألسي يف ال ي يا  
 كنائس قطاع شيق الإلسكن رنة والأل با ساونيو  
الألس ف ال  ا  وال لري   ل  ينيي الأل با جيوسي  

 وا  لليي والف با سوجا  وا خطاطبة.
كلا شارك جي ء اياج ال يليقيلي  ال يلي ي   ءنًايا 
ال  لص ءويآ   جيل وكيل ال بطينيكية واإلسكن رنية 
كلا شارك في  ال ايليوالف وفي  جيي رهيبيا  ينيي 
جارجينا، وجقل  كهنة الإلسكن رنة ووف  جي كهينية 
جلوي وجي كل جاي وجي رالهبياف ينيي ال ريهييي  

ءو  سيعيي جاي ال  ي نيلية وال يليكييسياف وشي ي  
 غعيي الجاألف وهم كنيسة جارهيهس وسبورسنج.

والجا      فناجها ..وسليز ال ااور جيي ال سييي الف 

وايصهي  ل  الرسي الج جي ويس وييياياج القياي الًجال 

وااسو   ء قيل ال ا  الرسي ف ال يلي ويس ال يبييياياج 

حيي سنيل زوهها ف  ساو ة  يم سياي س جيي قيبيل، 

سب اها و  ها ء يناف ورق ف رفي ة  لي ال لاينيييل 

 11ال  لص ويروي كاجل ءجس  يي  يليي  ياهيز 

 سنة

  
البابا تواضروس يست بل سرفريرر مصرر الرجرديرد 

 بأستراليا

الساي يبيل قي السية ال يبياويا سيوالاييو  ال يايا ي  وياويا 
الإلسكن رنة وطينييك ال يكييالزة ال يلييقسييية ال يييو  
الألرو اج وا ل ي ال باووي وا  اهية، ال سعيي جيايليوي 
 –زالن  سعيي و  ال ق ن  سعيًيال  لاي في  كيا يبييال 

. وءاا  ال  س ويو يس حيليييم ء  قي السية ءسايال يا
ال باوا سوالايو  ال اا   سلني  ال يايوفيييق  يليسيعيييي 
جالوي زالن  ف  جهلياي  ال يقي ني ة، رالهيييا ال يخيييي 

ال ال ية جاي و قلي  ءوينيائيهيا في  جيخيايليف   ب ي ا 
وءشيار ال يلياياي س وياسيم ال يكينيييسية ء ااج ال  ا م.. 

ال  بطية الألرثوذكسية     ء  ال سعيي جايليوي زالني  
ء يييب  ييي ءجيينيييييايي  ء  نييزور قيي السيية ال ييبيياوييا 
سوالايو  ال اا   ءسايال يا ف  ءثنياج فيايية  يليلي  
هناك.. .. وكا  ق السة ال باوا سوالايو  ال اا   واوا 
الإلسكن رنة وطينيك ال كيالزة ال ليقسية ق  السا بيل 

جيي ال يكينيييسية   ال يو  وا ل ي ال باووي وا  اهية، وف ال 
ال كاثو يكية ال عي سية جي  ائلة ال عي سيسكا  ال ينيي 

 .. غايا جنزورو  حا يً 
 

تكريماً له أسوان ترترترفرل براسرالم اسرم مرجردي 
 يع وب على أكبر ميادينها

سكينلاً وس  نييالً أل يليا ي  و ي جياسي  
ال قليلة ال ا  ق جها  إل سا ية و ر ي  
جاي وألهل ءسوال ، الحاعلت ال   ني  
جي الألوساط ال يسلية وال ر بييية في  
ءسوال ، وإط ق السم ال  كاور جيقي ي 

ن  وب  ل  جيي ال  "جايي 
 لطييال "، حيا سم سي شيييي 
سيلييايا   يي  ووايي ي  وسيي  
ال لي ال  وقا  ال يليوالج ءحيلي  
 ويالهيم جاافا ءسيوال ،    
ء ييلييا  ال يي كيياييور جييقيي ي 

ن  وب س ابي  بيالساً و لوذهاً  ل طاج ال ي جياي وي 
جي ءح  ءويز ال  للاج ف  جقا  ال ط  وءشيار   ي  
ء  ال ليكيز ال ييي ءسيسي  في  ءسيوال ، جيي ءكيبيي 
جيالكز     ءجيالض ال  ل  ف  ال  ا م، حيا ن ي   
ر انا  ال   هية ال لقا ية طب ا ألفال ال لساوناف 

 ال  للية ال  ا لية".
 

مجدي يع وب: "أنا مغمور بتر  الرمرصرريريرن   
 وفخور أني مصري"

ء يب ال  كايور جيقي ي ني ي يوب، هييالض ال ي يلي  
ال يي ييا ييليي ،  ييي سيي ييايسيي  ففيياييايياض  يي ي جييي 
ال لريو اف ال انلونة ف  وورس ييي  وسييينياج   ي  
ها   ال يئيس  ب  ال عااض ال سيس ، جوهًها ال اياييية 
    ءهل ءسوال  س شيي سلاا   ي ، والطي ق السيلي  
 ل  ءح  جيايني ال ل نينيةوقيا  "ني ي يوب"،  ي   
س يني  ا  وبي اجج "الآل " ال ليالع  بي فاائيية 
" كسايال  يوز"، ال يييو  ال يخيليييس، "ء يا جيايليور 
وا  طف ال لايي، وال ا  ال لاييي الألصيييل"، 
ج يوا  ي س  نيه  كل ههوي جاافا ءسوال  وءهيل 
ال لاافيظية  يلي  جيا ني يوجيو  وي  سيقياهي  و يي 
ال لريو اف ال انلونة ال ا  شارك ف  الفاااحها جنيي 
ءنا ، ءك  ال قيالض ال  ا ل  ال  كاور جق ي ن ي يوب، 
ء ها جريو اف  ل قة، وهاجة ه اًل، ج  يبيا: "ء يا 

 فخور ء  ء ا جايي" 
  

البابرا ترواضرروس فري  رفرل مرعرهرد الردراسرا  
ال بطية: ت ديم الكنيسة ال بطريرة برأفدرل  رورة  

 مسئولية هذا الجيل
ال    ال باوا سوالايو  ال اا   كليلية  ي   حيعيلية  

 ج ه  ال  رالساف ال  بطية قا  فيها:



 ش  6371هاتور  8 اخبار االقـباط

 66 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

و ذذ ذذ ذذ و ”  و ذذ  ودتذذ ذذ   ودذذاذذيمذذع وتذذيج ومذذرح هذذ ي
وي  ذذ  و ويلذذ ذذنذذ تذذف واآلذذءذذ   ويلذذ ذذحذذ ذذنذذفة يلذذ سيتذذ  
وو ذ و ويلذةذ ذ ذف ووي  ذ   يلم  سنفووي    ويألت قفذف
يلءضرسو  ويلايجن وويألت د ةوويلذمذءذ نذيمذ و
وهذرو ويلضنرفويلةييحو    ويلذ سيتذ  ويلذ ذحذ ذنذف
ويلذ سيتذنذفو و ذ ذ هذ نذ  وجذمذنذن ومذدذ ذ ح ويلذ   يلم   
ويلد لنمنفووه يويلم   وانشئوتيونفسوه يويلمذةذ  و

ومذرتذ  و4591ع حو ويلذحذ  ذ  ويلذمذدذ ذنذا حوتيوححيمف
ع حةوه يويلم   وعذحذيوو59يلث نيوا وانهوانشيو   و

و ذ و ه هويلس ري ويلةثنيةوق دهوعم ي واوتن  وقذ  ذري
واجذنذ  و ووس ذري وودسيتذف ع  همو  وعلموو ذ ذيتذف
ووتذيو ذنذ نذهو وهرو    وتيم وتيويتمهووتيو رنذه
ل لكوعلنهو سئرلنفو حنيةوممة وون   وتيوثذثثذفو
ويلذمذسذئذرلذنذفو وثذ نذنذ : ن  طواو ًو:ويلمسئرلنفويل لمنذف

 يلجم عنفوث لث :و سئرلنفوعملنف:::
يل سيتفووح ه و ودةفيو  ومجبوا ون زلولء ذرلو

و ذ و ولذنذفذنذ  ويلذةذدذب يلا  فو ءرلن و  وتيو  ذر 

وو ذجذ  دذ ذ و ووتذئذ دذ ذ  ق  ع  ويلا  فو مييحلذ ذ 

يلمادلففةول ؤه وخ يحولا  فويل   ع  ويلماذدذلذفذفو

وخذ س و واو ل مويلرعيوا  و   و ة  وخ  د موديخ 

وودعذ يدو ويلذاذ  ذف وجذردة  صيوو  و ة  و ث  تدهة

و ذجذردة و ي    ويلة  فوويليهح  وويألت قففوه وددم

وتذ ذنذ و وا ذر  وان وت ن ودنيو  ةمويلنرحو  لء ذنذ ذف

تنم وماصو رينننويل سيتفوويلد لنموأل وه يوهذرو

وهذرو ويلذمذسذنذا عمل  وت ء ون لموا و الص  ويلسذنذ 

يل ت   ويلسدفوعلىودايج مووويلم لمويلص لاةواه ئو

ودآلييسهمووحضرسويلجمننةويلمسناومحذ س وهذ يو

يل م ولنةر و ث ويلشجيةويلمغيوتفوع  و جذ س و

 يلمن هويلديود  يوثميه وتيوحن ه

 

مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك في زياار  للاى 
 قداسة البابا تواضروس الثاني 

زيسو جلسو   س فويلشيقويلة ثرلنكوق يتفويلح  ذ و

ويلذةذ دذ سي ذنذفو وتذي درينيوسويلث نيوآلح جويلنذرح

يلميقسنفو  ل ح تنف،ووادتويلزم سةوتيودط سوين   دو

ويلسذ  ذنو  ؤدميو جلسو   س فويلشيقويلة ثذرلذنذك

و،دذءذتوعذ ذري  وتذيوخذ  ذفو”ووويل شذيمذ  يإلعذثح

ويلذةذ ثذرلذنذكو”وويإلنجن  ويألقذحذ ط  ضن تفو  يمي نف

ويلذغذحذ ذفو وجذ نذبواآلذءذ   ودلذى ش س وتيويللذ ذ  

يلح  س فولفنفو  ويلس دةويلم  سنفوويٱل   ويلة  فو

و ذ يمذفو وويألسثذر  سذنذف   ويلة نسدن ويلة ثرلذنذةذنذف

و ذبآلذءذ  و سحبوق يتفويلح   ودرينيوسويلذثذ نذي

ويلذذمذذؤدذذمذذيو و ذذبهذذمذذنذذف و ذذ ذذرهذذ  ويلذذحذذ ذذ س ذذف يلذذغذذحذذ ذذف

ويلذرطذ ،و ونذ ذنذاولذ ذاذ ح وقذ  ذثنذءذ  و رنرعذه

ويلة نسفودل بودوسيوات تن وسوحن وويجدم عن و  و

ويلذذ وسو ووهذذ ي ووخذذ  ذذدذذه، وخذذثنويإلنسذذ   اجذذ 

دض لنو هويلة   سوجمن   و  واج ويلش  دةو  تمو

ولذلذريطذ و وخذ د ذف وهذي يلمسناةوويألهموا و    س  

تري وتيوتيويلشيقويألوتطواووتيو ثدوي ندشذ سو

و ذنذ و ويلذمذءذحذف ود م وعلىويتد ييسويلرط وونشذي

وهذرو ت  يواطن تهةود  نوق يتدهود ووجردويلذةذ ذنذسذف

وا ذ ذ  و ولذةذ  ويلذ ذمذلذنذف وجردوللرح ةوونشيويلمءحف

يلرط وو  لد ليوتإ وزم سدةمودلن  ويلنرحوهيوزمذ سةو

درط واويآليويلمءحفو ن و    س  وود  ين و ذزمذ سةو

و ذيوجوسوويإلنسذ نذنذفو يلح   وتينسنسويلذمذمذدذلذى 

وعذ لذمذ ذ و ومشذ ذ ه يلح لغفو م ود يقوق يتدهودلىو ذ 

وا و و ذؤ ذ ي ويلذءذ ذنذ ذف يلنرحو  و   وودضلن وتذي

ودلذىو ويلذنذرح وونذءذدذ   وخذ ذنذية يلة  و   و سبلذف

يلص قووعلن  وا ونحءثوع و نفنفو ريج فويلة  و

وتذيو ذ و يلش  نوتيويلءن ة،وديعن ويلة   سوا ود ذنذم

 ذ و”ووحملفو   ري و٠٢٠٢سع م ه و نو  يمفويل  حو

واآلذءذ  و ويلذةذثح وعذلذى ودذريلذى و لذك، آل دق  ذ ذ 

واهذمذنذفو يلغح فويلح  س فوش دويوتيو لم د موعذلذى

وودضذ  ذ و يلا  فوتيويلة نسفويلديودد لبو ذءذحذف

و ذ نذتو و ذلذمذ  وألنذه  حنيم وعلىو اذدذلذفويلصذ ذ 

يلمءحفو حنيةو لم ودض عفتويلا  فوود رعتو ذ و

و ذ لو اج ويإلنس  وتيويلشقويلرط ي،ولمومغبوعذ 

ومسذدذ  ذيويو وا  و ذ  اآلء  ويلغح فويلمذشذ س ذنذ 

وحذنذثوعذي و ويلذجذيمذا وويلشذيق وويلذ ذييق لح ذ  

يلح يمي ويلم سونيويلةيدم  لو  سو ش سةو  يسو

يلييعيودلىويلرننوتيولح   وق  ثون ناوتيولح   و

ويلسذنذ تذنذف،و ويألز ذف از فودقدص دمفوخ ن فوتحذحذ ذ 

ويلذ ذري ذفوويلذمذ يهذبوو ذ دذريو ودذجذ وزوي وشح    

مدةلمر و لغفوويح ةوسيت ن وسيمفوويح ةوهيوسيمذفو

وا و ويلذةذ ذنذسذف يلرط فيوه هويلظيوف،ومجبوعلذى

وا و وتذنذمذ  و  وشذ ذحذ ذ ، ودذجذ ه دؤد وخ  فويلء ن ف

ي ندف نفويلش حنفويلديومش  ه ولح   واثحدتو ءذحذفو

يلش بولرط هوودمسةهو ة وشحيو  واسنهووا ثيو

وا و ونذ ذلذم وألنذ ذ  ويلذءذ ذنذ ذف   ونءد  ودلنهويلنرحوهذر

وويلسذنذ تذ  و ذ دذتو ذ   ذفو ويلذ ذ لذم و ذ  يلة  وق 

”وووت   وي عثحود   ويحن ن ويلء ن فويلمح مفوو ذ 

و لذك،ووةةوح يوغحيو  ويل  سو د يفوشروتي و ذ ذ 

و ذرينذنذنو ق حويلمش س ر و  يخث ود  ولريوتذنذ ذ 

وو ذ و دد لقو  لة  ويلمسدشي وودءرميويلءذ ذ  ذق

ودذؤد ودلذىو   ومدمونشيهوود يعدهو  يم فو غلرطذف

 دشرمهويلسم فوويلء ن فوويل  ن ةة:

 

مالاياون جاناياهتت اال اتا اا   942قيمتها تتجاوز 
 بأغلى شجر  كريسماس في العالمتت  

و ذ لذةذيمسذمذ س،و وي حذدذفذ ل تيوظ ويقديي و رع 
ودتذحذ نذنذ و وتذي ويلشذ ذنذية ويلذفذ ذ دق ق  تودديسةواحذ 
 دزمن وشجيةويلمنثدو تد ح لويلمريط ن و ذدذةذلذفذفو

 لنر ودو س،وا و  وم  سو ذب ذثذيوو49وآللتودلىو
و صذي ووحذينويلذفذ ذ قوو٠15  و  لنر وج نه

ويإلتذحذ نذنذفو و ذي ذلذف و ذ مذ ذف يل  وم نو  ل ذي و ذ 
ويأللذمذ سو و ذ   دزمن وشجيةويلةذيمسذمذ سو ذ ذ ذن
ووونذ ذتوتذيو ويألحج سويلةيممفوويلمجرهيي ،
وعذ ذ آلذيو و ذبحذ  وو لذك ويلذزويس،   خ ويتذدذ ذحذ ل
ودذزمذنذ و ومذ ذدذصذي وولذم يلج  ويلديومدح   ويلذفذ ذ ق
و ذ و و ذ أللذمذ سوتذ ذط يلشجيةو  وقح ودديسةويلف  ق
ويلذ ذث ذ  و واشذ ذي جيىويتدا يحو جرهيي و ذ 
يلدج سمفويل  لمنف،وا يزه و"  سدننه"وو"ت  و لنفو
وونذنو و ذمذ  ان وآس لز"وو"ش نن "وو" رلذغذ س "،
  لشجيةواح وا ثيوانريعويلشر ر وثم  وتيويلرقذتو
وثذثثذفو ودذ ذ ذنذ  ويلذ ذحذ عذف يلء لي،وويلديودسد م 
واشذةذ  و وإلخذيي  يأل   دوتيودند ج  وودصذ ذنذ ذ ذ ،
وو ذذنذذ ويلذذءذذمذذ ح،و ولذذلذذ ذذ ووس، ويلذذريقذذن دذذ ذذ  ذذق

 وزج ج  ويل  رس،وويل  ردة
 
 

” المسيحيون ب لسطين يحت لون بعود  جزء مان
 لبيت لحم” مزود المسيح

يحدف ويلمسنءنر وتىوتلس ن و رآلرلووعذي وو
ويلذ ىو ويلذمذزود و ذ  ق  فواثيمفوخشحنف،وهىوجز 
و ذ ذنذ و ول وتنهويلسن ويلمسناوتىويل  سولذنذءذدذفذلذري
وي ثذيىوولذدذ ذنذيو ويلذجذز  وهذ ي و ذن يلمنثدوستمنذ 
وي و و ذ ذ  شجيةويلمنثدويحدف  و   يويلء ثويلجذلذ 
دسلمو  نسفو نتولءم،وه يويألتحرعوجز يوآلغذنذييو
وتذ نذدذ و   و زودوخشحىو   و ءفرظ وتىو ذ ذنذسذف

   سم و  جرسىوتىوسو  ة
و ذدذيينذنذمو و ذمذزوجذف ويحدف ويلمسنءنر و صلري 
ويألمذذ د و و ذيوحذذ نذنذف، ودذغذلذذفويألجذري  دنذجذنذلذنذذف،
وقذ ذ ذفو وخشذرع، وتذى  يترعف،وويليؤوسو  ةسف
آلغنيةوعزز ويإلمم  وتيويل لر ،وع د واخنذًييو

وعذلذنذ ذ وو41٢٢   و ويلذدذيوولذ  ع ً  ودلىويألس ،
تيو”ويلم ود“يلسن ويلمسناوحنثو  اوعي وق  فو

ويلذمذ ذ ،و   نسفويل  مسفو  ديم  ويلمج وسةولةذ ذنذسذف
   ودن  ةوشجيةويلمنثدوتيو ن ي ويلمزودو م م فو
ويلذذمذنذذثدو ويحذدذذفذ   واعذنذذ د و ذذحذ   ودمذ ينذذ  وس، سيح
ويشذدذنذف،و يلمجن ة،و ءضرسوس نسويلرزسي و ءذمذ 

و شذجذيةو“و مثثوع ويلي نسو ءمردوعح س،وق  ث:
وينذحذثذقو ويلذدذي يلمنثدود  يول  ويلةثني،وه هويلشجية
ووعذنذ و وويلذحذشذي،     ونحنويلمءحفووتذ  ولذلذ ذ لذم

،ووت  ولذمذ و”يلمنثدوعن ووط يولش ح  و ة و ةرن ده
ويلذجذز و نشيدهوو  لفويألنح  ويلفذلذسذ ذنذ ذنذفةةينذدذ ذ 
وتذيو وسو ذ  ودلذى ويلذمذسذنذا ويلسذنذ  يلاشحيو  و   
ويلذ ذ سو و ذ ذيمذي  ودذحذيع وعذ ذ  ذ  يل ي ويلسذ  ذن،
ويألول،و وثذنذردوس ويلذحذ  ذ  يل  مسوترتيونذرسودلذى
وطذريلو و ذ جذرس ، و ذ سمذ  وظلتوتيو  نسفوت ند 
دلكويلس ري ،وحدىوقيسويلح   وتينسذنذسودعذ ددذ ذ و
ودذةذ و ولذم وولذةذ ذ ذ  دلىو رط   ويألولو   مفو ذ ذه،
وجذز و و ذجذيد وولذةذ  ويلذمذ ود، يل   فويلة  لفو ذ 
و ذنذتو آلغنيو    ويلج ميو  ل  يوي وس نسو ذلذ مذف
وتذنذدذمو ودنذه ويتذحذرع لءموان ر وتلم  ،واعل وقحذ 

و ذ و دع دةوجز و  ويلم ودويل  وول وتنهويلذمذسذنذا
ووي و دم  لن ودلىو  نسفويلم  ،وخثلويألم حويلم حذلذف
وعذحذ سودلذىو  لكوج  و   وزم سةويلي نسو ذءذمذرد
ودعذ دةو وتذينسذنذس، دم  لن ،ووطلحهو  وق يتفويلح  ذ 
و ذ س و وتذيو ذ ذنذسذف ويلذمذرجذرد ويلذاذشذحذي يلذمذ ود

وا و”وويل  سي ويلةحيى“و  جرس و وو  ذي يإلم  لذنذف
ويلذمذ ودو ودعذ دة يلفةيةويألولىو  نتوددمءرسوحذرل
ودعذ دةو وقذيس ويلذحذ  ذ   ؤقد ودلىو  نسفويلم  ،ود وا 

 جز و  هولنح ىوتن  و شة ودي مو
 

دير االنبا شنود  باستراليا يشكر رجاا  اططا ااء 
 لإلجراءات اال ترازية لحماية الدير من الحرائق
وس ذنذسو وشذ ذردة وي نذحذ  ووس ذنذسودمذي وسهذحذ   ق ح

ويتذدذييلذنذ و وتذى يلمدرح م و ر مفوننروت وثووملذز

ولذيجذ لوو4١آلح جويلنرحوي ث ن و ويلشذةذي نرتمحذي،

يإلطف  ويل م وق  ريو  م وي جيي ي وي حدذييزمذفو

لءم مفويل ميو  وشيوحيي قويلغ    وتىوظ وح لفو

وتذ ذرطو ووقذلذف ويلذءذييسة يلجف فوويسدف عودسج  

وسجذ لو وعذمذ  يأل   سويلدىودميو   ويلر مفو,وتذ ذ 

ويحذييقو وتذى ويلذنذرح يإلطف  ومرحوي سوحدىوآلح ج

و ذ لذمذحذ نذىو يألحييشوويلءش  اويلج تفويلمءذنذ ذف

ويلشذةذيو ويلذ مذي وقذ ح و ذمذ  و ويلذ مذي وحذرل يلم دشذية

ولذيجذ لو للجنيي ويل م وق  ريويلذرجذحذ  ويلذغذ ي ذنذف

ودصذذ سعو ويلذذدذذى ويإلطذذفذذ   وقذذري  ً وويمضذذ  يإلطذذفذذ  

وتذ وثوومذلذزو ونذنذر يلءيي قويلم دشيةوتىوو مذدذى

ووطذ لذبو و, ويلسذ  ذ ذف و رم زمثن وعلىو  يسويألم ح

واجذ و ويلصذلذري و ذ  و ذيتذن يليهح  و  ويلجذمذنذن

 وت رطويأل   س

 

الاابااابااا تااواضااروس لاالااكاااردياانااا  فااراشاايااسااكااو 
مونتينجرو: الاكاناياساة اكرثاوذكساياة تاجاماعاهاا 

 وعالقات طيبة بالرئيس السيسي

زيسووت و  ويلة نسفويلة ثرلنةنفوتيويم  لن وعلذىووو
ساتهويلة سدم  لوتييشنسةرو رندن جيوو  سدمذ ذ لو
ويإلمذ ذ لذنذفو جزميةوآل لنفو،عم ةو  م فواجيمچ دذر
ويلذمذيقسذنذفو تنيو  لرجنيووتنيمدرو،ويلذةذ دذ سي ذنذف
و ذ لذمذ ذيو ويتذدذ ذحذ لذ ذم يلةحيىو  ل ح تنفةوو   وتذي
و ذ  ذ و ودذرينذيوسويلذثذ نذي ويلذحذ  ذ  يلح  ر ،وق يتذف
وتذيو ووسد و ذمذ  ويلذةذييزة، يإلتة  سمفوو ذ ذيمذي 
وعذلذىو ويلذلذ ذ   يلحري فوننرزةووحينوق يتدهوخثل
ولذ ذمو و ذؤ ذ ي ووحضذ سدذ ذ ، د  ممونح ةوحرلو صي
ونذ ذيو علىوا ويلمصيمن وم نشر و   و  ل ي و ذ 
ووي عذدذ يل،و ويلذ ذ و  يل ن و  وج ل  ونةدذسذبو ذ ذه
وثذمو  رنء و:"ون يويل ن ومجي وتيو جي وويحذ 
ومذ هو م  سمودلىوقسمن ووتيوه يومشحهوشاص وميتن
وا و للصثةوت بخ و  هوسوجويل ح دةةو"و ش ديوعلذى
وي ذدذ  و ذ و ويألسثذر و سذنذف ويلذمذصذيمذف يلة نسذف
وودذجذمذ ذ ذ و وي   يل  مسو  س يقسويليترلوحدى
ويلسذنذسذيو ويلذفذدذ ج و ذ لذي ذنذسوعذحذ  عثق  وطنذحذف
ويألزهذيو ويلءةر فوويلحيلم  ويلمصي وو ؤتسذف

 يلشيمفة"و
 

البابا فرانسيس يشجب ال جو  الاماتانااماياة بايان 
 ال قراء واكغنياء

ويألحذ و شجبو    ويلف دنة  ويلح   وتذيينسذنذسويلذنذرح
ويلذفذ ذيي وو41 و ذنذ  ويلذمذدذ ذ  ذنذف ويلذفذجذرة نرتذمذحذي،

ووقذ لو ويألغ ن  ،وويلديوددسنو جمننوانء  ويلذ ذ لذم
وتذذي"و و ذذي و"دمذذه و  ذذي وشذذحذذةذذف وحسذذحذذمذذ  يلذذحذذ  ذذ ،
ويلذ ذ مذسوتذ نذتو و سذ حذف ودذجذمذن وتذي يأل يمةذنذف،
وعذلذىو ذ ذ نذ ةو   يتحي واقنمو   فودل   ويلضذر 
ومذ ذلذ ذر و ويلذ ذ سو  يلف يي ،ودنهو  ويلمذؤتذفوا 
ويلذثذيمذفو  شب وتجرةويل خ ويلمدس فووجشنويألقلنذف
يل  ومف قمو   ن ةويلف يي وو   ويلح   وتيينسنسوقذ و
وهذري ذاو وعذلذى ومذ ذنذشذر  ج  و  وي هدم حو مذ 

 يلمجدمنواولرمفولسن تدهويلح   ومفة
 

البااباا تاواضاروس ياماتاتام ماثتامار  الاماثالاياة 
 الجنسية: الوقايةتت التعافي 

و،و ش س ويلح   ودرينيوسويلث ني،و    ويإلتة  سمف
ويلذمذؤدذمذيو   يمي ويلةييزةويلميقسنف،وا س،وتذي
ووو يلا  سوعشيوللج فويلمجم نفوللصءفويل فذسذنذف

و ذ س و و ذحذنذتوتذ    ة تءفويإلد   و،وويل  واقنذم
للمؤدميي و  لا  طحف،وويل  ونذ قذاو ذرنذرًعذ و
ويلذدذ ذ تذيو وةة ويلذرقذ مذف ويلذجذ ذسذنذف:    ري و"يلمثلنذف
و ذ ذ و واَخذدَذد ذم  ويلذدذي و ذءذ نذيدذه وتذي ودء ثويلح   
و ذ ذيسو يلمؤدميو  ويإلآلء جويألولو  وستذ لذف
ونذ ذ مذفو يألولى،و  ً يو  وي مفويلث لثفوعشيةووحدذى
وحذنذ ةو و ذرنذرع وخذثلذه و ذ  وودذ ذ ول يإلآلء ج،
وعذذ ذذبو وقذذ يتذذدذذه وواجذذ   وويلذذ ذذ يتذذف، يلذذ ذذ ذذ سة

 يلمء نيةوعلىواتئلفويلمش س ن و
ش س وتيويلمؤدميويل  وي د ولثثثفوام حو  وم ذ س و

وو1٢٢ ووقذ ذ ًعذ وو9٠شاص،وممذثذلذر  دمذحذ سشذنذف

وويلذاذ يحو سعرمً و  لةييزةويلميقسنف،ووهمويلذةذ ذ ذف

ويلا د   ويلمسئرلر وع وخ  فويلصءفويل فسذنذفو

ويألنذحذ و وو ذ   و ذإمذحذ سشذنذ دذ ذم ويإلد ذ   وو ة تذءذف

 نا  ن ويألت فويل  حولة   سوق  عوح ي قويلذ ذحذفو

ووو ويلذ ذفذسذنذف، ولذلذصذءذف و  يسويللج فويلمجذمذ ذنذف

وي تذدذدذ حذنذفو  ة تءفويإلد   و،وق وال ىويلمء نية

للمؤدميويل  وح نيوتنهوامًض ونن تفويألنح ومرتذفو

ووعذ دو ات فوج ر يويلر م  ويلمدء ةويأل يمةنف،

وعذث و و ذجذ ل وتذي   ويأل  دممنن ويلمداصصذنذ 

 ويلمثلنفويلج سنف

 
أكبر ثالث كنائس تاقارأ أجاراساهاا فاي ناياناو  

 العراقية بعد لعاد  لعمارها
يحدف و سنءنرو ء تظفونن رىويل ييقنف،ويلذجذمذ ذفو

،و إع دةودعم سوثثثو    سو,وقيعتواجييسو٠1
ويلذ ذرشو يلة   سويلثثثوتيوقض  ويلءم يننفوو ل ة
وينذدذ ذ  و و يطلهو   ويلصح جويلح  يوحنذثودذزي ذ 
عملنفودع دةويإلعم سو نوعردةويلمئ  و  ويل ري  و
وودعذ دةو وويلذ ذجذية ويلذ ذزوج وسحذلذف يلمسنءنفو ذ 
يأل  وويأل   ولم  ط  موتيوت  ونذنذ ذرحذر ذءذسذبو
وعذمذ دو و  لفويألنح  ويأللم ننفودو واوق لويلمذ ذيي 
ح  ،و  و  نسفويل  هية،وا حيو    سوت  ونن رىو
و ذ ذنذسذفو وهذي واجذييتذ ذ  د ويلة   سويلديوقذيعذت
يل  هيةوو  نسفو  سوشم ر وو  نسفويل  سي و   و
و ذرلذدذ ذ و ا ودمويعم سه و  وقح و  ظم  واجذ ذحذنذف
ودذ ذمذنذفو وو ذحذ لذة وي دذءذ دمذف   لد  و و نويلءةر ف
ويألقلنمويلديوخصصتو ح لةوإلعم سوه هويلةذ ذ  ذس
وا و ويلذ ذ سي  ومضنفوع  ويمشرو  يي و ذ ذنذسذف
ويلذحذ ذجذفو عردةويلءن ةول  هويلة   ذسويلذثذثثواعذ د
ويلسيوسوتيونفرسويلمةر ويلمسنءيويل  ومس ىو
ولذلذ ذنذاو ويأل ذ  وودعذ دة يلىوزسعويلءبوويلسذثح
 سثحوديخ و رط  مويألحونن رىوتيوعييقو ذرحذ و

 خ ليو  ويلءيو وويإلسه  ة
 ووووو

البابا تواضروس: تدشين الكنياساة يامار باثاالث 
 محطات  الر مة واالستجابة وال رح 

و ذذ  ذذ و ويلذذثذذ نذذي ودذذرينذذيوس ويلذذحذذ  ذذ  وقذذ يتذذف دشذذ 

ويلسذحذتو و ذ ذز ذفو٠2يإلتة  سمف،ويلنذرح و ذ ذنذسذف ،

و ذثذثثو يل ا ،وواش سودلىوا ود شن ويلة نسفوممذي

ويألولذىو  ء   ووق لويلح   ودرينيوس:"يلمء ف

ومذةذر و ويلصذلذري وويلذمذيد ونصذلذى  نيم لنسذر "

 نيم لنسر ةةوم س ويسحمو   لبويليحمفو  وس،و

ويلذمذ  ذاو ونذيشذم ويلمء فويلث ننفوي تدج  فوع   ذ 

وتذ ذط،و و صذلذحذ   ونذيشذمذه و ذ    و وزمتو نذيو 

وخذ  ذ  و ذثذنذيةو ولذ ذ  ون رلود ويلم  اوه يوتن ذ ح

وومذجذ ذ و وتنس ع ن وا وم  يوحن د  ووم  يوقلر   

وونذ ذنذاوتذنذيةو و ذ لذفذضذ  ذ  نن د  وآل تنفوونمدلذئ

يلةم لوويلميدووقد  ومةر و لمفو"آ ن "واىوم س و

ويلذمذ  ذاو وا ذ ح يتدجبوويج  و  و يةون فوتذنذ ذ 

ووانذ فو ومذ س ةة ون لبويلصلري ودسدجنبول ذ 

و"يلذفذيج"و ويلذثذ لذثذف يلح   ودرينيوس،وا ويلمءذ ذف

ويلذثذثثو وونذيشذم ويلذمذنذيو  يلدىونصبوتن  وزمت

و ذ و و سذا وويألتذ قذفذف سشر   وومح اويلذمذ ذ سنذف

وومذةذر و ويلذمذزي ذنذي يلم  او نوق نوآللذري و ذ 

و وونسذذحذذا و  ونذذ ذذلذذ  واى و"هذذلذذنذذلذذلذذرمذذ " و يلذذمذذيد

ود  نو:"ه هوهىو ييح ود شن ويلة نسفوويلد شنذ و

و ذثذ و و ذلذ ذ  ويلذةذ ذنذسذف وعذمذي وتذى وويحذ ة مدمو ية

ووامذ ذرنذ  و ودشذ ذت و ذلذ ذ  يلم مردمفووويألم رنذ  

يلم مردمفودش تووآخيوشي ودش  وام رنفويلشيقنفو

يلدىونسمن  وام رنفو"يلح ن ر ييطرس"و)اىون  طو

 يلة (ويلدىو   وحض ويأل 

 

البابا تواضروس : نصلى من قالاوباناا مان أجا  
 لبنان

و ذ  ذ و ودذرينذيوسويلذثذ نذى، ويلذحذ  ذ  وقذ يتذف يتد ح 
وظذ ذيو يإلتة  سمفوو  يمي ويلةييزةويلمذيقسذنذف،
يلنرحويألس    ،ويل  درسوم تيوعلرى،وتفنيو صيو
يلج م وتىولح   ،وو لكو  لم يويلذحذ  ذرىو ذ لذ ذ هذيةو
و ذمذ ذ تذحذفو دبدىوزم سةوعلرى،و غي ويلذدذ ذ سف،
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توليه منصبه الجديد سفيًرا لمصر فى لبنان  أكداد 
قداسة البنبن، خالل الزينرة: "نصل من قلوبنن مان 
كجل لبنن ، أنرجو ك  نسمع كخبنرا طيبة عن هااا 

 البلد المحبوب لقلوبنن"
  

ل رر ل ل رر ز  ل  رر يرر  ليرر ررتررى لهجرر ررنرر ا وزيرر ا
 هالنتخ ب  لهجب جم ني لهألجم ني 

فنزت المحنمية كميرة محمد على، األلامانناياة مان 

كصاال مصاارى، فااى اناالاالاانباانت الااباارلااماان  

األلمننىوهنأت السفيرة نبيلة مكرم، أزيارة الادألاة 

للهجرة أشؤأ  المصريين بنللنرج، الاماحانماياة، 

معربه عن سعندتهن لمن حققلاه الاماحانماياة ال انباة 

أاللى تعد أاحادة مان كبانانج الاجايال الا انناى مان 

المصريين المهنجرين إلى كلاماننايان، ماؤدادة دعا  

الوزارة الكنمل لهن دصوت مصرى أعربى ماها  

داخل البرلمن  األلمننى، الاى يامالانز بانلالاعاددياة 

أاللنوع الفكرى أننفست كمايارة زمايالالاهان دانر  

فنجنكنالات،   الى، على رئنسة الكللة خلفًن لـ سنرة

للصبح كأل ننئبة من المنطقة العربية تلركس دللاة 

نينبية فى البرلمن  األلمننى أألدت كمايارة ماحاماد 

ألب  0891على، فى هانماباورج باألاماننايان عانم 

مصرى من بورسعيد أكم كلمانناياة، أتاعايا  ماناا 

كعوام طويلة فى مدينة كألدنبورج بوالية سكسونين 

السفلى أتعمل محنمية، أدخلت البرلمن  األلمنناى 

عن حزب الاياسانر، أمالاحادماة بانسا   7102عنم 

الكللة الابارلامانناياة لالاحازب عان شاؤأ  حامانياة 

  الحيوا 

 

 لهجب ب :لهجمحب لهجحقيقي لاللي تملب جلونلأولهجنتس

شااهااد قااداسااة الااباانباان تااواااارأس الاا اانناا ، باانباان  

اإلسااكااناادريااة بااطاارياارق الااكاارازة الااماارقساايااة، 

، حفل تلرج الدفعة الاراباعاة لالاماعاهاد 01الجمعة

المسكون  لل رق األأسط، أالاي كقي  ف  الاماقار 

البنبوي بنلقنهرة.   أكلقى البنبن دلماة فا  الاحافال، 

كدد فيهن على قيمة المحبة الحقاياقاياة الانانباعاة مان 

القلب دأ  النظر إلى اللو  كأ الجنس فنحن كأالد 

هللا على اخلالفنتنن، أكننن يجب ك  نهل  بانلاكاناياساة 

أنعرف جاأرهن أتنريلهن أطقسهن أنهل  ب اقانفاة 

الحوار فيمن بيننن على ك  تحردنن ف  دل هااا قاوة 

الصالة فه  الل  تحرق اليد الل  تاحارق الاعانلا .   

أكلقى عدد من كسنتاة أخريج  الاماعاهاد دالامانت 

مننسبة كمننج الحفل، أف  الللنم قدم قاداساة الابانبان 

شهندات تقدير لللرياجايان أدرأع لانايانفاة األنابان 

يوليوس األسقف الاعانم لاكانانئاس مصار الاقادياماة 

 أكسقفية اللدمنت أألسنتاة المعهد.

 

لجرلرحريروهنرر  ل"  لهفررترئر للحربريرترر  ليرنرلرت هآلثر " 
هجمقدس لويم ثيللآج  ل   ي لقديم ..لهجنرتر نر :ل

ل ل ررلرر  لول261هجررنررعررو" صررترردوقرر ..لل11يررمررعرر ال
 و ير وه لألبربر  لل1و  طف لوزي ى:لوجدن ل

لهفرترئر للل1122أسد..لوهجوزه"اليختتمل بإ رنن
 جديدل  لديسمب ل

كعلن الددلور خنلد العننن  أزير اآلمنر،   السابات 

، ف  مؤتمر صحف  عنلم ، حضره كد ر مان 72

سافاياارا لادأل عاربايااة أكجانااباياة فا  مصاار  01

أعنئالته  ألفيف من ال لصينت العنمة أكعضنج 

مجلس النواب، أالفنننيين من بينه  النجمة يسارا، 

بنإلانفة إل  عدد ال  من الصاحاف أأدانالت 

األنبنج أاللليفزيوننت الاماحالاياة أالاعانلاماياة، عان 

د ف جديد بمنطقة سقنرة األمرية أالل  قنمت باه 

بع ة كمرية مصرية بارئانساة الاددالاور مصاطافا  

أزيري األمين العنم للمجلس األعلى لآلمنر، كمنانج 

كعمنلهن بجبننة الحيواننت بجوار المكان  الااي تا  

الك ف به من قبل خالل العنم المنا  عن مقنبار 

لكبنر رجنل الدألة بنإلانفة إل  جابانناة لالاقاطاط 

أالحيواننت أالطيور الاماقادساة أداالاف الاكا اف 

الكبير لمقبرة "أاح ت " الجامايالاة الالا  كشاند باه 

العنل  كجمع أكأاح أزير اآلمنر، ك  د ف الياوم 

تم نال مان الاقاطاط  21يض  مجموعة المة من 

الملللفة األحجنم أاألشكنل مصنوعة من الل اب 

صندأقن خ بايان باأةاطاياة مازياناة  71أالبرأنز أ

بكلنبنت هيرأةليفية بداخلهن ماومايانأات لاقاطاط، 

أتمنميل من الل ب لحيواننت ملللفة منهن النماس 

أالعجل كبيس أتمنسيح صغيرة الحجا  باهان باقانيان 

تمنسيح ماحاناطاة ألانلاه كناوباياس، أماومايانتايان 

لحيوا  النمس، بنإلانفة إل  الع ور عل  جعرا  

دبير الحج  مصنوع من الحجر، أجعنرين كخرى 

صغيرة مصنوعة من الل ب أالاحاجار الارمالا  

عليهن مننظر آلهة أتم نل من الل ب مميز ال كل 

لطنئر كبو منجل أمجماوعاة كخاري مان تامانمايال 

تم نل مان الابارأناز  22آللهة مصرية قديمة منهن 

تمنميل خ بية لنله بالانح ساودار  6لنله كأزير أ

تم نال لآللهة سلمت مصنوعة من الافايانناس  00أ

أالل ب أدالف تم نل جميل من الل اب لاآللاهاة 

نيت أكانف الددلور خنلد الاعاناننا ، ك  الاباعا اة 

ع رت كيضن عل  تنبوتين صغيريان مان الاحاجار 

الجيري للقطة بنسلت، أدالف لوحة حجرية عليهن 

االس  الحورى للملف بسمنتيف األأل مان األسارة 

، أصندأق خ ب  صغيار عالاياه باقانيان قانانع 76

ماهب أتم نلين من الل ب لسيدتايان دال ماناهامان 

بركس الكوبرا بنإلانفة إلى الاعادياد مان تامانمايال 

الكوبرا أ إفريز من الل ب يم ل حينت الاكاوبارا 

أتمنئ  أركس طنئر كباو ماناجال، أ نانأأس مان 

الل ب الملو  بغطنج مزين بلم نل صغير للصقر 

تمنميل للصقر حورس أماجاماوعاة مان  2سوبد أ

اللمنئ  ملللفة األشكنل أاألحاجانم باعاضاهان عا ار 

عليه داخل لفنئف من الكلن  أ تمنميل كأشنبلى من 

الفيننس أمجموعة من البطنقنت من أرق البردي 

عليهان رساومانت لاآللاهاة تانأرت، أالاعادياد مان 

األقنعة الل بية أالطينية الملاوناة أعاماود الاجاد، 

أمسند راس خ ب  أكدد الددلور خنلاد الاعانانناى، 

كنه سايالا  اإلعاال  عان د اف جادياد فاى شاهار 

بندلا انف  7108ديسمبر المقبل، حلى تللل  سنة 

جديد من جننبه كأاح الددلور مصطف  أزيري، 

ك  كه  من يمياز د اف الاياوم هاو الاعا اور عالا  

خمسة مومينأات لقطط االاماة أالالا  رجاحات 

الدراسنت األألية ك  تكو  ألشبنل كسود صاغايارة 

حيث ك  نلنئج األشعة السينية أالدراسنت العلماياة 

المبدئية الل  كجريت عل  امنين ماناهامان عالا  ياد 

الددلورة سليمة إدرام، أالددلاور ريالا انرد رياج 

المللصصين ف  مومينأات الاحاياوانانت، امابالات 

% إناهامان ماومايانتايان ألشابانل كساود  81بنسبة 

صغيرة تبلغ من العمر حوال  ممننية كشهر، أذلف 

طبقن ألشكنل أكطوال أكحجانم الاعاظانم الالانصاة 

بهمن، مؤددا عل  ك  مزيدًا مان الادراسانت سايالا  

تنفياهن خاالل األسانباياع الاقاندماة لالالاأداد باناساباة 

% من النلنئج المبدئية دمن سلملد الادراسانت 011

لل مل بنق  المومينأات لللأدد من جنسهن أمان إذا 

دننت تلص قطط المة كأ قطط برية كأ كشبانل 

كساود صاغايارة أكداد "أزياري" كناه إذا امابالات 

الدراسنت ك  هاه المومينأات تلص كشبنل كساود 

صغيرة سلكو  هاه ه  المارة األألا  الالا  يالا  

الع ور فيهن عل  مومينأات ألشبنل كساود، حاياث 

  ت  من قبل ادل نف هيندل عظمية فقط ألسود

                                                             

لورر ر  ل ق  لحئب لهج ليبلهجتيلحمل  لهجبر بر 
  يله تت حل كتب لجوجوس

ظااهاار قااداسااة الااباانباان تااواااارأس الاا ااننااى، باانباان 
اإلسكندرية باطاريارق الاكارازة الامارقساياة، فا  
افللنح مكلبة لوجوس بدير األنبان بايا اوي باوادي 
النطرأ  يحمل قطعة من خ بة الصليب المقدس، 
بحضور عدد من كسنقفة الكناياساة، عالاى هانما  

سيمننر المجمع الاماقادس أيارجاع تانريا  قاطاعاة 
خ ب الصليب المقدس الل  كهداهن الملنيح األنابان 
مرقس مطرا  منرسيلين أطولو  للملناياح قاداساة 
البنبن شنوده ال نلث، إلى مئنت السنين. قانل نايانفاة 
األنبن مرقس آنااق قطعة خ ب الصليب الاماقادس 
فقد نقلهن الكنبلن البحنر "ُمالالاياو تاريانازا " إلاى 
فينسين، حيث دننت أديعة لدى عنئلة نبيلة، سلملهن 

إلى حوزة الاباطاريارق  0102كبريل عنم  78ف  
كنطوا  بونلنرأف  بطريرق فينسين، أمن ما  آلات 

م إلاى الاكانرديانانل جانق 0929يونيو سنة  2ف  
م  انلقلت باعاد ذلاف  111مونيكو بطريرق فينسين 

إلى الكنرديننل جن  بيلر بطريرق فيناسايان كيًضان، 
فا   0807كباريال عانم  71إلى ك  كصبحت ف  

حوزة البطريف بيرأنلون  كسقف )جيراس( الااي 
كعطنهن للباطاريارق اإلساباننا  )جاوزياف مانري 
جنرسين الجريرا( كساقاف )فانلاناس( فا  إساباننايان 
أيضيف األنبن مرقس "أنظًرا لالارأاباط الاوماياقاة 
بين  أبينه فقد قنم هاا األخير بإهدائاهان إلا ٍٍ      

أهن كنن كهديهن بادأري  0821كدلوبر عنم  02ف  
إلى دمينط، أمن م  إلى البنبن شنودة أافللح قداساة 
البنبن تواارأس ال نن  ماكالاباة مارداز لاوجاوس 
بدير األنابان بايا اوي باماناطاقاة أادي الاناطارأ ، 
بحضور عدد من كسنقفة المجمع الاماقادس، الاايان 
يحضرأ  سيمننر المجمع المقدس.. أكجرى البنبن 
تواارأس جولة داخل المكلبة اللا  تضا  قانعاة 

شالاصان،  011االجلمنعنت الرئيسية، الل  تسع لـ
بنإلانفة إلى الممر الملحفا  الااي يضا  باعا  
األيقوننت أالمقلنينت اللنصة بنلبنبن شنودة ال نلث 
أتض  المكلبة كيضن قنعة الكلنب الاماقادس ياوجاد 
بهن بعد مقلنينت أكعمانل الاراحال الابانبان شاناودة، 
باجانناب قانعاة الامالااحاف، أقاانعاة الااالهاوتاياانت، 
المعنرف العنمة، الاماكالابانت الامالاحارداة، قانعاة 
اللنري ، أقانعاة الصالاياب الاماقادس أقادم الابانبان 
تواارأس شرحن أافين عن ماكاونانت الاماكالاباة، 
بنإلانفة إلى الوسنئل الملنحة لالسللدام من قابال 
زأار المكلبة أقانل الابانبان تاوااارأس: إ  هااه 
المكلبة نأمل ك  تكو  كدبر مكلبة قبطية ف  العنلا  
أه  مسئوليلنن دلنن دآبنج مطنرنة أآبانج كسانقافاة، 
أكن أت بلصمي  خنص أال كل اللنرج  لهن كخا 
المعمنر الموجود ف  زمن السيد المسيح الياوناننا  
الرأمنن  أزينت المكلبة بنألعمادة الاعانلاياة الالا  
تعبر عن العظمة أعظمة الاماعارفاة ما ال ماعانباد 
الكرنف أم ل اليونننية القديمة، أصممهان أنافااهان 
مهندسو  مصارياو  أكاانف ك  الاماكالاباة بادك 

م بعد من اخلنر الالاصامايا  7102إن نؤهن ف  عنم 
المننسب أبعد عمل بع  اللعديالت فياه، أبادكت 
تصااماا  أتااناافااا أكخااات مااجااهااودا ااالااماان جاادًا، 

 أكسست المكلبة للكو  مرجعن للحينة القبطية
 

هدىلن  لهللال:ليف صيللحكملقض ئ لبر جرمرسر وال
  لهإل"ثلجلمسيحييتلولنأ للأنليتملق يب لإصده"ل

 ق نونلهألحوه لهجئخ ي لجلمسيحييت
قضت الدائرة السنبعة بمحكمة كسرة حلوا ، يوم   

، بالاطاباياق  7108ناوفامابار  71االمنين الموافق 

المسنأاة بن الادر أاألن ى ب أ  توزيع الامايارا  

ف  دعوى كقانمالاهان الاماحانماياة هادى نصار هللا، 

المحنمية بنلمبندرة المصرية للحقوق ال لصياة.أ 

كقنمت الدعوى ب أ  توزيع اإلر  بنلمسنأاة بايان 

أ لقاد … الادور أاإلنن  طبقًن لل ريعة المسيحية 

اسلقبل الك ير من األسر الاماساياحاياة هااا الالابار 

بلرحنب أ كمل فى ك  يل  االعلداد بهاا الاحاكا  أ 

من سبقه فى هاا ال أ  تطبيقن لل ريعة المسيحية أ 

عمال بنلمندة ال نل ة للدسلور الالاى اعاطات الاحاق 

حول تافانصايال  للمسيحيين بنإلحلكنم إلى شريعله 

الااقااضاايااة تااحاادماات أطاانااى إلااى هاادى نصاار هللا 

المحنمياة أالاماسائاول الاقانناونا  لاوحادة الاعادالاة 

الجننئية بنلمبندرة المصرية لالاحاقاوق ال الاصاياة 

أاللى كقنمت الدعوى ،فقنلت : باعاد أفانة أالادى 

تقدمنن بطلب إلعالم الوراماة أ صادر بانلافاعال أ 

لكنه صدر طبقن لل ريعة االسالمية أ كنن أاشقنئاى 

مسيحيين ملحادى الامالاه ، فاقامات بارفاع دعاوى 

بااطااال  إلعااالم الااورامااة الصااندر فااى ديساامااباار 

، أ ت  رف  الدعوى فى الدرجاة األألاى  7109

أ تقدمت بطلب االسلئننف، أ صادر الاحاكا  فاى 

،أ دن  ماناطاوق الاحاكا  كأال  7108نوفمبر  71

الاى صدر فى كأل األمر  –بإبطنل إعالم الورامة 

لساناة  7282رقا    –طبقن لل ارياعاة اإلساالماياة 

أرامنت حلوا  كمنم الدائرة السنبعة حلوا   7109

،أمننين : توزيع اإلر  بين الورمة بنللاسانأى . أ 

سوف نلسل  من المحكمة الفالارة الاقاندماة صاورة 

من الحك  تلضمن حي ينت الحك  تافاصايالايان.... أ 

كانفت هدى نصار هللا قانئالاة : إلاى ك  يصادر 

قننو  خنص لألحوال ال لصية للمسيحايايان يالا  

االعلداد به ب كل كسنساى فاى الاماحاندا  فاياماكان 

لألسر المسيحية ك  تطنلب باحاقاهان فاى االعالاداد 

بنلمندة ال نل ة من الدسلور أنأمل ك  يالا  إصادار 

القننو  اللنص بنألحوال ال لصية للاماساياحايايان 

 قريبن 

 

ل أ رتر "لل7ق  لهجنعو"ل ل لسمك لن د"الطروجر ر 
 ووزن  لطتل يلهجسويس

ع ر صيندأ  عالاى ساماكاة "الاقاري الاحاوتا " 
النندر أالمهدد بنالنقراض ف  الساوياس، طاولاهان 

كملنر أتاز  طانًان تاقاريابًان أقارر  2يقدر بحوال  
الددلور خنلد السيد، رئيس هيئة ال رأة السماكاياة، 
أقف فلودة الصيد الل  حملت الساماكاة الاناندرة، 
عن العمل، بعد اصطيندهن من قبل طنقمهان خاالل 
عمله  ف  منطقة ركس خالاياج الساوياس أكأااح 
المهندس طنرق فلح ، مدير ال رأة السمكاياة فا  
السويس، ك  رئيس الهيئة كصادر قاراره السانباق 
لحين أرأد تقرير ماعاهاد عالاوم الاباحانر، أالااي 
يحدد من إذا دن  الصيندأ  تعمدأا صاياد الساماكاة 
كأ نصبوا شبنده  لهن كأ دن  صيدا عانراانأكفاند 
مصدر مسؤأل بقطنع الصيد ك  طانقا  الافالاوداة 
عند بنلقري الحوت  المعرأفاة لالاصايانديان بانسا  
"بهلول"، إلى رصيف مينانج السالالانناة الاقادياماة 
بنلسويس، أفور إنزال ساماكاة الاقاري الاكابايارة، 
تواصلت الجهنت المعنية مع معهد عالاوم الاباحانر 
لفحصهنأذدر المصدر كنه عقب فحص الساماكاة، 
خرجت من "السللننة" محملة علاى سايانرة ناقال 
أملجهة إلى سوق العبور، لبياعاهانأقانل الاددالاور 
كمجد شعبن ، كسلنذ مسنعد شعبة المصنيد باماعاهاد 
علوم البحنر، إنه بفحص السمكة تابايان كناهان مان 
فصيلة الاقاري الاحاوتا ، أماهاددة بانالناقاراض، 
أتحلنج إلى حمنية من الصيد، خنصة كنهن تاعايا  
ف  المينه النظيفة الالانلاياة مان الالالاو  أكاانف 
الددلور كمجد شعبن ، ف  تصارياح صاحافا ، ك  
الفحص كفند بأ  "القري الحوت " يامالاف كساناننًان 
دائرية صغيرة، أال تأدل األسمنق البحرية أإنامان 
تلغاى على الهنئمنت أالعوالق بفلح فمهن أساحاب 
دمية من المينه، فلجاري عامالاياة فالالارة لاهان مان 

كمالانر،  2ال وائب أاسلطرد ك  طاول الساماكاة 
أأزنهن طن أاحد تقريبًن، أجسدهن سلي  أل  تاكان 
ملحللة كأ ملعفنة أكشنر الاددالاورشاعابان  إلاى ك  
القري الحوت  يلرج من األعمنق، أيعي  قارب 
السنحل، م  يعود مرة كخرى، قنئاًل: "من المرجاح 
ك  تكو  سمكة القري الحوت  أقعت ف  ال ابانق 
  الل  ينصبهن الصيندأ  ليال أل  تسلطع اللرأج

                 
لهجركرتر ئرسل ل رلر  لهالحرمر   ون ل:لهض ءالهجلون

 جلتتديدلبإضط  دلهجمسيحييت
قنلت جمعية 

” عااااو  “ 
الفنتاياكانناياة 
إنااااااااااهاااااااااان 
سااالاااضااا ج 
دنانئاس مان 
أاشاااناااطااان 

إلى سيدن ، أمن مننيال إلى تورأنالاو، أع ارات 
المعنل  األمرية أالكنتدرائيانت بانلالاو  األحامار ، 
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 معلومات طبية غذائية
 الموضوع الثامن والثالثون

 الجهاز الهضم  
Digestive System 

 
بال شك غالبيه القراء يعرفون ان المواد الغذغئاةغيغك نغمغ غون  غ  

 Carbohydratesالننننننن نننوينننا  ثغغغالثغغغك فهغغغاةغغغ    غغغ  
 كغمغيغك الغذغئاء  Fatsوالندهنننينا   Proteinsوالبروتينننا  

 نوعه نمفا ت حسب العادات  نغقغالغيغط الغ غذغ    كغئا حسغب 
 بر دة ا  سخونك ال ذ .

(   االنزيمات الذهميك لذا انابيب خغاةغك لغمغوةغيغيغذغا الغ  1
الجذات ا  االعهاء المعينك     نخميف ع  الذر غونغات 
 الم  ليس لذا انابيب بغ  نلغ  الغ  نغيغام الغطر  غبغاشغرة 
 بطايك  هم ال عار حمى خر جه  غ  جسغم االنسغان نغمغم 

 ف   راح   معطدة:

   Mouth Functionاوال: وظائف الفم 
  -عنط دخول ال عار بمخميف أنواعه نمم عمييمي  ف  الفم: 

    قيار االسغنغان بغمغ غسغيغر   غ غ  المرحيك المي اني يك:  -1
 المواد الذطاةيك ال  ق ع ةذيرة جطا حمى يسذ  بيعذا.

  غ   غا غك جغطا اد انغذغا نغقغور بغط ميغ  المرحيك اليعابيك:  -2
 - ا ي : 

a.  اليعاب يقور بمييي  المواد الم  ونك بواس ك االسغنغان
 حمى انذا ن ون سذيك البيع.

b.  أ غيغيغيغس اليعاب يذهم المواد النشويك بواس ك انزيغم
Amylase  ا ا المواد البر نينيك  الط نيك لغيغس لغذغم

 جال ف  الفم ليذهم.  يسمغ غسغ  داةغمغا الغمغ نغ  فغ  
عمييك  هغ االكغ  الن للغك يغعغ غ  فغرةغك أكغبغر 
لعمييك ال    ال ا   باألسغنغان  كغئا نغيغيغيغ  الغمغواد 
الذطاةيك لم ون سذيك البيع  الش ء الغاغالغل الغذغار  غو 

 قيار ا ل عمييك  هم نمم ف  الفم ليمواد النشويك.

c.  سا ئ االك  بسرعك  و عغطر نغ غسغيغر الغمغواد     
اةيك جيطا بواس ك االسغنغان  قغيغك كغمغيغك الغيغعغاب ئالذ

ه المواد لم ون سذيك البغيغع  الشغ ء الغاغالغل ئلمييي   
 حر ان النشويات لبطايك  همذا ف  الفم.

 

   Stomach Functionثانيا: وظائف المعدة 

المعطة نقور بمواةيك     المواد الذطاةيك بغواسغ غك نغقغيغلغات 
  -عهالنذا  نقور المعطة بإفراز نالنه انزيمات: 

الئي يقور بذهم  ن سير الغمغواد :  Trypsinانزيم نريبسي   -1
 البر نينيك ال  احماض ا ينيك.

يسغاعغط عغيغى  ئي الغ:  Gastric Acidال ا ض الغمغعغطي  -2
 هم المواد البر نينيغك  ايغقغاض  هغم الغمغواد الغنغشغويغك  غ  

 المعطة.

    ن مغ  جغطام الغمغعغطة  غ  :  Mucusالمواد المخا يك  -3
 ال ا ض المعطي.

 

   Duodenal Functionثالثا: وظائف الثاني ع ر 

عنط  ةول العلامات الذطاةيك ال  الاان  عشر نقور الغمغرامة 
بغغإفغغراز الغغمغغادة اللغغفغغراء  الغغمغغ  نغغ غغمغغوي كغغمغغيغغك عغغالغغيغغك  غغ  

  غئة  Bilirubinبيليروبين    ال وليسمر ل  اليون االةفر 
   الم  نسم  بطايك  هم المواد الط نيك أل ل  غرة فغ  بغطايغك 
اال عاء الطقيقك.     البن رياس نلغ  الغعغلغامة عغ   غريغ  
انبوبك  شمركك  ع علامة المرامة لمل  ال  الاغانغ  عشغر   

  -   ن وي ثالث علامات: 
 لذهم المواد الط نيك.: Lipaseالبيز  -1

 لمواةيك  هم المواد النشويك.: Amylaseا يييس  -2

لذغهغم الغمغواد الغبغر نغيغنغيغك  حغا غض :  Trypsinنربسي   -3
 البن رياس قيوي ل مايك اال عاء    حا ض المعطة.

 Small Intestineرابننعننا : وظننائننف االقننعننا  النندقننيننقنن   
Function   

 ع بطايك اال عاء الطقيقك يبمطئ انمار  هغم الغمغواد الغنغشغويغك   
الغبغر نغيغنغيغك   بغطايغك  هغم الغمغواد الغط غنغيغك   نسغمغمغر  غغئه 
العلامات الذطاةيك ف  السير ف  اال عاء الطقيقك   الغمغ  يلغ  

ا مام ثم يبمطئ ا مغلغاه  غطة الغمغواد الغذغطاةغيغك  6 ولذا ال  
الساةيك   الم  نل  ال   راحيذا الذهميغك االخغيغرة فغمغمغ غول 
المواد النشويك ال  جيوكوز   يمغم ا غمغلغاةغذغا عغ    غربغ  
الشعيرات الط ويك ف   اال عاء   نئ ب ال  الغ غبغط الغطي يغقغور  
بمخزي  الفاةض    الجيوكوز ال  كاليجوي    يسغمغب بغ غمغيغك 
   الجيوكوز لمسير ف  الط مة الط ويك لمذئيه عم  الغخغاليغا   
كئا يقور ال بط بم طيط كميك ال ا ض اال ين    نغقغسغيغمغذغا الغ  
اقسا ذا المخميفك .  ال بط  و المسؤ ل ع  حم  الغفغيغمغا غيغنغات 
المئابك ف  الط نيات.     خلاةص الغ غبغط الغطفغاعغيغك الغذغا غك 
اب ال   نلفيك ال اير    السغمغيغات الغمغ  نلغ  الغ  الغط مة 

 الط ويك    اال عاء.
 

خاقسا: وظائف االقعنا  النينلنين ن  
Large Intestine Function   
 عظم االلياض  المواد الذيغر قغابغيغك 
ليذهم نل  ال  الملران الذيغيغ  
 الئي يقور با ملاه الماء ثغانغيغك 

 ،   كيما بغقغيغذ  غئةليط مة الط ويك
المواد الممبقيك لمطة ا ول كغيغمغا نغم 
زيادة ا ملاه الماء   غئا يغ غطد 
ن وي  المواد البرازيك لغيغونغمغذغا ا  

نشفانذا  الم  نئ ب ال  المسمقيم ثم خامج الجسغم. الغنغشغويغات 
أسرع  هما  ا ملاةذا ال انذا ن خئ حوال  ساعك  احطة ا ا 

سغاعغك ا غا  3-2البر نينات فان  همذا  ا ملاةذا ي خئ    
 ساعك. 6-4الط نيات فان  همذا  ا ملاةذا ي خئ    

 لئا ف نذا  عيو ك يجب اعمبام ا لو كان الشغخغص يغعغمغمغط فغ  
غئاةه عيى النشويات فقط فانك يشعر بغالغجغوع بسغرعغك.  لغذغئا 
  اس    سا ئ فاأل ل اخئ كغمغيغك الغ غعغار بغ غمغيغك ةغذغيغرة 
  م رمة ف نذا نسمذيك ا ال ب  ل  للك نوع    الم افظك لعغطر 
زيادة الوزن.   أ ا الش ء الس ء ف  للك ان اخغئ الغنغشغويغات 
بلومة  م رمة قط يؤدي ال  امنفاع  عطل الجيوكوز  خغاةغك 

 لملاب  الس ري لنقص كميات االنسولي  الممواجطة لطيذم.
 أ ا كارة اسمذالك المواد الط نيك فان لئلغك خغ غومة المنغفغاع 
 عطل ال وليسمر ل   هاعفات السيئغك الغ غاغيغرة  كغئا نغراكغم 
الش ور الفاةهك  نرسيبذا عيى بذض اعهاء الجسم  خغاةغك 

شنينطنا  عيى ال بط  ن وييذا ل بط ش م .  الغط غنغيغات نسغمغ  
لئلك ف رت الغ غاغيغر  غ  شغركغات و  Dietary Evilالتيذي  

 ةنعذ لم سي   نمجانذا لم ون قييغيغك الغطسغم ا  خغالغيغك  غنغك 
 للك ين ب  عي  االلبان    غنغمغجغانغذغا   كغئا بغعغض االنغواع 

 األخرى    الذئاء.
 ا ا ننا ل البر نينات ب ميات أكبر  النشغويغات بغ غمغيغات اقغ  
فئلك كوسييك إلنقاه الوزن الزاةط.  ا ا نقص البر نينات فغ  
ال عار  خاةك ف  اال اك  الفقيرة له ن ثغيغر سغ ء عغيغى نغمغو 

 Kwashiorkorاال فال  قط يؤدي لظذغوم  غرض الغ غوا  
  هاعفانه ال ايرة    ن ثيره عي  النمو الجسم    العغقغيغ    
نومر اال راض   ضموم العهالت   االنيميا   نعرضه لفغمغك 

 اال راض األخرى لنقص المناعك.
 

 د. فؤاد ج بطرس 
 قاجستير تيذي  نمو االطفال

لمل  إلى أكار    ألف  كغنغيغسغك، إلثغامة ا غمغمغار 
العالم حول اض ذاد المسي يي   أضافذ جمغعغيغك 

الغمغوعغيغك “ عون ال نيسك البغابغويغك فغ  بغيغان، إن 
 المعيو ات نعطّ جزًءا أساسيًا    عم   ؤسسغمغنغا 

 23الم  نواة     خالل   غانغبغذغا الغو غنغيغك ال غ
ننظيم أحطاث  ع شذغود لغيغ غنغيغسغك الغمغهغ غذغطة، 
 خمو ك بإضاءة باليون األحمر ل ناةس  ةر ح، 
اسمئكاًما لسفك د اء العطيط    الغمغسغيغ غيغيغ  فغ  

، قال  طير الفرع ”  كالك آك “ العالم كيه  ب سب 
اإلي ال  ليجمعيك البابويك، أليسانطم   ونميغط م ، 

 طفنا  و المذيب عيى الغال غبغاالة،  قغبغ  كغ  “ إن 
يغئكغرنغا “ ،  كما ” ش ء    جانب المجممع الط ل 

البابا فرنسيس ف  كاير  غ  األحغيغان، بغ ن  غنغاك 
اليور شذطاء  سي يي  أكغاغر  غ  الغقغر ن األ لغى 

 ذمك الجمعيك     نع “  أشام  ونميط م  الى أن 
العالم    غض ال رض ع   غعغانغاة إخغوانغنغا فغ  
اإليمان،  الئي  غالبًا  ا يمعغرضغون لغالغضغ غذغاد 
”. ألنذم يُنظر إليذم عيى أنذم قريبون  غ  الغذغرب

إنه الذرب نفسه الغئي كغاغيغًرا  غا “ اخممم بالقول: 
يفه  أن يمي  بوجذه عنذم  عطر مؤيك  ا ي طث 

                               لذم.

 
التفاصيل الكاملة النهيار السور الغرغر غد  غ يغر  

 األن ا أ و فانا  ملوي
أشرقت شمس األول من  يسمنمنعنر حندنة  ن ي ن  
مؤلم  وقعت عمنيسن ن  مندنوم عن لنمن نسن      ا ن ن ر 
المور الغرعي ليسر األ ع  أعو ف    عصورة جزئس   
والمعروف أسًض  عن من" ييسنر الصندنسنبي عمنعنب 
وجوي النعنيسني من  الصندنعن   النمنز نرفن  يا نل 
نب  ك سمته  وهو م  أوائل أيسرة الصعسي  وصن  ب
  ش ءه  رك  الرهع   األولة   سث أممه القيسس 

الغاغا  غة أعو ف    في القر  الراعع المساليم  تدن  
المؤلمة أ ت إلى وفاة  ال ة أشغاغاو وإصغا غة 

و توجه اليكنتنور جنمن ل مصن ن نة  أر عة آاري
رئننسننس قنن نن ا اال نن ر اقمننالمننسنن  والننقننعنن ننسنن  
والس ويس   والم  يس وحي هللا أعنو النعنال رئنسنس 
ق ن ا النمنشنروحن ت  حندنة رأس لنجن ن  أ نرسن  
ه يمس   لة ميس   مدوم لمع سن ن  منوقنع الن ن يث 
والوقوف حندنة أمنعن ب اا ن نسن روقن ل النيكنتنور 
جم ل مص  ة رئسنس قن ن ا اال ن ر اقمنالمنسن  
والقع س    ه فور حدمه ع ل  يث توجه حدة ال ور 
حدة رأس لج   حمدس  م  وزارة اال ن ر ضنمنت 
الم  يس وحي أعو العال رئسس ق  ا المشروح ت 
وحيي م  الم  يمس  الم تصس  ع لوزارة  مضس ً  
أ  اليسر األ رم له قسم  كعسرة  واا  نسن ر  نيث 
في موره الغرعي  عس م  المع ة ل" سنتنعنري ألم 
أضرار  مؤكًيا أ  الدج   موف تقو" عن لنمنعن سن ن  
الش مد  لندنمنكن   والنتني نل عشنكنل فنورم لنيرء 
الم   ر وات    كل اقجراءات النالزمن  عشنكنل 
ح جل ل م س  وال   ظ حدة أع سن  النيسنر األ نرسن  
والم  ق  الم س    ع قض ف   لنة  حنياي تنقنرسنر 
ف ي م صل لدوقوف حدة أمع ب اا  س ر الجزئي 
وحرضه حدة الدج   اليائنمن  لنر ن ر اقمنالمنسن  
والقع س  في اجتم ح   الق ي" اتن ن   اقجنراءات 
الالزم   س ل ه ا األمر  مؤكيا أ  قن ن ا اال ن ر 
اقمالمس  والقنعن نسن  كن   قني  ن  نب النكن نسنمن  
القع س  وم را س  مدوم حية مرات  نالل النعن " 
الم ضي عشأ  اقجراءات النتني سنجنب اتن ن  هن  
لدترمس" ولتنوفنسنر ااحنتنمن يات النمن لنسن  النالزمن  

م  ق  نو   03لترمس" اليسر   سث   ه  عق  لدم ية 
وتنعنيسنالتنه   1890لم    111 م س  اال  ر رق" 

سننجننب حنندننة وزارة األوقنن ف وهننسننئنن  األوقنن ف 
اقمالمس  وهسنئن  األوقن ف النقنعن نسن  والنكن ن ئنس 
المصرس  أ  تت مل   ق ت ترمس" وصس    المع  ي 
األ رس  الت عع  ل " حدة أ  تكو  أحم ل النتنرمنسن" 
ت ت  شراف النمنجندنس األحندنة لنر ن رهن ا وقني 
أ  لت وزارة األ  ر الواقع  لندنتن نقنسني عن لن نسن عن  
الع م    سث    الوزارة تنولني اهنتنمن من  كنعنسنرا 

عترا    القع ي وق مت عترمس" العيسي من  األيسنرة 
والك  ئس القع س  م    مؤ را حدة معسل النمن ن ل 
يسر األ ع  عض ع  ع جع  م يم والك سم  النمنعندنقن  
عننمننصننر الننقننيسننمنن  ويسننر األ ننعنن  عننسننشننوم عننوايم 
ال  رو  وم رم مس   ع " الن ندنسنل والن م منسنتن" 
افتت  ه أوائل الع " النقن ي" هن ا وأحنرعنت وزارة 
اال  ر ح  أم    العمسي لد  يث    تش ر  أه لني 
الض  س  والمص عسن  أ نزا ن ن" فني هن ا الن نيث 
األلننسنن" وتننعننرب حنن   نن لنن  مشنن حننر الننعننزاء 
والننمننوامنن ة لننعنن ئننالت الضنن نن سنن  والننمننصنن عننسنن  

  وتض م    الك مل
  

 األن ا مرقس يواصل زيارته الرعوية للسعو ية
سواصل األ عن  منرقنس  من نرا  شنعنرا الن نسنمن  

والمشرف حدة األقع   فني المنعنويسن   زسن رتنه 

الرحوسن   لنة النمنمندنكن   النتني عنيأت الن نمنسنس 

ن ندنعن   تنأتني  الم ضي ووفقً  لمص ير كن نمنسن  مة

الزس رة لمت عع  شئو  وأ وال األقع   ع لمعنويسن  

امسم   الل فترة صو" المسالي المجسي  وامتعياي 

يسممعر  13الك  ئس قمتقع ل الش ر المرسمي في 

جيسر ع ل كر أ  األ ع  منرقنس من نرا  و الج رم

شعرا ال سم   تولة مدف األقع   ع لمعنويسن  من ن  

ح ي الع ع  الرا ل الع ع  ش وية ال  لث  وسعي األ عن  

مرقس هو األمقف الو سي الن م زار المنعنويسن  

النتنقني األ نعن   2312أك ر م  مرة  و الل ح " 

مرقس عزس رة المعويس  عص ع  الوفي المصنرم  

ولق ء المد  مدم   حعي العزسز  وال م أكني حندنة 

حمي العالقن  الن نسنعن  عنسن  مصنر والمنعنويسن   

وك  ت تد  الزس رة األولة التي زار فنسن ن  األ نعن  

مرقس المعويس   أم  الزس رة ال   نسن  كن  نت حن " 

ح يم  ت قي األ ع  منرقنس أ نوال األقنعن    2312

أوكنل النعن عن  تنواضنروس  2312ه    وفي ح "

ال   ي  لة األ ع  مرقس م مه ترتسب الندنقن ء عنسن  

الع ع  تواضروس والع هل المعويم أ   ء زسن رتنه 

 لة مصر  وال م اقتصر الدق ء حندنة النتنر نسنب 

وال يسنث حن   كنرسن ت النعن هنل المنعنويم فني 

ش ر  األ ع  مرقس فني  2319مصروفي م رس 

لق ء الع ع  تواضروس ال   ي  ع ألمسر من نمني عن  

مدم   ولة ح ي المعويس  في أول زس رة لممئول 

معويم  لة النكن نسنمن  النقنعن نسن  األر نو كمنسن   

ع قض ف   لة زس رة األ ع  مرقس  لنة المنعنويسن  

في  وفمعر م  الع " الم ضي وترؤس أول صنالة 

   القياس اقل ي ع لمعويس 
 

يستاوذ على شركة تغومغاس كغو  ”  ساويرس“ 
 فد ألمانيا  ع  إعالن إفالسها

حنعنر ”  ممسح من وسنرس“ امت و  المدس ريسر المصرم  
وق لت شرك  أورامكو" لندنتن نمنسن   أ  هن ا  . مجموحته

اامت وا  مسترتب حدسه ا تق ل منئن ت وكن ات المن نر 
 RaiffeTouristik  . لم وسرس  لسصنعنح وا نًيا من 

Group  حدة امتس ز شرك  توم س كو  فني ألنمن  نسن. 
 أكعر رواي أحم ل الم ر في ألم  ي

فني النمنأئن  من  منجنمنوحن   1248وسمتد  من وسنرس 
 Raiffeisen Touristik Group راس  سز  لدمس   

مدس ر سنورو من  النمنعنسنعن ت  043  التي ت قي  والي 
م وسن   وتضن" النمنجنمنوحن  النعنالمن  النتنجن رسن  أوتنو 

وكن لن  من نر  133رسمال ي  وتوم س كو  هول نيا و 
  ص ووفق  لص س   التدسنغنراف النعنرسن ن  نسن   تمنعنب 

حن ًمن ف فني  22ممت مر أ يرمن ت منمنسنح من وسنرس  
ضج  كعسرة في منوسمنرا عن ن ن  وصنولنه  لنة  ن ني 
ق حية جوتن ن ري  واضنعًن  النقنرسن  النواقنعن  فني وايم 
أورم  فني جنعن ل األلنب المنوسمنرسن  حندنة  نرسن ن  
المس    الع لمس  واحتعرت الصن نسن ن  النعنرسن ن  نسن     
المدس ريسر المصرم منمنسنح من وسنرس أحن ي ا نتنراا 
الم تجع الموسمرم وأحد ت أقي" شرك ت المس  س  فني 
الع ل"  توم س كو    الل األش ر القدنسندن  النمن ضنسن   

 والعيسي م  الشرك ت الو  س  
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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” 

 
 (   ١:٣4أيضا القدوس المولود منك يدعى إبن آهلل. ) لوقا  فاجاب المالك وقال لها؛ الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك، فلذلك

 

 )٩:٧كو ٢)  "ألن المعطى المسرور يحبه آهلل ..."
 

 نداء أعياد الميالد
 

بمناسبة ذكرى ميالد مخلصنا الصالح، يترجى مجلس إداره مؤسستكم الخيريه؛ من شعب المسيح المحب لعمل الخير بأن  يأركأرأا ه أوه 
 .الرب فى هره اآليام السعيدة لكى ما يشتركوا معنا بفرحه االعياد

  -:التالى أعليه نسنلكم بن  توجهوا تقديماتكم الفوريه أالسخيه إلى رقم الحساب

Bank account:- St. George Bank 
(BSB) 112-879 
A'cc No:- 493911231. 
A'cc. Name:- St. Mark Nubian Foundation. 
May the Lord Bless you all. 
The Swift Code for overseas donors is (SGBLAU2S). 
Your donation is Tax Deductible. 

 )تذكروا دائما بأن فعل الخير هو الشئ الوحيد ألذى تستطيع أن تأخذه معك إلى األبديه(
  

 )٣٨ 4١)روميه ” المعطى فبسخاء... ...."
 

 (:41٣المجد هلل فى األعالى وعلى األرض السالم وبالناس المسرة." )لوقا "
We ask our Lord and Saviour Jesus Christ to reward your good deed with His Heavenly rewards. 

“We can issue with our own Tax deductible receipt” 
MERRY CHRISTMAS EVERYONE 

  
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) 

 
 مؤسسة سانت ونس –لمدارس القبطية لمنحة 

ألني عرفت األفكار التي انا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، ... ألعطيكم آ رة أرجاء." "
 ٢٧:٢٢هرميا 

 
مؤسسة سانت أنس الخيرية، هي مؤسسة تحت إشراف كنيسة سانت مأار،، أمأهأمأتأهأا 
 دمة االطفال عن طريق تقديم مستقبل هفضل لهم. لقد شرعنا في تحقيق هرا الهدف من  الل تقأديأم 

 الدعم عبر ثالثة مجاالت: 
: توفير حاضنات منقرة لحياة الرضع الرين فأي حأالأة حأرجأة. نأقأوم مستشفى األيتام واألطفال  .٢

 حاليا بخدمة المحتاجين في القاهرة أالصعيد أافريقيا
: رعاية السيدات في المناطق الفقيرة عن طريق  تقديم المهارات الالزمة إلنتاج سيدات للسيدات .٢

 د ل لتقديم  دمة هفضل لألطفال
: دعم المشاريع التي تدعم العملية التعليمية للمدرسة أتأفأيأد الأطألأبأة فأي بأيأ أة المدارس القبطية .3

 مسيحية.
 

احتفاال بمرأر عام على تنسيس مؤسسة انبا أنس،يسعدنا ا  نقدم منحة إلحدى المدارس الأقأبأطأيأة، 
دأالر. نحن ندر، ه  احتياجات كل مدرسة  3٢،٢٢٢دأالر إلى  ٢٠،٢٢٢تتراأح قيمة المنحة بين 

هي فريدة من نوعها، أبالتالي، يمكن ه  يهدف المشرأع إلى تحسين المأرافأق هأتأوفأيأر الأمأواد هأ 
 البرامج التعليمية.

 يتضمن طلب الحصول على هره المنحة ما يلي:
 كلمة( ٢٠٢أصف المشرأع: االحتياج أاألهداف أالنطاق )  .1
كيف سيتم استخدام األموال؟ على سبيل المثال، هل هو جزء مأن بأرنأامأج عأمأل هكأبأر؟ )  .2

 كلمة( ٢٠٢
كيف من المتوقع ه  يخدم المشرأع احتياجات الطلبة القصيرة المدى أالطويلة الأمأدى ؟ ) .3

 كلمة( ٢٠٢
من المتوقع ه  يقوم الفائز بالمنحة بنشر قبول المنحة في أسائل التواصل االجتماعي الأخأاصأة بأه. 
أعند االنتهاء، يجب تقديم تقرير إلى اللجنة ملحق به الصور/ الفيديو ذأ الصلة مع نشره في مأواقأع 

 التواصل االجتماعي.
المدارس القبطية فقط ) سانت ماري، سانت مار،، أسانت بيشوي( هي المؤهلة لطألأب الأحأصأول 

نأوفأمأبأر  ٢٢على هره المنحة. ليتم ه ر طلبك في االعتبار، يجب تقديم الطلبات فأي مأوعأد هقصأاه 
. سيتم اإلعال  عن الأنأتأيأجأة  frjonathan3@gmail.com)إلى لجنة المؤسسة الخيرية ) ٢٢٢٧
 .٢٢٢٧نوفمبر  ٢٠يوم 

  ٢٠٢٢ 3٢٧ ٢٩٠إذا كانت لديك هي استفسارات، يُرجى االتصال باللجنة على الرقم 
 

 مؤسسة سانت أنس الخيرية

mailto:frjonathan3@gmail.com
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 61 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 شئون المصريين    
 الصحفيه وداد مينا الياس

 
 

 مؤتمر مصر تستطيع لإلستثمار
 

فى إطار االستثمار إشترك ثالثة من أبناء الجالية المصرية فى سيدنى فى ذلك المؤتمر بالتعاون مع وزاره الهجرة وشئون المصرين 
بالعاصمة االدارية الجديدة وهم السيد ماجد زكى والسيد أيمن يوسف والسيد سام عيد  9162-61-61فى الخارج والذى بدأ فعالياته 

إفتتح المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد حرص الدولة على التعامل المباشر مع المستثمرين من ابناء مصر فى الخارج 
 وذلك لإلستفادة من خبراتهم ودعمهم لبناء مصر المستقبل.

 
 
 

 حاكم عام والية نيوساوث ويلز
 مع القنصل المصرى

 
فى إطار اجتماع سنوى للتعارف على الدبلوماسيين من مختلف القنصليات فى سيدنى دعت السيدة مارجريت بيزلي حاكم عام والية نيو 

 ساوث ويلز عدد من القناصل وزوجاتهم بهدف المزيد من التواصل والتعاون . 
وقد حضر السيد ياسر عابد قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني مع السيدة قرينته . وفي حوار خاص له مع الحاكمة أعربت 

 . عن تقديرها لحجم وإنضباط الجالية المصرية ونشاطها الثقافي واالجتماعي وإرتفاع نسبة التعليم فيها 
 
 

 األحتفال بيوم األمم المتحدة 
 بوالية نيو ساوث ويلز 

يدة باتريشيا السارك السيد ياسر عابد قنصل عام جمهورية مصر العربية في سيدني االحتفال بيوم االمم المتحدة الذي عقد في والية نيو ساوث ويلز برئاسة ش
سيد نيك قلدس ال جانكينز رئيسة المنظمة العالمية في الوالية، وبحضور عدد من ممثلي وكاالت األمم المتحدة ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكان ضيق الشرف

 سبعة عشر ألف من قوات االمن االسترالي .  00111سابقا وكان يعمل تحت إدارته أكثر من  NSWوالذي كان يشغل نائب رئيس بوليس  
 ية في سوريا . ماووذلك تقديراً لدوره المميز ومشاركته في لجان تحقيق االمم المتحدة بشأن إغتيال الرئيس اللبناني الحريري وبشأن استخدام االسلحة الكي

دولة ومقرها مدينة نيويورك االمريكية . وأهم أهدافها حفظ السالم العالمي. ويتفرع عنها عدة  041وتضم في عضويتها  0491تأسست األمم المتحدة عام 
 منظمات منها اليونيسكو ومجلس االمن ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والمنظمات االجتماعية لحقوق االنسان . 

 .  0441الي  0440هذا وقد شغل الدكتور بطرس بطرس غالي منصب االمين العام السادس لالمم المتحدة في الفترة بين 
 

 
 معرض توت عنخ آمون

 
سفير المصري والدكتور زاهي حواس وال في إطار االحتفالية المؤيه علي اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. إفتتح في انجلترا المعرض ألذي افتتحه وزير اآلثار 

  قطعه اثريه من مقتنيات الملك الشاب وعدد من التماثيل الذهبية. 011طارق عادل وعدد من المهتمين بالسياحة. ويضم المعرض 
وهي الجوله االخيره  ٩1٩1و حتي مايو  ٩104واليابان وأستراليا وذلك في الفتره من نوفمبر  يزور المعرض كل من لندن وباريس والواليات المتحدة األمريكية 

ركه السياحية للحلهذا المعرض قبل استقراره في موقعه النهائي بالمتحف المصري الكبير بجوار اهرامات الجيزه ومن المتوقع ان يكون له جذب سياحي وتنشيط 
  األوربية.

ل العام ياسر عابد برفع قنصهنا في استراليا نتوقع النجاح الكبير والجذب السياحي لهذا المعرض والذي بدا االستعداد الستقباله منذ فتره. وهناك جهود مكثفه من ال
  الحظر السياحي األسترالي بعد تاكيد التقارير الدولية لمناخ األمان السياحي علي األراضي المصريه.

 
 

 بازار عيد المالك في كندا
 

شارك السفير المصري في كندا في بازار عيد المالك الذي يقام سنويا في كنيسه سانت ماري القبطية في واليه) اوتاوا( 
العاصمة السياسية في كندا. وذلك بحضور السفير ابوزيد وأعضاء السفارة المصريه وأسرهم وآباء الكنيسه القبطية والشعب 

 وذلك في االحتفال السنوي الذي يستمر ثالثه ايّام. 
يتخلل الحفل عرض برامج وافالم مصريه ومأكوالت مصريه وعرض للمنتجات التجارية والغذائية .واشترك في الحضور 

شخصيات رسميه كندية وعدد من البرلمانين من الدوائر االنتخابية. يتميز المعرض السنوي بحضور المجتمع الكندي للتعرف 
  علي الثقافة المصريه خاصه المعروضات المميزة والتي تصدرها شعار ) صنع في مصر(

 
 

 القمر الصناعي الياباني لمصر
 

شهد السفير ايمن علي كامل سفير مصر لدي اليابان يرافقه الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية لالستشعار من البعد 
  نوفمبر عمليه إطالق القمر الصناعي ٩1وعلوم الفضاء. كذلك أعضاء السفارة والمكتب الثقافي يوم 

NARSS CUP-1  
 (Kiboومن داخل المنصه اليابانية ) 

 (JAXAفي مركز وكاله الفضاء اليابانية )
 بمدينة تسوكوبا وبحضور رئيس الوكالة الفضائية البروفيسور " هيروش ياما كاوا" .

أشار الرئيس لقوه العالقه بين مصر واليابان في مجال البحث العلمي وتطوير برامج الفضاء المصري بما يساهم في تحقيق 
  مشيرا لدوله مصر الرائد في أفريقيا والبحث العلمي والتكنولوجي . ٩111أهداف رؤيه مصر في 

 يتميز القمر الصناعي علي تقنيه عاليه الجوده في التصوير ويستخدم في مجال البحث العلمي. 
 .٩109-٩100السفير ايمن علي كامل كان قنصال عاما في سيدني الفتره بين 

ابان األولمبية والبارا لمبيه بطوكيو اليوكانت له أنشطه مميزه فتره عمله وحاليا هناك استعدادات مكثفه من سفارتنا هناك الستقبال الوفود الرياضية المصريه المشتركه في دوره  
٩1٩1  
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 فــةش صدـم
 
 
 

تحدثنا فى العدد السااقاع  اخ يا امااا  لاياعااى الا ااا  ا اى + 
   فنا منها أى تعامالت هللا مع اال ساى منذ قداي  الا اقااا ا   اى 
رلال  لكل البش ي   كقها مخ تداقا  هللا    فنا أى  انااك كا ااا  
مخ اليواقف  االحداث  الش ماات  قاااهاا  االماات الا ا اهاا  
كبا ة القد أى   ف أمامها ك ا آ   قانا اى   أمل فى كل اليوقاف 
 الينالبات ال ى  ايها رب اليجد أل ها تي ل در س لاقاباشا يا  
كقها لكى   عقم منها  لكى تكوى  يوذج  ه دى ق  فى حااتناا لاكاى 

 يعاش اإل ساى فى لال  مع هللا  مع الناس  مع   س .
حدي نا الاو   خ ي ما  أرماقا   ااياااخ الاذى أقاا  يساو  اقاناهاا 

 الوحاد مخ اليوت   و أقخ أرمق   اياخ
 حسب ما ك ب فى أ جال لوقا البشا . 

 
 في الاو  ال الي ذ اب الاى ماديانا  تاد اى  ااياااخ   ذ اب ماعا  

فقيا أق  ب الى قاب اليدين   اذا  -ك ا  ى مخ تالماذه  جيع ك ا 
مات محيول  أقخ  حاد ألم     ي أرمق   معها جيع ك ااا  ماخ 

ثم ت د   -ال تبكي. :  فقيا رآ ا ال ب تحنخ  قاها   قال لها -اليدين 
 -قم :  أيها الشاب  لك أقول:   ليس النعش   فوقف الحامقوى ف ال

فأخذ الاجاياااع خاو    -فجقس اليات  اق دأ ي كقم  فدفع  الى أم  
 -قد قا  فانا  ابايع  ا،ااام   افا ا اد هللا ياعابا .:   مجد ا هللا قائقاخ

 خ ج  ذا ال ب   انا  فاي كال الاااهاوديا   فاي جاياااع الاكاورة 
 (  11- 11اليحاط . ) لو 

 حخ   ع   عقم أى هللا ضاقط الكل   ندما   اول ضااقاط الاكال  + 
 عنى أى ال مكاى لقمدف    ذا يعنى أى كل حدث  كل موقف فى 
حااه كل ا ساى مهيا كا ت فى أى زماى  أى ماكااى  او تا تاااب 
الهى أل   ضاقط الكل  كال الاكاوى قاكال أقاعااده  أحاداثا    اناا 
السؤال ما  و قمد الساد اليساح مخ ماعاجاإه اقااما  أقاخ أرماقا  

  اياخ؟
لكى   هم قمد الساد اليساح  قانا أى  ادرس ماا  او حاول  اذه 

 اليعجإة أل ها لاست موضو  اقام  أ ساى مخ اليوت.
 نا أ   ذا اليات   ى أرمق   يعنى أى ز جاهاا تاوفاى ماخ قابال 
 لاس لها مخ يُعانها اال اقنها  حاد ا الاذى  او فاى لاخ الشابااب 
 حدث أ   مات   ذا الحدث غااا  ما اوقاع   اذه كاارثا  كابااا ة 
مؤلي  حدثت فى حااتها  ند  فا هذا االقاخ   او الاذى الاياساؤل 
 خ ر اي ها مخ قعد  الده   ذا اليوت حدث فى  قت غا  م وقع 
  قانا أى   ك  لويا ماذا يي ل  ذا اإلقخ الى أم ؟  ذا األقخ يي ل 
األمل لهذه األ  ألى  ذه األ  تعاش مخ أجل  ذا األقخ م ال أى أ  
كل ُمش ها ُها  أمنا ها أى ت ى أقنها حانياا ياكابا   ياكاوى  اائاقا  

فى  قت غاا  ما اوقاع  فجاه يضيع هذا األمل ينجح  يعيل  لكخ 
 ين هى  ذا األمل  قهذا الحدث ال الي   و ماوت األقاخ  ماوت 
 ذا األمل قد ضا  فى لح،  غا  ما اوقاعا    انااك ما اولا  قاااخ 

"  ايضاا   اذا  ندما ي حطم اآلمل ت حطم الحااه كقهاالناس ت ول" 
األقخ يي ل الحياي  لهذه اال   حانيا ف دت  ذه االرمق  الإ ج ف اد 

 لذلك  ذا االقخ يي ل الحياي  لهذه االرمق  قعد  فاه   ف دت الحياي 
 الده الذى كا ت تح يى فا    و الذى يع ناى قاهاا  لاااكاوى  او 

 كيا ف دت األمل لاق ا.فقدت الحماية اليسؤل  نها  قهذا 
 ايضا  األقخ يي ل ال  اي  أل    او الاذى لااا  اا اا   او الاذى 
لا ف قجوار ا فى يا وخ ها  يع نى قها فى كل ظ    الاحااااه 

 لاق ا .وفقدت الحماية  فقدت االملكيا  فقدت الرعايه قذلك 
كيا ف دت  ذه األ  االُل    ال ا ُس ليخ كا ت تعاش مع  أل ا  كااى 
يُي ل لها كل الناس قالنسب  لها  قذلك ف دت مخ كا ت تُكقيا   ماخ 
يَس يع لها   ى تس يع ل   قاذلاك فا ادت االُلا ا   الا اا ُاس  قاهاذا 
يع ت  ذه اال  قالوحدة قعد اى ف دت اال ساى الذى كا ت ياعاااش 

 فقدت الونيس.مع   ت أ س ق   قهذا 
 
 األ م مخ ذلك ف د ف دت الُحب ألى أى أ ساى يوجد داخق  طااقا   

ُحب  اإل ساى مح اج أى يُ  ج  ذا الحب ليخ يس حع  ذا الاحاب 
  ى تشع أى ال قديل مخ أقنها لانال  ذا الُحاب   اذا االقاخ كااى 
يي ل لها  ه  الحب الذى كا ت ت  غ فا  ُحبها  ت باادل ماعا   اذا 
الحب   ذا الحب الذى كا ت تعاش ق   قاهاذا فا اد فا ادت الاحاب 
الذى كا ت ت بادل  مع االخ يخ.   اناا  اجاد أى  اذه األرماقا  قاد 

 فا ادت  واألمل والحب  والتانُس  واالُلفه  والرعايه  فقدت الحمايه
األك   مخ كل  ذا ف د ف دت كل أقعاد حااتها. كقنا كيا  عقم أى كل 
ا ساى ل  ثالث أقعاد   ى الياضى  الحاضا   الاياسا ا ابال  فاى 
 فاه  ذا األقخ  جد أى  ذه االرمق  ف دت الياضى ألى  اذا االقاخ 
كاى يي ل ذك يات الياضى   الق ها قإ جها  حااتها الساق   ماع 
ز جها  أى  ذا األقخ يي ل م حق  مهي  فى حااتاهاا ماع ز جاهاا 
أل ها  ندما تشا ده ت ذك  ماضاها  لاللف قوفاه  اذا األقاخ فا اد 
ف دت  ذه اال  ماضاها كيا ف دت  ذه األرمق  حاض  اا ألى  اذا 
األقخ كاى يي ل  اليها الحاض  الذى كا ت تعاش فا   تعاش ماخ 

ال   كاى يي ل رجااه اا  -كيا ف دت  ذه األرمق  اليس  بل   –أجق  
 قعد أى أل ع اضنا موقف  اذه األرماقا  ياياكاخ أى  - مس  بقها 

  ول أى األقخ لاس ف ط  و الذى مات  لكخ ياياكاخ أى  ا اول أى 
األ  ايضا أ ها ماتت مع   أك   ض را  كيا الح،نا أى حااتُهاا قاد 
تحطيت فى  قت غا  م وقع  قعد أى ألا اعا ضاناا مشاكاقا   اذه 

األرمق   كم مخ الضا ات  النكاباات 
ال ى ا هالت  قاها  لاكاخ  اقاااناا أى 

   أمل فى  يل يسو  معها.
  قانا أى  ُ اقع مااذا فَاعَاَل يساو   + 

مااخ أجاال  ااذه األرمااقاا  ال اا  لاااااس 
ماجاا د أ اا  أقااا  األقااخ مااخ الاايااوت 
 دفع  الى حضاخ أُما  فا اط  لاكاخ 
 قانا أى   اقع كاف تعامل يسو  مع 
االقخ مخ أجل  ذه األرمق   جده أ ا  
تعامل معها أكا ا  ماياا تاعاامال ماع 

ألنه أعاد لهاها مه هلهي الهحهيهاه األقخ 
وأعههاد لههاهها  وههادههها وأعههاد لههاهها 
حههمههايههتههاهها و عههايههتههاهها وحهه ههاهها 

  اذا  او  ايال يساو   وعشرتاا وأعاد لاا الحياة مرة أخهر 
الذى يعطانا ال جاء مهيا ف د ا أيااء ماديا   ماعاناويا  كابااا ة أ  
صغا ة حااتنا   ذا  و  يل اليساح  هللا يُ يد اى يضاع مابااد  
   اده رال     ى أ   قادر أى يُعاد الحااه فاى أجايال صاور اا 

 مهيا كا ت المعوقات. 
 قد  جد قعض األي اص  خاص ا مخ ُ م فى ف  ه الشبااب فا ا ة 
ال وة  اإل دفا   ف ا ة األخا اباارات  تاكاوياخ الا ابا ات فاى كال 
جوا ب الحااة قد يُماب البعض قاباعاض األخاطااء  األحابااطاات 
 ف داى األمل  الاأس كي ل مخ يُحبط فى حب أ  يحبط فى ر اي  
أ   ناي  أ  أمل أ   الق  أ   ش ة  فى  هاي  األما  يشاعا  قاأى 
الحااة لاس لها طعم   ذا خطأ كبا   لكخ ال يس طااع أحاد يشاباع 
اح ااجات اال ساى اإل يسو  ألى  جود يسو  فى حااتنا لاعاد لنا 

 الحااه قيعنا ا  قوتها  رجاه ا م ة أخ ى فى أجيل صورة.
 ندما دخل الساد اليساح  ذه اليدين  رأى الحإى الشدياد الاذى + 

 م اليدين   كل يعبها  خاص ا   ذه األ  فالن أمال ماعاا مااذا قاال 
  اذه  اى احادى فقيا رأ ا تحنخ الا ب معقنا لوقا البشا  ف ال " 

ليات الساد اليساح الجياق    ى تحنن  ال ائع لكل البش ي  مهياا 
أصاقها مخ أخطاء  فساد  احباطاات الا اى تا ااقاقاهاا فاى حااااتاناا 
الاوما   قد ي ى يسو  كل األمال الجياق  ال ى تحاطايات أمااماناا 
  و ي ى كل ييء  مع ذلك  و ي حنخ  قانا ألى قاقاب الاياساااح 

 الُيحب  و ققب م حنخ.
ما أ إب كقياتك يا يسو   ندما قال لها ال تباكاى  ال  اعاقام ماا  

معنى  ذه الكقي ؟  ما تحيل فى طااتها مخ ماعاا اى جاياااقا  الى 
فاها كل ال جاء  أ اد لها كل ما ف دت    ساا  معنويا  ماديا  قاكال 

 الغنى  قهذا ال  دت كل ما ف دت .
 ذا  و يسو  فهو يُعإينا  يُ  حنا فى كل ييء  ُمااب قا  أ   + 

 ُحبط من  قهذه الكقيات الوا دة الع،اي  يُ جاع لاهاا الاحااااة ما ة 
أُخ ى قكل صور ا  ي ول ُمعقينا لوقا أ ا  تا اد   لاياس الاناعاش 
  حخ  عقُم فى الاهودي  أى مخ يقيس اليات لاا اناجاس  لاكاخ ماا 
فعق  يسو   و أ   ت د   ليس النعش أل   ي يد أى يؤكد لنا أى فا  

  ندما ليس  ذا اليات أ اد ل  الحااة م ة أخا ى   اجاد  -الحااه 
 نا قد تالمست الحااه ال ى فى اليساح الى  ذا الايااات   اذا  او 
 يل الساد اليساح  و   ل حاات  الانا قاألا ايا ار  ياعاطاااناا ماخ 
حاات    ذا معنى الا اناا ل  لا  االفا اارلا اااا  ماعاناى المااله 
 معنى ال  اءه فى الك اب الي دس   و أ نا  أخذ مخ حااه اليسااح 
قوه الحااة قاليساح لكى  س طاع أى  ط د قوه اليوت الساكن  فااناا 
  و موت ال طا   موت الش  الذى فى داخقنا  فى كاا نا  لاذلاك 
كقيا تالمسنا مع الساد اليساح تن  ل حااه اليساح الانا  ينا ا ال قا  
اليساح  ين  ل فانا طهارة  ف ح اليساح  لذلك  ندما ليس يسو  

 قد ي سائل البعاض مااذا  -النعش  قال ل  أيها الشاب لك أقول قم 
يعنى رب اليجد  ندما قال أيها الشاب قم  أ ت قد ُموت فى  قات 

أ ت الشاب الذى تاحاطاياُت  فا ادت فااا   -لاس لك أى تيوت فا  
األمل  ال جاء  يسو  ي ول ل  قُم   ذا معانااه اى يساو  أ اطااه 
قوت  لاحااا م ه آخ ى قعد اى ف د حاات  ال   أخذ قوه ال اام  مانا  
 ما أحقى  طاياك يا رب   جد أى الك اب ي ول أ   قعد أى تحدث 
مع الشاب دفع الشاب الى أُم  ق وه لاعاد لها الحاااه  قا اوه  لاااس 
معنى ذلك أ   مج د ا   لاعاش فا اط ال قال لا اعاااش  اذه األ  
حااتها  ق وه  لاعاد كل ما ف دت  مخ الحيايا   الا  اايا   االلا ا  

  االمل  الحب  كل ما ف دت  دفع  الاها م ه اخ ى.
قد  جد قعض اآلي اص الذيخ يعاشوى حاااه صاعابا  خاالااا  ماخ 
السال   خالا  حااه ال  ح  خالا  مخ ال وه   ذا ال هم لم ياعا فاوا 
اليساح قعد  لم ي  اققوا مع   لم ياعا فاوا أى الساااد الاياساااح  او 

 الوحاد الذى لاعاد لهم الحااه ق وتها  ف حها  كل امالها.
 
  حخ  عقم الحااه ال تعطي اال ساى كل ما ي  جاه  ُ نا الساؤال  +

كاف أل طاع أى أ اش الحااه ق غم كل المعوقات ال ى  اواجاهاا 
 كاف  حاا الحااة ق وة   سعد قها   ذا ال يحادث اال اذا تا ااقاقاُت 

السؤال الا اا اى كاااف أتا ااقال ماع  - تالمُس  تعامقت مع يسو  
الساد اليسااح؟ أراد يساو  أى ال يا ا ك أ الده قاد ى الاحاياايا  
 ال  اي  فى العالم ف د جهإ لهم ُط ق ال  اقل  ال واصل مع  فا اد 
 ،م لنا حااتنا قبل أى ي ُ كنا فى  ذا الاعاالام ال ا  ياعاقام ضاعا اات 
اإل ساى  ضغوط الحااة ال اى تا ااقاقاناا  لاذلاك  ا،ام  أ اد طا ق 

 ال الص قأيكال  الي  ق  .
ف د  ،م لنا ل  االف ارل اا الع،ام  ف ح لنا الكناس  لكاى  ا ا ااقال 

    عامل مع  كيا ذك  دا  د النبى فى ل   اليإاما 
"أرلل  ورك  ح ك  يا يهديا ني  ياتااى قاي الاى جابال قادلاك 

فاتي الى مذقح هللا الى هللا قهج  ف حي الذى ي  ح  - الى مساكنك
لياذا ا ت منحانااا  ياا  ا اساي  -يباقى  احيدك قالعود يا هللا الهي 

 لياذا تئنااخ فاي.تا جاي هللا ال اي قاعاد احاياده خاالص  جاهاي 
 (34سفر المزامير )   الهي."

 
 ايضا أ طا ا فُ ص  ،اي   ائق  لكى    اقل    عامل معا  ماخ  

خالل تعاُمالتُنا الاوما  مع اإل ساى كيا ذك  ا معقينا م ى البشاا  
  ي ح لنا كاف أت اقل مع اليساح فى قط ق م عدده ف ال.

  
 هذا هو يسوع الجوعان .أل ي جعت فأطعي يو ي  +
  هذا هو يسوع ال طشان. طشت فس ا يو ي   +
  هذا هو يسوع الغريب.كنت غ يبا فآ ي يو ي  +
 هذا هو يسوع ال ريان .  يا ا فكسوتيو ي  +
 .هذا هو يسوع المريض م يضا فإرتيو ي  +
 هذا هو يسوع المح وس.محبولا فأتا م الّي  +
فاجاب  األق ار حانئاذ قاائاقاااخ: ياا رب  ما اى رأيانااك جاائاعاا   + 

 فأطعيناك  أ   طشا ا فس اناك
  م ى رأيناك غ يبا فآ يناك  أ    يا ا فكسو اك  +
  م ى رأيناك م يضا أ  محبولا فأتانا الاك +
فاجاب اليقك  ي ول لهم: الحع أقول لكم: قيا أ كم فعق يوه قأحد  +

 اخوتي  ؤالء األصاغ    فبي فعق م 
 قد  جد لآلالاف قاعاض األيا ااص قاد ياهاياقاوى  اذه الا ا ص 
الع،اي   قد ي  ق وا مب رات  أ اذار  ياجاادلاوى لاكاى يا ا اقاوا 
لا ه قوا مخ يسو  الساكخ فى  ؤالء اآلي ااص ألى يساو   او 
الي يض   اوالاعاطاشااى   او الاجاو ااى   او  الاغا ياب   او 
الع ياى   و اليحبوس   قانا أى  عقُم قاأى يساو   او أخاى فاى 

 اال سا   الضعا  !
هللا الوحاد الذى ل  ال دره أى يُ  ح ققب األ ساى ماهاياا أصااقا  +  

هللا يطقب منا أى  ُمادق ُكال   اوده  أى  -مخ مشكالت    بات
 قجأ الا   قمدق  أى  ؤمخ أى هللا  او الاوحاااد الاذى قا  الا ا ح 

هللا ل  ال دره لا د لنا كل ما ف د اه مخ رجااء  -لاس كأف اح العالم 
 حب  ر اي   حياي  لكخ ال  امااا  ماخ األلااى  ا اسا   لاذلاك 
ي سأل معقينا دا  د النبى قاال  لياذا أ  ى حإين  يا   اساي؟  أ ا اى 
لكى كل م ومات الاناجااح  الا ا ح فاى الاياساااح  يا اساأل لايااذا 
تإ جاننى لياذا يُس ق السال   ال ا ح ماناى  ماناك لايااذا؟ لاكاخ 

  نا  جد أى الاياساااح  -ال ب يطقب مخ أ الده ال جو  الا  ف ط 
لاس ف ط حل مشكق  الشاب اليات  لكخ لا بت لنا قأ   لا  الا ادرة 
 قى ا اده الحااه  ق وه   و الوحاد الذى يس طاع اى يُ  ح الن س 

  يشبعها قال  ح الح ا ي.
لهيهسهد صهدفهة  ل   فت لياذا دَقََ  يسو   ذه اليعجإه أ اهاا   + 

كم  خقا ا  كا ااا   04 لياذا لاف   ذه اليساف  الطويق  ال ى تي ل 
مخ الشعب؟ ال ب ي يد أى يُعقينا  يُع فنا قأ    او الاوحاااد الاذ  
يس طاع أى يحُل كل ضا اتُنا  ضع اتُنا قكل أيكالها  أ وا ها  اذا 
 و يسو  ُم  ح كل ال قوب مهيا كا ت ِج َح ُها  آالُمها  اذا  او 

 يسو   و  و  لاس لواه.
 و قادر أى يُ جع األمل   و األ اس   او ماخ لا  الا ادر  اقاى  

ر اي نا  حياي ُنا   و الذى أحبنا  يُحبنا قد ى ما ااقال  قاد ى أى 
ي ط  ذا  و يسو  الذى يس طاع أى ييشاى ماعاى  ماعاك طاول 
العي   طول الط يع ُمعقيا  ُمحبا  ُم يادا د ى ُما ااقال  قاد ى 

 مقل.
 بارة "أَخذَتُ  الشَّ َ َ ُ  قَاهاا") اآلرماقا  ( الا اى   ل   فت معنى

تشا  الى حناى الساد اليساح في  الق   مع كل البش ي   خاص اا 
 الذيخ يع فوى الحإى  ال عال  ا   ي حنخ  ت ح ك أحشاهه لقكل.

 ل   فت مخ  ذه االرمق ؟  ى تي ل كل البش يا  قاكال آالُماهاا  
   إاق ُها  ُضع ها.

 ذا  و يسو  الذى يسا اطاااع اى ياعاااد لاى  لاك االمال  الاحاب 
 المديع  الحياي   الو اس مهيا ف ادت  او الاوحاااد الا اادر أى 

 .يعوضك قكل ما ف دت . ) اى ُحب   جاب (   عاد ا م ة أخ ى
 مش صدفه !!
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 مبروك 

وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار مينا والقديس األنبا أنطونيوس   State of Queenslandحفيدة القمص مينا نعمة هللا وحفيدة األب بيشوي واصف نعمة الميالد الثاني علي يد األباء كهنة  Julianaنالت الطفلة جوليانا 

Gold Coast   61في يوم السبت الموافق November 9162  . 
  Reception at the Gold Coast Golf Resortوحضر المناسبة مجموعة كبيرة من األهل واالصدقاء . وتلي المعمودية 

 أجمل التهأني من جدو البير وتيته مجدولين نعمة هللا وجدو ابونا بيشوي وتيته ريتا واصف . 
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استعداداً ألعياد الممميم دل المبمابما وتموا مرو و 

 "يترأ  قدا  العيد  وكاتدرائية المسيح

تستعد الكنائس المصرية لالحتفال بعيييد اليميييالد  
حيث تيحيتيفيل كينيائيس اليكياأليقلييي   قا سي يفييية  
قالسييريييار ا رألييقاكييس  قالييرقك الييكيياألييقلييييي   

ديسيميبير   42ق 42قا رمر الكاألقليي   ييقمي  
بعيد الميالد  طب اً للتي يقييك الي يربي  ري  ح يقر 
ممأللير عر رئاسة الجمهقرية  قرئيس اليقررا،  
قمشيييييأليية ا رديير  قعييدد ميير الييمييسييئييقلييييير 

 .قالشألصيات العامة قالسياسية
قأعلنت الطائفة اإلنجيلييية  عير مةيامية الحيتيفيال 

يناير الم بل  برئاسية  2الرسم  بعيد الميالد  يقك 
ال س اليدكيتيقر أنيدريي، ركي   رئيييس اليطيائيفية  
بكنيسة ةصر الدقبارة اإلنجيلية  ققّجهت الكنيسية 
اإلنجيلية دعقات مل  رئاسة الجمهقرية  قرئيييس 
القررا،  قأع ا، الحكقمة قالمحارظير  قرئيس 
مجيليس الينيقاع قأع يا، اليبيرليميار  قمشيييألية 
ا ردييير قدار اإلريييتيييا،  ليييليييميييشييياركييية رييي  
الحتفالقتيحيتيفيل اليكينيييسية ا رأليقاكسييية  بيعيييد 

ً ليتي يقييك  7ق 6الميالد  يقم   يناير الم بل  طيبي يا
الكنائس الشرةية  قسيييتيرأس اليبيابيا تيقا يرقس 
الييألييانيي   بييابييا اإلسييكيينييدرييية بييطييرييير  الييكييرارة 
المرةسية  ةداس العيد داا العاك للمرة الألالألة علي  
التقال   بكاتدرائييية ميييالد اليميسيييم بياليعياصيمية 
اإلدارية الجديدة  بحي يقر اليرئيييس عيبيداليفيتيا  

يينيايير  7السيس   قيست بل البابا المهنئير صبيا  

 .بالم ر البابقى بالكاتدرائية المرةسية بالعباسية

نيياحييييية أألييرى اسييتيي ييّرت أسييعييار دييدايييا  . ميير
الكريسماس ر  ا سقاق م ارنة بالعاك اليميا ي   
بسبع تراجع سعر بيييع اليدقلر مي يابيل اليجينييي، 
قألبات الدقلر اليجيميركي ا قةيال أسيامية جيعيفير 
رئيس شعيبية اليميسيتيقرديير بيالي يررية اليتيجياريية 
لل ادرة: ما رال بابا نيقييل ديق ا شيهير قا كيألير 
مبيعاً ألالل الفترة الحالية  قر  اليميرتيبية اليأليانييية 
شجرة الكريسماس  مشيراً مل  أر األتالف أسعار 
الرينة  يكقر حسع اليألياميات اليميصينّيعية مينيهيا 
قاليميي ياسيياتا قأق ييم أر الييبيعيي  ي يي يبييل عييليي  
ا شجار غير المريّنة  ر أسعاردا تيتيراق  بييير 

جنيهاً  قر اً للحجك  قحركة البيع تشيهيد  06ق 66
  نشاطاً ملحقظاً   ر ا سعار ر  متناقل الجميع

 

 الشهر المريمي بالتسابيح واأللحان
سبان  حب  يا رألر الرتع مقس  رآِ  ييا ميرييك " 

عيجييع مير عييجييع  قاليي يينياديييل ر يية بييتيي ييقى 
قالصلبار ددع  قده مدح  ر  البتقل راد ةيليبي  
رر   قالل  يمدحها عل  طقل عيلي  طيقل ةيليبي، 
ينشر   يا ةبة مقس  يا مريك يا شقرية ديارقر  
بهاه الكلمات قغييرديا بيدأ جيميقب ا ةيبياط  مير 

ديسمبر الجارى  رعياليييات الحيتيفيال  06الألالألا، 
بـيي شييهيير كيييييهيي    الشييهيير اليي ييبييطيي  الييمييليي ييع بـ 
 المريمي   قالاى يشهد تسابيم قأليحيار ألياصية 
بتكريك السيدة العارا، مريكا  شيهير كيييهي   ديق 
أحد الشهقر ال بطية  يحتفل ا ةباط بأيام، كل عاك 
أألنا، رترة صقك الميالد السنقي  باعيتيبياره شيهير 
التسابيم قالصليقات قتيرتيييل ا ليحيار الي يبيطييية 
قالتسابيم الألاصة بالسيدة اليعيارا، ميرييك  اليتي  
تحظ  بحيع جيميييع اليميصيريييير  اليميسيييحييييير 
قالمسلمير عل  حد سقا،ا قتؤدي معظك الكنائيس 
تسابيم ليلية  ألاصة ر  ليلت  السيبيت قا ربيعيا، 
مر كل أسبقب  قتألتتك صبيا  ا حيد قاليأليميييس 
أسبقعيًا بـي  الي يداس اإلليهيي   قعيدد أألير مير 
الكنائس يطلق التيسيابيييم بشيكيل ميكيأليف قييقمي  

 2  7ليلييعييارا،تسيبييحيية كييييهيي   تسيميي  تسييبيحيية 
 دقسات  أى  تسيبيحية أق تيرتيييليط   2لت منها 
دق الـ أليؤطقكيات  أى )ترتيييلية ألياصية  7قرةك 

بييالسيييييدة الييعييارا،م   ر الييكييلييميية اليي ييبييطييييية 
 أليؤطقكقس  تعني عنيد ا ةيبياط  قاليدة اإللي، ا 
قمر أشهر ا ساةفة رؤسا، تسابيم كييهي   ا نيبيا 
يؤانس  ا س ف العاك  سيقط قتقابعيهيا  قا نيبيا 
رارائيل  ا س ف العاك لكنائس قسط الي ياديرة  ما 
يتقارد عل  جلسات التسبحة الألاصة بيهيميا آلف 
ا ةباط  لاا ق عت الكنيسة ال بطية ا رألقاكسيية 
مقاعيد مألصصة لهما ر  اليعيدييد مير اليكينيائيس 
اليميتينييقعية عيليي  مسيتيقى جيميييع اإلييبيارشييييات 
قمحارظات الجمهقريةا قمل  جانع ا نبا رارائيل 
قا نبا يؤانس  ييتيرأس عيدد كيبييير مير أسياةيفية 
الكنيسة ال بطية ا رألقاكسية  داأليل مصير قري  

المهجر   التسبحة الكيهكية   ييقمييًيا  بيميشياركية 
    عدد كبير مر ا ةباط

 

كنيسة  71مجل  الوزراء يصدر قرار بتقنين 
ومبنى خدمات جدد ليصل إجمالى ما تم تقنينه 

7299منذ بدء عمل اللجنة إلى   
القمص ميخائيل أنطونل قطعنا شوًطا جيًدا في 

 استيفاء اشتراطات الحماية المدنية
أصدر مجلس القررا، صبا  أمس الألنير   

ديسمبر الجارى ةرارا جديدا بت نيير  4المقارق 
كنيسة قمبن  ألدمات  قيعد داا  07أق اب 

ال رار دق الألان  عشر منا بد، لجنة تقريق 
 ااأق اب الكنائس التابعة لمجلس القررا، عمله
قةد ترأس الدكتقر مصطف  مدبقلي  رئيس 
مجلس القررا، اليقك اجتماب اللجنة الرئيسية 

لت نير أق اب الكنائس بح قر قررا، العدل  
قشئقر مجلس النقاع  قالتنمية المحلية  

قاإلسكار قالمرارق قالمجتمعات العمرانية  كما 
شار  ري الجتماب ممأللقر عر الجهات المعنية 

 قالطقائف المسيحية
قصر  المستشار نادر سعد  المتحدث الرسمي  

لرئاسة مجلس القررا،  بأر اللجنة استعر ت 

نتائج أعمال المراجعة  التي تمت منا آألر 

أكتقبر الما ي ريما  44اجتماب ع  د للجنة ري 

يألص أق اب الكنائس قالمباني الألدمية التي 

طلبت ت نير أق اعها  قبنا، علي، ر د قار ت 

 07اللجنة ري اجتماعها  عل  ت نير أق اب 

كنيسة قمبن  تابعاً  قبال  يبلغ عدد الكنائس 

قالمباني التي تمت المقار ة عل  تقريق أق اعها 

كنيسة  0244منا بد، عمل اللجنة قحت  اآلر 

 قمبن  تابع  

 

كنيسة  71مجل  الوزراء يصدر قرار بتقنين 
ومبنى خدمات جدد ليصل إجمالى ما تم تقنينه 

7299منذ بدء عمل اللجنة إلى   
القمص ميخائيل أنطونل قطعنا شوًطا جيًدا في 

 استيفاء اشتراطات الحماية المدنية
أصدر مجلس القررا، صبا  أمس الألنير   

ديسمبر الجارى ةرارا جديدا بت نيير  4المقارق 
كنيسة قمبن  ألدمات  قيعد داا  07أق اب 

ال رار دق الألان  عشر منا بد، لجنة تقريق 
 ااأق اب الكنائس التابعة لمجلس القررا، عمله
قةد ترأس الدكتقر مصطف  مدبقلي  رئيس 
مجلس القررا، اليقك اجتماب اللجنة الرئيسية 

لت نير أق اب الكنائس بح قر قررا، العدل  
قشئقر مجلس النقاع  قالتنمية المحلية  

قاإلسكار قالمرارق قالمجتمعات العمرانية  كما 
شار  ري الجتماب ممأللقر عر الجهات المعنية 

 قالطقائف المسيحية
قصر  المستشار نادر سعد  المتحدث الرسمي  

لرئاسة مجلس القررا،  بأر اللجنة استعر ت 

نتائج أعمال المراجعة  التي تمت منا آألر 

أكتقبر الما ي ريما  44اجتماب ع  د للجنة ري 

يألص أق اب الكنائس قالمباني الألدمية التي 

طلبت ت نير أق اعها  قبنا، علي، ر د قار ت 

 07اللجنة ري اجتماعها  عل  ت نير أق اب 

كنيسة قمبن  تابعاً  قبال  يبلغ عدد الكنائس 

قالمباني التي تمت المقار ة عل  تقريق أق اعها 

كنيسة  0244منا بد، عمل اللجنة قحت  اآلر 

 قمبن  تابع  

  
تجري ” التعليم“استجابة لخطاب قداسة البابا.. 
 تعدي ت على جداول االمتحانات

ةررت قرارة التربية قالتعليك قالتعليك الفني  
مجرا، تعديل ري جداقل امتحانات الفصل 

 4602/4646الدراسي ا قل للعاك الدراسي 
للصفير ا قل قالألاني الألانقي  قال  بمناسبة 

ترامر عيد ال طاس مع المتحانات التي ستجرى 
4646يناير  46يقك الألنير المقارق   

قأرسل ةطاب التعليك العاك ألطابًا مل  المديريات 

التعليمية للتنبي، باللتراك بالمقاعيد المعلنة 

المعدلة  قاتألاا اإلجرا،ات الالرمة لعدك معداد 

أي تصقر لجداقل الصفقف الدراسية المألتلفة 

 46يت مر مجرا، امتحانات يقك الألنير المقارق 

قأق حت القرارة أن، ت رر ت ديك  4646يناير

مقعد المتحانات ري المقاد التي كار م رر لها 

  مل  يقك ا حد 4646يناير  46يقك الألنير 

  قال  استجابة للألطاع 4646يناير  02المقارق 

الاي أرسل، ةداسة البابا ا نبا تقا رقس الألاني  

بابا اإلسكندرية قبطرير  الكرارة المرةسية  مل  

 قرارة التربية قالتعليك قالتعليك الفني  
  

 إحياء ذكرى الثالثة لشهداء الكنيسة البطرسية  
تحيي الكنيسة البطرسية بالعباسية  الاكرى 

السنقية الألالألة  لشهدا، الكنيسة البطرسية ري 

 4606الحادث اإلردابي الاي قةع ر  ديسمبر 

ةبطيامر أبنا، الكنيسة  قمصابة  42قاستشهد ري، 

قت يك الكنيسة مسا،  صالة العشية  آألرير 20

بح قر أسر الشهدا،  عل  أر ت يك صلقات 

ال داس اإللهي صبا  ا ربعا، قتأتي الاكرى 

الألالألة لتعيد مشهد مؤلك للحادث الاى را   حيت، 

ةبطية قحارس الكنيسة  قدي الكنيسة التي  40

اصبحت حديث العالك قراردا العديد مر رؤسا، 

العالك قراردا بابا الفاتيكار قأةيمت ريها صالة 

مر أجل قحدة الكنائس برئاسة البابا تقا رقس 

 الألاني  

  
أسقف الكنيسة األرثوذكسية بلندن االنبا 

انجليو  يشارك فى ملتقى دور األديان في 
 تعزيز التسامح بأبوظبى

يشار  ا نبا انجيلقس  س ف ميبارشية لندر 

للكنيسة ال بطية الرألقاكسية ببريطانيا  مر 

المنتدى السنقي “القرد المشار  ري أعمال 

” السادس لتعرير السلك ري المجتمعات المسلمة 

الاى يع د بالعاصمة اإلماراتية أبقظب   اليقك 

برعاية الشيخ عبدهللا بر رايد آل نهيار  قرير 

دقر »الألارجية قالتعاقر الدقلي  تحت عنقار 

مر اإلمكار مل   -ا ديار ري تعرير التسامم

شألصية  0666بمشاركة أكألر مر  «اإللراك

قعالك مر صناب أل ارة التسامم قالقئاك قالسالك 

حقل العالك  قيطلق المنتدى ألالل الملت   ميألاق 

حلف الف قل العالمي الجديد قشاركت الكنيسة »

قممأللة النبا انجيلقس ري رعاليات اليقك القل 

الاى تناقل عدة محاقر حقل دقر الديار ر  

تعرير التسامم قأل ارة القئاك قالسالك قةال الشيخ 

نهيار بر مبار  آل نهيار  قرير التسامم 

اإلماراتي  ري كلمت، الرئيسية بالجلسة الرتتاحية 

أنكك تجسدقر  ري داا »لفعاليات الملت  : 

الملت    مر قجهة نظري  عدداً مر المعاني 

المهمة  التي تؤكد عل  أدمية بنا، العالةات 

اإليجابية قالطيبة  بير ا شألاص قالطقائف 

قالجماعات  التي تمألل ديانات  قمعت دات  

قأل ارات مألتلفة  باعتبار أر ال   دق الطريق 

ال قيك  لمجتمعات أكألر سالماً  قت دماً  

قاست راراً  قدق المنهج ال رقري  لنشر الألير  

قأ اف:  قا مار  ري ربقب العالك كل، المعن  »

ا قل  ري داا الملت    مر قجهة نظري  دق أر 

نجاحنا ري بنا، الشراكات قالتحالفات: اإلةليمية 

قالعالمية  ري مجالت التسامم قالتعايش  يتطلع 

أر يكقر لدينا جميعًا  رؤية مشتركة  حقل مفهقك 

التسامم  قدقره ري تشكيل الحياة  للمجتمع 

قدنا  أشير مل  أننا  –قاإلنسار  ري كل مكار 

ري اإلمارات  نرى أر التسامم  دق تجسيد حي 

لتعاليك اإلسالك الحنيف  ري أر الناس جميعاً  ري 

اإلنسانية سقا،  قدق بال   تسامم مر الجميع مع 

الجميع  دقنما تفرةة أق تميير  عل  أساس النقب  

أق الجنسية  أق المعت د  أق الأل ارة  أق الل ة  أق 

ال درة  أق المكانةقأق م قرير التسامم 

اإلماراتي أر التسامم ري اإلمارات  دق الحياة 

ري سالٍك مع اآلألرير  قاحتراك معت داتهك 

قأل اراتهك  قحماية دقر العبادة لهك  قدق اإلدرا  

القاعي  بأر التعددية قالتنقب ري ألصائص 

 –السكار  دما مصدر ةقة للمجتمعات البشرية 

التسامم ري اإلمارات  يؤكد عل  أدمية تنمية 

المعررة بالبشر أجمعير  قالنفتا  عليهك بإيجابية 

التسامم ري اإلمارات  دق تعبير ةقي مر  –

ال يادة قالشعع  عر الحرص الكامل  عل  تقرير 

 الحرية قالحياة الكريمة  لجميع السكار 

مسرح األنبا روي  ينعي المخرج الكبير سمير 
 سيف

اا: نشرت الصفحة الرسمية  
لمسر  ا نبا رقيس بمقةع 
التقاصل الجتماعي ريس 
بق  ,منشقر تنعي ري، قراة 

المألرج ال دير دا سمير سيف 
:  حيث نشرت ةائلة  

تنع  ادارة مسر  النبا رقيس بالكاتدرائية 
” المرةسية الكبرى بالعباسية رحيل المألرج ال دير

قنطلع نياح، للرقح، ر  ” دا سمير سيف 
 اح ار ال ديسير

أا مررت ” ق تت دك ادارة المسر  ق عل  رأسها 

بألالص العرا، لألسرة الراحل ق جميع ” صليع 

محبي، قةد رحل عر عالمنا المألرج سمير سيف 

  عر عمر 2 مألر تعر ،  رمة ةلبية مسا،ا ألنير

   عاًما 74ينادر الـ 
 

مطران لو  أنجلو  يقرر االحتفال بعيد المي د 
يناير لتلبية احتياجات  1ديسمبر و 92يومى 

 الجيل الثانى 
ا ر  ساب ة األارت جدل بير الةباط أصدر ا نبا 

سرابيقر مطرار لقس أنجلقس  كاليفقرنيا  

القليات المتحدة ا مريكية  بيانًا ألاًصا باحتفال 

عيد الميالد المجيد'<احتفال عيد الميالد المجيد  

  قالاى قجه، مل  كهنة 4646_4602للعاك 

 42اإليبارشية بحيث ي اك ةداس للميالد يقك 

قجا،   4646يناير  7قيقك  4602ديسمبر 

البيار يؤكد التراك الكنيسة بالحتفال بعيد الميالد 

يناير قلكر نظرا لت يرات ققجقد اجيال  7يقك 

الألان  قالألالث بامريكا ر  مناخ يرتبط باحتفالت 

 42الكريسماس رتك التنبي، عل  اةامة ةداس يقك 

ديسمبر دقر  42ديسمبر قيكقر الحتفال يقك 

يناير 7ةطع الصقك حت    

 

لقواعد القانونية الحاكمة إلصدار أحكام الط ق 
  للمسيحيين

ةال بيتر النجار محام  ا حقال الشألصية   

تصدر ا حكاك ر  المنارعات المتعل ة با حقال 

الشألصية بير المصريير غير المسلمير المتحدى 

الطائفة قالملة طب ا لشريعتهك  بما ل يألالف 

النظاك العاك  قالتطليق تألتلف أسباب، بحسع 

لئحة كل طائفة  حيث يعتبر التطليق لدى ا ةباط 

ق  26الرألقاكس لعلة الرنا طب ا لنص المادة 

  أما عند 4660مر الالئحة المعدلة عاك  20

  00ا ةباط اإلنجيلير رالتطليق طب ا لنص المادة 

الف رة ا قل  قالألانية  قال  بقةقب أحد الرقجير 

بالرنا أق اعتناة، دير أألر  قعل  الن ي  تماما 

رنجد أر لدى ا ةباط الكاألقلي  انحالل الع د ل يتك 

قتابع محام  ا حقال اا مل بقراة أحد الرقجير

الشألصية ر  حديأل، لـ اليقك السابع  :  تعد 

أسباع الطالق عند ا رألقاكس قالت  يجقر مةامة 

دعاقى التطليق بشأنها الرنا قالألرقج عر الدير 

المسيحي قأ اف:  أما عر أسباع الطالق 

الألاصة بالرقك ا رألقاكس  ماا تبير الرقج أر 

رقجت، ليست بكرا  قماا أس طت الرقجة حملها 

 عمدا  قالهجر المتعمد مدة تريد عر ألالث سنقات

قتابع النجار:  أما بالنسبة مل  ا سباع الجديدة 

المق قعة مر ةبل الكنيسة ا رألقاكسية قد  

الهجر ألالث سنقات لمر لك ينجع قألمس سنقات 

دجر لمر أنجع ره  ركرة قلما تدألل حير التنفيا 

 ر مجلس النقاع لك ي ردا قمر قجهة نظرى 

ال انقنية حيث مر المقار ة عليها مستحيلة 

مر الدستقر مر حيث  26لمألالفتها للمادة 

التفريق بير ا رراد حسع نعمة اإلنجاع 

قاستطرد المألتص بشئقر ا حقال الشألصية أر 

أسباع الطالق الألاصة با رمر ا رألقاكس  ر  

حالة ع ك  قاإل رار البالغ بالمصالم المالية 

 للطرف 



 ش  6371هاتور  8 اخبار االقـباط

 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 
 

 ي وبينك نبي
 

عزيزي القارئ مع نهاية عام دراسي كل سنة وأنتم طيبين 
نحتفل الجامعات والمدارس وحتي الحضانات بتخريج 

الدارسين فيها في أحتفاالت كبيرة ويتم تقديم الشهادات 
تقديراً للمجهود الذي قاموا بها أثناء العام الدراسي . عملية 

التقدير عملية مهمة وترفع من الروح المعنوية للحاصل علي 
التقدير أو الشهادة . يوجد التقدير السنوي في كل مراحل 
التعليم وهذا شئ جميل للغاية فهو مكافأة للتلميذ وتحفيز 

أيضاً ليبذل مجهودا اكثر من السنة التالية وفي بعض المهن 
أيضاً نري أيضاً عملية التقدير السنوي ولكن ليس للكل ولكن 

للمتميزين فقط. فنجد مثالً جائزة االوسكار للعاملين في مجال السينما وجوائز للمسلسالت 
 التلفزيونية . 

وجوائز للعاملين في الحفل الغنائي ونري أيضاً جوائز نوبل للعلوم واألدب والسالم وفي الرياضة 
 أيضاً . ونري جوائز للمتميزين في الكرة والتنس وفي كل الرياضات المختلفة . 

ولكن ال نري مثالً تكريماً للخادم المتميز من المخدومين أو الكاهن المتميز من الشعب أو المدرس 
المتميز من التالميذ أو الدكتور المتميز من المرضي . بيني وبينك تعالوا نفكر في جائزة الصديق 

المتميز ممكن يكون صديقك المتميز ابنك أو بنتك أو زوجك أو زوجتك أو أخوك أو صديقك . أديله 
هدية بسيطة علي عيد الميالد أو علي رأس السنة ، حسسه أنه عمل حاجة في حياتك . أشكره 

وفوق دا كله أشكر ربك. ابوك اللي وفر لك كل شئ في حياتك وسبب كل فرحة في حياتك وخلي 
 الكالم ده بيني وبينك . 
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 بالدنا العربية
 

 بالدنا العربية فى السما مضوية 
 حباها األله باألديان السماوية

 وحضاراتها أشرقت على كل البشرية
 حضارات فرعونية و بابلية و اشورية

 أثارها مازلت على األرض الكروية
 لكن ايه اللى حصل للدول العربية ؟؟
 ثورات حديثة قامت فى األمة القومية

 ولكن فين النتائج األيجابية ؟؟
 أنقسامات و أنشقاقات و أحزاب فرعية

 فنتعب شعوبنا العربية و نضحك علينا البشرية
 دا العيب فينا بجد و مش فى حد

 شوفوا بقينا فين ووصلنا لهذا الحد
 بنفكر نعمل خالفة و نرجع للخلف

 بدل ما نلحق العالم ونشوف أحنا فين فى الصف
 ياعرب شوفوا دولة األمارات العربية

 بقيت اية فى الهندسة المعمارية
 حصرتى على تونس وليبيا وسوريا
 و اللى حصل فى الثورة المصرية

 ليه نفصل قوانين على قدنا
 ونلبسها ونقول ده مفيش حد زينا
 عايزين قوانين تمشى على الكل

 ونرفع راسنا و كفانا ذ ل
 عايزين حكام يسموا باألنسان

 و ينهضوا بالتعليم و حقوق األنسان
 حكام ناضجين و لذواتهم ناكرين

 ولألوطان فاكرين و بكدا يكونوا خالدين
 عايزين نقولها و نخلص فى حبنا

 دا الوطن العربى ساكن فى قلوبنا وفكرنا

  
 

 
 
 
 
 

 كلمات ميشيل جرجس

 

 المسيحالسيد 
 في اسفار الكتاب المقدس 
 

 في التكوين هو نسمة الحياة
 في الخروج هو خروف الفصح
 في الالويين هو الكاهن األعظم

في العدد هو عامود السحاب نهارا وعامود 
 النار ليال

 في التثنية هو نبي مثل موسي
 في يشوع هو رئيس خالصنا

 في القضاة هو قاضينا ومشرعنا
 في راعوث هو الولي الحي

في صموئيل األول والثاني هو النبي 
 المؤتمن

في الملوك وأخبار األيام هو الملك 
 السرمدي

 في عزرا ونحميا هو باني جدران البشرية
 في أستير هو مردخاي

 في أيوب هو الفادي األبدي
 في المزامير هو الراعي الصالح

 في األمثال والجامعة هو الحكمة الدائمة
 في نشيد األناشيد هو العريس المحب

 في إشعياء هو رئيس السالم
 في إرميا هو غصن البر

 في مراثي إرميا هو النبي الباكي
 في حزقيال هو الرب هناك

 في دانيال هو إبن هللا في اآلتون
 في هوشع هو الزوج األمين

 في يوئيل هو المعمد بالروح القدس
 في عاموس هو حامل األتعاب
 في عوبديا هو القدير للخالص

 في يونان هو المبشر العظيم
 في ميخا هو المبشر باألقدام الجميلة

 في ناحوم هو الملجأ والقوة

في حبقوق يقول لك عملك وسط السنين 
 أحييه

 في صفنيا هو المنقذ
 في حجي هو مسترد الميراث الضائع

 في زكريا هو نبع التطهير
 في مالخي هو شمس البر

 
 في متى هو ملك اليهود

 في مرقس هو الخادم األمين
 في لوقا هو إبن اإلنسان

 في يوحناهو إبن هللا
 في أعمال الرسل هو مخلص العالم

 في أهل رومية هو بر هللا
 في كورنثوس األولي هو الصخرة المنيعة
 في كورنثوس الثانية هو الغالب إلي األبد

 في غالطية هو الحرية
 في أفسس هو رأس الكنيسة
 في فيلبي هو الفرح الحقيقي

 في كولوسي هو مكمل النقائص
في تسالونيكي االولى والثانية هو الرجاء 

 الوحيد
 في تيموثاوس األولي هو اإليمان العظيم
 في تيموثاوس الثانية هو نبع اإلستقرار

 في تيطس هو الحق
 في فليمون هو واهب الخير

 في العبرانيين هو الكامل الوحيد
 اإليمان العملي -في يعقوب

 في بطرس األولى هو المثل األعلى
 في بطرس الثانية هو النقاء الداخلي

 في يوحنا األولى هو الحياة األبدية
 في يوحنا الثانية هو الفادي العظيم

 في يوحنا الثالثة هو المحفز
 في يهوذا هو أساس االيمان

 في الرؤيا هو الملك القادم
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