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الكنائس تتحول بلّث الدمة رقمًيا
واقتـــداًء بقداســـة البابـــا، قـــام العديـــد مـــن اآلباء 
المطارنـــة واألســـاقفة والكهنـــة، بلقاء شـــعوبهم عبر 
العظـــات  وإلقـــاء  اإللكترونـــي،  الفضـــاء  ســـاحات 
الروحيـــة ودروس الكتـــاب. كمـــا قـــام العديـــد مـــن 
الخـــدام والخادمـــات، فـــي مختلـــف الكنائـــس حـــول 
العالم، بتقديم خدمات التربية الكنســـية األســـبوعية 

مـــن خـــال شـــبكات اإلنترنـــت. 

قناة »كوچي« تقدم خدمة 
مدارس األحد األطفال عرب شاشة

أطلقــت قنــاة كوچــي القبطيــة األرثوذكســية لألطفــال، يــوم الجمعــة 20مــارس 2020م، 
ُتقــام بالكنائــس لألطفــال بعنــوان  برنامًجــا يحاكــي فعاليــات فصــول التربيــة الكنســية التــي 
»حبيبتــي مــدارس األحــد«، ُيــذاع مباشــرة علــى القنــاة أيــام الجمعــة. كمــا ُتعــَرض حلقــات 
ُمســّجلة منــه خــال أيــام األســبوع فــي تمــام الثانيــة بعــد الظهــر. وقــد نشــرت مقطــع فيديــو 
لقداســة البابــا تواضــروس الثانــي يشــرح فيــه فكــرة البرنامــج، إلــى إعــداده وتصويــره وبثّــه ليكــون 

بمثابــة أحــد فصــول مــدارس األحــد بــكل محتوياتهــا مــع األطفــال فــي المنــازل.

ومــع ازديــاد حــاالت اإلصابــة بالوبــأ فــي مصرنــا، ارتــأى قداســة البابــا، واآلبــاء األجــاء أعضــاء المجمــع المقــدس لكنيســتنا القبطيــة 
األرثوذكســية، ممثليــن فــي أعضــاء اللجنــة الدائمــة للمجمــع المقــدس مــا يلــي:

جديــر بالذكــر أن كافــة الطوائــف المســيحية بمصــر، ووزارة األوقــاف، قامــت بتعليــق 
ــة،  ــف أنحــاء الجمهوري ــي مختل ــس والمســاجد ف ــادة الجماعيــة بالكنائ ممارســة شــعائر العب

لمــدة أســبوعين وحتــى إشــعار آخــر.

بيان الكنيسة القبطية خبصوص فريوس كورونا

للمجمــع  الدائمــة  اللجنــة  اجتمعــت 
البابــا تواضــروس  قداســة  المقــدس، برئاســة 
آخــر  لمناقشــة  اليــوم  صبــاح  الثانــي، 
فيــروس  انتشــار  بشــأن موضــوع  التطــورات 
كورونــا المســتجد COVID-19، وأصــدرت 

نّصــه: هــذا  بياًنــا،  اللجنــة 
الســتثنائي  الوضــع  متابعــة  إطــار  فــي 
وكــذك  األيــام،  هــذه  العالــم  بــه  يمــّر  الــذي 
البيانات التي تصدرها تباًعا منظمة الصحة 
الســريع  النتشــار  تظهــر  والتــي  العالميــة 
 COVID-19 المســتجد  كورونــا  لفيــروس 
فــي مختلــف دول العالــم، ومــن بينهــا بادنــا 
العزيزة مصر، التي يبذل مســئولوها قصارى 
جهدهــم فــي ســبيل احتــواء الوبــاء، الــذي ُيَعــد 
منــذ  نواجههــا  خطيــرة  صحيــة  أزمــة  أكبــر 
مئــات الســنين. ونظــًرا ألن التجمُّعــات تمثــل 
ســرعة  إلــى  يــؤّدي  الــذي  األكبــر  الخطــر 
انتشــار الفيــروس، قــررت الكنيســة القبطيــة 
األرثوذكســية مــن منطلــق مســئوليتها الوطنيــة 
والكنيســة، وحفاًظا على أبناء مصر جميًعا: 
- غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات 

الطقسية والقداسات واألنشطة.
أي  واقتصــار  العــزاء  قاعــات  غلــق   -
جنــاز علــى أســرة المتوفــي فقــط، علــى أن 
تقــوم كل إيبارشــية بتخصيــص كنيســة واحــدة 
للجنــازات، وُتمَنــع الزيــارات إلــى جميــع أديــرة 

والراهبــات. الرهبــان 
- يســرى هــذا القــرار مــن اليــوم الســبت 
تاريخــه،  مــن  أســبوعين  ولمــدة  مــارس   21

آخــر. إشــعار  ولحيــن 
ــر الكنســية بقــول الســيد المســيح:  وإذ ُتَذكَّ

»َل ُتَجــرَّب الــرَّبَّ ِإلَهــَك« )مــت7:4(، تناشــد 
عــدم  والخــارج  مصــر  فــي  األقبــاط  جمــوع 
واللتــزام  الحاضــرة،  األمــة  إزاء  التهــاون 
األزمــة  إزاء  تعلنهــا  التــي  باإلجــراءات 
الحاضــرة، واللتــزام باإلجــراءات التــي تعلنهــا 
الســلطات المســئولة، للمســاهمة بفاعليــة فــي 
تفــادي كارثــة تلــوح فــي األفــق، يترجمهــا تزايــد 
أعــداد المصابيــن بالفيــروس والمتوفيــن فــي 
أن  األمانــة  أو  الحكمــة  مــن  فليــس  العالــم. 
يكــون اإلنســان ســبًبا فــي إصابــة اآلخريــن أو 

فقــد أحــد أحبائــه.

رفــع  إلــى  الجميــع  الكنيســة  وتدعــو 
صلــوات وتضرعــات فــي كل موضــع، واثقــة 
فــي أن صلواتهــم ســوف تصــل إلــى مســامع 
الــرب القديــر وأنــه ســيتحنن علينــا ويرفــع هــذه 
الضيقــة، ويعطــي شــفاًءا وســاًما وطمأنينــة 
لــكل العالــم ويبــارك كل الجهــود التــي تبــذل 
لمواجهــة هــذا الوبــاء الــذي يهــدد العالــم كلــه.

السبت 21 مارس 2020م
12 برمهات 1736ش.

فايــروس كورونــا قبــل أن يوصــل إلــى الرئــة يبقــى فــي الحنجــرة أربعــة 
أيــام وفــي هــذا الوقــت يبــدأ الشــخص بالَكحــة وألــم الحنجــرة فــإذا شــرب 
مــاًءا كثيــًرا وغرغــرة بالمــاء والملــح أو الخــل يقضــي علــى الفايــروس  

)أنشــر هــذه المعلومــة ألنــه يمكنــك أن تنقــذ أحــًدا بهــذه المعلومــة(
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عــدم  والخــارج  مصــر  فــي  األقبــاط  جمــوع 
واللتــزام  الحاضــرة،  األمــة  إزاء  التهــاون 
األزمــة  إزاء  تعلنهــا  التــي  باإلجــراءات 
الحاضــرة، واللتــزام باإلجــراءات التــي تعلنهــا 
الســلطات المســئولة، للمســاهمة بفاعليــة فــي 
تفــادي كارثــة تلــوح فــي األفــق، يترجمهــا تزايــد 
أعــداد المصابيــن بالفيــروس والمتوفيــن فــي 
أن  األمانــة  أو  الحكمــة  مــن  فليــس  العالــم. 
يكــون اإلنســان ســبًبا فــي إصابــة اآلخريــن أو 

فقــد أحــد أحبائــه.

رفــع  إلــى  الجميــع  الكنيســة  وتدعــو 
صلــوات وتضرعــات فــي كل موضــع، واثقــة 
فــي أن صلواتهــم ســوف تصــل إلــى مســامع 
الــرب القديــر وأنــه ســيتحنن علينــا ويرفــع هــذه 
الضيقــة، ويعطــي شــفاًءا وســاًما وطمأنينــة 
لــكل العالــم ويبــارك كل الجهــود التــي تبــذل 
لمواجهــة هــذا الوبــاء الــذي يهــدد العالــم كلــه.

السبت 21 مارس 2020م
12 برمهات 1736ش.

فايــروس كورونــا قبــل أن يوصــل إلــى الرئــة يبقــى فــي الحنجــرة أربعــة 
أيــام وفــي هــذا الوقــت يبــدأ الشــخص بالَكحــة وألــم الحنجــرة فــإذا شــرب 
مــاًءا كثيــًرا وغرغــرة بالمــاء والملــح أو الخــل يقضــي علــى الفايــروس  

)أنشــر هــذه المعلومــة ألنــه يمكنــك أن تنقــذ أحــًدا بهــذه المعلومــة(

َساِن.« )مىت ٢٥: ١٣(
ْ
يَها اْبُن اإِلن ِت فِ

ْ
ِت يَأ

َّ
اَعَة ال َوَْم واَلَ السَّ وَن الْ

ُ
نَُّكْم الَ َتْعرِف

َ
اْسَهُروا إِذًا أل

َ
 »ف

جملة الكرازة - 27 مارس  42020

COVID-19 »العالم يواجه انتشار وبأ »كورونا
بوبـــأ  اليـــوم  كلـــه  العالـــم  ينشـــغل 
مقاطعـــة  فـــي  ظهـــر  والـــذي  الكورونـــا، 
وهـــان بالصيـــن فـــي ديســـمبر 2019م، 
ومـــا لبـــث أن انتشـــر بســـرعة كبيـــرة فـــي 
مئـــات  مســـبًِّبا  العالـــم،  دول  مختلـــف 
مـــن  وآلف  اإلصابـــات  مـــن  اآللف 
الوفيات حول العالم. وفي ســـرعة شـــديدة 
اتخـــاذ  فـــي  العالـــم  بـــدأت مختلـــف دول 
العديـــد مـــن اإلجـــراءات الحترازية لتقليل 
انتشـــار الوبـــأ، وبـــدأ بعضهـــا فـــي فـــرض 
إجـــراءات أكثـــر صرامة فـــي البلدان التي 
الوبـــاء.  تفّشـــي  علـــى  الســـيطرة  فقـــدت 

الســـيد  توجيهـــات  مـــع  تضامًنـــا 
الدراســـة  بتعليـــق  الجمهوريـــة  رئيـــس 
للوقايـــة  والجامعـــات  بالمـــدارس 
الصحيـــة مـــن فيـــروس كورونـــا الجديـــد 
الكنيســـة  قـــررت   ،COVID-19
القبطية األرثوذكســـية العمـــل بالقرارات 

أســـبوعين: لمـــدة  التاليـــة 
التربيـــة  خدمـــات  كافـــة  تعليـــق   -
الكنسية على اختاف المراحل العمرية 
وكذلـــك الجتماعـــات النوعيـــة والعامة.
- تعليـــق كافـــة األنشـــطة الكنســـية 
التـــي بهـــا تجمعـــات مثـــل )الحضانات 
– مراكـــز التأهيـــل – الرحات.. إلخ(.
- تعليـــق الدراســـة بكافـــة المعاهـــد 

الاهوتيـــة. والكليـــات 
- مـــن الممكـــن إقامـــة أكثـــر مـــن 
قـــداس يومًيـــا تجنًبـــا للزحـــام وباألخص 

أيـــام المناســـبات واإلجـــازات.

وفـــي كل مـــكان فـــي المســـكونة تجاوبـــت 
الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية مـــع هـــذه 
الحكومـــات،  ســـّنتها  التـــي  اإلجـــراءات 
وذلـــك للحفـــاظ علـــى حيـــاة الـــكل، ســـواء 
مـــن أبنـــاء الكنيســـة أو غيرهـــم. ومن هذا 
فـــي المهجـــر  بـــدأت الكنائـــس  المنطلـــق 
فـــي تقليـــل الخدمـــات تدريجًيـــا، وقصـــر 
حضـــور القداســـات علـــى أعـــداد محدودة 
للحـــد مـــن التجمعـــات، وفـــي كثيـــر مـــن 
تعليـــق  إلـــى  اآلبـــاء  ُاضُظـــر  األماكـــن 
كافـــة الخدمـــات النوعيـــة والليتورجيـــة في 

الكنيســـة، وحتـــى إشـــعار آخـــر.

- الحـــرص قبـــل التوجـــه لحضـــور 
عـــدم  مـــن  التأكـــد  علـــى  القداســـات 
أو  الحـــرارة  درجـــة  بارتفـــاع  اإلصابـــة 
كل  إحضـــار  مـــع  األنفلونـــزا  أعـــراض 
مصلـــي أدواته الخاصة )لفافة وزجاجة 

للســـيدات(. الـــرأس  ميـــاه وغطـــاء 
مـــع مراعاة تقليل التصافح باأليدي 

بقدر اإلمكان.
وســـنظل نصلـــي ألجـــل أن يحفـــظ 
هللا مصـــر وبـــاد العالـــم أجمع من كل 
ســـوء وأن ينجـــي البشـــرية مـــن خطـــر 
األمـــراض واألوبئـــة واثقيـــن فـــي وعـــده 
األميـــن »هـــا أنا معكـــم كل األيام وإلى 
انقضـــاء الدهر آمين« )مت20:28(.

السبت 14 مارس 2020م.
5 برمهات 1736ش.

وفـــي مصرنـــا الحبيبـــة، بـــدأت الدولـــة بمجموعـــة مـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة 
فـــي شـــهر مـــارس الجاري، حيـــث قامت بتعليـــق الدراســـة بالمـــدارس والجامعات، 
وتحديد مواعيد لغلق المحال التجارية. ومن واقع إحســـاس الكنيســـة بالمســـئولية 
المجتمعيـــة أصـــدر قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني، بابـــا اإلســـكندرية وبطريرك 

الكرازة المرقسية، البيـــــــــــان التالــــــي:

تعليق »اجتماع األربعاء« األسبويع 
وإذاعة العظة األسبوعية مبارشة من املقر ابلابوي 

كمــا قــّرر قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، تعليــق اجتمــاع األربعــاء األســبوعي 
حتــى عيــد القيامــة المجيــد، علــى أن يلقــي قداســته العظــة األســبوعية فــي موعدهــا 
المعتــاد مــن المقــر البابــوي بالقاهــرة بــدون حضــور أحــد، بــدًءا مــن األربعــاء 18 مــارس 
وحتــى 8 أبريــل المقبــل. وســُتذاع العظــة علــى الهــواء مباشــرة علــى القنــوات الفضائيــة 
القبطيــة. يأتــي قــرار قداســة البابــا فــي إطــار قــرار الكنيســة بتعليــق كافــة الجتماعــات 

الكنســية لمــدة أســبوعين للمســاهمة فــي الوقايــة مــن فيــروس كورونــا.

َِطرِ.« )مز ٩١: ٣( َوَبإِ الْ
ْ
اِد وَِمَن ال يَّ خِّ الصَّ

َ
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َ
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† 
 4471لكي نتمجد  يضاً معه  رو 

 7الصلي 
تقعقالقي إتقبقعقنقي حقامقاًل اعانا السيد المسقيقل لقه القمقجقد    

إحقتقمقل الصقلقيق  ، وإلقهقنقا هاتقه     24745  مرالصلي 
 ووضع نفسه و طاع حتي ،   2742  ع  مستهيناً بالخزي

.   ونقحقن نقحقتقفقل بقعقيقد  172  فقي الموت موت الصليق 
حاشا لي  ن  فتخقر إال بصقلقيق  ربقنقا الصلي  ونفتخر به    
   وصار الصلي  لنقا ققوة  4171  غل يسوع المسيل له المجد

  فان كلمة الصلي  عند الهالكين جهالقة و مقا عقنقدنقا نقحقن 
نحن نقكقرز       وكرازة  4174كو 4المخلصين فهي قوة هللا  
ويعلقن القروف فقي  2174كو  4   بالمسيل له المجد مصلوباً 

   .إن كنا نتألم معه لكي نتمجد  يضاً معه   4471رو 
 

 7  طريق المجد
عالمين هذا  ن إنساننا القعقتقيقق 7    صل  األنسان العتيق .4

 ي ال نملك الخطي ة في جسدنقا  171رو قد صل  معه... 
 المائت وال نكون عبيد الخطي ة والنجقاسقة بقل نقجقاهقد  

جاهد جهاا األيمان الحسن وإمسك بالحيقاة األبقديقة القتقي 
 .4271تي 4 اليها اعيت... 

كقأنقنقا مقحقكقوا عقلقيقنقا 7    إحتمال القعقاقرات والضقيقققات .2
بالموت ... بقال كقرامقة ... نالقتقم... نضقطقهقد... يقفقتقري 

،  41-971كو 4“  علينا... كأقذار العالم ووسخ كل شئ...
 11745ع   ...  ...مالهورين بتعييرات وضيقات

ألني ال  عزا  ن  عرف شي اً بينقكقم إأل 7   معانقة الصلي  .1
،  ي 272كقو 4   يسوع المسيل لة المجد وإياة مصلقوبقاً 

نري الجميع مع الرب علي الصلي  بقالقققبقول واإلحقتقمقال 
  فتفكروا في الذي إحتمل من القخقطقاة مقققاومقة والفرف.

  عق  لنفسة مال هذة ل ال تكلوا  و تخوروا في نفقوسقكقم
، وبهذا صار الصقلقيق  شقهقوة القكقنقيقسقة كقلقهقا ، 1742

فالرسل األطهقار فقرحقوا  بقالقتقهقديقد والقجقلقد والقققديقس 
إستفانوس اعي بالمغفرة لراجمية ، والقديس مكقاريقوس 
الكبير، والقديسة مقاريقنقا القنقاسقكقة، وسقحقابقة الالقهقوا 
فرحوا باإلهانة والقتقالقهقيقر والقاقلقم وعقانقققوا الصقلقيق  
 وتلذهوا بمساميرة واشواكة وحربتة وتعييرات الالامتين.

ايقهقا االحقبقاء ال تسقتقغقربقوا القبقلقو  7    فرف الصقلقيق  .1
اصقابقكقم  المحرقة التي بينكم حااثة الجل امتحانقكقم كقانقه

امر غري . بل كما اشتركتم فقي 
ا تفرحو ا لكيافرحوآالا المسيل 

فققي اسقققتققعقققالن مققجقققد  ايضقققا 
 41-4271بط 4 مبتهجين

و ن تقققكقققون 7   كقققونقققوا مقققاقققاالً  .0
 4  سيرتكم بين األمم حسنة ... 

ال تالقتقركقوا فقي       4272بط 
 عمال الالمة غير المقاقمقرة بقل 

   4470  اف بالحري وبقخقوهقا
و صققلققي الققي هللا إنققكققم ال     

كققو  2   تققعققمققلققون شققيقق ققاً رايققاً 
من هو حكيم وعقالقم بقيقنقكقم فقلقيقر اعقمقالقه و  ،   4741

 4171  يع بالتصرف الحسن في وااعة الحكمة

 ...إحمل الصلي  وكمل الطريق وال تلقي صليبك عنكم  بداً   
النه اها تزكى ينال اكليل الحياة القذي وعقد بقه القرب لقلقذيقن 

 4274  يع يحبونه
 

 القمص تاارس سمعان
كاهن كنيسة القديسين العايمين األنبا  نطونيوس واألنبا بوال 

 جيلفورا -



 ش  6371 أمشير 92 اخبار االقـباط

 7  جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 إيبارشية سيدني لألقباط األرثوذكس
 عــظة سادس آحاد الصوم الكبير

 معجزة شــفاء المولود أعــمى   
 

 16 - 6:   2قراءة األنجيل : يوحنا  
 

س باسلم الارع هأدعاوه أ   أحباايي أحيـايكج جميعاا
يباركـكـج هيبارك أسركج همنازلكج بـابركا  تاةرة 
س باالنور  هذا الصوم المبارك هليبارك قلوبنا جميعا
س عاا  الظ لمااة  الااذو ههبااه للمولااود أعمااى عولااا

 . الةي عاناها منذ مولده
 

شخااصية خاالق قرايةـاانا لنجياال اليااوم ســنـااة مل 
 المولود اعمي:

 
س خاطئا. -6   انه لج يك  انسانا

 7:2" ال هذا اخط  هال ابواه " يو 
 
 كا  انسانا مطيعا -9

 3:2" تمضي هاغةسل " يو 
 
 كا  انسانا تقيرا . -7

 9:2" اليس هذا هو الذو كا  يجلس هيسةعطي " يو 
 
 كا  انسانا امينا لنفسه هللسيد المسيح . -1

"تالجيرا  هالذي  كانوا يرهنه قبل انه كا  اعمي قالوا اليس هذا 
هو الذو كا  يجلس هيسةعطي . اخره  قالوا هذا هو . هاخره  

 2:2انه يشبهه . اما هو تقاق اني انا هو " يو 
 
س لإلنشقاق بي  الناس . -5  كانت معجزته سببا

" تقاق قوم م  الفريسي  هذا االنسا  ليس م  هللا النه ال يحفظ 
السبت . اخره  قالوا كيف يقدر انسا  خاطئ ا  يعمل مثل هذه 

 61:2 االيا  هكا  بيههج انشقاق " يو
 
 هذا االعمي تدرج تي االيما  بالرع يسوع . -1

 
:" تقالوا له كيف  انه انسا قاق ع  الرع يسوع اهالس  -6

انفةحت عيناك . اجاع ذلك هقاق . انسا  يقاق له يسوع " يو 
6::2 

انه عندما س لوه تي المرة الثانية قاق ع  الرع يسوع  -9
:" قالوا ايضا للعمي ماذا تقوق انت عنه م  حيث انه نبي 

 63:2تةح عينيك تقاق انه نبي " يو 
:" اجاع  انه م  هللاهبعد ذلك قاق ع  الرع يسوع   -7

الرجل هقاق لهج ا  تي هذا عجبا انكج لسةج تعلمو  م  اي  
هو هقد تةح عيني هنعلج ا  هللا ال يسمع للخطاه هلك  ا  

كا  احد يةقي هللا هيفعل مشيئةه تلهذا يسمع . منذ الدهر لج 
يسمع ا  احدا تةح عني  مولود اعمي . لو لج يك  هذا م  

 77:2هللا لج يقدر ا  يفعل شيئا ." يو
س  قاق ع  الرع يسوع  -1 :" تسمع يسوع انه  انه سيدهأيضا

اخرجوه خارجا توجده هقاق له اتؤم  باب  هللا ؟ اجاع ذاك 
  71:2هقاق م  هو يا سيد آلؤم  به " يو

هو اب  ارتفع الي اسمي الدرجا  هام  با  الرع يسوع  -5
:" تقاق له يسوع قد رأيةه هالذو يةكلج معك هو هو تقاق  هللا

 79:2 أؤم  يا سيد . هسجد له " يو
 
 كا  ذه شخصية تةحمل االالم . -3

احةمل ا  يوصف بانه خاطئ مع ا  السيد المسيح نفسه  -6
:" اجابوا هقالوا له تي الخطايا هلد  قاق عنه انه لج يخطئ 

 71:2انت بجملةك " يو 
:" تاخرجوه خارج احةمل ا  يخرج خارج المجمع  -9

 71:2المجمع" يو 
:" تس له الفريسي  ايضا احةمل اسجوابه ثلث مرا    -7

هقالوا ايضا للعمي ماذا تقوق انت  65كيف ابصر ...عدد 
هقالوا له اعط  63عنه م  حيث انه تةح عينيك ... عدد 

 . 91مجدا هلل نح  نعلج ا  هذا االنسا  خاطئ ... عدد 
:" تلج يصدق اليهود عنه انه كا  احةمل اسةجواع اهله  -1

 . 69اعمي تابصر حةي دعو ابوو الذو ابصر ... عدد 
:" تشةموه هقالوا له انت تلميذ ذاك . اما احةمل ا  يشةج  -5

نح  تةلميذ موسي . نح  نعلج ا  موسي كلمه هللا . اما هذا 
 92:2تما نعلج م  اي  هو ؟" يو

 
  95:2قاق المولود اعمي :" اني كنت اعمي هاال  ابصر" يو 

هذه االية الجميلة الةي قالها هذا الرجل العظيج الشجاع لها معاني 
 عظيمة نذكر منها بنعمة الرع االتي :

 
هالذو  –او كنت ال ارو , كنت اعيش تي الظلم  –كنت اعمي  -6

يعمل الخطية يعيش تي الظلم , انه ال يرو خطورة الخطيئة , 
 –هكيف انها تفقده الحياة االبدية الةي توق الزم  . هاال  ابصر 

او اال  ارو , اال  اعيش تي النور , نور الوصية هنور الطهارة 
 هنور القداسة , مصباح لرجلي كلمك هنور لسبيلي .                              

او كنت اعةمد علي االخر تي ا  يقودني  –كنت اعمي  -9
هالذو يفعل الخطية يعةمد علي االخر الشرير تي ا   –هيقوتني 

يقوده الي طريق الشر هيقوته م  مرارة ثمر الخطية . هاال  ابصر 

او اال  اسةطيع ا  اقود  –
نفسي بنفسي تحت ارشاد 
الكنيسة , هاسةطيع ايضا 
ا  اقو  نفسي بطعام 
الحياة االبدية الذو هو 

جسد السيد المسيح هدمه 
 االقدسي  .                                                                                                        

او كنت  –كنت اعمي  -7
ال ابصر اخي االنسا  , هال 

هالذو اسةطيع ا  اخدمه , 
يفعل الخطية ال يرو اخيه 
االنسا  الذو يخطئ تي 
حقه هليس لديه رهح 

الخدمة بل هو اناني يعيش 
لذاته هملذاتها . هاال  

او االنسا   –ابصر 
اسةطيع ا  انطلق م  ذاتي هارو اخي هاكو  كالسامرو الصالح , 

 اخدم االخر مهما كا  االخر .                   
, او كنت ال اتمةع او كنت ال ارو جماق الخليقة  –كنت اعمي  -1

بجماق الخليقة الةي خلقها هللا : االنسا  اخي , الطيور , الزهور , 
الحيوانا  , االشجار , االرض , السماء , النجوم , البحار هاالنهار 
هالمحيطا  , الكنايس , هالذو يعيش تي الخطيئة ال يرو جماق هللا 

او اال   –الكلي الطهارة الخالق الطبيعة الجميلة . هاال  ابصر 
         ارو هللا الجميل الخالق الطبيعة الجميلة تمجده .                                                                               

هالذو يفعل الخطية  كا  الناس يحةقرهنني , –كنت اعمي  -5
جاهل هيحةقر م  هللا هالناس . هاال  ابصر , اال  اسةطيع ا  
اعيش حياة كريمة خالية م  الخطية بنعمة الرع , اسةطيع ا  

 اجاهد تي طريق القداسة .                  
 

أدعو الرع أ  يحل ترح هذه المعجزة الذو مأل قلب المولود أعماى 
س هأ  تمألناا  حينما ناق نــاعمةي الباصر هالخالي تاي قلوبناا جميعاا
س بقدرا  الرع يسوع.  نطلب م  الرع أ  يهبناا  هذه المعجزة إيمانا
س بحاضور  أ  نعيش تي ت مل  آالم الرع يسوع هينعاج عليناا جميعاا
بركا  أتراح قيامةه المقدسة هذلك بشفاعة سيدتنا العذراء القديسة 
مريج هصلوا  حبيبنا أع اآلباء البابا توالرهس الثااني  تليحفظاه 

س لرسالة الملكو  على هذه األرض.  لنا الرع لسني  عديدة خادما
 

 هالمجد هلل إلى األبد
 األنبا دانييل

 عبد هخادم الرع يسوع المسيح

 بنعمة الرع أسقف إيبارشية سيدني هتوابعها

دعوة ما  نايااتاة أباياناا 
الااحااباار الااجاالااياال االناابااا 
تااادرس ل لااكاال شااعااب 
سااايااادناااي الااامااابااااركل 
بةخصيص صلة يوماياة 
تي تمام الةاساعاة مسااء 
لكي يمد هللا يد الماعاوناة 
هالااحااافاااظ لااالااكاااناااياااساااة 
المقدسة ه أسةراليا هكل 

 العالج
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 البابا كيرلس السادس فى ذكراه المتجددة
 د. مينا بديع عبد الملك

 

أشعر بسعادة غامرة عندما أجلس ألسجل ذكريات عزيزة جداً عن 

الذى  111قديس القرن العشرين البابا كيرلس السادس البطريرك 

مارس من كل عام. هذا الذى رأيته  9تحل ذكراه العطرة فى 

 بعيناى، وسمعته بأذناى، ولمسته يداى.  

ينتمى البابا كيرلس السادس  

إلى عائلة "زيكى" التى 

نزحت من "الزوك الغربية" 

فى صعيد مصر فى أواخر 

عهد المماليك، إلى بلدة 

طوخ النصارى بالمنوفية. 

كان والده "يوسف عطا" 

يعمل لدى أحد كبار الُمالك 

ً لجميع أعماله  وكيالً عاما

بالغربية والمنوفية 

والبحيرة، ثم أستقر فى 

 2مدينة دمنهور. وفى 

م أنجب أبنه الثانى "عازر" )الذى صار فيما 1992أغسطس سنة 

بعد البابا كيرلس السادس(. وجعل من بيته مقراً الستضافة اآلباء 

الرهبان الذين وجدوا كل الترحيب وكرم الضيافة من أهل البيت، 

ومن هنا ارتبط الطفل عازر باآلباء الرهبان لما سمعه منهم عن 

حياة اآلباء قديسى الكنيسة، وحياة التقوى والقداسة باألديرة 

 المصرية.

أنتقلت أسرة الوالد يوسف عطا إلى اإلسكندرية حيث عمل وكيالً 

لدائرة "أحمد يحيى باشا" وكانت الدائرة مركزاً من مراكز الحركة 

الوطنية، ومقراً لرجال الوفد باإلسكندرية، وكان للشاب عازر دور 

فى هذا المجال الوطنى، فأظهر فيه حبه للوطن وتفانيه فى خدمته. 

بعد أن أتم دراسته الثانوية التحق بشركة "كوكس شيبنج 

ً مبنى البنك األهلى بشارع صالح سالم  للمالحة" )حاليا

باإلسكندرية(. كان العمل بالشركة يبدأ فى التاسعة صباحاً، فكان 

ً إلى الكنيسة المرقسية باإلسكندرية   –الشاب عازر يتوجه صباحا

ثم يتوجه إلى الشركة فى الموعد   –على مقربة من مقر الشركة 

ً أيضاً  ً منه بمواعيد العمل وألتزاما المحدد دون تأخير، ألتزاما

باألنتظام فى العبادة الصادقة. كان الشاب عازر يُعد نفسه للحياة 

الرهبانية، فكان يقضى وقت فراغه فى الكنيسة مواظباً على حضور 

الصلوات بها، ويمضى الليل فى حجرته الخاصة ساهراً يطالع 

الكتب المقدسة أو مصلياً، أعد حجرته بطريقة خاصة تشبه قالية 

الراهب فى الدير حيث البساطة فى ترتيب الحجرة وإعدادها لحياة 

 الصالة الدائمة.

وفى يوم من األيام تلقى شقيقه األكبر "حنا" مكالمة تليفونية لمقابلة 

مدير عام الشركة التى يعمل بها شقيقه "عازر"، وعندما توجه لمقر 

الشركة، أبلغه المدير أن عازر قدم أستقالة والتى جاءت فى عبارة 

موجزة: )بما أن لدى أعمال هامة ال يسعنى أن أتخلى عنها، فلذلك 

أقدم استقالتى من العمل، وارجو أن يتم قبولها حتى نهاية يونيو 

(. لكن لم يعلم المدير 1921

وال شقيقه سر هذه االستقالة 

على الرغم من مركزه 

الممتاز بالشركة ومحبة 

 الجميع له!!

فى المساء التفت العائلة  

حول الشاب عازر وسألوه 

عن سر االستقالة فقال: 

)أيهما أفضل حياة البر 

والقداسة والسعادة الحقة، أم 

حياة الشقاء والكد والتعب 

فيما ال ينفع. وماذا يفيد اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو 

ماذا يعطى فداء نفسه(. صمد الشاب عازر أمام والديه وأخوته الذين 

حاولوا إثناءه عن عزمه. تحقق له ما أراد وتوجه إلى دير البراموس 

. وبعد رحلة سفر 1921يوليو سنة  21بوادى النطرون فى صباح 

طويلة وصل الدير نحو الساعة الثامنة مساًء ومعه الراهب بشارة 

البراموسى )فيما بعد األنبا مرقس مطران طهطا وأبوتيج(. أرشده 

أمين الدير إلى القالية المخصصة له ليقيم فيها، فقام بإعدادها أفضل 

إعداد كما أنه انتظم فى الصلوات اليومية بالدير مع بقية الرهبان. 

وفى الدير تتلمذ على يد أحد شيوخ الدير وهو القمص عبدالمسيح 

المسعودى من اآلباء المتبحرين فى العلوم الكنسية وله العديد من 

المؤلفات التى تُعد مرجعاً هاماً حتى يومنا هذا. شجعه األب المرشد 

على إصدار مجلة دينية باسم "ميناء الخالص"، فكان يكتبها بخط 

يده وكان عدد النسخ ال يقل عن خمسين نسخة مكونة من أثنى عشر 

ً لعدة سنوات. بعد أن أطمأن شيوخ  صفحة، وكانت تصدر شهريا

الدير على قوة عزيمته فى تحمل مطالب الحياة الرهبانية من صبر 

وجلد ونسك وصوم وصمت وطاعة وزهد فى المناصب، زكوه 

ً بينهم، فتمت رهبنته فى يوم  ً ليكون راهبا فبراير سنة  22جميعا

)وكان اليوم يوافق أستشهاد مينا الراهب( وتمت طقوس  1921

رهبنته ودعوا اسمه "مينا البراموسى". ومنذ ذلك الوقت وضع 

ً التزم به طوال حياته: )أن يحب الكل، وهو بعيد عن  لنفسه قانونا

طلب من آباء الدير السماح له بحياة الوحدة،  1992الكل(. فى عام 

وفعالً توحد فى مغارة تبعد عن دير البراموس مسافة ساعة سيراً 

متر نقر فى الصخر  1متر فى  1على األقدام وهى عبارة عن متسع 

لعمق ثالث أمتار. عندما توجه إلى المغارة أخذ تعهداً من رهبان 

الدير أال يزوره أحد أو يهتم به أحد، كما تعهد بالحضور إلى الدير 

مساء كل سبت لألشتراك فى الصلوات حتى صباح األحد ثم يعود 

زاره فى مغارته د. حسن  1999إلى وحدته مرة أخرى. فى عام 

فؤاد مدير اآلثار العربية فى ذلك الوقت ومعه مدير كلية الالهوت 

بنيويورك، فحدثهما الراهب مينا عن الرهبنة القبطية ومؤسسى 

الرهبنة، وعند أنصرافهما أعطاه السيد مدير اآلثار بطاقة التعريف 

البطريرك  19الشخصية. ثم زاره بعد ذلك فى مغارته البابا يؤانس 

 ومكث معه بعض الوقت. 119

حدثت بعد ذلك أحداث أدت إلى أن يستأذن الراهب مينا المتوحد من 

البابا يؤانس أن يسمح له بالسكنى فى طاحونة هواء على مرتفع من 

جبل المقطم يطل على القاهرة. وبينما هو يتجول بين الطواحين 

سأله الغفير المنوط بحراستها عما يرغب فيه. ولما عرف قصده 

أبلغه بأنها من مخلفات المماليك وهى تابعة لمصلحة اآلثار العربية، 

وممنوع قطعياً ألى شخص أن يسكن فى إحداها ما لم يحصل على 

أذن من مدير المصلحة نفسه. وفى اليوم التالى قصد الراهب مينا 

المتوحد إلى مصلحة اآلثار وقدم كارت د. حسن فؤاد للساعى 

الواقف ببابه وقال له: )من فضلك قل للسيد المدير أن من أعطيته 

هذا الكارت يرجو مقابلتك(. وكم كانت دهشة الساعى كبيرة إذ رأى 

مدير اآلثار يخرج بنفسه ويعانق الناسك المتوحد بحرارة ويدخله 

إلى مكتبه. وما أن عرف مطلبه حتى كتب خطاباً إلى الغفير يطلب 

فيه أن يدع الراهب العابد يتخير الطاحونة التى يريدها ويقيم فيها. 

وقد أعد مدير اآلثار عقداً معه لحمايته من أي مضايقات فى 

المستقبل. وكان الراهب مينا المتوحد قد أختار طاحونة ال سقف لها 

وال باب! وبمعاونة بعض القاطنين بالمناطق المحيطة تم بناء سقف 

للطاحونة وفوقه دور ثان ليكون كنيسة صغيرة، كذلك وضعوا لها 

الباب والنوافذ 

 الالزمة.

بجبل القلمون 

يوجد دير باسم 

األنبا صموئيل 

يرجع تاريخه إلى 

العصور األولى، 

ثم أنطوى هذا 

الدير فى طى 

النسيان إلى نحو 

منتصف القرن العشرين. وأراد أنبا أثناسيوس مطران بنى سويف 

أن يعيد تعميره، فقصد إلى األنبا يوساب مطران جرجا وكان فى 

ً وأطلعه على رغبته، فأقترح وضعه  ً بطريركا ذلك الوقت قائمقاما

تحت رئاسة الراهب القس مينا المتوحد، فوافقه أنبا يوساب على 

طلبه وعلى ذلك قصد الناسك إلى الدير ووجده فقيراً ال أوقاف له 

وبه عدد ضئيل من الرهبان، فبدأ بتعميره وأقبل إليه عدد من 

الشباب الجامعى للرهبنة تحت رئاسة الراهب القمص مينا المتوحد، 

توجه الصيدلى يوسف اسكندر والذى ترهبن باسم  1991وفى عام 

الراهب متى الصموئيلى )فيما بعد القمص متى المسكين(، وكانت 

جميع مراسالت الدير باسم "القمص مينا البراموسى المتوحد". 

 وبعد أن أطمأن على دير األنبا صموئيل عاد إلى طاحونته بالجبل.

بنشوب الحرب العالمية الثانية طلب منه قائد الجيوش البريطانية أن 

يترك الطاحونة، فنزل من الجبل وبمعاونة بعض محبيه تمكن من 

متر مربع بمنطقة مصر القديمة فى عام  299شراء أرض مساحتها 

أقام عليها كنيسة باسم القديس مينا العجايبى )مازالت قائمة  1991

إلى اآلن أمام محطة مترو الزهراء(، وبجوارها سلسلة من الغرف 

بعضها لتعليم أوالد الحى من الفقراء الحرف البسيطة كالحدادة 

والسباكة والنجارة، ونصفها الثانى للطلبة المغتربين وبذلك يكون 

الراهب مينا المتوحد أول من فكر فى إنشاء بيوت للطلبة المغتربين. 

فى تلك الفترة تعرف على مجموعة من الشباب السكندرى المثقف 

المهتمين بنشر الثقافة القبطية وكان لديهم مشروع تأسيس جمعية 

تأسست  1992ثقافية، فأوحى اليهم باسم القديس مينا، وفى نوفمبر 

جمعية مارمينا العجايبى للدراسات القبطية باإلسكندرية بإرشاد 

الراهب القمص مينا المتوحد، واستمرت العالقة بين الراهب 

المتوحد )وبعد ذلك البابا كيرلس السادس( بمؤسسى الجمعية 

 .1911وأنجالهم حتى نياحته )وفاته( فى عام 

أرسل الراهب القمص مينا المتوحد )فيما بعد البابا  1921فى عام 

، 112كيرلس السادس( برسالة إلى البابا يوساب الثانى البطريرك 

مما جاء فيها: ).. اآلن أصبحت سالمة الكنيسة والشعب كله مفقودة، 

فألتمس منكم أن تعقد مجمعاً مقدساً وتُعلن الخطأ الذى وقع فيه اآلباء 

المطارنة الذين يطمعون فى الكرسى البطريركى. وبعد ذلك تنتخب 

لجنة للبحث فى األديرة عن ثالثة رهبان مشهود لهم من الجميع، 

وتنادوا بصوم ثالثة أيام، وتلقى القرعة الهيكلية، والذى يختاره هللا 

تجعله وكيالً لقداستكم. وبعد تمتعكم بالعمر الطويل يكون بطريركاً 

 خلفكم. فإذا فعلت هذا يعطيكم هللا أجراً سمائياً(. 

 

وتمر األيام ويشاء هللا أن 

يختار الراهب المتوحد مينا 

البراموسى ليجلس على 

 19الكرسى المرقسى فى 

فكان يوم ذو  1929مايو 

رنين خاص، فقد أُذيعت 

صلوات السيامة من محطات 

اإلذاعة مباشرة أثناء تأديتها 

)لم يكن التليفزيون قد أُدخل 

 بعد فى مصر(. 
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ً جليالً تهلل  لقد كانت سيامته حدثا

له قلوب المصريين إذ كانت 

رسامة قانونية بعد العديد من 

المخالفات التى حدثت منذ تنصيب 

فى ديسمبر  91البابا يؤانس 

. وحين علم الشعب كله 9191

بأن البابا الجديد اسمه "كيرلس" 

كتب عباس محمود العقاد مقاالً 

فى جريدة األهرام، قال فيه: )إن 

اسم كيرلس ذو رنين خاص فى 

تاريخ الكنيسة القبطية: فكيرلس األول عامود الدين، والثانى مشرع 

حكيم، والثالث مرشد يقظ، والرابع أبو اإلصالح، والخامس زعيم 

روحى قومى من الطراز الممتاز(. الشئ العجيب أنه بعد أن 

المليئة بالمخالفات الكنسية، جاءت أنتخابات  9191صدرت الئحة 

التى أتت بالراهب مينا البراموسى المتوحد والذى حمل اسم  9191

ً للتقاليد العريقة  991البابا كيرلس السادس وصار البطريرك  تبعا

ً لالئحة  !! ألن قائمقام 9191التى استقرت فى الكنيسة وليس طبقا

األنبا أثناسيوس مطران بنى سويف   –فى ذلك الوقت   –البطريرك 

ً بقوانين وتقاليد الكنيسة كما كان شجاعاً، فأقتصر الترشح  كان ملما

على الرهبان فقط. والتاريخ يعيد نفسه. لقد سجل مجمع أساقفة 

بخط أيديهم   –  9292فبراير  92الكنيسة القبطية فى يوم الخميس 

بطالن الئحتهم والتى لن تُطبق،   –وبتوقيعهم وبمحض إرادتهم 

  المليئة بالعديد من المخالفات الكنسية!!

بدأ البابا كيرلس السادس عمله البابوى بإعادة إحياء مدينة القديس 

مينا األثرية بمريوط والتى يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميالدى 

محجاً مسيحياً عالمياً،   –حتى القرن التاسع الميالدى   –والتى كانت 

صفحة مجيدة فى تاريخ كنيسة اإلسكندرية )وليس  فكشف بذلك عن 

اإلسكندرية 

والقاهرة!!( 

تؤيدها اآلثار، 

فبادر بوضع 

حجر أساس دير 

مارمينا بمنطقة 

 91مريوط فى 

، 9191نوفمبر 

وأسند إلى خبير 

رسم الخط الهيروغليفى والرسم الفرعونى بالمتحف اليونانى 

الرومانى باإلسكندرية األستاذ بديع 

( مسئولية 9111  –  9121عبدالملك )

كتابة اللوحة التذكارية لحجر أساس 

ً كتابة اسم  الدير باللغة العربية وأيضا

القديس مينا باللغة القبطية على المنارة 

الشاهقة التى تعلو كنيسة الدير الحديث 

والتى مازالت قائمة بشموخ تشهد على 

روعة اإلبداع فى الكتابة وُحسن 

 التنسيق. 

بعد   –وعندما أيقن أن كنائس أفريقيا ستتلفت نحو كنيسة اإلسكندرية 

بدأ بإنشاء كاتدرائية كبرى   –زوال االستعمار األجنبى من أراضيها 

تتفق ومركز مصر المرموق فى العصر الحديث وحضر حفل 

 92وضع حجر أساسها الرئيس جمال عبدالناصر فى يوم السبت 

، ثم فى 9119يوليو 

يونيو  99يوم الثالثاء 

قام الرئيس  9111

جمال عبدالناصر 

بإفتتاحها فى حضور 

جاللة األمبراطور 

هيالسالسى األول 

أمبراطور أثيوبيا وجميع ممثلى العالم فى مشهد رائع يليق بمكانة 

مصر ومكانة كنيسة اإلسكندرية بين بقية كنائس العالم. وللحق تعود 

العالقات الوطيدة بين مصر وأثيوبيا إلى البابا كيرلس السادس مما 

ً فى سعادة الرئيس جمال عبد الناصر.  ثم فى  مايو  92كانت سببا

أسند لمجموعة رهبان وتالميذ األب متى المسكين  9111من عام 

بالذهاب لتعمير دير أنبا مقار بوادى النطرون بعد أن كان الدير قد 

صار فى حالة يرثى لها من حيث عدد الرهبان والوضع المعمارى. 

كلف أسقف الخدمات العامة واألجتماعية  9111وفور نشوب حرب 

( بالذهاب إلى جنيف والتباحث مع 9119 – 9119األنبا صموئيل )

مجلس الكنائس العالمى للحصول على أدوات طبية وأغذية 

 ومساعدات للجرحى والمشردين.

ً اهتم بالعلم والثقافة فاحتضن األساتذة األفاضل مؤسسو معهد  أيضا

الدراسات القبطية 

وهو المعهد   –بالقاهرة 

الوحيد المتخصص فى 

الدراسات القبطية فى 

والذى تأسس  -الشرق 

 9192فى يناير 

للنهوض بالدراسات 

القبطية والذى أنبثقت فكرته من جمعية مارمينا العجايبى 

باإلسكندرية. فكان يجتمع بأساتذة المعهد لتذليل العقبات التى تعيق 

عندما علم بقيام جمعية  9111قيامهم برسالة المعهد. وفى عام 

مارمينا العجايبى باإلسكندرية بوضع مرجع فريد لقواعد اللغة 

القبطية، طلب 

اإلطالع عليه وأمر 

بطبعه على نفقته 

الخاصة وبذلك 

أسدى إلى العلم، 

بإخراج ذلك الكتاب 

إلى عالم النور، يداً 

ال تُنسى أجياالً 

 9192وقروناً عدة. وكان آخر كتاب صدر فى هذا الموضوع عام 

بتكليف من وزارة المعارف للدكتور جورجى صبحى )كتاب قواعد 

 اللغة القبطية( لطلبة قسم اآلثار بالجامعة المصرية.

 

التى كان قد أخبرنى بها والدى األستاذ بديع   –من بين الذكريات 

أنه فى منتصف األربعينيات توجه إلى المتحف   –عبد الملك 

اليونانى الرومانى باإلسكندرية راهب طويل القامة ونحيف حامالً 

شنطة سوداء وهو الراهب مينا البراموسى المتوحد، وتوجه لمقابلة 

 –  9191مفتش اآلثار بالمتحف وهو األستاذ بانوب حبشى )

( ووالدى وذلك بغرض مخاطبة مدير مصلحة اآلثار 9191

المصرية للتصريح للراهب باإلقامة بمنطقة القديس مينا األثرية 

بمريوط ألن هناك مطامع من الكنيسة اليونانية باإلستيالء على تلك 

المنطقة لحبهم الشديد للقديس مينا. وفعالً قام األستاذ بانوب حبشى 

( مدير المتحف 9121 – 9121بتقديم طلب لألستاذ "طوجو مينا" )

القبطى بالقاهرة فى ذلك الوقت. لكن حدث أن األستاذ بانوب حبشى 

كما أن إرادة هللا الصالحة أنه أقام للكنيسة  9191توفى فى عام 

 9191مايو  92القبطية الراهب مينا البراموسى المتوحد فى 

ً على الكرسى المرقسى باإلسكندرية باسم البابا كيرلس  بطريركا

السادس، وكأن السماء إستجابت لطلب هذا الراهب البار قبل أن 

تبحث هيئة اآلثار فى الطلب!! فأصبحت منطقة القديس مينا 

بمريوط تحت رئاسة البابا كيرلس. وبعد جلوسه على كرسى 

، 9191يونيو  91يوماً وبالتحديد يوم الجمعة  22اإلسكندرية بفترة 

توجه إلى منطقة القديس مينا بمريوط للصالة أحتفاالً بتذكار تكريس 

الكنيسة األثرية التى أقيمت فى القرن الرابع الميالدى، وقد كنت أحد 

 1الذين حضروا الصالة مع البابا كيرلس وأنا أبلغ من العمر 

ألنه أب   –سنوات وكنت بصحبة والدى. لكن البابا كيرلس السادس 

لم ينس   –

صديقه األستاذ 

بانوب حبشى 

الذى كان قد 

توفى عام 

، فطلب 9191

أرسال سيارة 

خاصة من بطريركية اإلسكندرية إلى منزل بانوب حبشى 

ألصطحاب نجلى األستاذ بانوب وهما الطفلين مينا وميالد لحضور 

األحتفال بمريوط. وهكذا فى عمق أبوته الحقيقية لم ينس طفلى 

 صديقه وأحتضنهم بأبوة شديدة. 

كان يحرص بشدة على أموال الكنيسة ألنها أصالً موجهة للفقراء. 

فعندما أصيب بجلطة فى قدمه طلب منه الرئيس جمال عبد الناصر 

أن يتوجه إلى مصحة خاصة فى روسيا للعالج،  9111فى عام 

فشكر الرئيس على أهتمامه ورفض السفر. كان يرتدى أبسط الثياب 

بدون زركشة، كما كان يحرص على أن يوجه نظرنا ونحن أطفال 

صغار على األقتصاد فى استعمال عيدان الكبريت إلضاءة الشموع 

بداخل الكنيسة توفيراً ألموال الكنيسة، وأيضاً ُحسن استخدام الكتب 

الكنسية لتكون متوافرة معنا أطول فترة ممكنة. عاش فى زهد كامل 

ونقاوة قلب ونسك شديد وسهر فى الصالة. عاش راهباً حقيقياً طوال 

حياته قبل وبعد البطريركية. فذكراه العطرة تدوم إلى األبد فى كل 

 محبيه وما أكثرهم. 

 

فى   –إن هذا التاريخ الذى نذكره فى فترة البابا كيرلس السادس 

هو علم مهم من معالم الحياة المصرية وجزأ ال   –ذكراه العطرة 

يتجزأ من تاريخها الطويل الُمّشرف. وبعد انتهاء رحلة حياة البابا 

كيرلس السادس أُطلق عليه لقب "رجل الصالة"، كما أن القيادة 

السياسية عبرت عنه بعبارة صادقة وحقيقية بقولها: )انه ابن من 

ً وأباً  ً أفتقدنا فيه مناضالً عظيما أغلى أبناء مصر( وأننا جميعا

ً كان يعيش بفكره وقلبه مع قضايا الحرية وعنواناً  ً حقيقيا روحانيا

 9كبيراً للوطنية. وهكذا كُملت أيام الرحلة المقدسة التى أمتدت من 

. إن سجله 9119مارس  1حتى يوم الثالثاء  9129أغسطس 

الرائع نقدمه ألبناء مصر فى ذكراه العطرة، وفاًء لصاحب الذكرى 

 وتكريماً لصفحة ناصعة من تاريخ مصر.
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

 العمدة االسترالي في مصر
 

رغم كل آثارنا الفرعونية المممرم مرة     
وكممل المم ممحمموي الممتممثممار ممة والممتممرا  
االنساني المتحوع الذي تذخر بم  رر  

مصر و ش ل بالدرجة االولي العمل علي جذب السميما مة 
ً ابمداً  االجحرية     إال ان  هحاك عامالً تحفرد ب  مصر دائمما
، وهو الشعب المصري بأصالمتم  وام ماممتم  وتمر ميمرم  

 بالثيف ورغم كل السلريات   
 

 العمدة االسترالي في مصر 
 برا ن كحج  

 
يار مصر رسمياً متافظ )عمدة( ممد محمة  0991في عام 
رسمتمرالميما   -( ر د ضوا ي سميمدنمي Penrithبحر ث ) 

وكان ذلك ضمن جولت  في الميمابمان وفمرنسما ومصمر     
وكحت مرافقة ل  طوال المتمسمعمة ر مام المتمي يثماهما فمي 
القاهرة   وفي عز  رارة ا ر  وليو وكان رول لقما  لم  
مع السيد وي ر ال جرة ويمتم ما المدكمتمور فمناد رسم محمدر 
والذي خصص ل  سيارة خاصة لتحقالتم  ومسمنل رممحمي 
لتذليل ري صعاب في رجحدة ي ارت   ويد إلتقي بمعمدد ممن 
المسنلين مح م الدكتور متمود الشر ف متافظ القماهمرة 
في هذه الفترة وتم اهدا  كل مح م علم بلده لآلخمر، وتمم 
توييع اتفايية صداية بين الشرماب االسمتمرالمي والشمرماب 
المصري لترادل الز ارات الثقافية في ر الت وفد استفماد 
مح ا بالتثور الستراليا ركمثمر ممن ممائمة اماب وفمتماة  
كانت إيامت م في المدن المجماممعميمة وكمان ممدتم ما عشمر 

 رسابيع   
 

كحت عن يرب رتابع هذا الرجل االسترالمي الثم مم المذي 
 قثي معظم عمل  في ي ارات خمار  اسمتمرالميما بم مد  

صمورة  -الجذب الثقافي والسيا ي واالعالمي والمعملمممي
متتركة نشيطة يو ة تحايش وتويمع االتمفمايميمات وتمأخمذ 
المسنلية ال املة     كان هذا الرجمل ممرم موراً بماالمماكمن 

وال دمات الفحديية ، كان  قيمم فمي   –السيا ية في مصر 
فحدق ممار موت المزممالمك ويثمي  موم فمي االسم محمدر مة 

 وااليصر  
 

كان مرترط بال ثير من المواعيد ول ن ال مظمت انم  بمعمد 
مسنليات اليوم في اللقا ات الرسمية  مطملمب ممحمي آخمر 
الح ار الذهاب الي األيهر وخان ال ليمل والمجملموي المي 
 –مائدة في الميدان رمام مسجد التسين  مأكمل الم مشمري 

والفطير بالمعمسمل و شماهمد الممملذن بشم ملم ما   –وال راب 
رن ا رسمرة كمرميمرة كمل  -الفر د  ووصف لي مصر بقول :
 رفرادها تر ب دائماً بالثيف  

 
وفي آخر ليلة ل  ريام الدكتور فناد اس حدر  فملمة عشما  
في الراخرة )فرعون الحيل( دعي عمددا ممن المممسمنلميمن 
الذ ن التقوا بالثيف االسترالي الذي استمتع بمممشماهمدة 
الريص الشريي ويد وصف هذه السم مرة ب )لميملمة ممن 

 ليالي رلف ليلة (   
 

و ين عاد الستراليا     وفمي رول اجمتممماع لم  لمتمقمد مم 
تقر ر عن جولت  كان بجواره ) الدكتور وليم جيد والمذي 
رصرح عمدة مد محمة بمحمر مث لملمفمتمرة المتمالميمة (     يمال 

"فمي سمفمري لم مل المرمالد    سمعمدت  -بالتر  الوا د:
بالدرجة االولي بز ارتي لمصر   إسمممي )بمرا من كمحمج( 
وعاملوني في مصر بتر اب كمأنمي كمحمج )مملمك( سمنا  
علي المستوي المرسمممي ممع المممسمنلميمن رو المتمحمقمالت 

 العامة  
 

بقي الرجل في مويع   تاول تحفيذ االتفاييات والتي كمان 
من ثمارها تشجيع الطلرة بفيزا عمل لملمدراسمة والمعمممل 
في استراليا  واستمر  د ث  عن مصر والمصمر ميمن فمي 

 كل م ان  تمل التقد ر واالعتزاي   
 

 الدكتور وليم جيد 
 رول متافظ مصري لمد حة استرالية  

 
من المنكد ان  من خالل عملي االعمالممي واالجمتممماعمي 

كان لقائي بال ثير من الش صيات الممصمر مة والمعمربميمة 
والتي كان ل ا دور في مجتمعحا العربي الم اجر عماممة  
والحجاح ل  وجوه متعددة سموا  عملممميمة رو ممالميمة رو 

 إجتماعية  
 

يصمة صمرميمرة عمن  ميماة  021ويد كمتمرمت ركمثمر ممن 
الم اجر ن نشرت جميع ا عدة مرات في جر مدة رخمرمار 
اليوم المصر ة، والح ار اللرمحمانميمة، والميموم السمعمودي، 
وجر دة الشراب العربي  والتد ث عمن يصمص المحمجماح 
ل ا ويع جميل ف ي تعطيحا صورة عن انسان إنمتمقمل ممن 
بيئة الي بيئة م تلفة تماماً سوا  في اللرة رو المد من رو 

 العادات والتقاليد  
 

انسان ريتٌلع من جذوره      ليحمو في رر  بعيدة و صر 
رن  تقق الحجاح   و م مون إضمايمة مشمرفمة لميم  فمقمط 

 للوطن الجد د ول ن لجاليت  ر ثاً  
 

ال ثير من هذه الش صيات جمعت ا في صمفمتمات كمتمابمي 
عن المصر ين في استراليا، خاصة الم ماجمر من االوائمل 
الذ ن رصف م دائما     الشموع التي رضا ت لحا المطمر مق 
فقد وضعوا رساساً ما يلحا نسير علي  وكمانموا يمدوة فمي 

 العمل والعطا  والج د    وبدون مقابل  
  

من هذه الش صيات التي ريف عحدها )رطمال   عمممره( 
الدكتور وليم جيد الذي كان ل  دور كرير في تقدم الجاليمة 
المصر ة والمجتمع االسترالي   بجانب عمل  فمي ممجمال 
الرعا ة الصتية كان ل  ر ثاً دور سياسي  واضح عملمي 
السا ة االسترالية لي ون ر د الرواد المصر ين فمي همذا 
المجال  ف و رول مصري متافظ )عمدة( رسميا لمممد محمة 

وكمان ذلمك بماالنمتم ماب  0992بيحر  االسترالميمة عمام 
 وبتقد ر كرير علي المستوي الرسمي واالجتماعي  

  
وفي رول اجتماع لم  فمي ممرمحمي المرملمد مة وسمط السمادة 
االعثا  والرسميين رفع اعاره الذي سعي إلي  جماهمداً 
رن ت ون مد حت  نموذجية في الجممال والمحمظمافمة وكمثمرة 
المسا ات ال ثرا  وتموافمر رمماكمن انمتمظمار السميمارات 

 وتوافر االمن والمرونة في المرور 
  

نتن في مجتمع متعدد الثقافات والجحسيات ”  ثم رضا : 
و جب التركيز االعالمي لحشاط هذه المطميمور الممم ماجمرة 
من خالل تجمعات ا وم رجحات ا و فالت ا وإذاعات ا ف مم 

  ش لون رضافة جد دة إلثرا  المجتمع االسترالي  
وضجت القاعة بالتصفيق ف و رول عمدة من خلفية غيمر 
استرالية  سعي لتعميق الروابط بين جميع المممجمتمممعمات 
ليعمل الجميع في تحاسق وتحاغم في م تلف المممجماالت   
وهذا ما رر حاه بعد ذلك من التمواجمد االثمحمي خماصمة فمي 

 االنشطة الر اضية   
 

 تميز الدكتور وليم جيد بالش صية ال ادئة الموضوعميمة 
الجادة  كان  رري ال يئة القرطية لسحوات وكمان رئميمسماً 
لالتتاد الفرعي للمصر ين الم اجر ن فمي المفمتمرة المتمي 
تلت الدكتور فر د فر  الذي كان رول رئي  ل ذا االتتماد 

 0991الذي رسمسمتم  ويارة الم مجمرة المممصمر مة عمام 
برئاسة الدكتور رلررت برسوم سالمة رول وي مر لمويارة 
ال جرة وائون المصر ين في ال مار  والمتمي كمان رهمم 
اهداف ا جذب مدخرات المصر ين العاملميمن فمي المرملمدان 
العربية لوطمحم مم االم ورعما مة الممم ماجمر من فمي روربما 
ورمر  ا وكحدا واستراليا لمما  مممثملمونم  ممن يموة خمار  

  دود الوطن  
 

بدر االتتاد الفرعي في استراليا يو ا وممرمشمراً بمالمحمجماح 
ول ن لألسف لم  ستمر سموي سمحموات يملميملمة رغمم رن 
جميع رعثا  مجل  إدارتم  كمانموا رءسما  لمجمممعميمات 
مصر ة نشيطة ول ا دورها في الممجمتمممع االسمتمرالمي ، 
مثل الجمعية الثقافية المصر ة االسترالية والتي  ررسم ما 
الدكتور رنسي ممطمر  والمجمممعميمة المثمقمافميمة االسمالمميمة 
 ررس ا الدكتور فمويي سملميمممان والمجمممعميمة االسمالممة 
للمر وم سمير  امد  رول ممأذون لملمجمالميمة المممصمر مة 
والذي كحا نطلق علي بيت  ) يحصلية مصر ة يرل إفمتمتماح 

 (  0999يحصلية سيدني عام 
 

واالتتماد المحمسمائمي المممصمري تمررسم  االعمالمميمة وداد 
 الياي  

 

ويد سألحي الرعض عن سرب عدم إستمرار ة هذا االتتاد 
والذي ترحت  ويارة ال جرة المصر ة  بل وساندت  بمرملم  

رثحي عشمر رلمف دوالر ويمتم ما، لميم مون نمواة  02111
لحادي مصري   ثم وجود هذا ال م من العاملين المجماد من 

 في مجال خدمة المجتمع المصري واالسترالي  !! 
 

وهحا ريف يليالً        ومن خالل وجودي ومتابعتي لم مذا 
االتتاد ول ن ظ ر بوضوح عدم توافق اآلرا  الذي جعمل 
الدكتور فر د فر   دفع المرل  بال امل في ر جار ممدرسمة 
لمدة عام إلستعمال ا في االجايات حادي مصري    وبذلمك 
ضاعت الف رة االساسية التي كمانمت تسمعمي لم ما ويارة 
الم ممجممرة فممي مصمر بثممرورة وجممود مم ممان ممم ممصممص 
للمصر ين جميعاً  مع العلمم انم  فمي ذلمك المويمت كمانمت 
الت ومة االسترالية تتمرمع سميماسمة المتمشمجميمع المثمقمافمي 
للجاليات الم اجرة واعطائ م يطع رراضي ار  ممجمانميمة 
وبأسعار رمز ة إليامة نوادي ل م مع إم انية المتمصمول 
علي تس يالت بح ية للمراني وخالف   وهذا ما  د  فعمال 
 مع رغلب الجالياتا الم اجرة، سوا  عربية رو رجحرية  

 
آخر يطعة ار  رهمدتم ما المتم موممة االسمتمرالميمة كمانمت 
للجالية القرطية إليامة مركز يمرمطمي وكمحميمسمة ومم متمرمة 
 02بمد حة كانررافي ضا ية كالين ومسما متم ما  موالمي 

رلف متر ويد رفتتت ا يداسة الرمابما امحمودة المثمالمث عمام 
 21وتررع ل ا الدكتور مد ت جمرجم  بمممرملم   0999

 الف دوالر لعمل سور  ول ا فور رستالم ا  
 

بالطرع لم ترضي الجالية الممصمر مة عمن تمرمد مد المممرملم  
وضياع التلم بوجود نادي مصري،  لم كل المصمر ميمن  
ويد نتج عن ذلك ارخا كريراً مما جمعمل ويارة الم مجمرة 

 ثمرهما فمي  0991في مصر تقرم رنت ابات جد دة عام 
استراليا الدكتور جيد والدكتور فمويي واالسمتماذ طملمعمت 
عرد السيد   وتم إ تيار الدكتور وليم جيد رئيساً لمألتمتماد 
الفرعي للمصر ين الم ماجمر من فمي اسمتمرالميما وتمأ ميمده 

 بأعلي نسرة من االصوات  
 

كمان الممعممممل جمماد  ميممث رفممعمت المويارة  ممدهما عمن ري 
مساعدات مالية   ورتج  الدكتور وليم للعمل االجتممماعمي 
مع القيادات المصر ة  يث رس  إذاعة مصر ة )صموت 

وكمان  متمتمممل  SBSالم اجر المصري( عملمي يمحماة ال
مصار ف ا بال امل ومعم  المدكمتمور رنسمي ممطمر وكمانمت 
مسنلية العمل االعالمي بمرئماسمة وداد الميماي وفماروق 

 جودة  
ورستمرت لسحوات ت دم الجالية وتربط مم بمالموطمن االم 
وجميع هذه االنشطة من المال ال اص وبمدون ري دعمم 

 خارجي  
 

فترة رئاسة الدكتور ممدوح الرملمتماجمي لملم ميمئمة المعماممة 
لالستعالمات يدم دفعة يمو مة اعمالمميمة  ميمث سماعمدنمي 
باالفالم الوثائقية والممملمصمقمات المدعمائميمة فمي مم متملمف 
الم رجانات تاتي يدمحاها بإسم مصر سوا  في معمار  
رو إيامة  وم مصري في التمدائمق المعماممة لمتمقمدم مصمر 

 كأفثل ما   ون 
 

ً رصمدرت الم مئميمة مموسموعمة  وفي فتمرة رئماسمتم  ا ثما
الش صيات المصر ة في ال ار  وفد سعدت بالعمل معم  
 يث كحت مسجلة ضمن فر ق المراسلين االجانب  وفمي 
ر د صفتات ا تصدر رسمم كمل ممن المدكمتمور ولميمم جميمد 
والدكتور رنسي مطر تقد راً ألعمال م ونشاط م فمي بمالد 

 الم جر االسترالي   
 

 والي اللقا  في العدد القادم 
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 قلم وريشة : جون كرياقوسب

 
كنت على وشك الكتابة عن  النانوار النهنا  من  

األسقف العا  ومدير المركز –قداسة األنبا أرميا 
وهنو كنان  -الثقافى بالمرقسية الكبرى بالعباسية

أقرب المقربي  لمثلت النرمنمنال النبنابنا شنننو   
الثنالنو وسنكنرتنينره الن ناه وتن  منعنه منتنى 
اللاظال األخير  م  نيامة معلم األجنيناا النبنابنا 
شنو  ..ولنكن  ننظنرا لنلنظنروئ النطنار نة الن ى 
يعيشها العالم قمت بتأجي  ه ا الاوار لعد  قنا   
بأذن هللا..كما أنه جدير بتطل  واألهتما  باألزمنة 
العالمية وال عر ال ى سببه ه ا الفيروس اللعي  
وال ى أطلق العنان للكثيري  للتعبير والتأمن  بن  
وفى مراجعة ال ال فنى عنالنم ينعنينشنه األنسنان 
بالطوا والعرض كنمنا النبنعني قند ينرجن  ذلنك 
بأ عاء أنه عقاب م  عند هللا.! والن ى بندأ من  
الصي  وهى البلد النتنى فنى فنتنرال أانطنهندوا 
الدي  السماوى ب  ولنهنم منواقنف ةنارمنة من  
الدي  المسياى لك  البد م  التنويه أن الصنين  

زمنن  امنناوتسننى  6216و 6292فننى عننا  
تغراوا لمجاعة عظيمنة  -زعيم الصي  -تونجا

مليون مواط  أى أكنثنر من  عند   73فاصدل 
الشعب المصرى فى ذاك الوقت..! ومن  ذلنك ال 
ننسى ما وة  لنه النعنالنم من  انناندار أخن قنى 
وتهور أوبئة أخرى كاأليدز ب  وأننجنرائ بن   
كثير  لألعترائ الرسمنى بنالنمنثنلنينة النجنننسنينة 
وس  لها القواني ..كما يجدر القنوا عن  أز ينا  
موجال األلاا ..أو ع  بي  بعي الكنا س ألنهنا 
ال تجد مصلي .. الخ..واآلن النر نينس األمنرينكنى 
ترامب يطلب م  الشعب الصن   لنرفن  كنابنوس 

اكوروناا..!!!؟ وله ا أقوا أن فيروس كنوروننا أننه منجنر  
اشكة  بوسا م  أج  التنبنينه والنينقنظنة أننه جنرس أنن ار 
سمح به هللا..ب  البعي يعتبره اانه مبتدأ األوجاعا كما قناا 
الرب.. نعم قد تواح التجارب المااية أن تلك الظنواهنر  قند 
تكون وقتية ولها أسبابها ومسببال تقف م  ورا ها وبالطنبن  
ندرك أن العلم يدركها ويسعى التعام  معها كنبناقنى األمنراض 
واألوبئة لمااولة العن ...آلن هللا النانننون ينعنرئ انعنفنال 
اليشر ولم يوجد األنسان على األرض ألج  القضاء عنلنينه أو 
األنتقا  منه أو ألج  عقاب على شنرور النبنشنر النمنسنتنمنر   
ولك  م  ذلك ماشا الت مر على هللا موا قسنو  هن ا النوبناء.. 
ألن منانه ورأفته  ا ما يعطى الفرةة للبشر م  أج  الرجوع 
اليه ومده..ميو الك  فسدوا وزاغوا واعوزهم مجد هللا والنى 

 رممته التى ال تزوا..
                                                                                                                                                                                    

   األوبئة والفيروسال القاتلة ليست جديد  على العالم:
من المعروف انه علىلم ملر اللخلكانل  أللكنلي ادنئلكنل ل   ا لملك 

بل    –وألأن هللا  ا لملك نل ل ا  –تخعرض دوبئ  وألوااث طب ع   
ظهر وبلك  1971ففم مصر عكم  -وبمجر  شك   بوس لىخ أل ر

1441، وأنضلك اللكلولل لرا  1487الطكعون، والجدنرى فم 
وأنضك بلعل   10333) والخم حصدت بكلوجه البحرى وحده 

)وألىهك أوبئل  أللكنلي 1781آالف من بواسع د ب  والمالانك فم
، ومل  1714ابمك أألثر خطواة من ألواونك(  أللملك فلم علكم 

( اللخل  1714-1718انخهك  ألكبوس الحرب العكلم   ادوللم )
حصدت عشرات المالن ن من المدن  ن ادبرنلك  فل  اللملعلكا  
الدول   الطكح   ف  البىدان المشخرأل  والمح ط ، البكللةل  أأللثلر 

 ول ، أصبحي قكّاة أواوبك أمكم  ألكبوٍس أللكايل  آخلر  13من 
ُسّم  "اإلنفىونزا اإلسبكن   ولقد حصد ه ا الوبك  الخلطل لر بلعلد 
أن طللكف ابللوب الللبللال  عللىللم امللخللدا  الللمللعللمللواة، بللحللئلل  

ملىل لون شلخلان فلكلكن  23و 12الخَّئج الت الخقرنب َّ ، بل لن 
ألكاي  بكّ ِّ مك لىكىم  من مع م ف  العصر الحدنث ف  ملرحلىل  
مك قب  اخخراب الئالح ال ّاي ال ووي والطفرة اللعلىلمل ل  اللخل  
تحقّقي ف  القرن العشرنن.. وهو ألىه ملك جلعل  اللطل  نئلعلم 
لخىق الدوا  وبكلخكلم تئعم الحلضلكاة ادنئلكنل ل  فلم تلحلقل لق 
الخقدم الةىمم والطبم وب لك اعطم هللا لألنئكن فرص  الوجلو  
وفم بحثه عن عالج لألوبئ  وادمراض..ألمك  ع ك نئلخلعلرض 
بع  تىك ادزمكت الخم ألكني فم أنضك ان اا للىلعلكللن ومل لهلك  

و  1337أنفىونزا الط وا والخ كزنلر واللخلم أللكنلي فلم علكم 
( وحخم شى  ادطفكل أنخشر 142333)وألكن سب  وفكة 1313

ألل   11..وحمم ادنبوال فم أفرنق ك أ ى لوفكة 1318فم مكنو 
)ا ى للوفلكة  17-1314، ووبك  فم الكونلةلو فلم  1310فم 

)وأق مي حلكلل   1310، وف روس الزنكك بكلبرازن  فم  1113
الطواائ(..ولكن الحمم الصفرا  للن نلوجلد للهلك علالج ، أملك 

علكم مضلي 19ف روس سكاس ال ى أنخشر فلم الصل لن مل ل  
شخا، وأمك ف روس أللواونلك أللملك  998  1333وقخ  فم عكم

تؤألد المراج  ألكن أّول ظهوا له ف  مدن   جلدةفل  الئلعلو نل  
م، وهل للك  خللمل  سلالالت مللن هلل ا الللفل للروس، 1311علكم 

ف روس ألواونك الشرق ادوسط، وف روس الئكاس ال ي ظهلر 
، وفلل للروس HKU1، وفلل للروس NL63فل  هللونللج ألللونللج، 

HCoV229E and HCoV-OC43 ونللبللدأ الللفلل للروس ،
بكلعم  ع دمك تص  المك ّة الوااي   له إلم س خوبلالزم اللخلىل ل ، 
ال ي نئكعد ف  نئ  المك ّة الوااي   لىف روس اسخعدا اً لخككيره، 
وف  ه ا الئ كق نُشكا إللم ظلهلوا فل لروس أللواونلك اللجلدنلد 

مؤخًرا وألكن ذلك فل  ووهلكن فل  الصل لن بل  ومل ل   1317
شخلا( بل  وفل لملك  71)ح ث ألكن قضم وقخهك عىم   1318

تب ن ان العىمك  نخوقعون أوبئ  أقوى من الكلواونلك وملعل لملهلك 
ن خق  من الط وا والح وانكت الم ادنئكن.. وأعراض اإلصكب  
بف روس ألواونك ت هر عىم الشخا المصكب وهلم أعلراض 
تشبه أعراض اإلنفىونزا..ألمك ال ن ئم أن ألواونك "اللملئلخلجلد" 
ل   هو أقوى من المالانك والئ  واللكلولل لرا بل  واللطلكعلون 
وبع  تىك ادوبئ  والخم ألكني مل لخلشلرة قلدنلملك فلم مصلرنلك 

ون ألر الئ كئكا أن أحد ادبك  اللبلطلكاألل  اللقلداملم   –العزنزة 
ألكن نمرعىم المرضم ال ى أللكنلوا نلعلكنلوا ملن تلىلك ادوبلئل  
وح ث ت  ح بكلوبك  ذاته. وم  أل  ألوااث ادوبئ  فقد سكعد هللا 
ادنئكن   عن طرنق العىن وبلكللطل ..وهلو ملك نلراه الل لوم فلم 
تئكبق بع  الدول دنخكج مص  لىخطع ن والعالج من أللواونلك 
المئخجد وهو مك نعطم بشكاة أمل  بل  أنضلك هلو ملك تلحلكولله 
الص ن واوس ك وأمرنكك ب  وأسرا    وأواوبك..ألملك الشلك ان 
الخكلىلفل  أى أللكنلي أقلخلصلك نل  علكلل ل  أضل  ادضلطلرابلكت 
ادجخمكع   والخم نخكبدهك العكللن ملن أجل  أنلقلكذ اداواح ملن 
جرا  ه ا الف روس ممك تدف  الدول واللحلكلكم بلأتلخلكذ قلرااات 
مؤيرة عىم الشعوب ب  وتوقعكت عمك س حدث نخ ج  أيلر هل ا 
الوبك  ومك نخرت  علىل له فلم ملعلدالت اللجلرا لن أو انلخلفلكض 
ادنفكق ادسخهالألم وقى  وجو  سى  مع    أو حخم فلم خلفل  
الوظك   وبع  الخئك ر ادخرى أض  الم أاتلبلك  الل ل لكم 
الصحم ال ى نئخوجل  تلوفل لره للألملراض ادخلرى وألل للك 
الوف كت ال كتج  عن بك  الكواونك...وهللا نىط  بعبك ه وال نن ال 
حول لهن وال قوة دنهن ب ن ندنه وحلده ملن علدو  ل لر ملر لم 

 نرند الخهكم البشر  
                                                                                                                            

  وم  ذلك كانت مجر  اشكة  بوسا:
فهك ا هللا  ا مك نرس  اسك ىه بطرق عدندة..فمثال ع دمك ااسل  
نونكن ال بم ده  ن  وى وال ى ألكن نكرز ونل ل ا أهل  نل ل لوى 

ولنهن ا فنالنرب لنه وسنا ن  بكلخوب  وذلك حخم تلكبلي نل ل لوى ..
ووسا ط وطرق عديد  فى األن ار والتنبيه وقند ينكنون منجنر  
شكة  بوس لكى نستيقظ ..وله ا ما أعجب طرقك يناللنهنى بن  
وما أعجب مشرطك مينما تريد أن تستأة  مواا  الضنعنف 
وال طايا التى تسيطر على مياتنننا سنواء بنواسنطنة اآلال  أو 

 1)  بوباء إذ ربما التألم فى النجنسند قند تنكنف عن  الن نطنينة 
..فحقلك قلد نلكلون هل ا اللوبلك  لكى نرج  للرب ومده ( 1-8بط 

سب  فم اجوب البع  الم هللا وتة ر طرق البع  وبلكللخلكللم 
والنغنرينب ل دا  اهم   الرسكل  الخم ااسىهك هللا من أج  الخوب  

تهافت الناس على أقتناء وت زي  األمتياجال النينومنينة وهنو 
ما ي كرنى بتا ير قوا يسوع أن المول قد يأتى بغنتنه وربنمنا 

ك لك يكون مضور اب     كما كانت أيا  نوح ا و بدون اع ن..
نلأأللىلون     دنه ألمك ألكنوا ف  ادنكم الخ  قب  اللطلوفلكن،   اإلنسان.

جلن،   ونشربون، إللم الل لوم    والرجكل نخزوجون والل لئلك  نُلزوَّ

ولن نلكلخلريلوا حلخلم جلك  اللطلوفلكن    ال ي ف ه  خ  نوح الفىك،
ملخلم    —   .«أل لك نكون حضوا ابلن اإلنئلكن   وجرفهن جم عك،

..فامتنرزوا ألننفنسنكنم    ب  وقاا يسوع لسامعيه:..   17  -19  18
لئ  تثق  قلوبكم بناإلفنراط فنأل األكن  واإلسنرائ فنأل الشنرب 

ألنه ينأتنأل     . فيدهمكم ذلك اليو  فجأ  مث  شرك   وهمو  الايا  
فننابنقننوا    عنلنى جنمنينن  السنناكنننينن  عننلنى وجننه األرض كنلنهننا.

لكأل تتمكنوا م  اإلفن ل    متضرعي  فأل ك  وقت   مستيقظي  
ومن الوقوف ]مرض لك عل لكلن     م  ك  ه ا الماتو  ان يكون 

وأيضننا ربننمننا قنند ..   (   10  -18    11لللوقللك   )     .«أمللكم ابللن اإلنئللكن
يتساءا البعي ولك  ينارب منا ذننب األبنريناء الن ين  مناتنوا 
نتيجة ه ا الوباء..!؟ وها أيضا الرب يجيب على ه ا التنسنا ا 
قا  :ا أتظنون أن هؤالء الجليلي  كانوا خطا  أكنثنر من  كن  
الجليلي  ألنهم كابدوا مث  ه ا؟ ) اى كان بسبب منوتنهنمال كن  
أقوا لكم : ب  إن لم تنتنوبنوا فنجنمنينعنكنم تنهنلنكنون أو أولنئنك 
الثمانية عشر ال ي  سقط عليهم النبنر. فنى سنلنو  وقنتنلنهنم  
أتظنون أن هنؤالء كناننوا من ننبنين  أكنثنر من  جنمنين  الننناس 
الساكني  فى أورشليم؟ ك !؟ القوا لكنم : بن  إن لنم تنتنوبنوا 

 ال  9-9: 67فجميعكم ك لك تهلكونا)
                                           

 ال مفر م  التوبة وطلب رممة هللا: 
فقد ور  فأل العهد الجديد ذكر التوبة سبعنين  منر .  وعننندمنا 
يدعو الكتاب المقدس لكأل نتوب ع  ال طيئة  فهو ينعنننأل أن 
علينا أن نرج  ع  ال طيئة  وأن نغير وجنهنتنننا ونسنينر فنأل 
االتجاه المعاكس التجاه ال طيئة أى  بنعنيندان عنننهنا وعن  كن  
يمت إليها بصلة  كما تعنأل النتنوبنة أكنثنر من  منجنر  األسنف 
والشعور بالازن ناو ال طيئة. كما تعننأل اتنغنينر أو رجن ا 
فهأل كلمة تتضم  قو  وعم ن وتعنأل تغيركام   اخن  النننفنس 
ن بنالنتنوبنة: ا  البشرىة.. فقد كان يومنا المعمدان ير   منننا ينا
توبوا ألنه قد اقترب ملكول السماوالا وأما فنى قنوا النرب 
يسننوع وااننح ومننؤكنند اإن لننم تننتننوبننوا فننكنن لننك جننمننيننعننكننم 
تهلكونا.. و قوا القديس بطرس فأل عظته يو  الن نمنسنين : 
ا توبوا وليعتمد ك  وامد منكنم عنلنى اسنم يسنوع النمنسنينح 
ن لنبنولنس النرسنوا والن ى كنان  لغفران ال طاياا. وهك ا أيضا
يعظ بالتوبة ويقوا أنه كان ا شناهندان لنلنينهنو  والنينونناننينين  
بالتوبة إلى هللا واإليمان ال ي بربنا يسوع المسيحا ب  وكنان 

ال. ويؤكد النكنتناب 69: 6تأل 6بولس يدعو نفسه أوا ال طأ  )
المقدس أن ا هللا اآلن يأمر جمي  الننناس فنأل كن  منكنان أن 
يتوبوا متغاايان ع  أزمنة الجه ا... فه  نا  مقا متينقنننين  
ل لك أ  ناتا. اشكة  بوسا توقظنا م  نو  الغفلة م  أجن  
طلب رممة هللا وم  أج  أن يبعد عنا العدو الغير مر ى كوباء 

 فيروس كورونا ب  وأى أمراض وأوبئة..                                                                    
 

هللا هو رجاء م  ليس لنه رجناء  ومنعنين  من   وقوا للتأم :
ليس له معي   عنزاء ةنغنينري النقنلنوب  منيننناء الن ين  فنأل 

 العاةف.                        
الرجاء يمن  ال وئ  وينمننن  النقنلنق واالانطنراب  وينبنعنو 

 ال                                                                            69 : 69االطمئنان. ب  أننا نكون افرمي  فأل الرجاءا)رو 
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 عرض من : جون كرياقوس
 
ن ججل  ججل ن  ن يججعجج  نججمججلف

ن جج جج  ن ندجج:ججناجج   جججل س
ننج جل سن نوجوججنجو  ظج:ج 

 يلعط ءنن
حرص عدد من نجوم الفن 

على حضور جنازة الفنان القدير الرراحرج جرور  
سيدهم، والتى انتهت منذ قليج داخج كنيسة مرديرنرة 
نصر، بحضور زوجته الدكتورة لريرنردا، والرفرنران 
أشرف زكرى نرقريرم الرنرنرارلريرن، والرفرنران هرانرى 
رمزى، والفنانة إلهام شاهين، والفنانرة دل  عر رد 
العزيز، وآخريرن وقرا  الردكرترور أشررف زكرى  
أنعى لنصر واألمة العربية، وفاة الرنرجرم الر ر ريرر 
جور  سيدهم، الذى أثرنا بفنه ومسريررة كرفراحره، 
مشريررا إلرى أنرره قريررنرة فررنريرة ورمرز مررن رمرروز 
ال وميديا وصانع ال هجة فى مصر، وقردم لرلر ر د 
عددا ك يرا من األعنا  التى ستظج مرحرفرورة فرى 
أذهانناووجه أشرف زكى الش ر والتقدير لزوجته 
الدكتورة ليندا على النسيرة الطي ة التى جرنرعرترهرا 
مع زوجها الراحج جور  سيدهم، ودعنهرا لرلرفرن 
من خ   دعم زوجها من أجج تقديم أعنال ترظرج 
في حياتنا جنيعاأما الرفرنران هرانرى رمرزى فرقرا   
األستاذ جور  سيدهم فنان كر ريرر جردا وعرظريرم، 
أسعد الن يين من الرنرا ، وسرترظرج أعرنرالره فرى 
وجدان الجنهور، مشيرا إلى أننا فقدنا واحردا  مرن 
أعظم الفنانين، لفتا  إلى أن الرفرنران الرراحرج كران 
راضيا  بنرضه ومتق ج كج شىء، وكان شرصرصرا 
متواضعا وم تسنا، كان إنسانا عظينا وكان مرار  
أعلى بالنس ة لنا، وأعزى الدكتورة لريرنردا زوجرتره 
 52هذه السيدة الصالحة التى ظلت بجرانر ره لرنردة 

  عاما طوا  فترة مرضه
 

 يب ب نتل ضروس ن :روسنكل ون نكشفنضجعجفن
  إلنس  ن غ ن ينطل ن يع ي ي

قررا  قررداسررة الرر ررابررا تررواضرررو  الرراررانرري، بررابررا 
الس ندرية، برطرريررل الر ررازة الرنررقسريرة، إن 
الحداث التى ننر بها اآلن لم يشهدها أحد من ق ج 
بس م انتشار فيرو  كورونا، موضحا أنه سيلقى 
رسالة روحية يومية خر   الرفرتررة الرنرقر رلرةوأكرد 

فري رسرالرتره  -قداسة ال ابرا ترواضررو  الرارانري 
إن مرا  -األولى التى باها اليوم ع ر تقنية الفيرديرو 

ننر به هو فترة إستانائية ولبد أن نرعررف أن   
خلق النسان وأن حريراة الر رشرر مررح برنرراحرج 
عديدة ومنطورة عرلرى مردى الرتراريرا ا،نسرانري، 
موضحا أن النسان خ   األزمان األخيرة أص ح 
عابدا لذاته وصار ل يري إل نفسه، وبدأ يرترهراون 
في حق   وي تعد عنه وينحدر إلى القاع رغم كج 
طرق التطور التى يشهدها العالم حالري  وأضراف 
ال ابا تواضرو  الارانري إن فري اآلونرة األخريررة 
ظرهررر اللررحرراد والررعررنرو والبرراحرريرراح واألنررانرريررة 
وأص ح كج إنسان يحيا وفقرا لررغر راتره وأهروائره، 
ومن هذه الضعفاح ترولرد عرنرد ا،نسران مشراعرر 
خطيرة ماج الح اط والصوف والحيرة والشرعرور 
بالذنم والكتئاب والنتحار، وصار العالم وكرننره 
خاليا من   وصار النرصرلروق وكرننره بر  خرالرق 
وتابع قائ ، إن   من كارة مح ته لل شر أراد أن 
يوقظ ا،نسان حتى ل يفنى بس م شرروره، وكران 
هذا النتشار الرنرفراجرل والسرريرع جردا لرفريررو  
كورونا، وأن العالم كله باح ل حديث لره إل عرن 
هذا الفيرو ، وأص حت دو  تتحو  بال امج إلرى 
حجر صحي وأشار إلى أن هذا الفيرو  صريريرر 
جدا ول نه صنع هذا العنج وأص ح يروجره رسرالرة 
ل نسان يقو  له فيها "أنت ضعيو إيها ا،نسران" 
رغم كج مظاهر التحضر والتطور، لفتا إلى أنره 
هذا الوقت ل أحد يف رر إل فري هرذا األمرر وهرو 
زمن للتوبة وطلم الرحنة من عند  ، مروضرحرا 
أنه سي دأ حلقاح برعرنروان "كريررلريرسرون" لرتر رون 
للتنمج خ   الفترة النق لة ونوه إلى أنره سريرترنمرج 
في قطعة الص ة التى تقا  في نهاية كج صرلرواح 
السواعي بالج ية وهى "ارحننا يا   ثم ارحنرنرا 

  "يا من في كج وفي كج ساعة
    

نكجل ونجج ن نيججعج:جروس ن جسس نأكججنجشج ف ن ج  أنجبج ء
 بأدنر ي: 

وصج فريق من ال احاين األستراليين الى أكتشاف 

ع   جديد للقضاء على فيرو  كورونا , وينمرج 

الفريق في إجراء تجارب ناجحة علرى الرنررضرى 

بررحررلررو  نررهررايررة الشررهررر الررجررارى , وصررر  

ال روفيسور ديفيد باترسون مدير مركز األبرحراث 

السريرية بجامعة كوينرزلنرد عرن وجرود دوائريرن 

يستصدمان لع   أمراض أخرى لهنا القدرة علرى 

القضاء علرى الرفريررو  وان أحرد األدويرة الرتري 

أعطيت ل عض األشصراص األوائرج الرذيرن ثر رترت 

فرري أسررترررالرريررا أدى  COVID-91 إصررابررتررهررم ب رر

بالفعج إلى اختفراء الرفريررو  والشرفراء الرترام مرن 

الررعرردوى ,وأضرراف الرر ررروفرريررسررور برراترررسررون أن 

األدوية مسجلة بالفعج ومتاحة في أستراليا وان ما 

نريده الن هو إجراء تجارب سريرية فري جرنريرع 

   أنحاء أستراليا

 

نكج  جةن ن ج   ئ:سن يلج  ء نتعل:قنحركةن يط:ر  
 م  سن10حن ن01 ي ط   تن ي صر ةنم ن

رئيس الوزراء  تعليق حركة الطريرران فرى كرافرة 
مرار   19حرترى 91النطاراح الرنرصرريرة مرن 

مليار جنيه خسرائرر قررار  5252رئيس الوزراء  
 تعليق حركة الطيران

قا  النهند  مصطفرى مردبرولرى رئريرس مرجرلرس 
الوزراء، أنه تم تعليق حركة الرطريرران فرى كرافرة 
النطاراح النصرية بداية من ظهر يوم الرصرنريرس 
القادم، موضحا أن هذا التعليق سيستنر حتى يروم 

مار  النق ج، وأن الهدف من هذا القرار منع  19
   انتشار فيرو  كورونا

 

ن نو ج   ن  نبجكجل ونج نن6 يك :سةن يك ثلي:ك:ة كجنج جة
 آخر  ن ينإ ط ي: ن01وإص بةن

قا  رئيس أساقفة برغامو ا،يطالريرة فررنشريرسر رو 
بيس ي، إن ال نيسة الر راثرولرير ريرة ترنرر برنصرعرم 

كاهنا  أصير روا برالر رورونرا  52األوقاح مؤكدا  أن 
  توفوا 6ومنهم 

وأضاف عردد كر ريرر مرن كرهرنرترنرا كران عررضرة 
للفيررو  ألنرهرم كرانروا قررير ريرن مرن رعرايراهرم  
مرضهم ع مة على قربهم ومشاركتهم األلنوقرا  
األسقو  مع تزايد عدد الرنرصرابريرن يرزداد حرجرم 

رعية فري األبررشريرة أعرربرت  022التضامن  ال  
كلها عن تضامنها بعضها مرع الر رعرض مرترحرولرة 
كلها الى مستشفى ميدانيا  للنحتراجريرن فري رسرالرة 
راعوية أو  أمرس أعررب أسرقرو بررغرامرو عرن 
تضامنه مع جنيع النؤمنين الذي ل يسرترطريرعرون 
النشاركة بالقدا  والتي ل ين ن است دالها، ول نه 
تحدث في الوقت عينه عن العزاء الذي يننحنا إياه 

   الرب في أوقاح النحنة
 

ن و ن  يب ب نتل ضروسن عقنن جن   ون ألدبل جي
 مش  كةنأب  ءن يك :سة

قداسة ال ابا تواضرو  الااني بابا ا،س ندريرة     
وبطريرل ال رازة يعقد قداسة ال رابرا ترواضررو  
الرارانري، بررابرا ا،سر ررنردريرة وبرطررريررل الر رررازة 
النرقسية،  مساء  األربعاء، اجتناعه األسر روعري 
بالنقر ال ابوي بالع اسية، دون مشاركة مرن أبرنراء 
ال نيسة وذلك للحد من انترشرار فريررو  كرورونرا 
النستجد، وفرقرا لرلر روابرة نريروز     وكران أعرلرن 
قداسته، عدم إقرامرة أي قرداسراح إلرهريرة لرلرشرعرم 
الق طي في الولياح النتحدة وكندا وذلك في إطار 

  األزمة ذاتها
   

أولن  نم ن يك :سةنبعننإص بةنكن ةنوشج ج مسجةن
 بكل ون 

علق القس بولس حليم، النتحدث الررسرنري براسرم 
ال نيسة الق طيرة األرثروذكسريرة، برعرد أن أعرلرنرت 
إيرر ررارشرريررترري نرريررورل ونرريرروجرررسرري لرر قرر رراط 
األرثوذكس فري الروليراح الرنرترحردة األمررير ريرة 

شنامسةأق اط، قرائر    إن كرج  5كهنة و 5بإصابة 
كنيسة ق طية موجودة داخج أحرد األراضري ترتر رع 
ا،جراءاح التي تتصرذهرا الردولرة الرنروجرود فريرهرا 
ال نيسة وأضاف النتحدث الرسني في تصريحاته 
ا صردر  خاصة إلى "بوابة الفجر"، أن هنال قررار 
من ال نيرسرة بروقرو كرج الرترجرنرعراح واألنشرطرة 

األنديرة، برا،ضرافرة   ال نسية والرح ح وتجنعاح 
إلى شن حنلة توعية ك يرة حو  التعامج لرلروقرايرة 
من فيرو  كورونا، با،ضافرة إلرى عرنرج قرافرلرة 
لتوعية الجنيع من بطرق الوقاية، وفقا لنا حرددتره 

مررنررظررنررة الصررحررة الررعررالررنرريررة ووزارة الصررحررة   
النصرية، مؤكد ا أن القداساح ستنعقد ول ن لرنردة 
قليلة وبنعداد ُمحددة  كان قداسة ال ابا تواضرو  
الراررانرري، بررابررا ا،سرر ررنرردريررة، برطررريرررل الرر رررازة 
النرقسيرة، قرد ألرقرى عرظرتره األسر روعريرة، أمرس 
األربعاء، من كنيسة القديسة العذراء مريم واألنر را 

   رويس بال اتدرائية النرقسية في الع اسية
   

ن نبجعج:جروسنن13 يص: نتعل ن   نججن جن  إصج بجة
 كل ون نووا  نبنو نح التنألولنمر 

في سابقة هي األولى من نوعها، منذ بدأح الصين 
بإحصاء إصاباح بفريررو  كرورونرا، فري يرنرايرر 
رج خر    الناضري، أعرلرنرت بر ريرن،أنترهرا لرم تسرجت

الساعاح األربع والعشرين النراضريرة أيت إصرابرة 
جررديرردة "مررحررلرريررة الررنررصرردر" بررفرريرررو  كررورونررا 
النستجدوأعلنت سلطاح الصحة الصينية، الريروم، 

حرالرة جرديردة برفريررو   10الصنيس، عن إصابة 
كورونا، فينا لم تسجج ووهان أى إصرابرة جرديردة 
اليوم ألو  مرة منذ تفشى الرفريررو ، وارترفرعرت 
الحالح القادمة مرن الرصرار  برنرسر رة قريراسريرة ، 
بتصدر ا،صاباح في العاصنة ب ينوقالت اللجرنرة 
الوطنية للصحة في الصيرن، إن الصريرن شرهردح 

حرالرة إصرابرة مرؤكردة ، أي  10أمس ، األربعاء 
حرالرة فري الريروم  91أكار من الضعو مقارنة ب  

إصابرة مسرتروردة ، شر رلرت  10السابق، من بين 
  حالة ، وهو رقم قياسي يومي للندينة 59ب ين 

وقالت هيئة الصحة في بيان الرصرنريرس ، إن هرذا 
يرفع إجنالري عردد الرحرالح الرنرؤكردة فري الر رر 

حرالرة،  82158الرئيسي الصيني حتى اآلن إلرى 
وصج عدد القتلى من تفشي النررض فري الصريرن 

حتى نرهرايرة يروم األربرعراء ، برزيرادة  1502إلى 
ثنانية مقارنة باليوم السابق وكانت آخرر حصريرلرة 
للوفياح بفيرو  كورونا النستجدت في العرالرم مرنرذ 

 12 98ظررهرروره فرري ديسررنرر ررر وحررتررى السرراعررة 
وفاة  8880بتوقيت جرينتش مساء أمس األربعاء 

فينا ذكرح آلية النتابعة بننظنة الصحة العالرنريرة 
مساء أمس األربعراء ، أن عردد حرالح الرعردوى 

( 91-بنرض فريررو  كرورونرا الرجرديرد  كروفريرد
حرترى يروم  995888خار  الصين ارترفرع إلرى 

األربررعرراء، فرري الرروقررت الررذي يررقررترررب فرريرره عرردد 
ألو حرالرة، وأوضرحرت  522الحالح عالنيا من 

دولرة ومرنرطرقرة،  960اآللية أن النرض أثر على 
حالرة جرراء الرنررض  8881حيث توفي إجنالي 
رلرت أكرارر مرن  إصرابرة  222آلف و 521وسجت

دولة ومنطقة منذ بداية ترفرشري 922بالفيرو  في 
الوباء  غريرر أن هرذه األرقرام ل ترعر رس الرواقرع 
كام  ، إذ صرار عردد كر ريرر مرن الردو  يرفرحر  
الحالح األكار حاجة للرعاية الط ية فقط وأعرلرن 
ال نك النركزي األوروبي في وقت مرترنخرر أمرس 
األربعاء عن برنامج جديد مؤقت لشرراء قرروض 

 891مرلريرار يرورو   822عامة وخاصة بقيرنرة 
مليار دولر( لنواجهة مصاطر فريررو  كرورونرا 

  الجديد                  
 

ن كجنجشجعجون نوكجل ونج و نيجعجسس أمر ك نتعن نن و ء
 أد ب:عن1  ي نمصرينقبلن

ق ج ث ثة أسابيع أشار العالم الرنرصررى الردكرترور 
جررنررا  شرريررحررة أسررترراذ أمررراض الرر رر ررد بررجررامررعررة 
الننصورة وعضو مجلس الرنرواب إلرى إمر رانريرة 
عر   فرريررو  كرورونررا براسررترصرردام عرر   كرران 
ا لن افحة الن ريا، ورغم ذلك ظرج هرذا  مصصص 
األمر مجرد محاولح غير واضحة الن مح ولرم 
يلتفت الرعرالرم إلرى هرذا الكرترشراف حرترى كشرو 
الرئيس األميركي دونالد ترامم ظهر الريروم عرن 
موافقة هيئة اليذاء والدواء األمررير ريرة السرريرعرة 
على اعتناد دواء لع   كورونراوأوضرح تررامرم 
أنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طر ريرة قررير  را 
إلى مجنوعاح ك يرة، متروقعرعرا أن ير رون الردواء 
ا للجنيع بنهاية العام الحالي، مرؤكرد ا  النذكور متاح 
على بذ  كافة الجهود للتصل  من كورونرا الرذى 
أطلق عليه "الفيرو  الصيني وحو  هذا الع  ، 
قا  الدكتور جنا  شيحة، ق ج ث ثرة أسرابريرع، إن 
النادة الفعالة في ع   الن ريا سوف ت ون فعالة 
في القضاء عرلرى فريررو  كرورونرا وأضراف أن 
الدواء الجديد لع   فيرو  كورونا سيردخرج فري 
ا  طور التجارب حتى يتم التنكد من فعاليته، مشريرر 
الى أن الدواء الصاص بالن ريا موجود في جنريرع 
الدو  ويستصدم لع   النر ريرا ويسرترصردم أيضرا 
لع   مرض الروماتويد، وقامت الصين بتجربته 

مرريرض وأظرهرر  922مستشفياح بواقع  92في 
تفوقا فري الرعر   الرصراص برعر   كرورونرا عرن 

  طريق الهندسة الوراثية
 

ن ن”ننص نوقن يس:ج حجة نتج جل جل ن جلج  ن30 جل  جق
نمسج  ن نمجل قجع نتجطجل جر نإلدجنجكج ج ل مل:ل نج :جو

  يع ئلةن ي قندة
وافررق مررجررلررس إدارة صررنرردوق السرريرراحررة ، فرري  

اجتناعه األخير ، برئاسة الدكتور خالرد الرعرنرانري 

 09وزير السياحة واآلثرار عرلري ترحرويرج مر رلر  

مليون جنيه إلي وزارة التننية النحلية ،سرتر رنرا  

أعنا  تطوير مواقع مسار العائلة النقدسة بنصرر 

وذلك من النيزانية النصصصة لرهرا مرن مروازنرة  

مليون جنيه وأوضرح  62صندوق السياحة بنقدار 

السيد نادر الشاعر أمين عام صندوق السياحرة أن 

مشروع التطوير سيشنج ث ث مناطق علي مسار 

العائلة النقدسة هي مناطق مصر القدينة وكنيرسرة 

النعادي ووادي الرنرطررون، حريرث قرامرت هريرئرة 

التننية السياحية بروضرع الرصرطرط والشرترراطراح 

التننوية لهذه النناطق لنا يناله هذا النشروع مرن 

أهنية للقطاع السياحي ومنا سيعرنرج عرلري زيرادة 

إعداد السائحين الي النقاصد السياحية الدينيرة فري 

مصر وستشنج أعنا  الرترطرويرر كرج مرا يرترعرلرق 

بالصدماح السياحية للزائرين حيرث قرام الرنرجرلرس 

األعلي ل ثار بترميم جنيع النواقع الثرريرة الرتري 

تقع علي مسار العائلة النقدسة جرديرر برالرذكرر أن 

مشروع إحياء مسار العائلة النرقردسرة إلري مصرر 

يعد مشروعا  قوميرا  برإعرتر راره مرحرورا  عرنررانريرا  

تننويا  يقوده قطاع السياحة ويؤدي إلي تننيرة هرذا 

النحور الي تننية النجتنعراح الرنرحريرطرة برطرو  

نقطرة  52النساريضم مسار رحلة العائلة النقدسة 

ذهابا وعودة من سينراء حرترى  1222تنتد لنسافة 

أسيوط ، حيث يحوي كج موقع حلت بره الرعرائرلرة 

مجنوعة من اآلثار في صورة كنائس أو أديرة أو 

آبار مياه ومجنوعة من األيقوناح الق طريرة الردالرة 

على مرور العائلة النقدسة بتلك النواقع وفقرا لرنرا 

  أقرته ال نيسة الق طية األرثوذكسية في مصر

 

نتجعجقج ن ن يج جسجلج جة  يقجل ت
ن يجج ججرقسجج:ججةن  يججكجج تججن  ئجج:ججة
نيجج ججل جججنججةن بجج يججعججبجج دجج:ججة

 كل ون 
قرامررت الررقرواح الرنررسرلررحررة 
الررنررصررريررة صرر ررا  الرريرروم 
األحد ، بفريق متصص  من الس   الر ريرنريرائري 
بتطهير وتعرقريرم مر رانرى الر راتردرائريرة الرنررقسريرة 
بالع اسية ، حيث توجهت معداح وسياراح التعقيم 
وفريق من القواح النسلرحرة وترم ترعرقريرم شروارع 
الرر رراترردرائرريررة والررنررقررر الرر ررابرروى وكررافررة مررداخررج 
ال اتدرائية   كنا قدمت ال نريرسرة الشر رر لرلرقرواح 
النسلحة النصرية، عرلري مرا ترقروم بره مرن دور 
عظيم فى مواجهة هرذه الرحررب الصرحريرة لجرج 
س مة الوطن وما ترقروم بره الردولرة مرن ترطرهريرر 
وتعقيم ل افة شوارع النحافظة والشر رر لرلررئريرس 
ع د الفتا  السيسى لقيادته لهذه الزمة ب ج ح نرة 
واهتنام لحصار الرفريررو  ، وتصرلرى الر رنريرسرة 

 لجج ان يرفع   الوباء عن العالم
 

ن جلج ن نتجقج جي نيجنجركج:جبجة طب:بنمصرين نجلصجل
  :روسنكل ون نننن

أعلن الدكتور عاطو أحند مدير مديرريرة الرطرم  
ال يطري بنحافظة األقصر، أنه توصج لرترركرير رة 
كينيائية تستطيع أن تقضي على انترشرار فريررو  

  تناما 91-كورونا النستجد كوفيد
وأضاف " عاطو " أن الرترركرير رة الرتري تروصرج 
إليها تستطيع أن تقوم بإذابة اليشاء النيلو لجرسرم 
الفيرو  ال روتيني وتقل  نشراطره وترؤدى إلرى 
تقليج الحنج الفيروسي إن وجد والسريرطررة عرلرى 
النرض بنس ة عاليرة،  مرؤكردا أنره قررير را سريرترم 
ا،ع ن عن األقصر خالريرة ترنرامرا مرن كرورونرا 
وأوضح " عاطو " أنه  تن ن مرن خر   فرريرق 
عنج بنديرية الطم ال يطري، من تعقيم أكار مرن 

موقعا داخج محافظة األقصر، من مؤسرسراح  82
ح ومية ودور ع ادة سرواء كرنرائرس أو مسراجرد، 
والرعرديرد مرن الررنرؤسرسراح الرتررجراريرة والرنرنرراز  
بالنجان،  لفرترا إلرى أن ترركرير رتره ترعرنرج عرلرى  
  القضاء على الفيرو  العالق بالجو واألسطح  

 

نتجبجنأن ن يجنجمجلل نحجظجر  يلج  ء ن قلب تنمخ يجعجة
 آالفنوت ننينب ي بسن3بغر مةن

قرر الدكتور مصطفرى مردبرولري رئريرس مرجرلرس 
الوزراء، أنه سيجررى ترطر ريرق عرقروبراح قرانرون 
ا على من سيصالو قرراراح حرظرر  الطوارئ فور 
التجو    وأضاف مدبولي، خ   مؤتنر صحرفري 
اليوم، أن العقوباح تصج إلى غراماح ماليرة تر ردأ 

آلف جررنرريرره وتررنررتررهرري بررالررحرر ررس ونرراشررد  0مررن 
الررنررواطررنرريررن اللررتررزام الرر ررامررج بررهررذه الررقررراراح 
والتعاون ال امج مرع كرج أجرهرزة الردولرة لرترنرفريرذ 

  القراراح
وكان الرئيس ع دالفتا  السيسي قد كلو الح ومة 

واألجهزة التنفيذية النصتصة باترصراذ الر زم نرحرو 

تطوير ا،جرراءاح الحرتررازيرة الرنرتر رعرة عرلرى 

مسررترروى الرردولررة والررنررواطررن، وذلررك فرري ضرروء 

النتابعة الرنروقروترة ،جرراءاح مر رافرحرة انرترشرار 

  ڤيرو  كورونا
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رهبان األديرة يطلبون التطوع الفوري في أماكن 

 الحجر عالية الخطورة
عرض الدكتور مينا ثابت منسق مجلس األراخننن  
والننمنن ننىنناح عننلننع اننوننمننتنن  بننىننو نن  الننتننواانن  
االجتىاعي فيسبوك رسالة والت  من أحند اببناح 
الرهبان بنححند األرةنرل النىنمنرةنة من كند ر نبن  
رهننبننان األرةننرل الننىننمننرةننة ومننننن نن  األ ننبنناح 
والميارلة التطوع النونورف فني أمناكنن النمنجنر 
الممي عالية النطنطنورل خندمن  لنلنو نن وأهنلن   
وكان هذا نص الرسالة:   "عندما سى  آب رهبان 
العال  كل  األنبا انطونيوس بضينهن  البنعنك  نرك 
خلو   في الممراح الىمرةة ونزل للتو للنطندمنة 
في العال  معضدا الناس بهدو   وشجاعت  ومنانالن  
ونمن أبناؤه  ير الىستمهين وان كنا  ركنا العنالن  
كل  لنعبد إل نا لي  ن ار مملينن ألجن  خنانانننا 
وخاص العال  إال إننا نض  أنونسنننا رهنن إشنارل 
الو ن وال نيسة لنطدم في جىين  أمناكنن النمنجنر 
الممي، بعضنا أ باح وبعضنا ايارلة علنع أ ن  
استعدار للعى  والطدمة  مت إ دام النهندةسنينن منن 
الىرضع مسلىين ومسيميين، مساعدةن اإلبنطنال 
من األ باح والتىرةض في هذه األماكن النىنهندسنة 

 بالبذل والىمبة، ال نظن إننا أها لننال إكلي  
الب ارل فائق العظىة وال ر ب  لنا في أف افنتنطنار 
كنابب، بن  ننرجننو إال ةنعننلن  احند أسنىنناؤننا وان 
 رسلونا لنطدم فني األمناكنن النتني  ند ال ةنر نك 
البعض من أاماب األسر واأل ونال أن ةنذهنبنوا 
إلي ا لو أ يمت ل   الوراة وهنذا حنهن ن  الن نامن  
بينىا نمن  ركنا األه  ونذرنا أنونسنننا لنىنان  هنذه 
الطدمة،  البين الوات الجىي  ألجلنا كىا نملع 
أةضا ل   لي  ن ار أن ةموظ ن  النرب وأحنبناؤكن  
من ك  سوح وان ةنجع بارنا المبيبة والعال  كنلن  
من كن  شنر"و و نلنك ثنابنت منن  نداسن  النبنابنا 
 واضروس الااني أن ةنننظنر إلنع هنذه النرسنالنة 
الىىلوحل من األمانة الىسيمية والىهدمنة إلنين  منن 

 وأبناؤه الرهبان، بمسك  عبيره
 

 رسميًا.. تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام
وافنق رئننينس النواراح الننينابننانني، شننيننننزو آبنني، 
ورئيس اللجنة اأولىبية،  وماس بنا،، عنلنع عنهند 

علع أ مع  0202أولىبيار  وكيو بملول ايف 
 و هدةر، بمسك مو   رارةو اليابان الدولي

 –وكان آبي وبا،  د نا با فني منمنارثنة هنا نونينة 

حول ما ةنبغي فعل  ببحن األولىبيار  -اليوم الااثاح

بعد  وبي فيروس كورونا النىنسنتنجند، و ند وافنق 

با، خال  لك النىنمنارثنة عنلنع  نعنلنينق األلنعناب 

األولىبية لىدل عام وكان الىو   في  هنرةنر سنابنق 

بالتو ينر فني  نحجنين  ”  آبي“ أشار إلع  مرةمات 

رورل ألعاب  وكيو األولىبينة والنبنارالنىنبنينة، إبا 

كان من المعك إجنراح األلنعناب ببن ن  كنامن ، 

وبلك في جلسة لنجنننة النبنرلنىنان النينابنانني أمنس 

 واالثنين

 

 7رسميا.. بريطانيا : إغالق عام في البالد لمدة 
 أسابيع ومنع أى تجمع يضم أكثر من شخصين

فننرض رئننيننس الننواراح الننبننرةننطنناننني بننورةننس 
جونسون إ ا ا عاما في الىىل ة الىتمندل لناناثنة 
أسابي  ب دف المد من  نونبني فنينروس كنوروننا، 

 وشطص في البار 022الذف أورى بحكار من 
و ال جونسون في كلىة متلوزل لن  أورر ن نا  نننال 

"س ناف ننينوا" النونضنائنينة، إنن  فني إ نار هنذا 

اإلجراح والذف ةسرف ابتداح من الليلة، لن ةسنىن  

للبرةطانيين بىغاررل منناالن ن  سنوى فني حناالت 

ممدورل جدا ما  شراح االحتنيناجنات الضنرورةنة 

والتوج  إلع العى  أو إلع النطنبنينك أو منىنارسنة 

الرةاضة مرل واحدل ةوميا وشندر عنلنع ضنرورل 

من  التجى  الذف ةض  أكانر منن شنطنمنينن، من  

إ اق ك  متاجر بي  السل   ير األساسية وأماكن 

العبارلوأكد رئيس الواراح البرةطاني أن فنينروس 

" هو التمدف األكنبنر 21-كورونا الىستجد "كوفيد

الذف ةواج  برةطانيا منذ عنهنور، فني إشنارل إلنع 

"الننعنندو الننطننونني" الننذف ةضننرب الننعننالنن و و ننال 

جونسون للبرةطانيين: "إبا ل   لتزموا بنالنهنواننينن 

الطااة بالمد من انتبار فيروس كنوروننا فنلندى 

البر ة والسلطة لتو ي  العهوبات علي   وأوضن  

"نسعع لتهوةة نظامنا الممي ونبمن  عنن لنهنا  

جدةد"و وأشار إلع أن برةطانيا سنتنو نف حنونات 

الزواج و يرها من التجىعات وستغلنق النىنتناجنر 

والىاعك لدف  الىوا ننينن لنالنتنزام بنتنعنلنينىنات 

البهاح في الىناال لتطويف آثنار فنينروس كنوروننا 

وأضاف أن ك  الىتاجر النتني  نبنين  سنلنعنا  نينر 

ضرورةة ستغلق وكذلك الى تبنات ورور النعنبنارل 

 ووستعلق الوعاليات االجتىاعية باستاناح الجنااات

 
مجدي يعقوب يناشد المصريين: أرجووكوم أبوقووا 
في منازلكم.. لو انتشر الفيروس هيحصل وفيات 

 كتير جًدا وهنفقد أحبائنا
 وج  جرا  الهلك العالىي النبنروفنينسنور منجندف 
ةعهوب، برسالة إلع الىمرةين،  ال فنين نا: النينوم 
لدف رسالة م ىة جدًا إلخو ي الىمرةين، عننندف 
خوف حهيهي من انتبار فيروس كوروننا اف منا 
حم  بدول أخرىو و اب  في رسالت  عبر فنيندةنو 
ممور عبر اليو يوب، لو حم  االنتبار ال بنينر 
للويروس، ورل أمر متو  ، هيمم  وفيات كنتنينر 
جدًا، هنوهد أفرار من أامابنا وأم ا نننا وأوالرننا، 
ورل شيح ممزن جدًا لو حم و مضنينوًنا، عبنان 
كدل الام نبتغ  م  بعنض عبنان ننىننن  حندو  
كارثة، الام نسى  لنمائ  النمن نومنة النىنمنرةنة 
ومنظىة الممة العالىية، ومن الى   جدًا االلتنزام 
ب ذه التعليىات ألنن نا نمنائن  منبنننينة عنلنع عنلن  
وأبمنا و وأ نتن ، ممنر بنلند عنرةنهنة منننذ آالف 
السنين، ومرت بىمن كايرل وخرجت من ا بطينر، 
وبإبن هللا إبا  عاوننا هنننطنرج منن هنذه النىنمنننة 
ال بيرل بساموو ا لك من   وأرجوك  أ نعندوا فني 
البيت، ورل م   ألن  هيىن  ظ نور حناالت جندةند 
وةىن  فراة لنعناج النىنمنابنينن النمنالنينينن فني 
الىستبويات، وأرجوك  افت روا هنذا الن نام ألنن  
م   جدًاو ال لىات الىتعلهة: مجدف ةعهوب م سسة 

 مجدف ةعهوب للهلك أمراض الهلك الىسنين 
  

شركة أمريكية تبتكر "جهاز موحومووي" يوكوشو  
 عن المصابين بكورونا ويعطى نتائج فورية

أعلنت شركة أميركية ابت ار ج نااا "منمنىنوال"، 
لدة  الهدرل علع  مدةد إاابة األشطاص بويروس 

ر ائق فهط، وفها لىا نبنره  5كورونا الىستجد في 
 و"مو   "س اف نيوا عربية

و الت مطتبنرات "أبنوت"، فني بنينان أاندر ن ، 
أمس، إن الج اا الجدةد  نارر أةضنا عنلنع  نحكنيند 

ر ننيننهننة  20" فنني 21عنندم اإلاننابننة بدنن"كننوفننينند 
وأوضمت البركنة، أن إرارل األ نذةنة واألروةنة 
األميركية، أعطت نا اإلبن لنلنبندح فني إننتناج هنذه 
األج زل، التي ستتى ن من  وفيرها للعامنلنينن فني 
مجنال النرعناةنة المنمنينة فني و نت منبن نر منن 

 وو"األسبوع الىهب ، وفها لىا بكرت "فرانس برس
وسيت  إجراح االختبارات باستنطندام هنذا النجن ناا 
الىنمنىنول، النذف ةنح ني بنمنجن  منمنىنمنة خنبنز 
اغيرل، وةعى  علع التهنية الجزةنينينة، وبنونضن  
حجى  المغير سنينتنىن نن النعنامنلنون فني منجنال 
 الممة من استطدام  خارج الىستبويات مستهبا

 
بويوان هوام لوبوطووريوركوويوة األقووبواط بوا سوكوونودريووة 

 بخصوص األكاليل والخطوبات
أادرت بطرةركية األ با  باإلس ندرةة،  نننوةن نا 
بطموص األكالي  والططوبات الىمجوال مسبهنا 
في كنائس اإلس ندرةة بعد عيد النهنينامنة النىنجنيند، 
أكدت فية التزام ا بهرار الىجى  الىهدس ل نيستننا 
الهبطية بتعليق ك  الملوات واألنبطة بالن نننائنس 
لىدل أسبوعين ولمين إشعار آخركىنا أكندت أنن نا 
ملتزمة بهرار حظر التجوال الىنطنبنق فني النبنار 
لىدل أسبوعين ولمين إشعار آخر منب ة الماجزةن 
مواعيد بحن علي   انتظار  رار الىجنىن  النىنهندس 
لل نيسة والذف سيطبق علع جىي  اإلةنبنارشنينات، 
وكذلك  رار مجلس النواراح بنطنمنوص حنظنر 
التجوال وستعلن البطرةركية عن أف  طور جندةند 
راجية عندم االلنتنونات ألف آراح  مندر منن أف 

 وشطص
  

البابا تواضروس: كورونا حركة إيوقوام مون   
 لإلنسان ..ولنتحمل من أجل السالمة

اعننتننبننر  ننداسننة الننبننابننا  ننواضننروس الننانناننني بننابننا 
اإلس ندرةة وبطرةرك ال راال الىر سية إن وبناح 
كورونا حركة من هللا ل ي ةستيهظ اإلنسنان النذف 
عاش في حنروب ومنجناعنات واسنتنعنراض  نول 
و طزةن أسلمنة وانار جنىن  النىنال والنانروات 
ش ول حتع انتبرت المروب والعننف واإلرهناب 
الضعف األخا ي والوسار ما  اإللنمنار والبنذوب 
الجنسع وأضاف البابنا ، فني عنظنة األحند النتني 
الهاها من ال ا درائية ونهلت ا الوضائيات: انمرف 
اإلنسان عن هللا الطنالنق ولن  ةنتنو ن  إن فنينروس 
اغير ما  كورونا ة ثر في العنالن  بن نذا البن ن  
وةطلق هلعًا وخنوفنا و نحخنذ الندول والنمن نومنات 
إجراحات و ىحن البابا  نواضنروس النىنمنرةنينن 
 ائًا: كن مطىينًا هللا ضابط ال   ةدةر هذا النعنالن  

وممنك لنلنبنبنر منتنسنائنًا: هن  هللا راضني عنن 
الطليهة؟ وأجاب نع  مااال هللا ةمك العالن  ولن نن 
ال ةمك البر الذف في العال  واست ى  البنابنا: فني 
بارنا إجراحات  وةة وحناسنىنة والنجنىنين  ةنعنىن  
لموظ البار من شر هذا الويروس ، ف ناك بار لن  
 ستط  عاج موا ني ا ، ول نن لندةنننا رجناح فني 
الىسي  الذف سيىد ةده كطبيك حهيهي لينرفن  عنننا 
هذا الوباح الىىيت وواا  البابا: هللا أعطانا عهنًا 
لنو ر ب ، ومن ث   تطذ إجراحات  نينر منعنتنارةنن 
علي ا وبارنا ا نطنذت إجنراحات حناسنىنة لنو نف 
الويروس وانت ز الوراة ألش ر النطنا ن  النطنبني 
وه  جنور بواس  لنمنىناةنة البنعنك منن البنرور 
و ال البابا ، " من فضلك أ عد فني النبنينت " ألن 
هذا ة سر سلسلة انتبار العدوى وهو إجراح  ينر 
معتار، وابتعد عن أف  نجنىن  ألنن  كنونين  بنننبنر 
العدوى والىب لة إن "مويش أروةة وال أماكن فني 
الىستبويات التي  عالج أمراض أخرى" ، مضيونا 
من فضلك أكسنر رائنرل النعندوى وال  نلنىنس أف 
أسط  وأ س  ةدك بالىناح والمنابنون واسنتنطندم 
الىط رات ونم  البابا  واضروس: أخلق مسافة 
متر ونمف أو مترةن بينك وبين األخر، وإاابنة 

ةوم ور   بسنا نة  21كورونا ال  ظ ر إال خال 
هذه اإلجراحات بات أهىية بالغة مضيوًا: ال ةوجند 
أ لع من الممة فنا فنائندل منن وجنور منجنتنىن  
مرضع أ لك ل   جىنينعنا المنمنةوانف النبنابنا 
 واضروس،  رار  لق ال نائس بالهرار المنعنك 
مضيوًا: وشطميا  رأت في كتك التارةخ ألعرف 
مابا فعلوا في  لق ال نائس ولننتنمنىن   نلنينا منن 
أجنن  السننامننة والننو نناةننة، الفننتننا الننع أن بننعننض 
ال نائس  ىارس سر االعتراف بالتليونون وبنعنض 
اجتىاعات المال والتسبمة  ت  اوناةن وننتنىنننع 
أن  ىر هذه الوترل بسام واختت  البابا  نائنا :ننانق 
في هللا وبارنا ممووظة وأرضننا منبناركنة ووعند 
هللا لنا "مبارك شعبي ممنر" ونسنحلن  أن ةننن ني 
األامننة عنناجننًا وسننرةننعًننا ونمننلنني مننن أجنن  

 الىسيولين والطا   الطبي
 

األنبا رافائيل: لنترك اختالفاتونوا جوانوبًوا فوي هو ا 
 الظرف االستثنائي

 ال األنبا رافائي  األسهف النعنام لن نننائنس  نطناع 
وسط الهاهرل، بداًل من االنبغال في النبنمن  عنن 
سبك الوبح الى در للعال ؛ ه  هنو منن هللا، أم منن 
الطبيعة ه  هو  ضك؟ أم افتهار؟ ه  هللا ةعا ك؟ 
ه  هللا ةنب ؟ ه  الىوضوع لينس لن  عنا نة بنا  
أاًا؛ فبداًل من أن ننبئ سببًا جندةندًا لناخنتناف 
والنزاعات،  عالوا نرج    بنالنتنوبنة، والمنال، 

 والبب  باإلنجي ، والطلول
وأضاف أسهف وسط الهاهرل، في رسنالنتن  النينوم 

االثنين التع نبر  ا اومة كنائس وسط الهناهنرل: 

أن نبا ا نا اليومية الىن ِ ة، حولت اإلنسنان إلنع 

ماكينة؛ فإن نا فنرانة بهنبنينة، فني هنذه اإلجناال 

اإلجبارةة، والعزلة  ير الىنسنبنو نة، أن نسنتنعنيند 

آرميتنا، في العنا نة من  هللا، والنرحنىنة بنعنضنننا 

لنا نىنينننان  -ولو عن بُنعند  -ببعض، والتواا  

علع بعضنا البعض؛ مضيوا: ولنترك اخنتنافنا نننا 

 وجانبًا في هذا الظرف االستانائي العميك

  
الصين تح ر من موجة عدوى جديدة بوفويوروس  

 كورونا القاتل
حذرت اللجنة الو نية للممة في المين منن ان 
الدولة ةى ن ان  عاني من انت اسة جدةدل فني عندر 
الىمابين بويروس كورونا النهنا ن  بنعند النتنعنافني 
النسبي الذف حههت  أول ب رل للويروس في النعنالن  
و الت مي فانج من لجنة الممة الو نية في ب ين 

 310اليوم األحد، إن المين لدة ا بالوع  إجىالي 
حالة متراكىة من الطارج، ما ةنعننني أن احنتنىنال 
حدو  موجة جدةدل من العدوى ال ةزال منر نونعنا 
نسبيا وفي الو ت المالني، خنارج المنينن ، فنإن 
الندول األكننانر  ضنرًرا هني الننوالةنات النىننتنمنندل 

 ووإةطاليا وإسبانيا
ووفها لىنظىة الممة العالىية فنهند  ن   بنطنينص 

فني  COVID-21 شطص بد 330222أكار من 
 02002جىي  أنماح العالن ، بنينننىنا  نوفني ننمنو 
 وشطًما بالويروس في جىي  أنماح العال 

وأرخلت النعندةند منن النبنلندان فني حنظنر السنونر 
 وواعلنت اإل اق لىن  الويروس من االنتبار

  
عن إتهامات بتورط الصين وأمريكا.. أوي تعليو  

 من روسيا بشأن أصل فيروس كورونا
أاندرت روسننينا أول  ننعنلننينق لن ننا ببننحن أانن  

"، وسنط 21فيروس كورونا الىنسنتنجند "كنوفنيند 
اال  امات الىتبارلة بين الوالةات الىتمدل والمينن 
و ننال ممنندر فنني واارل الننطننارجننيننة الننروسننيننة 
الروسية لوكالة " اس" إن موس و ال  نىنتنلنك أف 

معلومات ببحن  ور  الوالةات الىتمدل في ظ ور 
فيروس كورونا الىستجد واستدرك  ائا إن هنناك 

 وأسيلة ةتوجك علع واشنطن الرر علي ا
وأضاف "من أجن  اإلجنابنة ببن ن  واضن  عنن 
الس ال حول الىمدر، حي  ظن نر أول شنطنص 
مرةض، هناك حاجة إلع ال اير من العى  العلىني 
الىوضوعي و اب  "إبا نبح الوينروس فني النبنينينة 
نتيجة  ورات  بيعية، فربىا ال ة ون هذا النبنوح 
مهتمرا فهط علع م ان واحد رون  نينره، لنذلنك 
من المعك  وجي  اللوم إلع أف بلد بعين ، خااة 
أننا نعيش في عال  معول ، ومعظ  الدول مر بنطنة 
ار با ا وثيها بواسطة وسائ  النه ، مىا ةعننني أن 
انتهال العدوى من نهطة ممدرل علع هذا الن نوكنك 
إلع أخرى هو مسحلة ساعنات فنهنط ولنينس أكنانر 
واستن ر الىمدر الل جة اال ن نامنينة لنلنتنعنلنينهنات 
الماررل من واشنننطنن والنىنوجن نة إلنع المنينن 
" اير الميرل اراحة واا : "ة نوني أن ننتنذكنر 
أن الوالةات الىتمدل كناننت  نوال عنهنور عندةندل 
الننهننول النندافننعننة الننرئننيننسننيننة لننلننعننولننىننة، وحنناولننت 
اسننتننطنندامنن ننا فنني ممننالننمنن ننا الننجننيننوسننينناسننيننة 
واال تمارةة، وابن، ةنىن ننن نا إلنهناح النلنوم عنلنع 
نوس ا فهط ألن ا ل   و ر في التحثير الجانبي السلبي 

 و"ل ذه العولىة
  
الصحة العالمية" تشكر األطبوا  الوموصوريويون: "

 يب لون كل الجهد  نقاذ األرواح
وج  الدكتور جون جبور مىا  منظنىنة المنمنة  

الننعننالننىننيننة فنني ممننر، رسننالننة شنن ننر لنن  ننبنناح 
الىمرةين وبا ي األ نهن  النطنبنينة منىنن هن  فني 
الططنو  األمنامنينة لنىن نافنمنة فنينروس كنوروننا 
الىستجد ومن  انتباره راخ  البار و ال "جبنور" 
في م  ىر اموي لىنظىة الممة العالىية لبرق 
الىتوسط "أور أن أوج ِ َ خالَص شن نرف لن  نبناح 
وأ ه  التىرةض و يره  من العامليَن في الىجنال 
الممي في النطنطنو  األمنامنينة لنىن نافنمنة هنذه 
النجننائننمننة، إب ةنبننذلننوَن  ُمننارى جن ننِدِهنن  إلنننهنناِب 
األروا ِ ر َ  التمدةاِت  مت  يارل ح يىة من  ب  
واةرل الممنة والسن نان، الندكنتنورل هنالنة ااةند 
وأضنناف: "نننمننتنناُج إلننع الننتننزام مننن الننمنن ننومننة 
والهطاع الممي والىجنتنىنعنات عنلنع حند   َسنواح 
لى افمة هذه الجائمة وهذا ةتطلُك أعلع  ندر  منن 
التنسيق والتعاون، إن كان علع مستوى الم نومنة 
أو ما بين البعنِك والندولنة، فنجنىنينعُنننا منعنننينوَن 
باألمر، ول     منا روٌر ةهوُم ب ، فيجك أن نتضامَن 
جىيعاً، وةنبغي أالَّ ندَع الطوَف ةتغلُك عنلنينننا فني 
معركتنا م  هذا الويروس، وأةضا ةجك أن ننتنعنلنَ  
من  جارب الدول التي انتبر ب ا الىرض ونساعدُ 

 وفي  هليِ  االنتبار الىجتىعي
 

الكنيسة القبطية بملبورن االسترالية تعل  جميوع 
 الخدمات بسبب كورونا

بسبك فيروس كورونا والمد من انتنبناره  نررت 

ال نيسة الهبطية األرثوركسية فع مندةنننة منلنبنورن 

 عليق كافة الطدمات ال نسية بىا فع بلك الهداسات 

لىدل أسبوعين , جاح بلك بعد  داول ابراح مسناح 

منارس بنينن كن  منن  21أمس الطىيس الىوافق 

 داسة البابا  واضروس الااننع بنابنا األسن ننندرةنة 

وبطرةارك ال راال الىر سية , اللجنة النىنسنينولنة 

عن إرارل إةبارشية ملبورن ومجى  ال  ننة , و ند 

أ طذ  داسة البابا  راراً بنتنعنلنينق كنافنة النطندمنات 

ال نسية لىدل أسبوعين أبتداً منن ةنوم  ند السنبنت 

مارس وبلك لىننن  أننتنبنار فنينروس  02الىوافق 

كورونا بين أبناح ال نيسة , و د شجعت الن نننينسنة 

ابنائ ا باالهتىام بميا    الروحية فع بلنك النو نت 

باالستىرار فع الموم والمال من خال جنىنين  

الوسائ  الىتاحة ما  مباهدل الهنوات النهنبنطنينة , 

واالنبطة والهداسات الروحينة النتنع  نننهن  عنبنر 

اإلنترنت و يرها , وسنوف ةسنتنىنر ابناح كن نننة 

مدةنة ملبورن بحفتهار واةارل شعك ال نيسةو وفنع 

السياق ستستىر الوات الهداسات بنبنا نع النىندن 

للشروط التى وضعها الوحوكووموة االسترالية  بهاً 

شخص فقو   6١١األسترالية ومنها السماح الى 

حضور القداسات بالكنائس على ان تكون هونواك 

متر بين كل منهم وممنوع الوتوجوموع  6,١مسافة 

 و وشخص باألماكن المفتوحة ١١١ألكثر من 
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 قصة بقلم جورج حبيب

 
 عداد السابقهاأل فىملخص ما قد نشر 

 
- مددتد   -مدام نبيله واوالده امجد -مرقص واسرته

-ميدند -وكذلك نبيل واسرته مدام سوزي واوالده-مني 
 ك ن  قد قررا الهجرة الي امريك -بيشوي وم ري

وب لفعل صلي لهم ابون  مين  ك هن كنيسدهدهدم وا د دي 
كمد  اتلدل بد بدوند  -بعض االرش دات لهم قبل السفر 

بيشوي را ي كنيسة الشدهديدد مد ر در دب بدجدندو  
امريكد  لديدر د هدم روتديد  ويداددم لدهدم الدمدسد  ددات 

 الم لوبه
 وبدد لددفددعددل قدد م ابددوندد  بددهدداددديددم كددل الددمددسدد  دددات الددمددمددكددندده

ام  نبيدل سسدكدن بدعديددا  دن -سكن مرقص و  ئلهه بجوار الكنيسة 
 الكنيسة

-ام  نبيل سلم يفعل وقد ا ل ذلك-والهحق مرقص وزو هه ب لخدمة 
 كم  قد سكن بعيدا  ن الكنيسة

ولكنه تعرف  لي مجدمدو دة مدن  -ك ن نبيل قد  مل س ئا  لله كسي
االمر الدذي -وقد  روه الي شر  الخمر  -الزمالء الغير مسيحيين 
وقد ت ول ابدوند  -س همل تضور الاداس ت - عله يبعد  ن الكنيسة 

وذهب الي المنزل بعد ان تهر  منه نبيل اكثر مدن -بيشوي اسها ده 
ولدكدن دون -وقد ت ول  سوزي زو هه ار   ه الي الكنيسدة -مرة

وك ن نبيل قد تغيرت طب  ه واصبح يع مل زو هه سدوزي - دوي
سنه (  لي اوالد اصدحد    41كم  تعرف ابنه الكبير مين  ) -بعنف

 نبيل الغير مسيحيين
ك ن  مني زو ة نبيل قد قررت ان تعزم والدا مرقص ووالدا نبيلة 

-وتر   نبيل زو ه  ان يمكث ب لمدندزل لدمداد بدلدهدهدم -سي منزله  
وكد ند  سدوزي مدادبدوكدة لدذلدك -ولكنه ك لع دة هر  ولم يا بلهم 

 ولددكددنددهدد  اسددهدداددبددلددهددهددم وتدددهدد -ومددحددر ددة مددنددهددم لددعدددم و ددوده
-تيث ك ن  تخدمهم نبيدلده -وك ن  الكنيسة قد انش ت دارا للمسنين

كدذلدك والدد ندبديدلده -وقد زارهم معه  والدد مدرقدص  دم  در دب 
والددة  سليم ن وكذلك مدام سن ء والدة مرقص ومددام  ند ديده    م 
 نبيله

قدد تدم -ك ن  ون )خ يب ابنة مرقص مدندي ( والنده كد كدولديدكدي 
وكد ن مدرقدص - م ده تمهيدا ال راء الخ وبة والزواج مدن مدندي

ولكن والدته قدد -سواسق والده -والد مني قد ط لب  ون ليري والداه
 ا هذرت

قبل هللا صالة -ام  مني بعد ان ك ن  قد سادت االمل سي زو ه  نبيل
تيث صل  صالة قويه ا    ر  ءا لوالدته  سدوزي -ابنهه م ري

 وكدددددد ن سددددددي ذلددددددك تددددددعددددددزيددددددة كددددددبدددددديددددددرة لددددددهدددددد -
بعد ذلك تم اال داد للخ وبة من تيث ترتيبد ت الدكدنديدسدة واالكدل  

 وقدد قد م شدبد   الدكدنديدسدة بدعدمدل كدوشدة سدخدمدة-وشراء الشدبدكدة
وك ن  المفج ة ان يش رك نبيل زوج سوزي سي الخ وبة وكد نده    

در ة ساد قرر ان يذهب الي الخ وبة واشهري  لب  063قد تغير 
وكدم سدرا ابدوند  -الملبب والشيكوالته و لي تسد بده ال دل مدندي 

 بددديدددشدددوي بدددحدددضدددور ندددبددديدددل وقدددد ذهدددب الددديددده و ددد نددداددده
كذلك ك ن بديدشدوي ابدن ندبديدل قدد ادمدن الدمدخددرات مدن  دراء   

وقد التظ  سوزي والدته تغيدرات -مع شرته الوالد اصدق ء نبيل 
وك ن  سوزي قد اخبرت زو ه  نبيل ان يدرا دي ابدنده -سي سلوكه
 لكنه لم ينفذ

بدعددهد  -وك ن مرقص قد اوصل والدداه ووالددا مدندي الدي الدمد د ر
-ا ري الهحليالت الالزمة بخلوص مدوكدوم مدركده بد لدمدعدده

واسهد ي االمر ا راء  ملديدة -وك ن قد اكهشف اص بهه ب لسرط ن 
لكن مرقص اصيب بنزيف ت د مم  ادي الي -وقد تم  مله  -سريعه

ولدكدن مد رمديدند  والدبد بد  -واندهد رت مدندي واوالده-اص بهه بغيبوبه
وا ري له م رمين   راتة  ديدة توقف  دلدي -كيرلب تضرا اليه 

وكم شكر هللا هو واسدرتده -و  د مرقص الي و يه -اكره  النزيف 
  دددددددلدددددددي  دددددددزيدددددددل صدددددددنددددددديدددددددعددددددده مدددددددعدددددددهدددددددم

ك ن  تدجدربدة الدمدر    
الدددهدددي سدددمدددح هللا بدددهددد  
لمرقص قد  عدلدهده يدعديدد 

وسكر انه  رس لة -تس ب ته
و ليه ان يدندجدز -من هللا 

بعدض اشديد ء وبد دريدادة 
تدديددث سددكددر سددي -سدريددعدده

شراء صيدليه النه لم يعدد 
ق درا  لي الدعدمدل لديدومد  

كذلك  ليه اندجد ز  -ك مل 
اوراق الددهددجددره لددوالددديدده 

كدذلدك سد ن -ووالدا ندبديدلده
نبيل قد تدرك الدعدمدل مد  

وطلب من ابدوند  -اصح به والذين ك نوا سبب  سي مشكلة ابنه بيشوي
بيشوي ان يوصي ابن ء الكنيسة ليعمل معهدم سدي مدجد ل الدهد كسدي 

 والذين رتبوا كثيرا
وذهدب -سو يء مرقص بمجيء ابن  مه كم ل واسرته من الا هره

 السهاب له ب لم  ر
 (43 ) 
الي ادارة الهدجدرة مدن ا دل اوراق  ك ن مرقص يعد العدة ليذهب 

وسي نفب الوق  يشغلده مدوكدوم ذهد بده الدي -والديه ووالدا نبيله 
الا هره من ا ل بي  الشاق الخ صة به هن ك وتهي يسه ي  تجميد  
المبلغ الم لو  دسعه كمادم لشراء الليدلية وكذلك الدمدندزل الدذي 
اصبح و وده يمثل كرورة ملحة وخ صة بعد مدجديء مدجدمدو دة 

 ملر
ولكنه سو يء بموكوم مجيء ابن  مه كم ل من الا هرة ليسدهدادر 

وك ن البد له ان يسهابله واسرته بمنزلده وتدهدي -هو االخر ب مريك 
لذلك طلب من نبيله ان تجدعدل تدجدرة ابدنده مددتد  -تسهار اموره 

واسدرتده بدهدمد  وقدد  وتجرة ابنه امجد س رغهين وتهي يايم كمد ل 
وك ن  ليه  ايض  ان تاوم ب بخ -ق م  نبيله بمجهود كبير ازاء ذلك

ولكندهد  سدي -مجمو ة من االطعمة والحلوي ت من ا ل هذه االسرة
نفب الوق  ك ن يشغله  مجيء كم ل تيث انه  تعلم  نه الكثير مدن 

سهو شخص ان ني كم  انه شخص مهداخل -تيث شخليهه وطب  ه 
بدل ويدهدوي -كثير االسئلة واالسهفس ر  ن كل صدغديدرة وكدبديدرة 

وكم من مش كل قد تسبب سيدهد  -الهجسب والهليد ال ل اية معلومة
وك ن ابون  مين  ك هنهم ب لاد هدرة قدد -لهم وتهي ه  روا الي امريك 

طلب من مرقص ان يبهعد  نه وان يبعد  نه اية معلومة تخله او 
-ولكن ه  هي العجلة تدور مرة ك نية ويد تدي الديدهدم-تخص اي اتد

 وهددددكددددذا سدددد ن الددددريدددد ا تدددد تددددي بددددمدددد  التددددريددددده السددددفددددن
ورات نبيله انه من الجيد ان تلف  نظر مرقص واوالدهم بد ن ال    

كم  انهم اذا سؤلوا ايدة سدؤال مدن -يبوتوا ب ي من اسرارهم ام مه
سكم ل من الدندوم -ولكن دون تف صيل -  نبه ان يجيبوا ا  بة   مة

الذي يود ان يدخل ولو تح   لد االنس ن او يش ركه الدندفدب الدذي 
-وهكذا ن قش  االمر م  مرقص والذي واساه   لي الفدور -يهنفسه

 سهو ايض  يعلم شخلية كم ل  يدا
 

ابن مرقص كل يوم يذهب الي منزل مديدند  ابدن  ك ن الدكهور امجد 
نبيل لي خذه الي مركز العالج ال دبديدعدي والدذي يدمدهدلدكده لديدجدري 

وك ن مين  قد بدات ت لهه سي الهحسن يوم  بعد -الجلس ت الخ صة به
اذ قد بدا سي تدحدريدك قددمديده واسدهد د م ان -يوم  وك ن هللا يمد يده

يسيدر لدبدضد  خد دوات مسدندودا  دلدي  دكد زيدن ولدكدن دون ان 
وباي بعد ذلك انه البد مدن بددا الدعدالج -الكرسي المهحرك يسهخدم 

وكدد ن الددكددهددور سددرج وهددو دكددهددور مسدديددحددي -الدخدد ص بدد الدمدد ن
وك ن قدد  دلدم سد بداد  بدحد لدة مديدند  -ومهخلص سي  الج االدم ن

بيشوي والذي اوص ه  لي ت لهه  والظروف الهي يمر به  من ابون  
-وك ن الدكهور سرج قدد زار ندبديدل بد لدمدندزل -وطلب منه مه بعهه

وهدو خد دم مديدند  -وسرت  سوزي كثيرا لرؤيهه سهو خ دم مدحدب 
وك ن قد طلب من ميند  -ويس  د الجمي  دون تردد ب  هم م الشب   
ليجلب معه بعض الجلس ت الهمدهديدديده وتدهدي يدبددا  ان ي تي اليهم 

 العالج بعد انهه ء  لس ت العالج ال بيعي
وك ن نبيل قد  رف بدمدجديء كدمد ل واسدرتده سدادرر ان يدحدضدر 

وقدد شدكدر -ميكروب س  كبيرا ويذهب م  مرقص السهاب له ب لم د ر
وسرا مدرقدص الن ندبديدل -مرقص نبيل كثيرا  لي مش  ره ال يبه

 ر   الي وكعه االصلي بم  يحمله من طيبة ومحبة ومرؤه
وصل مرقص ونبيل الي الم  ر تيث ميع د وصول كم ل واسرته

وراي مدرقدص كدمد ل واالسدرة -وقد وصل  ال  ئره سي الميع د -
هدذا وندظدرا لدمدر  -ورتدب بدهدم هدو وندبديدل-بل لة الوصول 

مرقص والنه لهوه خ رج من ازمهه اللحيه راي ندبديدل ان يدادوم 
بنفسه بهحميل الحا ئدب ووكدعدهد  بد لدمديدكدروبد م وقد م الدجدمديد  

وكد ند  ندبديدلدة قدد -ب لهحرك من الم  ر مهجهين الي بي  مدرقدص
ترك  تجرتين لكم ل واسرته لالق مدة بدهدمد  وتدهدي يددبدر كدمد ل 

 اموره
وم  ان بدا نبيل سي قي دة الميكروب م اال وبددا كدمد ل االسدهدفدسد ر 

ورد نبيدل -م ذا يعمل -وك ن قد بداه  ب ن س ل نبيل -وترديد االسئلة
ليرد كم ل وكم مدن اال در تدحدلدل  دلديده -انه يعمل س ئق ت كسي

-وت ب  االسئلة  دن زو دهده سدوزي  -وكم ايج ر منزلك-اسبو ي 
-ورد نبيل ب يج   وس له وكم تدحدلدل مدن اال در-وهل هي تعمل

والنه ك ن يعرف نبيدل مدن ملدر -كم  ت ب  سؤال نبيل  ن اوالده 
و ندم  اتدي الدي بديدشدوي ابدنده -ساد ت ب  االسئلة  ن اوالده الثالكة

واتب مرقص بحرج نبيل سي الهكلم  ن بديدشدوي ابدنده -س له  نه 
لذا قرر مرقدص ان -بعد تجربة االدم ن الهي مر به  وكذلك مركه

سغير الحديث س ئال كمد ل  دن والدده -يناذ نبيل من بين براكن كم ل
واخذ يس ل  ن كل االق ر  وتهي يسههلك الوقد  ويدحدد -ووالدته 

من اسئلة كم ل المسهفذه والهي ال يرا ي سديدهد  ايد  مدن الدمدشد  در 
ولدكدن -ولكن المهم  ندة الوصول الي المعلومة مهمد  كد ن السدبدب

كم ل ك ن يرد  لي اسهفس رات مرقص ب   ب ت مخهلره لدلدغد يدة 
 وتهي ير   الي نبيل مكررا اسئلهه المحر ه

لذا -مر الوق  وقد اتب نبيل ب ن كم ل يخناه ب السئلة وب لهف صيل 
ازاد السر ة سي الاي دة وتهي يلل سدريدعد  الدي مدندزل مدرقدص 

وك ن يردد سي داخدلده ) هللا يدكدون -ويخرج من هذه الورطة بسالم
سي  ونك ي  مرقص خالل المدة الهي سياضيه  كدمد ل لدديده وبديدن 

 اوالده (
 وم  ان وصلوا الي منزل مرقص اال وق م نبيل ب نزال الحا ئب

وا هذر ب ن لديه  مال و ليه ان ينلرف سريع  وك ن ذلدك تدهدي 
 يفل  من براكن كم ل واسئلهه

ورتب  نبيله بكمد ل وزو دهده واوالده  وقدد اشد رت الدي كدمد ل 
واسرته بمك ن الحجرتين وكذلك الحم م وطلب  مدندهدم ان يدادومدوا 
ب سراغ تا ئبهم وان يد خدذوا تدمد مد  وقدد قد مد  بد  دداد الدفد دور 

 وخ صة انهم ك نوا قد وصلوا توالي الس بعة صب ت 
م  ان ذهب كم ل الي الحم م وخرج اال وو دت نبيله انه اتي اليدهد  

وبددا -ب لم بخ وبدا يفحص كل انوام الد دعد م الدذي ا ددتده ندبديدلده
كم كمدن الدجدبدنده كدم كدمدن -كم كمن العسل -يهس ئل ) كم كمن الزبده

واتس  نبيله ب الرتب ك تج ه كم االسئله لدر ة انه  سداددت  -العيش 
-س للبن قد تن كر من  دلدي الدند ر-السي ره  لي م  تعده من ال ع م 
ولم يكن ام مه  الدي ان تدهدرك -وك ن  تسخن بعض الخبز س تهرق

الم بخ وذهب  الي مرقص مهر ية اي ه ان يشدغدل كدمد ل الدي ان 
وق م مرقص ب ص ح   كدمد ل وزو دهده -تنههي من ا داد الف ور

وسهح تديث  م  كم ل  ن ابون  ميدند  وكديدف تد لدهده -الي الب ك ي رد
وم  ان س ل مرقص كم ل  ن ابون  مين  اال و  و  كم ل -اللحيه

وان  س ل   لي كمنه  -) ي   م دا اشهري  ربيه  ديده  لي الزيرو 
وال سرا بنهه والشاه اللي اشدهدراهد  لدهد  -الف  نيه 453القهه    

واتب مرقص انه وق  سي مشكلة -مليون 0سي الهجم  الخ مب   
اخري  سكم ل لن يهرك ابون  مين  اال ويكون قد ق   لحمه ارب  ارب 

انه يردد المعلومد ت -وذكر كل االرق م سواء ب للوا  ام ب لخ   -
ك لببغ ء دون ادراك لم  ياوله وان ك ن من المند سدب ان يدادولده ام 

                     ال
  الباية العدد الا دم

 احد التناصير ) المولود اعمي ( 
 

وتجري رتلة اللوم الكبير سي  ج لة وه  ندحدن سدي االتدد   
الس دم من الرتله تيث اتد الهن صير او المولود ا مي ولعلن  
نس ل سؤاال:  لم ذا وكع  الكنيسدة بد لدروا الداددم مدند سدبدة 

هل من  القة بين -بمعني اخر-المولود ا مي م  اتد الهن صير
هدذا مد  سدندراه مدن  المعمودية وبين معجزة المولود ا مدي   

 خالل هذا الموكوم
ان سر العم د المادم ين ل سيه المعمد االسهن ره الروتيه  تيث 

ذاك الدذي -ي خذ المعمد من خالل سر الميدرون الدروا الداددم
وال يسه يد  اتدد ان يدادول ان الدمدسديدح ر  اال -يرشد ويعلم

  (41: 0كو  4ب لروا الادم ) 
والمولود ا مي ك ن لديه  مي روتي و سدي. والر  يسدوم 
تين سهح  ين ه الجسديه سهح ايض  بليرته الروتيه لدذلدك بدعدد 

 ان طرد من المجم  ق بل الر  يسوم وسجد له وتبعه
بعد ان طلي الر  يسوم  يني المولود ا مي بد لد ديدن امدره  -

 ان يذهب ليغهسل سي بركة سلوام الذي يا ل له المرسل
الدمديد ه هدي اشد رة الدي مد ء  والبركة هن  والهي تحهوي  دلدي 

 المعموديه الذي سيه الشف ء من الخ  ي  وتفهيح العيون الروتية
 

انن  سي هذا االتد والذي تعمد سيه الكنيسة الكثيدر مدن االطدفد ل 
 ليدند  ندحدن الدكدبد ر الدذيدن ندلدند  سدر -وتفهح  يونهم الروتيه 

وهل نحن  يونن  الروتية مفهوتة -المعمودية ان نرا   انفسن  
ام نحن محه  ون ان نغسله  -تسه ي  ان تدرك ا م ق هللا -سعال

من خالل الهوبه الدمدسدهدمدرة واال دهدراف لدندعديدد لدهد  الدرؤيدة 
) ولبسهم الجديدد الدذي يدهدجددد لدلدمدعدرسده  الروتية مرة اخري 

                       (43:  0تسب صورة خ لاه كو 
 

 دروس مستفاده من معجزة المولود اعمي
داس  الر  يسوم  نده و دن والدديده ورد لده كدرامدهده. الن  -

اليهود ك ن لديهم  ايدة ب ن من يدولدد بدعد هدة هدو او ابدواه قدد 
تيث صرا الر  انه ال هدذا اخد د  -لذلك ولد ا مي -اخ  ؤا 

وال ابواه لكن لكي تظهر ا م ل هللا سيه. وهكذا س هلل معيدن لدمدن 
 ليب له معين ور  ء لمن ليب له ر  ء

 
هذا المولود ا مي ك ن ر ال مهدواكدعد  النده اوال: قدبدل ان  -

يوك  طين  لي  ينيه وك ن من الممكن ان يرسض ان يضعده 
 النه شيئ ماذذ

ك ني : ط  هه ب ن يذهب الي البركة بهذا ال ين اندمد  يددل  دلدي 
 تي ة الهواك  الهي ك ن يعيشه 

 
هذا المدولدود وبدعدد الدمدعدجدزه شدهدد لدلدمدسديدح امد م الدكدهدبده  -

والفريسيين الذين طردوه من المجمد  وهدكدذا اوالد هللا الدذيدن 
يشهدون له الع لم ي ردهم لكن تين طرد الدمدولدود ا دمدي مدن 

المجدمد  و دد الدمدسديدح سدي 
 انهظ ره خ ر  

وهكذا نحن تينم  ن رد مدن 
الددعدد لددم نددجددد هللا مددنددهددظددرندد  

 ويضمد  روتن . 
 

ليهن  سي هذا االتد نهادم الدي 
المسيح كعمديد ن سديدفدهدح هدو 
 يونن  لكن ان كن  نظن اندند  
مبلرين سدندكدون كد لدكدهدبده 
والفريسيدن الدذيدن قد ل لدهدم 
المدسديدح اندهدم قد دة  دمديد ن  

تهي انهم لم يدركوا النبوات الهي تشهد له ب نه المسي  المدندهدظدر 
كم  قد ل اشدعديد ء ) روا الدر   دلدي النده مسدحدندي البشدر 

 ( بل ظلوا بعم هم الي ان صلبوه تسدا 41:  1المس كين لو 
 

لنللي الي هللا ليع ن  البليرة الروتيه وان نشهد له كم  شهدد 
المولود ا مي ولنرا   بليرتن  الدروتديده وندعديددهد  بد لدهدوبده 

 المسهمره واال هراف
  كل سنه وتضراتكم طيبين  

 حبيب  جورج
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 وغدا يوما جميال
 

 وغدا يوما مشرقا وجميال
 الغيوم والنور يشرق كثيرا تتبدد فيه 

 وهللا يشفي المريضا واالالم تمضي 
 واالحباط يمضي والرجاء يكون اكيدا
 والبكاء يمضي والحياة تكون بها هنيئا
 وااليمان باهلل ينمو والقلب به حصينا
 وال شيطان يلعب بالفكر لعبا مشينا
 والخوف يمضي فانت ابن هلل القديرا
 عليه ضع همومك فهو وحده لها حموال
 حاكيه بكل ما يؤلمك فهو يسمعك طويال
 فاذنيه لك صاغية طوال العمر المديدا
 فقد سمع ليونان وهو في بطن حوتا اثيرا

 لك حبيبا وفي ضيقك يراك فهو وحده 
 وانت ضعيفا ال ينكرك وال يهملك وان انكرته 

 وقديسون يحاوطونك ولصلواتهم اثرا عميقا
 ان غدا بوما مشرقا حلوا وجميال

 فيه تتحقق امالك بعد ان كان االمل بعيدا
 يصبح منيرا وزهرة تنمو في بستانك والقمر 

 والشمس تدفء البرد وتطرده عنك بعيدا
 القديرا فهل من شكر هللا صاحب الصنع 

 حبه يجعلك لطاعته اسيرا اال تري ان 
 تمسك بيده كطفل وجد ابيه المعينا
 يجري اليه فرحا ناسيا كل امر مخيفا
 ان غدا يوما مشرقا واشراقه مثير ا
  فافرح مودعا دخان الحزن الكثيفا

 
 
 
 
 
 

 ال تسئ الظن 
 

 تسئ الظن بانسان وتكن دائما متسرعاال 
 فتسرعك ستدان عليه وتكون يوما نادما 

 كم من امور ال تعرفهاوتظن غيرك قاصدا
 ساترا  ولعيوبهم  بالناس  وهللا وحده عالما 

 كم من اشخاص رايتهم وحكمت حكما ظالما
 وهم علي العكس محتاجون قلبا رحيما مقدرا
 يبدون لك وكانهم اقوياء وانت لست مدققا
 وهم احباء لديهم من الجروح من هو غائرا

 انها فضيلة يا ليتك تقبل االعذار وتكون لها مقدرا
 وان تري بعين جميلة كل العيوب ولها تكون ساترا
 واغمض عينيك عن كل عيب فقلبك سيكون طاهرا
 فما تراه عيب افي غيرك قد تفعله انت مكررا

 كم من اناس يخفون امورا لو علمتها لصرت لهم باكيا
 وهم الالم يقاسون والشكوي لديهم شيئا نادرا

 ال تتسرع في االحكام وكانك ببواطن االمور عالما
 فقد تكتشف قصر نظرك وكم كنت لالخرين مدمرا

 وللمواقف مقدرا التمس العذر لالخرين وكن رحيما 
 فالبساطة نجت كثيرين من االدانة ووسة شيطانا قاهرا
 وكم من قديسين كسبوا بالتماس االعذار فردوسا دائما

 نالوا نقاوة لقلوبهم وسالما مبررا بعيون بسيطة 
 بسيطة ومحبة فتكون باالخرين مترفقا لتعطي عينا  صلي 

 تدرب علي عدم الحكم وكن رحيما ولالخرين لست بالئما
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في ذكري البابا شنوده
 

 له مثيال اب حنون وحنانه ليس 
 معلما نابغا والعلم عنده ليس عنه بديال

 عن طوع ان يكون فقيرا راهبا متميزا احب 
 وشاعرا واديبا عمقه عمق المحيطا
 والهوتيا يشار له و تعليمه اصيال

 وقلب مملوء بالحب لكل شخص وللجميعا
 يفيض حبا وتواضعا كثيرا واب في ابوته 

 وبطريريك في عصره لم يكن عنه بديال
 كم وقف اسدا زائرا كان في زمجرته مهيبا

 مستواه رفيعا لم يخف مرة وان كان الخصم 
 دافع عن كنبسته وفي دفاعه كم كان قديرا
 اتراه ممسكا بعصاه يضرب كل تعليما عقيما
 كم كان حكيما في تصرفاته وذا بعد عميقا

 تراه في بساطته طفال وفي ضحكته كان بريئا
 ولكنه يحمل قوة قديسين انتصروا كثيرا
 وفي ذكراة نساله صالة عن خرافه جميعا
 انه شنودة البابا والقديس والمصباح المنيرا
 كم نحن به فخورين واسمه نردده كثيرا
 كم سطر من كتب وشعر في مادته فريدا
 هو في القلب وكلماته لها عمق وتاثيرا

 
 حبيب  جورج

خادم بكنيسة القديسة دميانة 
 بانشبول -والبابا اثناسيوس 

 فرسان االقباط

 ( مارى كورى8)
 بقلم جورج حبيب

 
كنت عزيزي القاريء قد حدثتتتك فتيتمتا مضتي 
عن فرسان رجال جتروا فتي التتتراك وكستبتوا 
واثبتوا وجودهم كال في مجاله سواء الستيتاستي 

 ام الحقوقي ام الطبي ام العسكري
واليوم جاء الوقت الحدثك عن امراة بعد ان تحدثنا كثتيترا عتن 
فرسان رجال وها نحن االن بصدد امراة عظتيتمتة ختلتد التعتلتم 

واحدة -والعلماء ذكراها  فهي الحاصلة علي جائزة نوبل مرتين
في الفيزياء واالخري في الكتيتمتيتاء عتالوة عتلتي التعتديتد متن 

 الميداليات
خدمت البشرية ابان الحرب العالمية االولي وتسبب اختتراعتهتا 
في معالجة حوالي المليون مصابا من الجنود. ولتعتلتك اشتتتقتت 
 االن لتعرف من هي هذه المراة صاحتبتة كتل هتذه االنتجتازات

 انها االستاذه الدكتورة ماري كوري عالمة الفيزياء والكتيتمتيتاء 
واستاذنك االن عزيزي لتجري معي في تراك الفروسيه لتتتعتلتم 

 شيئا يسيرا من الكثير النجازاتها
 

 ماري سكودوفسكا كوري : االسم
ألم مسيحية كاثوليكيةعتلتمتتتهتا  7687نوفمبر عام  7ولدت في 

 كيف تجول تصنع خيرا
 

-مدينة وارسو والتي كانت تابعة لمنطقة بولتنتدا : مكان الوالده
وقد كانت تحت حكم االمبراطورية الروسية حيث عتاشتت بتهتا 

 وحتي بلغت الرابعة والعشرين من عمرها
 كانت اختها الكبري قد هاجرت الي باريس  7687في عام 

 ولحقت بها ماري كوري وذلك بهدف الدراسة
 

  انجازاتها:
وضعت نظرية للنشاط االشعاعي واليها ينستب تتعتبتيتر  (7

  نشاط اشعاعي
 ابتكرت تقنيات لفصل االنظائر المشعه (2
 اكتشفت عنصرين كيماويين هما البولونيوم والراديوم (3
تحت اشرافها اجريت اول دراسات لتمتعتالتجتة االورام  (4

 وذلك باستخدام النظائر المشعة
 اسست معهدي كوري في باريس ووارسو (5
في خالل الحرب العالمية االولي استستت اول متراكتز  (8

 اشعاعية عسكرية
وايضا اسست معهدا مخصصتا لتعتالا بتالتراديتوم فتي  (7

 7832مدينة وارسو وذلك في سنة 

 
 في جامعة السوربون

 
نحن امام شخصية فوالذية ال تتعترف 
معني لضياع الوقت فهي تدرس نهارا 
ثم تعطي الدروس الخاصة ليال وحتتي 

 تغطي نفقاتها
حصلت عتلتي درجتة  7683في سنة 

عالية في الرياضيات ثم بدات بتحتثتهتا 
العلمي في باريس حول الخواص المغناطيسية النتواع التفتوالذ 

 المختلفه
قامت باستخدام جهاز يسمي االلكترومتتر. كتان زوجتهتا بتيتيتر 
وهي قد ابتكراه لتقتيتاس الشتحتنته التكتهتربتائتيته واكتتتشتفتت ان 
اشعاعات اليورانيوم تتجتعتل التهتواء التمتحتيت  بتالتعتيتنته قتابتال 
لتوصيل الكهرباء واستنبطت ان نشتاط متركتبتات التيتورانتيتوم 

 يعتمد فق  علي كمية اليورانيوم الموجودة فيها
ورغم الظروف الصعبه التي كانت تواجهها حيث كانت تدرس 
نهارا وتعمل ليال كانت امكتانتات التدراستة غتيتر متتتوفترة لتهتا 
فالمعمل الذي كانت تعمل به عباره عن حجرة مسقوفة بتجتوار 
مدرسة الفيزياء وكانت سيئة التهوية وتنفذ اليها االمطار ولتكتن 

 كل هذا لم يوقفها عن البحث والدراسة
اكتشفت ان عنصر الثوريوم ايضا هو عتنتصتر  7686في عام 
 مشع

اعلنت هي وزوجها بييتر عتن وجتود عتنتصتر  7686في عام 
 ثان اسموه الراديوم ذو النشاط االشعاعي

اصبحت ماري كوري اول عضوة في مدرستة  7875في عام 
 االساتذه العليا

 
 الشهادات العلمية

 
حصلت عتلتي درجتة التدكتتتوراة متن جتامتعتة  7893في عام 
 باريس
حصلت علي جائزة نوبل في الفيزياء هتذا وقتد  7893في عام 

 انفقت نصف قيمتها المالية علي المحتاجين
حصلت علي جائزة نوبل للمرة الثانتيته ولتكتن   7877في عام 

 في الكيمياء
 

 الدور الديني واالجتماعي
 

رغم كل هذا التفوق العلمي الفذ لم ينسها هذا رسالتتهتا التديتنتيته 
حيث جالت تصنع خيرا مستغلة ما حباها به هللا من االمتكتانتات 
العلميه حيث اثناء الحرب العالمية االولتي تترتستت التختدمتات 

االشعاعيه التابعة 
للصليب االحتمتر 
كتتتتتتمتتتتتتا ادارت 

عربة اشعته   29
وحتتتتتدة  299و

اشتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتة 
للمستشفيات كتمتا 
انتتتهتتتا فتتتي عتتتام 

انتتتتتجتتت  7875
ابتتتترا جتتتتوفتتتتاء 
تتتحتتتتتوي عتتلتتي 
فيض اليورانتيتوم 
وقتتد استتتتتختتدمتتت 
لتعتقتيتم االنستجته 
المصابه وقتد تتم 
عالا اكتثتر متن 
متتلتتيتتون جتتنتتدي 
حريح بتوحتداتتهتا 
 ذات االشعة السينية

 
اصبحت عضوا في اللجتنتة التدولتيتة لتلتتتعتاون  7822في عام 

 الفكري التابعة لالمم المتحده
 

وهكذا نحن امام نموذجا هو محي  من العلم عمل وعتلتم وختدم 
البشرية كسامرية صالحه للجميع. كانت امينة ولم تنس والئتهتا 
 لبلدها االم بولندا رغم انها تركتها وهي في الرابعة والعشرين

ولكنها ظلت تتردد علتيتهتا وتتزورهتا متن وقتت الختر وحتتتي 
وحيث توفيت بعدها يشتهتريتن  7834زيارتها االخيره فى عام 

اثر اصابتها بمرض فقر التدم والتنتاجتم عتن تتعترضتهتا التدائتم 
 للعناصرالمشعة

 وقد تم تكريمها بان تم دفتنتهتا فتي متقتبترة التعتظتمتاء بتبتاريتس
 

الي اللقاء عزيزي القاريء مع فارس او فتارستة جتديتده         
 من الفرسان وشكرا جزيال لمتابعتك



   ٠٢٠٢أبريل  5   
  

editor@elmanara.org.au 
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 ( ... 73ثقـافــة غـــذائيـــة )
 (41طـــرق حفظ األغذيـة )

 
 (  7) خمراتحــفـظ األغـــذيـة بالـت 

 أ.د / مـنـيــر حـنـا اسـكـنــدر       
 

عــزيـزى الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة دعـنـا االن وفى هذا 
الـعــدد من جــريدة الـمـنــارة ان نـســتـكمـل الـحــديث عـن 

 حـفــظ االغــذيـة بالـتـخــمرات 
Food preservation by fermentations  

 
من  الـنــوع االولفـى االعـداد الـســابقـة تنـاولنا الـحـديث عن 

 االـتخــمرات اال وهؤ 
   Alcohol acid fermentationى الـتخـمر الـكـحـول

وصناعة المنتجات المتـوقفة على هذا التـخــمر ) انتاج الكحول 
 االيثيلـى ــ انتاج البيـرة ــ انتاج االنبــذة والروم والويســكى ( . 

 
الـنـوع سـوف نتـنـاول الـحديث عـن  واالن وفى هـذا العــدد

 من الـتخـمـرات اال وهـو  الـثـانى
  Acetic acid fermentationالـتـخــمـر الـخـلـيـكـى 

واهـم الـصـنـاعـات الـمـتـوقفـة علـيـه مـثـل صـنــاعـة الـخـل 
وتخـلـيـل بـعـض الـمـحـاصـيـل الـغــذائيـة ) الـشــبت ــ الـخـيـار 

 ــ الـزيتـون االخـضـر واالســود  ... الــخ ( . 
 

اكـســدة الـكـحــول يـقـصــد بـالـتـخـمــر الـخـليـكـى  
بكتـريا حـامض بـفـعـل االيـثـيـلـى الـى حـامـض خـلـيـك 

ويـسـتخـدم هـذا الـتـخــمر   Acetic Acid Bacteriaالـخـلـيـك ِ
 .فـى صـنــاعـة انـتـاج الـخـل 

 
 وفـيـمـا يـلـى اهـم االعـتـبـارات الـخـاصـة بـهــذه الـصـنـاعـة: ـ

 
  تـعــريـف الـخــل : ــ (4)

ويتم لـحـامـض الـخـلـيـك مـخـفـف مـحــلـول الـخــل هـو 
بـتـخـمـرها من خامات ســكرية ونـشــوية الحصـول علـيه 

بواســطة لالكـســدة الـهـوائيـة ثم تعريض الكحول الناتج كـحـوليا 
. ويحدد القانون االمريكى وكذلك بـكـتريا حامض الخليك 

جرام  1مـنـه عـلـى سـم 411ضرورة احتـواء كل االنجليزى 
من اى . ويـمـكــن تـحــضــير الـخــل حامض خليك على االقـل 

من الخامات الزراعية التى تحتوى على كمية من السكر وعناصر 
غذائية اخرى تكفى لحدوث التخمر الكحـولى الـمتبـوع بالتخمـر 

 . الـخليكـى 
كعصير  عصــير الـفـواكهومـن الـخـامـات الـمـسـتعمـلـة:         

والخضروات النشوية .  العنب والتفاح والبرتقال وغيرها 
. كالبطاطس والبطاطا الحلوة ) بعد تـحـلـيـلهـا مـائـيا الى سكــر ( 

كعـســل النحـل والمواد المحتوية على نسبة عالية من السكر 
والعـسـتل االســود ) الـمـوالس( والدبس وقصب السكر والبنجر 

. ويعتبرعصير العنب كالذرة والشعير الـحـبـوب الـمنبتـة كذلك 
ويستعمل من والتفاح من احسن المواد الخام لتحضير الخل 

االثمار التالفة عادة والمتساقطة تحت االشجار او المصابة بعيوب 
فكلما . وبال شــك تجعلها غير صالحة الستهالك االنسان المباشر 

كانت المواد الـخام المستعملة نظيفة ناضجة ذات نوعية ال باس 
 . بها كانت جــودة الـخـل الـنـاتـج عالـيـة 

 
 تـســمـيـة الـخــل وانـواعــه: ــ   (4)

ان تـســبق تـســميـة الـخــل هـى الـطــريـقـة الـمســتعمـلـة فـى 
 فـمـثـال كـلـمـة الـخـل الـمـادة الـخـام الـمـصـنـوع منـهـا 

هـو الخل  Grape or wine vinegar)ا( ـ خـل العنب او النبيذ 
 المصنوع من العنب 

ويصـنع من عصير التفاح )ب( خـل الســيدر او الـتـفـاح 
  Cider vinegarويســمى 

ويـصـنـع مـن الـحـبـوب  Malt vinegar)جـ( خـل المـولـت 
 الـمـنبتـه 

وهو الخـل الـمصـنـوع مـن  Spirit vinegar)د( روح الـخــل 
 الـكـحــول الـمـقطـر 

فـهـو يـحـضـر من  Distilled vinegar)هـ( الـخـل الـمـقـطــر 
الـخـل بالـطـرق العادية بعد تقطيره مع ضرورة االشارة الى 

 Distilled Maltالمادة الخام المستعملة فى انتاجه فمثال يقال 
Vinegar  عنـدما تكون المادة الخام هى الـمـولت. 

   
كمادة متبلة فى   فى امريكابصورة رئيسية والـخـل الـمـســتعمـل 

   Cider vinegarخـل الـتـفـاح هـو الغذاء ) اى خـل الـمـائــدة ( 
 خــل الـعـنـب امـا فـى  هــووفـى فـرنـســا وايـطـالـيـا واســبـانـيـا 

 .خـل الـمـولـت فـهـو انـجـلـتـرا 
  

او صـنـاعــى  Imitationهـذا ويـمـكـن انتـاج خـل تقلـيـدى 
Artificial  والذى يجب اال يكون كلية ناتجا من تخمركحولى

وخليكى وان ال يحـوى حامضا عـدا حامض الخليك وان يماثل 
ويســمح  هذا.  تركيز الحامض فيه تركيزه فى الخل العادى 

كـرامـل باضـافـة مـادة الـتلـوين الـمـسـماة القانــون االنجـلـيزى 
 .الـصـنـاعـى او للـخـل الـطـبـيـعـى 

   
الـمـصـنـع مـن وهــو  Sugar vinegar)و( خــل الـســكـر 

وهـذا الـنـوع هـو االكـثـر مـحـالـيـل ســكريـة او مـن الـمـوالس 
 فى جمهورية مصر العربية.االنـواع انـتـشــارا 

 

 الــســـيـطـرة عـلـى عـمـلـيـة الـتـخــمـر : ــ
 

لكى تتمكن االحـيـاء الـدقيقـة الـخاصـة بعـمـلـيـة الـتـخــمـر 
البـد ان تـكـون فـى الـمـادة الـغــذائية احــداث الـتغـير الـمـطلـوب 
وبعكس لـهـذه االحـيـاء .  مـالئـمـةظـروف الـنمـو والـتـكـاثـر 

غـير مـرغـوب ذلك فانـه يمكـن ان تنـمـواحيـاء دقيقة اخــرى 
. والعـوامـل التى يـمكـن  مـســببة افـســاد عـمـلـيـة الـتخـمـرفـيها 

 اهـمـهـا : ــبـواساطتها الســيطرةعلى عملية التخمر كثيرة 
اختيار البكتريا ــ درجة حــرارة الـوســط ــ تـركـيز االكـســجـين 
ــ تـركـيز الـمـلـح الـمـســتعمـل ــ تـلـوث الـوسط بـاحـياء اخـرى 

كل عملية والـحـقـيـقـة هــى ان غـير احـيـاء الـتـخــمـر . 
فـمـثـال تـخــمـر ظـروف مـعــيـنـة تـخــمـر تـالئـمـهـا 

تتـم تـحـت ظـروف تـخـتـلـف عـن ظـروف الـخــضـروات ا
 .وهكــذا الـلــحـم او الـحـلـيـب  تـخــمـر 

   
وفـيـمـا يـلــى نـبــذة مـخــتـصـرة عـن كـل مـن هــذه 

 الـعــوامـل : ــ
 ــ اخــتـيـار الـبـكــتـريـا 4

Selection of micro – organisms   ــ : 
 رغـم ان هـنـاك عــدد كـبـيـر مـن الـبـكــتـيـريـا الـتـى يـمـكـنـهـا 

 اال انـه انـتـاج حـامـض الـخـلـيـك مـن مـخـتـلـف الـمــواد 
 االنـواع الـتـى تـتـمــيـز بـانـتـاج اكـبـر بـقــدر اخـتـبـار يـفـضــل 

ومـن هــذه االنـواع مـا يـلـى : االمـكـان مـن حـامـض الـخـلـيـك 
 Bacterium Orléans   - Acetobacterــ  

Pasteuiarum – Acetobacter Aceti – 
Acetobacter Ascedens   . 

 
 تـعــديـل نـســبـة الـكـحــول فـى الـمـحـلـول  -2
 Concentration of Alcohol   ــ: 

الـى نـســبـة الـكـحــول فـى الـمـحـلـول الـمـراد تـخـمـره تـعــدل 
. وزيـادة نـســبة حـتـى يـتـم الـتـخــمر فـى يـســر %  47ــ  41

تـؤدى الـى عـدم اكـســدة الـكـحـول الـى %    41الـكـحـول عـن 
تـؤدى   كما ان اســتخدام تـركـيزات مـنـخـفـضــةحـامض خـلـيـك 

وانـخـفـاض نـســبة الـى فـقــد فـى كـمـية الـخـل الـنـاتـج 
تـؤدى الـى اكـســدة حـامـض الـخـلـيك %    2ــ  4الـكـحـول الـى 

واالســترات الـمـتـكـونـة كـامـلة الـى ثـانـى اكـســيـد الـكـربـون 
 .ومـاء 

 
 : ــ  Acidificationتـحـمـيــض الـمـحـلـول   -7

يـحـمــض الـمـحـلـول الـكـحــولـى الـمــراد تـخـمـــره بـاضــافــة 
وذلك لـمـنـع % مـن حـجـمـه خــل قـوى  22ــ 41حــوالـــى 

ولـتـغــذيـة غــيـر الـمـرغـوبـة نـشــاط انـواع الـبـكـتـريـا نـمــو 
بـكـتـريـا حـامـض الـخـلـيـك ومـســاعـدتـهـا عـلـى الـنـمـو 

 .والـنـشاط 
  

 : ــ  Oxygenاالكـســـجـيـن  -1
لـمـا كـانـت عـمـلـيـة تـحــول الـكـحــول الـى حـامـض خـلـيك 

عـمـلـيـة او بـعـبــارة اخــرى عـمـلـيـة اكـســدة فـى اســاســهـا 
. لـذلـك فـان نـجـاح عـمـلـيـة الـتـخـمـر ازالـة ايـدروجــيـن 

عـلـى تـوفــير كـمـيـة يـتـوقـف الـى حـد كـبـيـر الـخـلـيـكـى 
. لـذلـك يـجــب كـبيـرة مـن االوكـســجـين فـى وســط الـتـخــمـر  

تـجـهــيز الـبـرامـيـل الـخـشــبيـة الـتـى يـتـم فـيـهـا مـراعـاة 
بـعــدد كـافـى مـن الـثـقــوب فـوق الـتـخـمــر الـخـلـيـكـى 

لـتـوفـيـر كـمـيـة مـسـتتـوى ســطـح الـمـحـلـول الـمـتـخــمـر 
تـغـطــيـة هــذه الـثـقــوب مـع مـراعـاة االكـســجـيـن الـالزمـة 

بـشــبـك مـن الـســـلـك لـمـنـع دخــول الـحـشــرات مـع مـراعـاة 
 .امـالء الـبـراميـل جـزئـيـا فـقــط 

 
  : ــ  Temperatureدرجـــة الـحــرارة  -2

عـلـى بـبــطـئمـجـمــوعـة بـكـتـريـا حـامـض الـخـلـيـك تـنـمــو 
امـا عـلـى درجــة درجة مئوية  42ــ  42درجــة حــرارة 

فاانـهـا تـنـمــونـمـوا طـبـيـعـيـا درجة مئوية  71ــ  42حــرارة 
درجــة الـحــرارة الـتـى يـجـب تـتـوقـف . وعـمــوما ســريعـا  

عـلـى نــوع الـبـكـتـريـا الـمـســتـخـدمـة فـى اســتـخـدامـهـا 
الـطــريـقـة الـمـتـبـعـة فـى اتـمـام عـمـلـيـة و الـتـخــمر 

يـجـب ان يـراعـى ان . وبـصــفـة عـامـة الـتـخــمـر الـخـلـيـكـى 
ارتـفـاع درجــة الـحــرارة يـؤدى الـى فقـد فـى الـكـحـول 
وحـامـض الـخـلـيك والـمـركـبـات الـطـيــارة عــن ةطــريـق 

 . الـتـبـخــيـر 
 
 : ــ   Storage & Agingالـتـخــزيـن والـتـعـتـيــق  -6

يتـم حـتـى تـتـرك عـمـلـيـة الـتـخــمـر الـخـلـيـكـى مـسـتـمـرة 
ثـم تتـوقـف تـحــويـل مـعـظـم الـكـحــول الـى حـامـض خـلـيـك 

بـازالـة االكـســجـيـن مـن الـوســط او بـطرق  الـعـمـلـيـة
اســتـمـرارالـتـخـمـر بـعـد يـؤدى الـى . حـيث ان اخــرى 

مـســببـا اكـســدة حـامـض الـخـلـيـك الـمـتـكـون اكـســدة كـامـلـة 
امـتـالء الـبـرامـيـل او الـتـنـكـات .  ولـذلـك يـراعــى فـقــده 

الـمـســتـخـدمـة فـى تـخــزين الـخــل الـى نـهـايـتـهـا لـتـالفـى 
وجــود االكـســجـيـن بـكـمـيـة كـافـيـة وتـتـرك الـبـرامـيـل 

يـتـحـســن حـيــث لـفـتـرة الـتعتـيـق الـمـمـلـوءة مـخــزنـة 
ــ الـطـعـم نـظــرا لـتـكــون االســتـرات وزوال الـطـعـم الـحــار 

تـســاعـد عـلـى تـرويــق الـخــل عـمـلـيـة الـتـعـتـيـق كمـا ان 
 . الـنـاتـج 

 
 الـتــرويـق ,الـتـعـبـئــة والـبـسـتـرة: -3

   Clarification, 
Packaging & 
Pasteurisation 

 : ــ   
بـعــد انـتـهـاء فـتـرة 

تعــدل الـتـعـتـيـق 
نـســبـة حـامـض 
الـخـلــيـك فـى 

الـمـحــلـول 
بـحـيـث الـمـتـخـمــر 

جــرام  1,1تـبـلــغ 
 حــامـض خـليك

 411فـى كـل 
عـمـلـيـة تـرويــق ثـم تـجــرى ســنتيمتر مكعب 

Clarification   بـالـتـرشــيـح ويـجـب ان يـكــون الـخــل قـبـل
ويـعــبـا الـخــل مـعـتـق و رائـق و زاهــى اللــون . تـعـبـئـتـه 

Packaging  فـى عـبــوات مـن او   فـى زجـاجـات
الـبـالســتـيـك تـعـبـا كـامـلـة ثـم تـقـفــل بـســدادات مـن الـفـليـن 

عـمـلـيــة بـســتـرة ثـم تـجــرى لـتـالفـى تـوفـر االكـســجـين 
Pasteurisation   درجة  33  –  61عـلـى درجــة حــرارة

او لـفـتــرة كـافـيـة لـوصــول مئوية لـمــدة نـصــف ســاعـة 
درجـة حــرارة الـخـل داخــل الـزجـاجـات الـى درجة حــرارة 

وقــد يـبـســتـر الـخـل ســائبـا ثـم يـبــرد الـى درجة مئوية .  61
 . درجة مئوية ثـم يـعــبـا  1212درجـة 
   

عـزيـزى الـقـارئ ... عـزيـزتـى الـقـارئـة ... مـاذا تـعــرف    
 : ــ  طـرق انـتــاج الـخــل ؟عـن 

 يتم انتاج الخل بـطــريقتـيـن هـمــا : ــ 
 ومـنـهـا طـريـقـتـان :ــالـطــرق الـبـطيئـة : ) ا ( ــ 

  
وفـيـهـا : ــ  Home process( ــ الـطــريـقـة الـبـطـيـئــة  4)  

فـى بـرامـيـل لـيـتـخـمــر ذاتـيـا يـتـرك عـصــير الـفـاكـهـة 
تـرقــد عـلـى جـوا،تبـهـا وتـمــال لـنـصـفـهـا وتــزود بـفـتـحـات 
فـى كـال الـجـانـبـيـن لـتـســمـح بـدخــول الـهــواء وفـى بـعـض 
االحـيــان تـكــون نـوعـيـة الـخـل الـنـاتـج جـيــدة اال انـه 

 .بـصــورة عـامـة تـكــون الـنـوعـيـة غـير جـيـدة 
 
هــذه : ــ  Orleans method( طــريـقــة اورلـيـانــز  2)  

وهــى كــثــيرا فـى اوربـا فـرنـســيـة ومـســتـعـمـلـة الـطــريـقـة 
النـتـاج خــل و احـســـن الـطــرق الـمـتـبـعـة مـن اقــدم 

بـرامـيـل ســعـتـهـا الـمـائــدة . تـســتـعـمـل فـى هــذه الـطــريقـة 
ربـعـهــا الـى ثـلـتـهـا بـخــل مـن يـمــال لـتـر .  211حـوالـى 

لــتـرا مـن  21ــ  42الـيـهـا ويـضــاف عـمـلـيــة ســابـقـة 
اربـعــة لـمـــدة اســبـوعـيـا تـكــرر الـعـمـلــيـة الـكـحــول . 

ــ  41مـن فـى نـهـاية االســبـوع الـخـامـس ويـســحـب اســـابيـع 
وتـكــرر يـضــاف مـحـلـهـا كـحــول مــن الــخــل لــترا 42

 . بـعــد ذلـك اســبـوعـيـا الـعـمـلـيــة 
   

مـســتـمـرة اال انـهـا بـطــيـئـة ومـن هـنــا نــرى ان الـعـمـلـيـة 
والـبـراميل الـمـسـتـعـمـلـة تـرقــد عـلـى كـمـا هـو واضــح . 

بـفـتـحــات هــوائـيـة ) عـادة واحــدة فـى كـل وتـزود جـانـبـهـا 
جـانـب وبـمـوضــع اعـلـى مـن مـســتـوى الـخــل وذات قـطــر 

ســنتيمتر مـع وضـع شــبـاك مـن الـســلك  11,2حــوالـى 
دخــول الـذبـاب والـحـشــرات الـى الـداخــل ــ لـمــنـع عـلـيـهـا 

 . وقـد تــوضـع فـتـحــة الـى اعــال ( 
   

فـى هـذه الـعـمـلــيـة هـى للـتــخـمـر وانـســب درجــة حــرارة 
ويمكن ان تتاخــر عـمـلـيـة درجة مئوية  1,,2ــ  24,4

اذا حــدث هـبــوط االكـســدة الـخـاصـة بـحـامـض الـخـلـيـك 
الـى قـاع للـغــشــاء الـحـاوى عـلـى بـكــتـريـا الـخــل 

والـحـقـيـقـة ان هــذه مـشــكـلـة رئـيـســيـة فى الـبـرمـيــل . 
 هــذه الـصــنـاعــة .

 
 ) ب ( ــ الــطـــريـقـة الــســـريـعـة

 Quick method  او الـطــريـقـة االلـمـانـيــة : ــ 
   

يـتـكـون   Generatorsالـتـخــمـر فـى مـولــد ات يـتـم فـيـهـا 
حوالـى عـشــريـن قـدم طـولـه مـن الـخـشــب تـانـك كـل منـهـا 
 اصـلـىقـاع للـتـانك حـوالـى عـشــرة اقـدام ووقـطــره ونـصـف 

يـســمـح بـمـرور الـهــواء مـثـقـب   كـاذبقـاع به يـعـلــوه 
بـجــهـاز لـدفـع الـمـحـلـول الـمـراد ويـجـهــز فى اعـاله 
من اعـل الـتـانـك الـى رزاز منـتـظـم تـخـمــره فـى صــورة 

ويـمـال مـن اســفـل الـى اعـال بـينمـا يـمــر الـهــواء اسـفلـه 
يـتـم علـى بـنـشــارة خـشــب مـغـســولـة ومـجـفـفـة الـتـانـك 
عـمـلـيـة اكـســدة الـكـحــول الـى حـامــض خـلـيــك  ســطحهـا

زيـادة والـغـرض مـن اســتعمـال نـشــارة الـخـشــب هـو 
الـســطـح الـمـعـرض لالكـســدة واالســراع مـن عـمـلـيـة 

الـمـحـلـول الـمـخـلـوط . وعـادة ما يـمـرر الـتـخــمـر الـخـلـيـكـى 
بـكـمـيـة من الـخـل الـجـيـد عــدة مــرات فى التـانـك الـواحـد او 
يـمـرر فـى مـجـمـوعـة مـن الـتانـكـات الـمـتـجـاورة تـزيـد مـن 

 . درجـة الـحـمـوضـة فى كـل منهـا عـن الـسـابقـة
 

  47يتبع فى  ص 
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 :ــ    Vinegar Bels( فـســاد الـخــل  8) 
 

 اهـم اســبـاب فـســاد الـخــل مـا يـلـى : ــ 
   

 :ــ Vinegar eel or eelworm) ا ( ديـدان الـخــل 
   

) ثـعـبانيـة صـغـيـرة الـحجـم واســمهـا وهـى ديـدان نـيـمـاتـودا 
الـى  تـحتـاج  وهذه الـديدان(  Anguilla acetiالـعـلـمـى هـو 

مــدى واســع مـن وتـقـاوم كـمـيـات قـلـيـلـة مـن االكـســجـين 
درجـات الـحــرارة ) يتراوح بين صفر وسبعة وثالثون درجة 

او يـرجـع الـى قــذارة فـى الـمـصــنـع وســبب االصـابـة مئوية ( 
تـهـاجـم . وهــذه الـديـدان تـنـقـل بـواســطـة الـحـشــرات 

الـبـكـتـريـا وتـســبب تـقـطــيـع الـغـشــاء الـعـلــوى فـى 
. الـبـرامـيـل كـمـا انـهـا تـســئ الـى مـظـهــر الـخـل المـعـبـا 

لـيـســت مـضــرة بـالـصـحــة كما انهـا عــديمـة وهــذه الـديـدان 
يـؤدى  الـى قـلـة نـكـهـة اال ان وجـودهـا الـالضـرار  بـاالنـســان 

تـقـضـى وهــى الـخــل الـمنتـج وعــدم الـرغـبــة فـى شــرائـه 
ذبـاب الـخــل نـقـلـهـا مـن ويـســتطيـع دورة حـيـاتـهـا فـى الـخــل 
 عـن طـريـقوتـقـاوم ةهــذه الـديـدان وعـاء تـخـمــر الـى اخــر 

واذا مـنــع دخــول الـحـشــرات و الـنـظـافـة الـعـامـة بـالـمـصـنـع 
بـتـســخـين فـيـمـكــن الـتـخـلـص مـنـهـا مـا وصـلـت الـى الـخــل 

درجة مئوية او بـســترتـه ثـم  15الـخــل الـى درجـة حــرارة 
 تـرشــيـحـه .

 
 : ــ     Vinegar flies) ب ( ذبـابــة الـخـــل 

   
 فـىالـتـى تـنـمــو   الـدروســوفـيـالوهــى مـن حـشــرات 

. الـخـل الـتـالـف او  عـصـائـر الـفـاكـهـةوفـى الـفـواكــه الـتـالـفـة 
بـعــدم تـرك مـثـل هـذه الـمــواد مـكـشــوفـة ويـمـكــن تـالفـيـهـا 
الـنـظـافـة الـعـامـة و تـركـيـب مـع مـراعـاة وعـرضـة للـتـلــوث 

مـن ابـواب ونـوافـذ ســلـك عـلـى كـل مـنـافـذ الـمـصــنـع 
بـســلك رفـيـع لـمـنـع فـى تـغـطـيـة الـبـرامـيـل  ومـراعـاة الـدقـة 

 وصــولـهـا الـى الـخــل . 
   

 ) جـ ( زهــور الـنـبـيــذ او الـمـيـكــودرمـا 
Wine flowers or Mycoderma  ــ : 

   
الـمـكــون مـن الـغـشــاء االبـيـض وهـو اصـطــالح يـقـصــد بـه 

او الـنـبيــذ ســطـح تـنـمــو عـلـى خـاليـا تـشــبه الـخـمــيـرة 
. والـكـائـنـات الـحـيـة الـدقـيـقـة الـمـحـالـيـل الـكـحـولـيـة 

تـنـمـو وهـى هـوائـيـة حـتـمـا لـهــذا الـغـشــاء الـمـكـونـة 
بـاكـســدة الـمـركـبـات ىالـكـربـونـيـة الـى وتـقــوم بـســرعـة 

ضـيـاع الـكـحـول وهـى تـســبب ثـانـى اكـســيـد الـكـربـون ومـاء 
تـعـكــير كـمـا تـســبب فـى صـنـاعـة الـخــل و مـكـونـات الـطعـم 

بـتـعـبئـة مـنــع الـمـيـكـودرمـا . ويـمـكــن الـخــل الـنـاتـج 
ومـغـطـاة او الـمـحـلـول الـكـحـولـى فـى عـبـوات تـعـبـئــة تـامـة 

جــزء خــل الـى كـل ثـالثـة اجــزاء مـن الـمـحـلـول بـاضـافـة 
 . الـكـحـولـى 

   
 : ــ    Darkening) د ( اســوداد الـخــل 

 
بـفـعــل انـزيـمـات او الـحــديـد والـتـانـيـن ويـرجـع ذلـك الـى 

.  االوكـســيديـز التى تفـرزها بـعـض االحـيــاء الـدقـيـقـة 
يـذوب فـى الـخــل عـنــد مـالمـســة االخــير الى فـالـحــديـد 

يـوجــد فـى خـشــب و الـتـانـيـن مـصــدر مـن الـحــديد 
الـبـرامـيـل كـمـا تـوجــد اثــار مـن عـصـارة بـعـض الـفـاكـهـة 
ووجــود الـعـنـصــرين يـؤدى الـى تـكـوين تـانـينـات الـحـديد 

بـتـهـويـة . ويـمـكــن تـالقـى ذلـك  تـســبب اســوداد الـخــلالـتى 
امـا انـزيـم االكـســيـديـز فـيـقـتـل الـخـل ثـم تـرشــيحـة 

 بـالـبـســتـرة . 
  

 حـســاب نـاتـج الـخــل: ــ   
  

عـلـى نـظــريـا يـمـكــن حـســاب كـمـيــة الـخــل الـنـاتـجــة 
جرام كحول  29جرام ســكـر تـعـطــى  081اســاس ان كل 

. امـا مـن جرام حـامـض خـلـيــك  091ايـثـايـل وهــذه تـعـطــى 

فـان وتـحـت الـظــروف الـمـالئـمـة فـانـه  الـنـاحـيـة الـعـمـلـيــة
جــزءا  0291الـجــزء الـواحــد مـن الـكـحــول االيـثـيــلـى يـنـتـج 

 . مـن حـامـض الـخـلـيــك 
   

عــزيـزى الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ... مـاذا تـعــرف عـن 
ومـا هـى الـكـائـنـات الـحـيـة الـدقـيـقـة  الـتـخــمـر الـالكـتـيـكـى ؟

الـتـى تـقــوم بـه ؟ ومـا هـى اهـمـيـتـه واســتـخـدامـاتـه فـى 
مـجـال الـصـنـاعـات الـغــذائيـة ؟ ومـاذا تـعــرف عـن تـخــلـيـل 
بـعـض الـمـحـاصــيـل الـغــذائيـة )الـخـيــار ــ الـزيـتــون االســود 
واالخـضــر ــ الـجــزر ــ الـلــفـت ــ الـبـصــل ....الـخ ( ؟ ومـاذا 
تـعــرف عـن فـســاد الـمـخــلـالت ؟ ومـاذا تـعــرف عـن انـتـاج 
مـخــلـالت خـالـية مـن الـمـلـح ؟ ومـاذا عـن الـمـخـلـالت 

 الـحـلــوة ؟ 
   

هــذا كـلـه عــزيـزى الـقـارئ ... عــزيـزتـى الـقـارئـة ... هـو مـا 
ســوف نـتـحــدث فـيـه ان ـشــاء الـرب وعـشــنـا فـى الـعــدد 

 الـقـادم .  
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ة   وس نعمة كبير  هل الفير
 أم رحلة تبشير واسعه النطاق  

 ولكن كيف تراها أنت؟
   بقلم عادل فهيم

 
قبل أن نتناول الحديث فى هذا الموضوع علينا أن ننتبه ونححح  
واثقي  بأن كل األشياء تعمل معاً للخير والبنيان ونح  نثق بحأن 

فَإِنَّهُ يُْشِرُق َشحْمحَهحهُ َعحلَحى هذه هى طريقه هللا مع كل البشرية " 
اِلِمحيحَ  " تمح   اِلِحيَ ، َويُْمِطُر َعلَى األَْبَراِر َوالظَّ األَْشَراِر َوالصَّ

5 :55  ) 
وهذه هى طريقة عمل هللا مع كل البشريحة واامحمحا يحخحلحق بحعحد 
الضلمه نور وبعد المرض الشفاء وهناك الفحر  بحعحد كحل شحد   
مهما كان حجمها ونح  نعيُش حيا  الرجاء وهذا ما تهلمناه م  

 كنيهتنا المحبوبة ألن الُهنا اله حب وصالح وسالم وخير 
 

ولذلك الكل يتهأل فى ااخله ويقول لحمحا ا يَحعحيحُش الحعحالح  األن 
مرحلة صعبة ُمتخبطاً وُمتَحيراً بي  كل ما هو مجهول للجحمحيحع 
قد رأينا كثير م  الهلبحيحاو وبحعحق الحقحلحيحل مح  ا يحجحابحيحاو 
الجميلة والكل يشعر بأسف عظي  وُمتََحيِر بَيَِ  أمحريح  أولحهحمحا 
الفزع الذى يَِعيََشهُ ا نهان فى وقتُنا الحاضر والنقحطحة الحثحانحيحة 

 لما ا َسَمَح هللا بهذا الوباء وبهذا الهلع لإلنهان 
 

وهنا أقف وأستهمح الرب وأقول هل يأس  يا رب م  ا نهان 
وهذه ليه  طحريحقحتحك محع ا نهحان  نحى أثحق فحى محراححمحك 
العظيمة وأسمح لى يحا رب وأتحجحرأ أن أقحول هحل لححتحمحالحك 
للبشرية أصبح شيء مهتحيل أو طبيعة ا نهان أصبح  غحيحر 
قابلة لالصالح وصعبة التغير أو هل فعال سحمححح  بحهحذا لحكحى 
تُيقظ ا نهان م  غفلتةُ وهل وصل ا نهان كما كتحب محعحلحمحنحا 

َولِكِ  اْعلَْ  هذَا أَنَّحهُ فِحي األَيَّحاِم األَِخحيحَر ِ بولس الرسول قامالً: " 
ألَنَّ النَّاَس يَحُكحونُحوَن ُمحِححب ِحيحَ  ألَْنحفُحِهحِهحْ ،  -َستَأْتِي أَْزِمنَة  َصْعبَة  

فِيحَ ، َغحْيحَر َطحامِحِعحيحَ   ِميَ ، ُمْهتَْكبِِريَ ، ُمَجد ِ ُمِحب ِيَ  ِلْلَماِل، ُمتَعَظ ِ
، باِلَ ِرًضحى،  -لوالديه  غير شاكري  , انهي   للصالح ٍّ باِلَ ُحنُو 

َخامِنِحيحَ ، ُمحْقحتَحِححِمحيحَ ،  -ثَاِلبِيَ ، َعِديِمي النََّزاَهِة، َشِرِسيَ ، َغْيَر 
لَُهْ  ُصحوَر ُ الحتَّحْقحَوى،  -ُمتََصل ِِفيَ ، ُمِحب ِيَ  ِللَّذَّاِو اُوَن َمَحبَّةٍّ هللِ، 

تََها  فَأَْعِرْض َعْ  هُؤ َءت   (  5:  1تيمو  3َولِكنَُّهْ  ُمْنِكُروَن قُوَّ
 

اآلن كل البشرية تعيُش فى فزعٍّ قاسي ولكح  هحنحا الهحؤال مح  
أيَ  أتَى هذا الفزع ولما ا أتى هذا الخطر الُمدمر فى هذا الوق  
وان  يا رب ضابط الكل؟ ولما ا َسَمَح هللا بهذا الفحزع فحى هحذا 
التوقي  وهل هناك أحد وراء هذا الحدث الكحبحيحر؟ وهحذا لحيحس 

نح  نعحلح  أن هللا ضحابحط الحكحل  -شاغلنا أن نعرف م  الهبب 
وأن كل محا يحححدث عحلحى هحذه األرض هحو بحإ ن مح  الحرب 
وبمشيئته وبهماح منه هو الذى سمح بأغحالق الحكحنحامحس ومحا ا 
سيعوا علينا م  فؤامد مح  لغحالق أوابحهحا أمحامحنحا ووقحف كحل 

وأححُب أن  اُكحد   –الخدماو فيها وحرمان أو اها م  اخولها 
 على هذا الهؤال لما ا هذا الفزع الذى أفزع معظ  البشرية؟

وفى النهاية يمك  أن نقول أن هناك تفاسير وأراء كثر  وُمثيحر  
وقد تختلف م  شخص للى شخص حهب خبراو ا نهحان محع 
هللا وآيضأ حهب تعاُمالو هللا مع ا نهان ولذلك تختلف اآلراء 

 ولذلك على كل منا أن يبحث للى أى رأى ينتمى 
 

 فمثالً هناك فريق يقول السبب:
 هروب اإلنسان من هللا -6 

 
هل أراا هللا لعاا شخصية يونان النبى مر  اُخحرَى كحمحا ححدث 
سابقاً ُمتَجدا ً فى شخصية كل لنهان عحلحى هحذا الحكحوكحب محر  

 اُخرى 
رآيُ  كل البشرية هاربة م  صوتك كما ححدث فحى  يا رب هل 

الهابق مع يونان النبى وكما أرسل  الريح الشديحد  عحلحى فحلحك 
يونان واآلن أرسلُ  الفيروس على اآلرض فكما "فحححدث نحوء 

 ( 5:  1عظي  فى البحر حتى كااو الهفينة تنكهر" تيو
 

واليوم حدث هذا الهلع العظي  الذى أزعج العال  كلحه كحمحا كحان 
فى الهابق خاف المالحون واآلن فشل الطحب وخحاف األطحبحاء 
الذي  منه  الكثيرون م  بعدوا عنك متوهمي  أنه  توصلوا للى 

يحا لحهحا  -مكانه هللا حتى وصل أن ا نهان يُنهى حياته بَِرغبَتَةُ 
م  قهو  ا نهان على نفهة فنجد فى الهفينه أن كل م  عليحهحا 

وها نح  نجد كل البشحريحة  -َصَرخوا جميعاً كل واحد للى الهه 
يصرح كل  الى الهه متضرعاً له حتى تمر هحذه ا زمحة بهحالم 
ولك  علينا أن نعل  أن هللا منتظر صوو كحل أو اه الحبحعحيحديح  

 عنه والقريبي   
فخاف المالحون و صرخوا كل واحد إلى  الىهى  و وىرحىوا  "

 (  5:  6االمتعة التي في السفينة إل  البحر ") يو 
 

اليوم الكثيري  يهعى كل منه  لكحى يحتحخحلحص وكذلك ك  وجدنا 

محح  الححمححتححعححلححقححاو الشححخححصححيححة 
وممتحلحكحاتحه الحمحاايحة ححيح  شحعحر 
بالخحوف وعحدم األمحان وكح  مح  
تبرعاو مالية كبير  وكحمحا ُطحِلحَب 
مح  ركحاب الهحفححيححنحة "كحل واحححد 
يصلى الى للهه حتى يَرحُ  هللا كل 
م  فى الهفينه هذا ما يحدث اآلن 
الجميع يصلى م  أجل مراح  هللا 
لكى يُنقذ البشرية وححيحا  كحل مح  

 فيها 
ول ا خاف  ا نهحانحيحة مح  ا بحاا  
الجهدية لآلسف يحمحكح  أن نحقحول 
أنها اُبيدو لنهانياً بقهوه ا نهان على أخوه وم  ظلح  ا نهحان 
لألخوه ا نهان وهنا ظل  ا نهان لنفهه لذلك أراا هللا أن يُعيدنا 
مر   اُخرى الى طبيعتُنا اآلولى  ويظ  البحعحق أن كحل سحكحان 
هذا الكوكب المحكوم عليه با بااه الجحهحديحة بحعحد أن أصحابحهحا 

 سابقاً ا باا  الروحية وا نهانية 
 

ولك  نح  واثقي  بوعوا هللا لنا منذ أن خلق هللا البحشحريحة وهحو 
ً لحإلنهحان ححيح  قحال لحه  ً ومحطحمحئحنحا أَنَحا ُهحَو  َ »اامحمحا راعحيحا

( وهذا وعد هللا لحالنهحان وهحا نححح  يحا 02:  6" تيو .«تََخافُوا!
رب واثقي  فى وعواك الُمحييحة وكحمحا قحيحل فحى كحلحمحاو هحذه 

 الترنيمة الجميلة
 مادمُت في سفينتي  يا ربي أنا مرتاح
 فعن قريب يأتي يسوع  ويمسح دمعتي.

 
وها نح  ننتظرك يا يهوع حتى تطمئ  كل األنفس المنحزعحجحة 

تعالى يا رب وضع سالمحك فحى كحل الحقحلحوب  -والقلوب القلقة 
 لكى تهتريح كل األنفس ويحل سالمك على كل البشرية  

 
 وهناك فريق يقول السبب: 

 من أجل اآلمان والضمان اإلنسان  واإلجتماع . -2
 

لنهارو البورصاو العالمية وا سه  وسقط  البحنحوك ووقحفح  
الطامراو وسقط  كل اآلمال واآلححالم الحمحرتحبحطحه بحاألمحوال 
وفقدو الوظامف والنفو  وهحدأ الحعحالح  مح  الضحجحيحج وجحلحس 
ا نهان مع نفهةُ وهى رساله م  الرب يطلُب هدوء النفس بعد 
أن نهَي ا نهان نفهه وفقد لنهانيته بصراعة مع الحححيحا  وهحى 
رساله م  هللا لكى يقول فيها أهداء أيها ا نهان ولحكحى يحعحرفحه 

 ان الرب هو األمان والضمان 
 

هناك فريق آخر يرى أن هذ ا الفحيحروس هحو نحعحمحة  وسحتحكحون 
نقطة  تحول عظيمة لكل ا نهانية بعد أن تغافل  ا نهانية عح  
مباامها ومشاعرها نحو بعضها البعق وبعد أن تغافل ا نهحان 
ع  أخيه فى ا نهانية وبعد أن لستفحل فحى طحغحيحانحة وقهحوتحة 
على أخوه ا نهان ألن األنهانية أنقهم  عحلحى نحفحهحهحا حهحب 
جنهيتها أوعقيدتها أو لونحهحا وقحد أخحتحلحف األمحر اآلن عحنحدمحا 
وِضَع الكل فى هذه البوتقه الجرسومية كأن هللا يريحد أن يحقحول 
الكل واحد أمامى الكل محتحهحاوى وهحنحا شحعحر ا نهحان بحأخحيحة 

فرأينا كثير  -ا نهان ولذلك رأينا البعق م  الصور ا يجابية 
م  البالا تضامن  وهناك كثير م  التبرعاو التى صلح  الحى 
كثير م  الباليي  الدو راو قد تُبرع  بها بالا وأشخاص مح  
أجحل مهحاعحده الحبححالا الحمحتحضحرر  والشحعحوب األخحرى وهححذا 
الموقف ل  يك  م  قبل ونح  نعلُ  أن ُهناك الكثير م  الشعوب 
الذي  ماتوا م  الجوع والحعحطحش والحبحرا والحمحجحتحمحع الحدولحى 

 تجاهله  ول  يتحرك 
 

وايضأ هناك مئاو ا  ف م  الشعوب الفقير  قد فُني  با بحااه 
الجماعية وكان هناك التحجحاهحل الحكحامحل ولح  يحنحتحبحه لحهح  آححد 
ولالسف كان هناك تجاهل تام م  المجتمع الحدولحى أو كح  مح  
الحروب التى اارو فى العال  لصالح مصانع ا سلحة والجميع 
كان يعلُ  بذلك والكل يحقحف ُمحتحفحر  محكحتحوف ا يحدى وكحانح  
النتيجحة هحنحاك الحمحاليحيح  مح  الضحححايحا والحجحرححى واآليحتحام 
واألرامل ول  نهمع عح  أى محوقحف أو تحححرك لتحجحاه هحو ء 
الشعوب سواء تنديد أو بعق الُجمل الرنانة الحمحعحارضحة لحهحذه 

 األحداث فى الصحف م  شجب أو رفق لهذه ا حداث 
 

ً عحنحدمحا قحرأو  وهناك قصة وقف  أمامها كثيرا متأمالً ومتألحمحا
يوماً ما أن هناك شخصية عربية قام بشراء نحافحوره فحى لحنحدن 
بعشراو الماليي  م  الجحنحيحهحاو ا سحتحرلحيحنحيحة وكح  ححيحرنحى 
وآلمنى هذا الخبر وهذا ا نهان يعل  أن ثم  هذه النافور  يمك  
أن يهاعد ماليي  م  لخوانه فى ا نهانية كما يحعحلحُ  أن ُهحنحاك 
آ  ف م  األطفال يموتون جوعاً وكن  أتهأل ما ا الفرق بأن 

هحل هحذا لحكحى يُشحبحع   –تكون هذه النافور  له وهى فى مكانها 
 غريز  ا متالك لديه؟

 
ولذلك عندما وجدنا تكاتل ولتحاا الحدول الحعحظحمحى لحكحى تحقحف 
بجوار كل لنهان فى محنه شعرُو بالهعااه وأجمل ما فيها أنه  

بدؤا الصاله الربانية أبانا الذى فى الهمواو ليتقدس اسمك      
وأعترفوا بأنه  نهيوا هللا فى حياته  وشعوره  بحالحذنحب وأنحهحا 
رساله م  هللا ونشكر هللا على هذا التغيحر الحعحظحيح  الحذى طحال 
انتظاره لال ف الهني  وهو أن مشاعر ا نهان تحغحيحرو نحححو 
أخيه ا نهان وهذا أجمل ما حدَث ويحمحكح  أن نحعحتحبحرهحا أنحهحا 
لحدى ُمميزاو هذا الفيروس وهذا ا تحاا والتضام  بحيح  هحذه 
الدول للوقوف لهذا الفيروس يعتبر موقف ليجابى لحهحذه الحدول 
ويُعتبر هذا الموقف يمثل لحدى مميزاو الفيروس العديده الحتحى 
سنكتشفها في المهتقبل وأجملها هو أن ا نهان شعر أن لحه آ  
فى ا نهانية فى محنة ولذلك رق قلبه على أخيه ا نهان الحذى 

 تجاهله لهنواو طويلة 
 

كما نجد أن هناك كثير م  الحروب فى العالح  قحد تحكحون شحبحة 
ً فحى محنحطحقحة  توقف  عند أحداث فيروس كحورونحا وخصحوصحا
الشرق األوسط هل هذه لحدى محمحيحزاو فحيحروس كحورونحا ؟! 
وأتمنى أن تهتمر هذه المشاعر الجميلة ونشكحر هللا لحمحا ححدث 
بعد أن عاش ا نهان فتراو طويلة م  اآلنانية والطحمحع وححب 

هل يا رب هذا هوهدفك هو أن تهتعطف هذه الحقحلحوب  -الذاو 
الإلنهانية بعد أن شعروا أنه  فى مشكلة و  محخحر  محنحهحا   

 غنى و  فقير و  سيد و  عبد!
 

 وهناك فريق يقول السبب:
  عدم وجود المذبح العائل  والصاله العائلية: -3
 

طلب قداسة البابا تواضروس الحثحانحى  0202/  3/    05فى يوم 
م  كل أو اه فى كل المهكونة بالصاله لكى يرحح  هللا الحعحالح  

هذا النحداء الحذى وجحد لسحتحجحابحة كحبحيحره مح    –م  هذا الوباء 
الجميع الكبير والصغير على مهحتحوى الحعحالح  وكح  أثحبح  هحذا 
الموقف لرتباط الشعب القبطى بكنيهتحة ومحححبحتحة لحلحبحابحا كحأب 

 للشعب القبطى وظهرو مكانته فى قلوب الجميع 
 
ك  كان  هذه الصاله لها أثر جميل وعظي  فى نفوس الحجحمحيحع  

وقد تولدو مشاعر وأحاسيس جميلة عنحد  الحجحمحيحع وخحاصحتحاً 
األطفال قيل الكبار الذي  شعروا بمشاعر جميله كمحا لحو كحانحوا 

 ألول مر  يتذوقوها  
 

هل يا رب أراو أن نقول لنا كحفحايحة جحرى وراء كحل محا هحو 
باطل وأسعد بما بي  يديك ونح    تشعر به؟ وأظهرو لحنحا أن  
 -  شئ له قيمة بالمقارنه بالعشره معك  وهذا الهؤال للجمحيحع 

ك  مر  لجتمع  ا سر  كلها لكى تُصلى مع أو اها؟ كح  محر  
أغلقنا الموبايالو والفيس بوك وقلنا ألو اُنا نُصلى مع بعحق؟ 
وك  مر  الوالدي  استغنوا عح  الحفحيحس بحوك وقحالحوا  و اهح  

ولكح  انحا وأثحق   –تعالوا نُصلى مع بعق وا طفال لستجابوا؟ 
انها حدث  فى هذا الوق  الذى قد يحراه الحبحعحق أنحهحا صحعحب 
ولك  فى الحقيقحة أنحه بحركحة عحظحيحمحة لسحتحفحااو بحهحا ا سحره 
المهيحيه  ك  م  مراو كثيره والكنيهه تشجعنا عحلحى الحمحذبحح 
العاملى والكنيهه التى فى بيتك؟ ولك  انا واثق أن هناك بحيحوو 

 كثيره تغيرو واصبح  كنيهة صغير   
 

ك  أهدرنا حقوق أو انا علينا وقحد أُسحتحبحدلح  مشحاعحر الحححب 
بالمااياو أعتبرنا أن األشحيحاء الحمحاايحة أفضحل مح  الحمحشحاعحر 
الجميلة ونح  نعلُ  أن ا نهان   يُمك  ا ستغناء عح  مشحاعحر 
َ تَحَرَك  ً بحعحد أن وجحدنحا أن رب األسحره قحد المحبة وخصوصحا
زوجته وأو اه بالشهور وقد تصل للى سنواو تح  أس  جميع 

نع  الجميع يعل  أن للمال بريقه ولحكح  لحألحسحف بحريحق  -المال 
خداع غير صااق أي  تجمع األسر  فى عحيحد الحقحديهحيح ؟ أيح  
الفطير الشهرى للهيد  العذراء؟ أي  الفطير الشحهحرى لحلحمحالك 
ميخاميل؟ وأيضا الفطير الهنوى لكل قديس له خحبحر   وتحعحامحل 

 مع كل أسره؟ 
 

أي  العاااو الجميلة التى توارثها األباء واألجداا الذي  أعطونحا 
هححؤ ء الححقححديهححيحح  والشححهححداء أمححثححال الهححيححد  الححعححذراء مححريحح  
ً يحوجحد  وماجرجس وما مرقس وأبحو سحفحيح  وغحيحرهح  وآيضحا
كثيري  أمثاله  بيننا ولك  لألسف نح    نُعطيه  الفرصة لكحى 
ينمو فى البيئه الروحية الجميلحة الحتحى تُحظحهحرُهح   ن الحبحيحوو 

 المقدسة هى معمل للقدسي   
 

أي  كل هذا؟ أي  العشية المقدسة؟ أي  لجتمحاع األسحر ولحيحهح  
لجتماع ا سر  الواحد  فى األعياا والمناسباو الحجحمحيحلحة الحتحى 
يجتمع فيها كل األحبة؟ ولكح  لحالحسحف لخحتحفح  تححح  أسحمحاء 
وشعاراو واهية بالية أسمحوا لى أن أقول عنحهحا أنحهحا أسحبحاب 
ليس لها أى مبرر و  صحه وهى غير حقيحقحيحة و  تُحمحثحل أى 
نوع م  أنواع المحبة بل هى تمثل صور  م  صحور الحجحححوا 
ونشكر كورونا أنها أيقظتَنا م  هذه الغفلة الكبيحر  الحتحى غحرق 
فيها الكثيري  تح  أس  ا ختصار عباا  أو ا ستحقحاللحيحة وهحى 

 لألسف صور  م  صور الشيطان 
 

 61يتبع ف   ص 



 ش  6271 برمهات 72 اخبار االقـباط

 62 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 
 61من  ص “ هل الفيروس نعمة كبيرة ”تابع مقال 

 
نتمنى للجميع بعد هذه الفترة الجميلللأ  ت ول لدت بلدايلأ  لديلدة 
وو دت نقطه وحدل ووعلمنا درس  ميل وهد عددة االسرة إللى 
ش لها الطبيعى وهى وجمع األسرة ودرس ال تاب وصالة قلبلل 
الندم ل ل  فراد األسرة من  ب و م وكل األوالد كما حلد  فلى 
كل بيت فى هذة الظروف ويعدد المذبح العائلللى لل لى يلظلهلر 
حالووه وواثيره على األسرة وكم  شجعت ال نيسه لل لى يل لدت 
هناك مذبح عائلى مقام فى كل بيت قبطى نصلى فيه يدميا وهلا 
قد  وت الفرصه للجميع وبعد  ت عرفنا إحدى مميزات فيلروس 
كدرونا يم ن  ت نقدل كل علطلايلاك  لمليلللأ يلا رب فلى كلل 
 مدقف وكل حد  له بركاوأ العظيمأ فى حياه  والدك وكنيستك

 
 وعلينا  ت نتذكر بعض اآليات الجميلأ فمنها:

إنما نهايأ كلل شليلد قلد إقلتلربلت فلتلعلقلللدا واصلحلدا  .1
 للصلدات 

ال وحزت فالمحن التى وقابلك هى التى ولقلربلك ملن    .2
 وهى  فضل من النعيم الذى يُبعدنا عن  

ال وحزت اذا ضاقت بك الحياة فربما إشتاق   لسلملا   .3
 صدوك و نت وناديأ.

 
 وهناك فريق يقول السبب: 

 :إفتتاح كنائس جديدة كانت مغلقة  -4
 

كلثليلر  ملا ن لتل لى  -فهناك كنائس كثيرة ملللللقلأ ملن سلنليلن 
الظروف والح ام وإضطهادهم من  غالق ال نائس ول ن بلهلذا 
الحد  إكت فنا  ننا هم من  غللقلدا كلنلائلس كلثليلرة و ت هلنلاك 
كنائس مد دده فى نفدسنا وبلاغلالق الل لنلسليلأ إكلتل لفلنلا  نلنلا 
ُمهملين فى حق كنيستنا الروحيأ ون  ر الرب انها قد  ُضيلتلت 
شمدعها مره اخرى فى نفدسنا وقلد إشلتلعلللت اللروس اللقلدس 
الناريأ مرة  خرى فى نفدسنا  والدها وملا   لملل  علملاللك يلا 
 رب لقد  شعلت الفتيله الُمدخنه داخلتا مره  خرى بحلدلك فيها.

 

كم من مرات عديدة وهاونا فى حق ال نيسأ وكأنها حق للنلا  ت  
نُهملها ألنها مفتدحه كل يدم  مامنا فهناك ال ثيرين من وجاهللدا 
يدم الرب  و وقديس يدم الرب بحجج وُرابيأ وكأت لى السلطلات 
 ت اُقرر  ين  ذهب ومتى  ذهب الى ال نيسأ ول ن بهذا اللحلد  
إكت ف كل منا  ننا ُمقصرين فى حق الرب ول ن  نلا واثلق  ت 
الجميع شعر بمقدار ال نيسأ ول ن  نت يا رب قلادر  ت ولحلدل 
هذا للبنيات وهذا ما عاهلدنله فليلك الت ملحلبلتلهلك للنلا يلا رب 
وخبرونا معاك وُعلمنا ووُعرفنا انك ال يم ن  ت ولتلُركلنلا للقلسلاوه 

 قلدبنا و هاالونا.
 

قد و دنا يا رب  ت هناك خدمات  ديدة ب  ل  ديد وكنا فلعلال 
محتا ين لتطدير الخدمأ ألت الحياة ومتليراوها  صلبلحلت للهلا 
 ش ال اُخرى ولذلك كات هناك حا ه لتلطلديلر شل لل اللخلدملأ 
ول ن هذا ال يُلير من طقدسنا وال عقيدولنلا ولل لن اللهلدف هلد 

  ذب الجميع لحضن ال نيسأ.
 

وو دنا فصدل مدارس اآلحد وُتَابع من خالل برنلاملج ووووم  
ب لف كبير وخاصأ  ت هلنلاك بلعلض األطلفلال اللذيلن كلانلدا 
يخجلدت من الحضدر ول نهم اشتركدا بفرس كلبليلر وملن هلنلا 
نجد  ت ولير ش ل الخدمأ كات له إيجابيات كلملا كلانلت حصله 
مدارس االحد ليست قاصره  على االطفال فقط بل اشترك فيها 
كل  فراد األسرة وآيضأ إ تماعات ال باب التى كانت صلليلرة 
العدد حرص ال ثيرين من ال باب على الحضدر وهذا ال يعنى 
 ت و دت الخدمه ست دت بهذا ال  ل ول ن يم ن  ت نلقلدل  نلنلا 

بحا أ للتلطلديلرلل لى ول لدت اكلثلر  لاذبليلأ 
 للجميع.

و صبح هناك نهضه روحيأ  ميللأ فلى كلل 
بيت وبدا مع كل إشراق يدم  لديلد وشلعلرنلا  
بقيمأ ال نيسأ األرثدذكسيأ فى حياه  والدهلا 
 "يا كنيستنا فين آالقى حضن دافى يضمنا " 

 
ومن   مل مميزات كدرونلا ملا شلعلرنلا بله 
لهفه ال لعلب اللقلبلطلى للملتلابلعله اللقلداسلات 

والبرامج المسيحيأ وهذا ما يؤكد على إروباط ال عب اللقلبلطلى 
بال نيسأ األرثدذكسيأ االُم وكم كانت فرحه ال عب بسلملا   ت 
 هناك قداس من  حد االديره  و من منزل  حد االباء ال هنه 

 
من هنا ال يم ن  ت نتلافل وعب األباء ال هنه واللُخلدام ون ل لر 
الجميع لما قدمدا لنا واللى اوالدنلا وبلملا ورعلده ملن ولعلالليلم 

 مسيحيأ  ميلأ فى نفدسهم من محبأ لل نيسه ولللير. 
ون  رك يا رب النك بتلير المداقف ووتطدرها ل ى و دت 

 للبنيات النك وعلم يا رب  ت العالم  خذنا خارس حظيروك.

وبعد  ت  ستعرضنا بعض القليل من اللرييلأ ال لخلصليلأ كلملا 

 وضحنا  ت هذا المدقف له معانى كلثليلرة وهلى ولخلتلللف ملن 

شخص إلى آخر حسب خبرة كل إنسات مع   وللذللك عللليلنلا 

 ميعاً  ت  ن ت ف مقاصد   العظيمأ  من هذا الفيروس اللذى 

حرك م اعر كل اإلنسانيأ بم اعر الر فه والحب والرب قادر 

 ت يُلير كل اآلحدا  للخير " وعلينا  ت نتلذكلر وعلدد   للنلا 

" ون رر السؤال مره  خرى انت شايفها إواى؟ وال ننسى  بداً 

وهى وخفى خللفلهلا كلل  ثق حبيبي أن الشمس خلف الغيمة  "

 شيد  ميل للب ريأ. 

 معلومات طبية غذائية
 و االربعون

ى
 الموضوع الثان

 محاسن ومضار الفيتامينات
Advantages & Disadvantages of 

Vitamins 
 

لعل ال ثير من القراء لديه بعض المعرفأ عن اللفليلتلامليلنلات و 
 نداعها ل ن البعض يتدق بال شك لمعرفأ المزيد عنهلا و علن 
احتيا ات الجسم لها و عن بعض المضار لزيلادة اسلتلعلملاللهلا 
حتي ينقلدت هذه المعرفأ لألخرين و هلم علللي درايلأ و ثلقلأ 
 لفهمهم التام لتدصيل هذه المعلدمأ العلميأ اللذائيأ لألخرين.

 والفيتامينات ونقسم الي قسمين:

 أوال: الفيتامينات المذابة في الماء

وهي التي ودخل لجسم األنسات و عضائه مذابأ في الماء وليس 
لها اضرار لزيادوها اذ ات الفائض منها وتخلص منأ ال لي اوال 

 باول.
 

  Vitamin B Complexمركبات فيتامين بي -1

  B12,B9,B6,B3,B2,B1و هذه المجمدعأ وحدي فيتامين 
 
في اللبن ومختلف اندا  اللحدم واالسماك تواجدها:  .1

والبيض والبقدليات والخضروات الخضراء والبطاطس 
 ومستخر ات حبدب الصديا والخميرة.

هامأ  دا لتدليد الطاقأ في  سم االنسات وو دين اهميتها:  .2
المضادات الحيديأ وويادة المناعأ واداء االعصاب 

ووساعد في و دين االنزيمات والهرمدنات لتسيير اعمال 
 الجسم  ميعها علي الد ه االكمل.

قد يؤثر على فقد ال هيأ لألكل وفقدات الدوت وقد  نقصها: .3
يؤدي كذلك الي االنيميا واالكتتاب و ضمدر عضالت 
الجسم و قد يؤدي كذلك لإلصابأ بالبري بري بأنداعه 

الثالثأ و التي وصيب كثيرا الذين يعتمدوت في غذائهم علي 
االرو المق در والخالي من البرووينات وكذلك االصابأ 

 بالبال را ألكلي الذرة ال امي.

معظم مركبات بي ليس لها مضار كثيرة على زيادتها:  .4
االنسات الت الفائض منها يفرو عن طريق ال لي ول نها قد 
وؤثر في  رعات كبيرة االصابأ بالس ري والتأثير علي 

 وظائف ال بد و ويادة البدلينا في الدم.

  C     Vitaminفيتامين سي -2

متدا د بصدرة عاليأ في الفداكه و خاصأ تواجده :  .1
المدالح منها مثل الليمدت و القريب فروت و البروقال و 
ال ثير من الخضروات الخضراء و البطاطس و يالحظ 
ات فيتامين سي يتأثر بالضدء و الحرارة و لذا ينصح 

 باستعمال الفداكه و الخضروات الطاو أ.

يقدي الدورة الدمديأ و يساعد علي التتام اهميته :  .2
الجروس و الحروق و يساعد علي امتصاص الحديد و 

 يساعد علي سالمأ االسنات.

يبطد التتام الجروس و يزيد كثرة النزيف في  نقصه: .3
الجروس و الخدوش و اللثأ و و ده االسنات ، فاف 

الجلد ,فقدات ال هيأ لألكل اما كثرة انعدامه قد يؤدي الي 
ال ساس كما يدضح التاريخ اللذائي ما حد  للبحارة 

 لنقص فيتامين سي.

قد يؤدي لإلسهال و كذا و دين الحصاوي بال لي زيادته:  .4
و ورسيب الحديد في اماكن متعددة بالجسم و قد يؤدي 

 لنقص ال السيدم في العظام و ه اشتها.

 

 ثانيا: الفيتامينات المذابة في الدهنيات
 
 .Vitamin Aفيتامين   -1

في ال بد و صفار البيض و في اللبن كامل الدسم تواجده:  .1
و في بعض االسماك و الفداكه و الخضروات الخضراء 

 الداكنأ و الجزر

يمنع العمي الليلي، هام في و دين و نمد الخاليا اهميته:  .2
و يحافظ علي سالمأ الجلد و ال عر و االظافر و سالمأ 

 االسنات و العظام.

يؤدي الي العمي و الع ي الليلي ,  فاف الجلد و  نقصه: .3
 العيدت و القابليأ لإلصابأ بااللتهابات.

غ اوة في النظر،الم في العضالت و المفاصل, زيادته:  .4
  فاف و و قق الجلد, وساقط ال عر , فقدات ال هيأ.

       Vitamin Dفيتامين دي -2

في الزبدة , صفار البيض , االسماك السمينأ , تواجده :  .1
ويت كبد االسماك , كل الخضروات الداكنأ و وتحدل الي 

فيتامين دي عند وعرض 
الجسم لل مس و لذا يسمي 
فيتامين ال مس, و البقدليات 
 ال يد د فيها فيتامين دي.

هام  دا ألنه  اهميته :  .2
يساعد في امتصاص 

ال السيدم الذي يعطي القدة و 
 الصالبأ للعظام و االسنات .

يؤدي الي ضعف  نقصه: .3
العظام و ه اشأ العظام 

Osteoporosis .و قد يؤدي الي ال ساس في االطفال 

قد يؤثر علي فقدات ال هيأ و االسهال و قد يسهل زيادته:  .4
ورسيب ال السيدم علي القلب و االوعيأ الدمديأ و الي 

 حصاوي ال لي.

       Vitamin Eفيتامين اي -3

 في البيض و الزيدت النباويأ و المر رين.تواجده :  .1

الحفاظ علي الحدامض الدهنيأ و  اهميته :  .2
 امتصاصها ,المحافظأ علي كرويات الدم الحمراء .

 ليس لأ وأثير علي الجسم. نقصه: .7

يساعد علي كثرة النزيف في الجسم و خاصأ مع زيادته:  .4
 استعمال االسبرين.

       Vitamin Kفيتامين ك -4

في البقدونس و ال رنب و بعض الخضروات  تواجده : .1
 الخضراء و ال بد و ال اي االخضر.

هام  دا لتجلط الدم و مساعد ة الصفائح اهميته :   .2
 الدمديأ و الفايبرو ين .

 .كثرة وسرعأ النزيف من الجسمنقصه:  .3

مثل -قد يتعارض مع االدويأ المضادة للتجلط زيادته:  .4
و قد يؤدي الي ويادة البدلينا و اليرقات اللير  -االسبرين
 معدي.

 
 د. فؤاد ج بطرس 

 ماجستير تغذية نمو االطفال
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 ش  6271 برمهات 72 اخبار االقـباط

 61 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 "طوبي النقياء القلب النهم يعاينون هللا"

 الذكري السنوية األولي للسيدة مارسيل جريس

بكاتدرائية السيده العذراء مريم والشهيد القديس مارمينا ببكسليي أٌثناء القداس 

  7272/ 4/  5االلهي  االنجليزي يوم األحد الموافق 

األْسره تشكر كل األحباء وكل األباء الكهنه وجريدة المناره والرب يعوض 

 الجميع عن تعب محبتهم

 الصليب و المصلوب
 

 لو سٸلت عن الصليـــــــــب يوما فقل بالحقيقة هو "رمز الوٸــــام"

 صالح السمـــاٸيين مع األرضيين لخطيئة آدم و طــــــــول خصام

 و إن سألوك عن المصلوب مرة فقل بالحقيقة هو "ملك الســـالم"

 هو كلمة هللا األزلــــــــــــــــــي ليست أبــــــــــــــدا عبث الكالم

 ولد من عــــذراء بتول لخالصنا و يحــــــــررنا من وزر كل آثام

 جاء للعالمين نـــــورا ، وهو حق ال يعرف الظلم ، يبغض اإلظالم

 له يجثو كل من في الكــــــــــون له المجــــد و التعظيم و اإلكرام

 نسجد له و نمجــــــــده بكل حب و ليس فينا مــــــن يعبد األصنام

 أحب خاصته و بذل نفسه عنهــا و فدانا بدمه ، بالصليب و اآلالم

 فهو المحبة ذاتها "وهللا محبــــة" يبغض القتل ، يكــــــره اإلعدام

 يحمل العطف بكل تواضـــــــــع ليـــس متزينا بالسيف و األعالم

 يجول و يعمل في الناس بــــــرا ال يبغــــــــــــي شكرا من اآلنام

 يزرع الخير و يبعث األمــــــــل بكل نفس و ما ترجوه من أحالم

 أقــــــام الموتى ، أتى بمعجزات تفيض بذكرها الكتب و األقـــالم

 هو الخالص و ال خالص بدونـه عنـــــــــــد مجيئه في آخر األيام

 فيا أيها الغافل إنهـــــض و توب عما أنت فيــه من سكرة األوهام

 فليس بعد المــوت توبة ، فأسرع و توب عـــــــــــــن فكرك الهدام

 و كن مثل الخروف الضال. عاد ففرح بعـــــــــوده راعي األغنام

 و ال يكـــــــــــــــون لك بعد موتا بل رحيل و رجاء في القيـــــــام

 

 مع تحيات  )نبيل سليمان(

 بسم اآلب واألبن والروح 
 القدس اآلله الواحد آمين. 

 
  7272مارس  1في يوم 

 رقدت علي رجاء يوم القيامة في أحضان المسيح والقديسين 

 المقدسة /    سميرة جريس       
 زوجة المرحوم المقدس عبده مرقص جريس 

ووالدة  كل من كمال جريس وعادل جريس وتريزا سعد ومجدي 
 جريس وممدوح جريس. 

وجدة كل من جيمس جريس وجيسن جريس والمرحوم مارتن 
جريس ومارك وانثوني واندروا سعد . واستيف ماريو وميكل 

 جريس وماري تريز ايزالر. 
وسوف تقيم االسرة صالة االربعين بالقداس االلهي يوم السبت 

بكنيسة العذراء مريم والشهيد مارمينا   7272/ 4/  75الموافق 
 الواحدة ونصف ظهراً. ½   6الساعة 

االسرة يشكرون االهل واالصدقاء الذين حضروا الجناز والشعب 
والشمامسة وخصوصاً أبونا صمويل وأبونا ميخائيل وكل االباء 

 الكهنة وكل من ارسل تعزية بالكنائس بسيدني 
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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” 

 )6363فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم )لو
   

 طوبى للرحماء على المساكين، فالمسيح يرحمهم فى يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم.""

 
ثنا دائمآ على تح فى هذه االيام المباركه من الصوم الكبير وقُرب ذكري اآلم وصلب وقيامه رب المجد من بين االموات، نجد ان كنيستنا المرتشده بروح هللا

 عمل الرحمه وتذكرنا باستمرار بفضيله العطاء والبركات الكثيرة التى نجنيها من هذه الفضيله.
  

ن، والذين يعانون الكثيرمن المصاعب و وداوعليه فان مؤسستكم الخيريه تتوسل منكم بان تتذكروا االطفال وااليتام والمنكوبين والمعوذين من اخوه الرب بدولتين السودان وجنوب الس
 المتاعب واالوجاع والجوع بسبب كثره الحروب واستمرارها. 

 
 -وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى:

Bank account:- St. George Bank 
(BSB) 112-879 
A'cc No:- 493911231. 

 
 وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.

 

 (666٣0 بيعوا مالكم واعطوا صدقة. اعملوا لكم اكياسآ ال تفنى وكنزآ ال ينفد فى السموات..." )لو   "

 وجميع تبرعاتكم معفاه من الضرائب 
  

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) 

     قدسوا صوما

 
 

 ياربى يا خالق الكون

 يا منير العين ارسل لنا العون 

 افتح قلوبنا لتصلح فيها ما افسدته السنين   

 صوما فنحن عبادك التائبين   واقبل منا 

 وارسل لنا سياج البر لتحمينا من الشياطين  

 فأنت خلقتنا من تراب و نحن له عائدين  

 فنقنا ياربي فنحن عبيدك وبدونك نحن غيرقادرين

 فقصبة مرضوضة انت ياربى ال تقصف ... فأنت خلقتنا باليمين 

 وفتيلة مدخنة انت ال تطفىء ...  فأنرها لنا لنكون من الصالحين 

 المثمرين فآرشدنا لنكون على هذه األرض من 

 فنحن نقدم لك قلوبنا ذبيحة فال تردنا فارغين 

  و اجعل أفواهنا ترنم لك لنكون فى صفوف القديسين 

 واجعل أجسادنا طاهرة نقية لنكون من الخاشعين   

 فانت ان فتحت ال احد يغلق 

 للص اليمين كما فتحت الباب 

 فأنت الحصن الحصين و الرب المعين 
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