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  يبارشية ايدنو لنقباط األرثوذكس

 

 راالة عــيد القيامة الاــميد
وبري   69 -6371برمودة  66

5252 
 

 الاسيح قامككككك بالحقيقة قام

 
الد االح ا  فد الرب كخنة وشعب 
اي ارشية ليد د اللح ة ليسيد اللسيح   
 علة لكم ولال  مس الخنا القوي 
القدو  الرب يسوع اللسيح   وخالص التخنكة لكم 
بعيد القيامة اللجيد   اعا ة   عييكم كل عا  وا تم فد 

 مل  السال  الروحد والطلج ينة .
  0202رلالة عيد القيامة اللجيد لخذا العا   

:" الاسيحيون الحقيقيون يايشون فو ا م بعنوان 
واطا نان فو ك  االحوا  , حتو فو الظرو  الصابة 

  الن العالم كيه   ومنذ بداية هذا العا    يلر "  
بظروا صع ة لي اية   بس ب ا تشار فيرو  كورو ا 
الجديد الخطير   االمر الذي ا ي الد ا تشار الخوا 
والخي  فد العالم   وهنا يطيب لنا ان  ذكر ما قاله 
اللالك ليلرأتيس اليتان ذه تا لتنظرا ق ر السيد اللسيح  

:" ال تخافا انتاا , فانو اعلم انكاا قال لخلا اللالك 
تطلبان يسو  الاصلوب , ليس هو ههنا , النه قام 

:" عيي الا ك النسوة فيقد .    (1-2:  54كاا قا  " متو 
 برؤيته الابهمة وبك مه "ك

ان قيامة السيد اللسيح مس االموات   تعطد لالما 
وطلج يته لشع ه فد عدة محاور   وبنعلة الرب 
وارشا ة   لوا  ذكر ما تيسر حتد تتعزي  فولنا   
كلا تعزت النسوة بر ية اللالك الل شر بقيامة السيد 

 اللسيح اللسيح الل خجة وبكالمه اللطلكس.
الاحور االو : اهتاام الكنيسة بأبنا ها والص ة 

ان الكنيسة  الجلهم وتدبير من هو صالح روحيا لهم :
الق طية االرثوذكسية هد كنيسة رلولية بلا تسيلته 
مس كاروز ا اال جييد مرقل الرلول   وهد تعية 
بنفل روح الكنيسة االولد التد السخا السيد اللسيح 

:" اذهبوا بعد قيامته مس االموات   حينلا قال لرليه 
. وان كا ت  69:    54وتلا وا جاي  االمم " متو 

الكنيسة فد زما نا هذا كل ند ليست متاحة لي الة فد 
هذة االيا  ليشعب   بس ب ا تشار فيرو  كورو ا 
القاتل فد كل العالم   فان االكييرو  وعيد رألخم 

قدالة ال ابا اللعظم اال  ا تواضرو  ال ا د واالبا  
اللطار ة واالبا  االلاقفة والكخنة والشعب   كيخم 
ي يون بعل  وحرارة لكد يرف  الرب االله هذا 
الوبا  عس العالم ا ل  . و حس مطلكنيس   فا ه هناك 
ك ير  دا مس الركب اللنحنية   وااليا ي اللرفوعة   
واالفواة التد ت ر    والدموع اللذروفه هلل   حتد 
يرف  هذة التجربة عس العالم    و التد هد لتقدمنا 

قا  القديس الاظيم االنبا و لو ا الروحد    فيقد 
انطونيو  :" انا اعلم انكم تتارضون التااب كثيرة 
وقد دخلتم فو تمربة كبيرة , ولكن ان احتالتم 
التمربة بشكر فسيح  فيكم روح ال رح , النه ان لم 
تأت عليكم التمارب اواء كان  ظاهرة ام خ ية , ال 
تستطياون ان تتقدموا وتناوا اكثر من قامتكم 

 الحاضرة "ك
الاحور الثانو : يمب ان ننظر الو االيمابيات فو ك  

ان هذة التجربة   تجربة هذا الوبا    امر نتارض له :
القاتل   وان كا ت مؤللة ومريرة   اال ا خا  لوا 

تجعينا  تقد  و نلوا اك ر مس قامتنا الروحية 
الحاضرة   وذلك للا فيخا مس ايجابيات  ذكر منخا :   

تمالنا ننظر الو الحياة االبدية من  ان هذة التجربة +
منظور المدية والساو للحصو  علو نصيب فيها 

  فا تشار هذا باالاتاداد الكام  بالتوبة ك  يوم 
الفيرو  ال  ير الحجم   اث ت ضعف اال سان   

واياا   +وعد  مقدرة اللال عيد ا قاذ اال سان منه . 
فو فكرنا اهاية فضيلة الصبر هذة التجربة زرعت 

   فو ك  شس , الصبر الاقرون بالرجاء فو ك  شس
:" اما االن فليثب  االياان فيقد قال الرلول بولل 
  ويقول 67:  67كورنثو   6والرجاء والاحبة " 

:" االياان ال ي فد شرحه لخذا االية  الا مة ترتليان
قدمه لنا صبر الاسيح , والرجاء ال ي ينتظره صبر 

كاا علانا  –االنسان , والاحبة التو ترافق الصبر 
ان هذة التجربة كذلك  عيتنا  قدر  دا  الرب "ك  +

اهاية الكنيسة كابنو فو حياتنا واهاية االلتيام 
بحضور ك  الصلوات الطقسية والليتورجية 

  ف عد ا تشار  واالجتااعات الروحية التو تقام فيها
هذا الفيرو    رأت ا ارة الكنيسة ان ت ي  الكنائل 

لفترة  منعا ال تشار الوبا    بالتالد ال يت كل 
ال يوات الطقسية والييترو ية واال تلاعات 

الكنسية   و حس  ؤمس ان لكل تجربة وقتخا الذي 
تنتخد فيه    فيقد ا تخد وبا  الطاعون مس العالم الذي 

   وا تخد وبا  الكوليرا مس العالم 1802ابتدأ عا  
  وا تخد وبا  اال فيو زا  1602الذي ابتدا عا  

االل ا ية مس العالم 
بعد ما ا تشر عا  

  ف عدما   1902
تنتخد هذة التجربة 
ا شا      يجب 
عيينا كينا ان  قد  
و وا ب عيد 

حاور ا الكنيسة   
و قدر اهلية 
ال يوات التد 
وضعتخا الكنيسة 
بارشا  الروح 

:" يارب القد     وخ وصا ال الة التد تقول 
اجا  باب كنيستك م توحا امام وجوهنا الو الدوام 

كلا ان  +.  " , " واذكر يارب اجتااعاتنا باركها " 
:" هذة التجربة لوا تنشط وتعيد اهلية م دأ 

  فالكنيسة االن م يقة    الكنيسة التو فو بيتك "
ولكس كنيسة ال يت مفتوحة   وهد تكلل الكنيسة بيت 

:" بيوت     ولقد ذكر فد اوشية اال تلاعات
فيكد تكون بيوتنا بيوت صالة  ص ة , بيوت بركة ",

وبيوت بركة   يجب عيد االلر اثنا  هذة التجربة ان 
ت يد بقيا ة رب االلرة   صالة اللزامير با تظا    
وقرا ة قدا  الكيلة كل يو    وتوا ب االلرة عيد 
قرا ة الكتاب اللقد  بعل  كل يو    وتخ ص 
االلرة كتاب روحد منالب ليلنال ات الكنيسة 
وتقرأ ة   وتقرأ لير قديسد الكنيسة وتتعيم منخم 

 وتطيب بركتخم .      

كو وا معافيس   ب ركة شفاعة والدة االله القديسة 
الطاهرة مريم واللالئكة   وطي ات  لي  القديسيس   
وصيوات قدالة ال ابا اال  ا تواضرو  ال ا د 
وشريكه فد الخدمة الرلولية اللطران اللكر  اال  ا 

 تا ر  النائب ال ابوي الي ارشية ليد د .
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 ملكنا قا م ويالك
 

 الالك
السيد الاسيح له الامد اذ هو ملك الالوك ورب 

النه رب االرباب وملك الالوك كك وله على االرباب "
ثوبه وعلى فخ ه اام مكتوب ملك الالوك رب 

حيناا جاء الينا   61:69&    64:63"رؤاالرباب
الامد هلل فى متمسدا  فولد ملك وهتف له الا  كة "

االعالى وعلى االرض الس م وبالنا  
ابن وكان اؤا  الامو  " 64:5"لوالاسرة

وعاش ملكا  بيننا حتى  5:5"م الاولود ملك اليهود
مبارك روينا هتافات الشاب يوم احد الشاانين "

وقد ابق ه ا  74:69" لوالالك اآلتى باام الرب
حتى  9:9زك هوذا ملكا  يأتى اليك ككك"بالنبوة "

فسأله الوالى قا   وان  ملك اليهود الاحاكاات "
وكتب  66:53"م فقا  له الرب يسو  ون  تقو 

ه ا هو يسو  ملك على الصليب "
 . 73:53"م اليهود

 
: من  والدته لم يكن له موض  ملك مهانا  ومرفوض

فى الاني  وولد فى ميود للبقرك ومن  والدته قام  
الاؤامرات ضده لقتله فهرب الى مصر وكان  
م بحة اط ا  بي  لحمو وعاش فى اخ ء لل ات حتى 
قام عليه اقرباءه بالمسد واضطهده جاي  ف ات 
اليهود من كهنة وكتبه وفريسيين وصدقيين 
وناموايين وكككك حتى عامة الشاب وجنود الرومان 
اشباوه تاييرا  وجلدا  وهيءا  وال ننسى حتى من 
ت مي ه من قام عليه وخانهو والوجه ال   ابر  
جااال  من بنى البشر لطم وبصق عليه واالذن 
الطاهرة ااا  الشتا م وشهادات اليوركك ولكن 

 اللص قا  اذكرنى متى ج   فى ملكوتكك
 

انتم ال ين ثبتوا : قا  الرب لت مي ه "تباية الالك
ها انا ارالكم كغنم "  54:55"لوماى فى تماربى
ان كان الاالم يبغضكم "  61:62"م فى وال ذ اب

وهك ا  64:62"يوفأعلاوا انه قد وبغضنى قبلكم
فى صبر عاش وخدم ت مي  السيد الاسيح الالك "

كثير فى شدا دو فى ضروراتو فى ضيقاتو فى 
ضرباتو فى امونو فى اضطراباتو فى اتاابو فى 
ااهارو فى اصوامككك بامد وهوان بصي  ردئ 

وكاا كان مالانا   4-  4:1كو5."وصي  حسنكك
الى "  هك ا ايضا ت مي هالصالح يتحا  فى صا و 

ه ه الساعة نمو  وناطش ونار  ونلكم وليس لنا 

اقامةو ونتاب عاملين بأيديناو  
نشتم فنباركو نضطهد فنحتا و 
ي تر  علينا فنا و صرنا 
كأق ار الاالم وواخ ك  

  67- 66:4كو6"شس
 

انها ااة اوالد هللا السالكين 
حسب مثاله ووصاياهو هم 
ملوك رالم الاهانة وال   
والظلم واالفتراء ال   يق  
عليهمو  انه الصليب ال   

حاله السيد الرب ويحاله ك  اوالده وت مي ه 
" ولكن الوعد انكر ن سككك احا  صليبككوصيته" 

االكيد هو ملكوت الساوات ويقو  الرب فى اذن ك  
طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا واحد منهم "

عليكم ك  كلاة شريرة من اجلى كاذبين افرحوا 
وتهللواو الن اجركم عظيم فى الساواتو فانهم هك ا 

وانا  65-  66:2طردوا االنبياء ال ين قبلكم"م 
 .59:55"لواجا  لكم كاا جا  لى ابى ملكوتا  

 
 القاص تادر  اااان

كاهن كنيسة القديسين الاظياين األنبا ونطونيو  واألنبا بوال 
 جيل ورد -
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 الانارة 

 

جريدة شهرية ممانية تابرعن 
االقباط االاتراليين بغيبارشية 

 ايدنو وتواباها 
 

 لمنة التحرير والتصايم 
 

 مماوعة من شباب  يبارشية ايدنى 
 بأشرا  القس يواف فانو  

 

 اكرتارية المريدة واالع نات 
 

السيدة/ مرف  ميخا ي  
2466274732  

  2592942947فاكس 
 

 للاراا ت 
 

PO Box 447  South 
Hurstville 

 NSW 2221  
 

editor@elmanara.org.au 
advertising@elmanara.or

g.au 
 

 الاوق  االلكترونو

 
www.elmanara.org.au  

 

الاقاالت الانشورة ال تابر عن رو  
الناشر وو االيبارشية دقة الاالومات 
الانشورة بالاقاالت مس ولية الكاتب 
للمريدة الحق فلو رفلض اللالقلاالت 
المارحة وو التو تشا  الخ فات بين 

 وصحاب اآلراء الاتباينة 
 

 للقراء األعياء لمريدة الانارة
 

PO Box 447  
South Hurstville NSW 
2221 

 
 وو باإليدا  على حساب الرقم التالى

 
Account name  
SYDNEY COPTIC ME-
DIA ASSOCIATION 
BSB 062 196 
Acc No 10576855 

 
  ويللاللكللن طلللللب  يصللا  بللالللقلليللاللة 

        الارالة ،    
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

 كنيستو كم وشتاأ  ليك
 

 ومو وحشنو حضنك ككك
 وحشنو نورك ككك كك وحشنو بابك كك      
 ن سو وجري ولاس صدرك ككك      

 وو حتو وجلس علو وعتابك وحشنو صوت المر ك 
 وحشنو طام القربان ككك      
 ياللو حبك فينا  نغر  كك و حنا يادوب رضاان ككك      
 ومو ككك وحشنو حضنك ككك     
 وحشنو نورك ككك وحشنو بابك كك     
 ن سى اجر  الاس صدرك     
 وو حتى اجلس على اعتابك    
 وحشنى الانبر والقدا     
 وحشنى اإلفخاراتياكك والكاهنكك والشاا كك وطام االيلوجيةكك    
 ومىكك وحشنى حضنككك ونورككك وبابككك   
 وحشنى الشا  وااليقونةكك   
 وحشنى ريحة بخورككك   
  فتحى بابها ياوم الااونة   
 وونا وجر  وووفى ن ور    
 ومىكك وحشنى حضنك ونورك وبابككك   
 وحشنى مكان الاقصورةكك وجسد القديسين موقورةكك   
 ووجر ككوخ  بركة من الصورةكك    
 وحشتنى كنيستى ومنارتها   
 وحشونى خدامها وخادمتهاكك   
 مشتاأ وحضر وجتااعاتها   
 وونا وووالد  نأخ  بركتهاكك   
 واا  يارب ص تنا والترفض طلبة ووالدك   
 التغلق فى وجهنا بابك   
 و رحم يا لهنا شابك   
 ااا  يارب ص تنا ككوال تغلق طلبة عبدك   
 وال تغلق فى وجهنا بابككك   
 ومىكك وحشتنى نورككك   
 وحشتنى كنيستىكك ن سى وجر  الاس صدرككك   
 ووحتى وجلس على وعتابككك   
 

 كلاات القاص دوماديو  ممد 
 

 من قاة المب لل
 ندعوك بك  لغات االرض

 
فى زيارة لدير اان  كاترين فى ايناء  5229 بنتى ياااينكك فى عام 

 وصاودها لمب  مواى وال الغرباء والك  له رجاءكك تشابك  االيد كك
قدمك ونصف ه ا االرت ا  ياكن الصاود الية  3222يرت   ه ا المب  الى 

بوااطة الماا  وو الحاير م  الارشدين السياحيينك والنصف الثانى 
صخور مهدها الرهبان كس لم لصاود اليا رينك  فى منطقة اان  كاترين 

وحو  الديرو ويوجد فندقان إلقامة اليوار تتوافر فيهم ك  اب  الراحة 
وويضا مركيللشباب الاتضافة الرح ت وقريب جدا من الدير قرية صغيرة 

 وك  وهلها ياالون فى خدمة الدير والمب  والساح ينك
والالبا ما يأخ  الصاود حوالى ورب  الى خاس ااعات وقد كان الحمي لى 

وليا ااين  بنتى فى فندأ  ااه  داني ، ووصلنا فى الخامسة عصرا 
وتناولنا الاشاءو ثم حضر الدلي  ليرافقنا م  الوفد السياحى ال   كان 

واللبه من روايا ويوالوا فياك بدونا التحرك لصاود جب  مواى حوالى 
 التاااة مساء ونحن فى م بس ثقيلة الن قاة المب  بارد جداك

كان الطريق وعرا ونسير فى خل واحد ك  جا  خلف جا  وخر يسودنا 
الصا  حتى وصلنا لنصف الاسافةو حيث ترجلنا وبدونا نصاد المب  وك  
ووحد من الاماوعة يركي فقل وين يض  قدمهكك اللي  كان ااكنا والقار فى 

 منتص هكك وباد وكثر من ااعتين وصلنا لقاة المب ك
و جهتنا كنيسة صغيرة على القاه وبموارها كهف صغير كان ملمأ مواى 
النبى فى ه ا المب ك ثم قط  كثيرة من السماد واآلكلاة م روشة وكثيرا  

شخص من مختلف  622من الواا د والاخدات ووعداد تييد علو 
المنسيات وااللوان واللغاتك ك  مماوعة متماورة ويخدمهم الارب 

بالاشروب الساخن وباض االطااة السرياة وهم يرتلون ويتضرعون 
ويسمدونو ويرفاون وجوههم الو السااء فو رجاء وتهل  وتأم ككك 

وشاور ثاب  فو ك  شخص ون ه ا هو المب  ال ي تحدث فيه هللا م  عبدهك  
وه ه هو الصخور التو وقف عليها مواو النبو كك ككك مشاعر متضاربة 

 من الخو  والرهبة واالياان والتأم  والرجاءك 
بدوت السحب تنقش  فلي   ككك والح نور ال مر فو شرا ل ذهبية حاراء 

 وبرتقالية فوأ دوا ر السحابك 
اأد الحاضرين الهدوء والصا  ومام ج   مصافحة النور للظ م كك وقد 
 حسسنا كأن يد هللا تظل  رؤوانا ككك والماي  فو صا  وامود ورجاء 

 ومام ج   الاشهدك 
من وا   الوادي حيث الانطقة الانبسطة كان  بوادر الضروأ وصاود النور بطي ا كك 
بطي ا  ثم بداء يقوي شي ا  فشي ا  وكأنه عناأ االرض والسااءك لوحة را اة ترااها يد 

 هللا بك  االلوان كككك 
 كان  ك  الايون شاخصة صامته فو تأم  لنفق البايد ككك 

 
 Our  -وبدوت  بنتو يأااين ح ظها هللا تصلو الص ة الربانية باللغة االنملييية :

Father who art in heaven … Hallowed be Your Name ……. 
…….. 

"  وبانا ال ي فو الساوات ليت د  وااك ليأتو ملكوتك كك لتكن مشي تك كاا فو 
 السااء ك لك علو االرض كك ككك " 

 
باد عدة كلاات من ص تها والتو بدوت هامسة  نضم لها كثيرون وتشابك  االيادي 

 و رت ا  االصوات تردد الص ة الرباتية فو قوة ككك  ويقين كك 
 ه ه اللحظات لم ونساها وبدا  ككك 

لحظة الاشاركة بين جاي  اللغات والتو  لتق  فو اتحاد قوي لكلاة الربككك لحظة 
الص اء والاصالحة بين الابد والخالق ككك لحظة التأم  والترتي  الهادئ ك رالم تادد 

 اللغات  ال ون نبرة الصوت تخا  النبض األنسانو ك 
عم ال رح ك  الوجوه وقد صافح  بشا ر الشروأ رؤو  الحاضرين ككك وقد تهل  

الماي  به ا الاشهد ال ريد ككك وبدونا من جديد نسير صف طوي  لنأخ  طريق الهبوط 
 وجايانا فو حالة من الرضاء والص اء ككك 

 كن  وقف من وق  آلخر ولتقل ون ااو كك و تأم  محيل الرما  والمبا  حولو ككك 
 ت كرت الاوتو من وبناء مصر ال ين ضحوا بحياتهم فو ايناءككك 

ت كرت وبناء مصر الاسيحيين والاسلاين ال ين ح روا قناة السويسكك وفو الحرب 
 الاالاية االولو والثانية ككك 

 م ككك  6913ت كرت الشهداء الاصريين فو حرب 
 ...  6937ت كرت جنود الااارك فو مختلف الاصور وحتو وبطا  الابور فو 

 ت كرت االنبياء كك وورض ايناء كك 
 

 ح ظك هللا يامصر من ك  اؤ  
 والو اللقاء فو الادد القادم وووو
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 قلم وريشة : جون كرياقو ب
 

فلى االلتللكللاللا  مللا بللدوتلله فللى الللاللدد الللاللاضللى " بللاللنللوان: 
الحيرة عند  -فياا يبدو -الكوروناككوشكة الدبو "ككوقد تبين

الباض حو  ظهور ه ا الوباء وو الاا ق والاليعلج فلى تلللك 
ال ترة بال ات و  قب  وم  بداية الصوم اللالقلد  بل  ويلقلف 
حا   وفى تحد  واضح امام الاسيحين وهم يستادون ألقد  
ويام السنةككووليس ذلك تحد  مرير ومام الالؤملنليلنلل وللكلى 
يبادنا الشرير عن الص ة فى الكنا س وليس األمر قاصر فى 
دولة ب اتها ب  األمر ينطبق على ك  كنا س الاالم كك فلقلامل  
الكنسية وألحترام قوانين البلد باااراة التباعد االجلتلالاعلو 
طوعيا  وبك  شماعةووهو حرفيا  وواجٌب جلالاعلو  جسلديلا ، 
ذلك بأن يكون لدينا ال رصة للتصلرف  بلدافل  حلالايلة األكلثلر 
عُرضة  بيننا وفى عدم ونتشار الادو كك وهو ما تطلللب ويضلا 
الى وهاية الايلة وه ا رباا يييد من األلم عند الباضكلولكن 
نشكر هللا ان القنوات ال ضا ية الاسيحية وعلللى اللنل  وفلى 
جهودهم بارض القدااات ومتاباة يومية للكل  ويلام الصليلام 
وحتى القيامةكك وبرالم صاوبة ه ه ال تره التى يار بها الاالم 
والتى اي كرها التاريخ وقد لن تنسى لسنين طويلة كاا الشك 
ونه اي كرها ايضلا السلنلكلسلار بل  وكسلمل  للنجليلا ككوملن 
الا ح  حتى ملكة انملترا " لييابي " وضلطلرت ون تصلرح 
فى اع ن للشاب بقولها لن يغلبلنلا فليلرو  كلورونلاككوعليلد 
القيامة لن يلغىككو وما ر يس ومريكا "ترامب" يصرح بلانله 
لن يهيمنا ه ا الوباء ويطلب شابه بالص ةككنام ك  رؤوااء 

ب  وومام عدواليرمر ى ككل والك   -ومام وختبار صاب –الدو  
يحاو  التوص  ويتسابقون للوصو  لاص  لقاح، لوقف  ه ا 
الوباء الخطيرككوما فى المانب اآلخر من ه ا الاشهد اللالؤللم 
حيث يمده الباض بأن فرصة الاي  واللق الكنا س قلد تلدفل  
لشا  األارة للص ة المااعية فى الاناز  والطريق للللتلوبلة 
ووهى نهضة لروح التضامنو وذلك بالرجلو   للى هللا وحلده 
ال    شتاأ لقلوب الافلة حتى عن ذكرهككلعلى حليلن يلراهلا 
الباض اآلخر ون ازمة كورونا فتح  ضايرنا ايضا بين  للنلا 
البشر اوااية كان ااودا او ابيضا واص ر مسيحيلا مسلللالا 
او بهوديا او بدون ديانة وفقيرا او اللنليلا وبلغلللق اللكلنلايلس 

االنسان مل  االنسلان بل  ويلقلظلة   والاساجد والا هو وبقو 
الضاا ر فله ا فقد حان الوق  ان يكون التسامح بين الثقافات 
واالديان وان تق  الانصرية والحروب بين اللبلشلر كوحليلنلالا 
نلدعللو ال نللبلخلل  بللدعللواتلنللا ألجل  الليللرنللا وعللللى الللبلشللريللة 
جاااء كوكاا قد يراها وخرون فى وهايتها ألج  تحسين ومور 
النظافة ب  واألهتاام بنهضة اللقلطلا  الصلحلى علللى جلاليل  
الاستوياتككوم  ك  ذلك فأن فترة الصيام الاقلد  ووالبلو  
اآلالم لاخلصنا جالتنا نتخطى األلم والايلة األرضية من وج  
واتقبا  الرب ال   هيم وقهرالاوت بقيامته وبظلهلور نلوره 
الاقد  من قبره فى القد  ككفل  شلك وذن ونلتلصلاره علللى 
الاوت ياطينا الرجاء التام لهيياة الوباء والقوة على األلمككك 
وباألضافة كلان والبلو  اآلالم اللالقلدف  فلو زملن فليلرو  

، ال ي فيه نت كفر آالم اللالللك فلو طلريلقله 69-كورونا  كوفيد
للملمثةو بالتأكيد كان له مالنلى جلديلدا كلالا ون ملن اللُالثليلر 
كلة  ل نتباه ون فيرو  كورونا يكتسب اااه من َحللَلقلة ُمشلوف
من البروتينات على اطحه تُشبه التاجو ومن هنا وتى اللللقلب 
ج،ك وبطرأ عديدةو يُظهر فليلرو   "كورونا"  وتانو الُاتوَّ

جة التو نلالرفلهلا كلالصلحلة وحلالايلة    كورونا الرؤو  الُاتَوف
الن سو والطبك واهتاامنا الاالاو الُاستدام ل يرو  كورونا 

، يُوضفح ما نتطلف   ليه بلدافل  اللقلللق والسليلطلرة 69- كوفيد
والخو   وباللطلبل ككك  ذ نلحلن نلالللم ون يسلو  وضل  تلاجلا  
مختل ا و تاجا  يدعونا لنابد ليس بداف  القلق وو السيطلرةو بل  
بداف  الاحبة التو تطرح الخو  خارجا ك ذلك اللتلاج ال يُلقللفل  

كلورونلاو وللكلنله يُلخلبلرنلا   وبدا  من خطورة مرحلللة فليلرو  
بوضوح الى وين نُلقو باخاوفناو ومن وين نتاي و ووي تلاج 
وشواك ت كفلر بلالقلارنلة ملن تلاج الشلوك علللى رو  فلاديلنلا 
 ومخلصناكككوم  ك  حا  علينا بالقو  بأن مصيرها تنتهىكك 

                                                                                                                                                     
 شرت صاحايافاة  حقا اإلياان الاسيحى هو حااية للاؤمنين :

ى يويورك تايلزى تقريرا لي حافية فايافاياان لاد ماس باياروت، 
تقول فيه إ ه م  تفشد فيرو  كورو ا وتجثيرة عيى الحياة، بادا 

طاائارة   أن هناك حا ة لل اركة ال يد بكاميه، ف عد قسيال فاد 
ص يرة ومعه م خرته وطاا حاول لا اناان لايا ااركاه.. ويشايار 

ى، إلى أ ه قا ال صاعاو ة إلاى 01التقرير، الذي تر لته ىعربد
الطائرة، لجل  ندي عيى حا ز اللطار القل مجادي عاالوي، 
الذي ينتلد ليطائفة اللارو ية الكاثوليكية، إن كان لدياه كالااماة 

"اللالسليلح هلو حلالايلتلو ومعقم يد، فر  عاياياه الاقال قاائاال:   
وهكذا ي دو أن الدياس هاو الالا ادر األول لاياراحاة  وماقاوكك

بالنس ة للييارات النا  الذيس يحاولون التعامل م  وبا  لم ياجاد 
له العيلا  وال الر لا  وال العالم العيلا د إلى اآلن أي أ وباة، 

و فغن اللخلشليلة ملن اللعقلات، وقية توفر القيا ة  وم  قية توفر 
فيرو  كورونا جال  الاؤمنين فو ونحاء الااللم وكلثلر قلربلا 

كلا هذا يذكر اى أيااا ماا قارأتاه من الدين والطقو  الدينيةك

بالن يحة التى قدمخا القديل يوحنا بولكو فاد تاورياناو خاالل 
. فطيب هذا الاكااهاس اإلياطاالاد 1606تفشد وبا  الكوليرا عا  

زيلارة اللالرضلىو ارتلداء صلورة   الل يلن كللل لهلم مس الش اب 
الا راء مريم والصل ة بلانلتلظلامك وهلكل او للم يُصلب وحلدهلم 

يتشابخان،  وعيى الرغم مس أن الكوليرا والكورو ا ال  بالارضك
إال أن    يحته تُعد فعالة: الت را بتواض  وإيالاان والاتاوكال 

نام ان عالية األياان فى الاسيحية وعلنلد كل  عيى والدة  ..
والرب  فاساة فاى ماعاظام ماا  مؤمن ومر جوهر  ب  وواااى

عندما شل لى ذكر فى األ جيل عس معجزاته وعيى ل يل الل ال 
األعاى قا  له: ياانك ش اكو وعندم عاد السامر  لكى يشكر 
الرب فقا  له يسو   باانك خلصكو ب  اللالروة اللتلى للالسل  
هدب ثوبه  ذ  ياانها خلصها وايضا لقا د اللال لة الل   شل لى 

وهاو باخاذا  عبده فى بيته فقل كان إلياانه" قُْ  َكللملَالة فلقلل"
يشير بجنَّ يسوع هو  . ولخذا قال الرب عنه ليجالاوع والاذياس 
مس حوله:ى..لم أ د وال فى إلرائيل إبلا ا بلقدار هذأى، وايااا 

"ون كن  تسلتلطليل  لوالد الطفل به روح  جل إذ قال له يسوع 
ون تؤمن فك  شس مستطا  للاؤمن" فرد الرج  باكيا"وؤملن 

( كلا قال ل اطار  عانادماا 9:06ى)مرياايد فأعن عدم  ياانى
)متاى  يا قلي  اإلياان لااذا شكك ؟"خاا لسقوطه فى اللا ى 

"وعنا يارب لكى (...ولخذا أليل  دير بجن  قول و ر   16:31
يلليداد ويللاللانللا بللقلليللامللتللك وفللى الللللطللانللك علللللى الللاللوتككبلل  

 واألنتصارعلى ك  وباء او مرضكك
                                                                                                                                                              

الا اعاض قاد ياجاد أن   القيامة كان   نتصار لللنلور واللحليلاة :
الخوا فد حاالت اللارض والارعاب ماس األوباكاة أقاوى ماس 
الطلج ينة النفسية التد يوفرها اإليلان، فعيينا أال  نسى ويوضا  
فى األعت ار بجن اللحرك األلالاد لاجيالاان هاو الاخاوا ماس 

وله ا المدير هلنلا بلتل كلر قلو  اللوت..أو اللوت بوبا  قاتل. 
لَد  و بَْ  ألَْج م َمْمدم هللامو لمليَلتَلَالمَّ الرب: فه َا اْلَاَرُض لَْيَس لمْلَاْوتم

 " ( فخو الوحاياد الاذي ا اتا ار 6: 11)إ جيل يوحنا اْبُن هللام بمهم
عيد اللوت بقيامته، و ا  اللوت بقوته. وأعطا ا الوعد أيًااا 
بااالااقاايااامااةىفااقااد قااا  الاالااساايااح مااس األمااوات وصااار باااكااورة 
الراقديس.فإ ه إذ اللوت إ سان بإ سان أياا قيامة األماوات.أل اه 
كلا فى آ   يلوت الجلي  ،هكذا فى اللسيح لياحاياا الاجالايا ى)

( وأياا  فى قول فلا أحياة اآلن فاد الاجاساد، 03-10:02كو1
فإ لا أحياة فد اإليلان، إيلان بابس  ، الذي أح ند وأليم  فساه 

أل كم قد ُمتُّام وحايااتاكام ُمساتاتارة ما  »(، 02: 0)غل  «أل يد
بل    وله ا فأنه ياظم ونلتلصلارنلا( ...3: 3)كو  «اللسيح فد  

عن طريق يسو  الاسيح وبقيامتله  -و  كان الادو  –والغلبة 
     ..الانتصرة

                                                                               
والتى قاد   والنصرة قد تكون حو  الظرو  الادا ية ا  كان ،

تحيط بنا  خاصة فد  ل  إ تشار كل  أ واع الشُّارور والاحاروب 
واألوبكة القاتية، والجوع والفقر، ولاائار اال اتاخااكاات لاحاقاوق 

الاحايااة   اإل سان؟ هل أ رَك ال عض أن  عييخم أن يفخلوا ماعاناى 
و وهرها وقيلتخا، الَّتد ح يوا عييخا مس الخال ؟ وهل وعاى 
فد هذة األي ا  الخاطارة والالا اياري اة، عاياى أن  الاحايااة تُاقاا  

حلة  ولاكاس   واللح  ة، ال بجعالاال الشار  والساياطارة؟  بجعلال الرَّ
تيك الن رة ال تجتى أال عس طري  السيد الالاساياح الاذى أحا اناا 

وأعطا ا السيطان بجن  دو  الحيات والعقاارب..ىألن كال ماس 
(.ولنتارع مس قياوباناا أن 0:6يو  1ولد مس   ي يب العالمى) 

تكون قيامة اللسيح، لج سان اللؤمس، بجن يُدَحِرج الحاجار عاس 
باب قيوبنا، لكل  ما يُعي  لخالصنا.  َعَم، بإمكا ه َخايا  اإل ساان 

                                                                                                                             العتي  وِل ل اإل سان الجديد 
 ضادوالتى قد يلرجلوهلا اللبلالض   والنصرة والغلبة الاطلوبة

التجارب واألضطخا ات والايقات واللظالم اللتناوعاة والاتاى 
قد تجتى لنا فى هذا العالم الحاضر لوا  شدة وضي  وإضطخاا  
 وع وعرى وخطر لوبا  ياقاابال أوال    وفاى كال هاذا قاد 
ياانااتاا اارزن بااقااوة الاالااساايااح الااذى صاايااب ومااات وبااقاايااامااتااه 
اللنت رة ..ألن عيد الف ح هو عيد الع ور مس الاعا او ياة إلاى 
ية، مس اللوت إلى الحيااة، ماس الاظُّايالاة إلاى الانُّاور، ماس  الحر ِ
ة، مس الخطيكة إلى الن ِعالاة، ماس األ اا اي اة إلاى  الاُّعف إلى القو 

القيامة هو عيد إ ت ار ىالاحايااةى. ياقاو  الالاساياح   العطا . عيد 
الُلنتَِ ر عيى اللوت، اإل سان اللؤمس والُللاِر  إليلاا اه،إلاى 
، ال فد خدماة  ا اآلب السلاوي  ىحياة  ديدةى فد خدمة وت رُّ

اعاف   شَّريعة  قاتية واقاوال ال ر اا  فاياخاا وخااصاة ،أماا  الاُّ
ال شري  الُلستشري فد هذة األي ا  أو الخطيكة الاُلاَخاياِلانَاة عاياى 
عقل اإل سان وقي ه وإرا ته و واياة كلا  طيب مس   ان يا اعاد 

 عنا كل الشكوك واألتخامات ال اطية..   
                                                                                                

كاا اللنلصلرة واللغلللبلة ويضلا علللى اللالوت وو اللخلو  ملن 

(..ى الالاوت 10:06كو 1آخر عدو ي طل هو اللوتى)" الاوت

ال يكون فيلا بعد وال يكون حزن وال صرا  وال و   فىلا بعد 

الالؤملن يلدرك ونف (..  6:01ألن األمور األولى قد مات)رو 

الاسيح يَهمب "الحليلاة"و ألنفله هلو نل لسله اللحليلاة "ونلا هلو 

إال  بادى)ياو  الطَّريق والحقف والحياة ليس وََحٌد يأتو  للى اآلب

َملن آملن بلو وللو ملاَت   "ونا هو القيامة واللحليلاةك (.  6: 16

وهلكل ا فل لو اللوقل  الل ي ال يليا  (... 00:  11)ياوفسيحيا"

الوباء يير  الاوت فو جاي  ونحاء الااللمو وشلالر ون األملر 

متروك فى يد الرب واهب الحياة ب  واتخي  بأن يسو  يطلب 

منا وعن طريق مريم الامدليلة   واللتلى هلى او  ملن روت  

 خوتو ووخلبلريلهلم ونلك قلد   الرب عند قيامته، : "اذهبو  لى 

قابلتينول وخبريهم وننو ما زل  على قيد الحياةل وخبريهم ون 

قبري فارغل وخبري بأن شوك  الاوت قد تلحلطلال و للكلن ال 

اللقلتل ل   ييا  بغمكانها ون تؤذيو لكنلهلا للم تلالد قلادرة علللى 

وخبريهم  ن الخو  والكرب واليأ  والاوت قد تم االنتلصلار 

عليهم  لى األبدل وخلبلريلهلم ون اللحليلاة ال تليا  للهلا ملالنلىك 

فلهلكل ا اللقليلاملة   وخبريهم ون البشرية المديدة قد ولدت هلنلاكك

تمالنا نتخطو االلم والو  نلخلرج ملن عليللتلنلا كلالا خلرج 

الت مي  واو  تأتو لنا مريم الامدلية لتؤكد لنا قيامة السيد 

ك  نف  يلالان اللالؤملن     علللو اللالوتكك  الاسيح وكيف انتصلر 

الاسيحوف مرتكٌي على حدث القيامةو و نف  يلالانلا بلاطلٌ  للوال 

الللللقللللليللللاملللللةكك فللللل لللللى اللللللقلللليلللللامللللة نلللللحلللليلللللا حللللليلللللاة 

                                                               ال رحكك
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 عرض من : جون كرياقوس
 

الر يس اللبنانو يايي قداالة اللبلابلا 
 فو  نتقا  القس رويس األورشلياو
أرلل الرئيل الي نا د العلا  ماياشايال 

عااون باارقاايااة الااد قاادالااة الاا ااابااا 

تواضرو  ال ا د بااباا اإللاكانادرياة 

وبطريرك الكرازة اللرقسية، معزيا قادالاتاه فاد 

إ تقال القل رويل األورشييلد راعد الاكاناياساة 

الق طية األرثوذكسية فد ل ناان، مشايادا باالالازاياا 

وال فات التد كان يتلت  بخا األب الراحل ولعيه 

الد التقارب بيس الي نا ييس عيى اختالا طوائفاخام 

ومذاه خم كلا صدر عس النائب الساب   ا ايال  و 

فريخ الا اياان الاتاالاد فاقادت الاكاناياساة الاقا اطاياة 

األرثوذكسية القل رويل االورشييلد الذي كاان 

راعيا ألبنا  طائفته فاد لا اناان،كالاا كاان ياحالال 

هلو  هذا الوطس الذي أح ه حتى الرم  األخير.. 

لقد فقد ا فاد لا اناان وفاقادت الاكاناياساة الاقا اطاياة 

األرثوذكسية ر ال متواضعا وماحا اا وماتالاساكاا 

باإليلان اللسيحد،وعرا كياف ياجالا  الاقاياوب 

ويوحد الر ية  حو خدمة اإل سان والارب.. رحام 

  القل رويل االورشييلد و تقد  بالتعازي مس 

الكنيسة الق طية األرثوذكسية وعيى رألخا قادالاة 

ال ابا تواضرو ،وأبنا  رعيته فاد لا اناان عاياى 

  ر ا  القيامة

 
البابا تواضرو  : تهن ة الر يس السيسى تخرج 
من قلبه كك ووقو  للاكت بين بسبب كورونا: اللدا  

 وفض ككوه ه طبياة الحياة
وكللد قللدااللة الللبللابللا تللواضللرو  الللثللانللى بللابللا 
اإلاكندرية بطريرك الكرازة الارقسية ون تهنل لة 
الر يس عبد ال تاح السيسو للاسليلحليليلن بلاليلد 
اللقلليللامللة الللاللملليلد بللاللثل  اللاللادة وفللرح وقللا  
تواضرو  فو مداخلة هات ية على قناة  كسلتلرا 
نيوز ال ضا ية: "تهن ة الر يس السيسو تلخلرج 
من قلبه وكلاات برقيته طيبة وتحكو عن الروح 
المايلة التى تربطنا جاياا كاصريليلنو وبلرقليلة 
الر يس لم يوجهها لنا كأقباط داخ  مصر ب  لك  
الاصريينو وويضلا للكلافلة اللالصلريليلن األقلبلاط 
الاتواجدين بدو  وخري ووشار  لو ون حالة ملن 
اليأ  والخو  دا اا ما تصليلب الشلالوب وقل  
األمراض واألوب ةو وقا : "يمب ون ناو فو ظ  
االحت ا  بايد القيامة الاميد ون القيامة تساعدنلا 
علو االنتقا  من حالة الخو   لى حاللة اللحليلاة 
ألنه دا اا يوجد رجاء وهللا يالطليلنلا ومل  جلديلدا 
  لحياة وفض كك الدا وفض  ه ه هو طبياة الحياة

 
الر يس السيسو يلهلنلس وقلبلاط مصلر بلاللخلارج 

 باناابة عيد القيامة الاميد
هنأ الر يس عبد ال لتلاح السليلسلى وقلبلاط مصلر 
بالخارج باناابة عيد القيامة الاميد وجاء نلص 
برقية التهن ة التو باث بها الر يس  لى األقبلاطو 

عبر  -ونقلتها ا ارات وقنصليات مصر بالخارج 
: 61ملواقل  اللتلواصل  االجلتلالاعلو اللخلاليلس 

"اإلخوة واألخواتو وبناء مصر األقباط بالخارجو 
يسادنو ون وباث  ليكم بأصدأ التهانو اللقلللبليلة 

 باناابة االحت ا  بايد القيامة الاميد"ك
وتاب : "ودعو هللا تاالى ون يُلاليلد عللليلكلم هل ه 
الاناابة الطيبة وونتم تنااون بلالوفلور الصلحلة 
والساادةو وون يح ل  مصلر وشلالبلهلا اللالظليلم 
وجاي  شاوب اللالاللم ملن كل  ملكلروه والوء 
ووضا  الر يس: "وتانى لكم التوفليلق والسلداد 
ولاصرنا الحبيبة الاييد من الخير واللنلالاء مل  

 وطيب تانياتوو وك  عام وونتم بخير" 
عبد ال تاح السيسو كك ر يس جلالهلوريلة مصلر 

  الاربية
 

ألو  مرةكك البابا تواضرو  يصلو عيد القيلاملة 
 دون حضور قبطو

أعينت الكنيسة الق طية األرثاوذكساياة، أن  الا ااباا 
تواضرو  ال اا اد بااباا اإللاكانادرياة باطاريارك 
الكرازة اللرقسية، لي يد صيوات الالاناالا اات 
الكنسية التد تعيد بخا الكنيسة الفترة اللق اياة بادً ا 
مس  لعة ختا  ال و  وحتى عيد القياماة بالاقارة 
بدير األ  ا بيشوي بوا ي النطرون،  ون حااور 
شع د وأضافات الاكاناياساة فاد باياان عاناخاا، أن  
القنوات الفاائية الق طية تذي  ال يوات م اشرةً، 
وكذلك ال فاحاة الارلالاياة لايالاركاز اإلعاالماد 
ليكنيسة الق طية األرثوذكسية، عاياى ماوقا  فايال 

بوك و عاا الا ااباا، األقا ااط فاد كال ماكاان إلاى 
الحر  عيى اللشاركة فد هذة ال اياوات عا ار 
الشاشات، لتتجصل فيخم وحدا ية الاقاياب والاروح 
التد ليلح ة وأشارت الكنيسة إلاى أ  اخاا لاتاناشار 
ت اعا مواعيد ال يوات ع ر ال افاحاة الارلالاياة 

 ليلركز اإلعالمد والقنوات الق طية.
  

ولف جرعة ك ك بشلر  الاره علن  522تصني  
 ع ج كورونا فى مصرك

قال الدكتور عوض   ر، رئايال شاركاة الالاخاس 
إحدى شركات مجلوعة أكديلا الوطاناياة  -الط ية 

إن الشركة لتا ادأ إ اتااج  -التابعة لوزارة ال حة 
مستحار كاياوروكاياس فاولافاات، والاذي لاياتام 
التخدامه فد عالج فايارو  كاورو اا الالاساتاجاد 

وأضاا فاد ت ارياحاات صاحافاياة، (  19)كوفيد
اليو  األربعا ، أن اللخس الط ية لاتاناتاخاد خاالل 

ألاف  022شخر مايو اللق ال، ماس تاوفايار  احاو 
 رعة مس مستحار كيوروكويس فولافاات الاذي 
يستخد  لعالج اللالريا، عيى أن يعق خا  ارعاات 
إضافية كيلا كا ت هناك حا ة لذلك، خاصاة أ اه 
 أص ح العقار األقرب اعتلا ة رلليًا فد العالم  
وأشار إلى موافقة هيكة ال ذا  والدوا  األمريكاياة 

FDA  عيى التخدا  طوار  لعقاري الكيوروكيس
والخيدروكسى كيوركياس الاياذان يساتاخادماان فاد 
عالج اللرضاى الالا ااباياس بافايارو  كاورو اا 
اللستجد، قائاًل: يجب الوقوا إلى  اوار الادولاة 
فد  ائحاة فايارو  كاورو اا ماس خاالل تاوفايار 
األ وية ليسوق اللاحاياد خااصاة أن ال انااعاات 
الوطنية تتليز بجو ة عالاياة وكشاف عاس تاجماياس 
احتيا ات السوق الدوائد ماس األ وياة الاحاياوياة 
اللتعيقة باأل سولياس والا اناساياياس بااإلضاافاة إلاى 
األ وية الخاصة بفتاميس  ، الذي ياتالاياز باقادرتاه 
عيد رف  اللناعة وأكد أن  لي  الكليات الدوائية 
مس مستحار كيوروكويس فولفات ليتم تو يخخا 
إلى وزارة ال حة والسوق الالاحاياد لاتاوفايارهاا 
مشيرا إلى أن الدكتورة هالة زايد تقاو  بالاجاخاو  
 ك ير فد ميف عالج الل ابيس بفيرو  كورو ا.

كا ت وزارة ال حة األمريكية، أكدت فاد باياان  
لخا  خاية ماار  الالااضاد، أ اه يالاكاس وصاف 
عقارى الكيوروكاياس والاخايادروكساى كاياوركاياس 

، كعالج 19ليلراهقيس وال ال يس الل ابيس بكوفيد 
منالب، عندما ال تكون التجربة السريرية متااحاة 

 أو مجدية.
 

ر يس الوزراء يهنس األقباط بايد القيامة ويحل ر 
 من التمااات فى الاناابات الدينية

قد  الدكتور م طفاى مادباولاى رئايال الاوزرا  
التخنكة لالق اط بعيد القيامة اللجيد ، واياا لحيول 

وحذر مدبولى مس التجلعات  شخر رماان الكريم
فى اللنال ات الدينية والتى هى  ز  مس عاا ات 
وتقاليد الل رييس لوا  اللسيليس او اللسيحييس ، 
وطالب الجلي  بااللاتازا  باخاذة الافاتارة لاحا اار 
فيرو  كورو ا أعيس الدكتور م طفى مادباولاى 
رئيل الاوزرا  ماد حاظار حاركاة الالاواطاناياس، 
والتلرار حظر التجول للدة ألا اوعاياس آخارياس 

أبريل، مس الساعة ال امنة مسا  بدال مس  03حتى 
السابعة، وحتى السا لة صا ااحاا، ما  الاتالارار 
كافة اإل را ات التد اتخذتخا الحكومة مس قا قاال 
الدكتور م طفى مدبولى، فى اللؤتلر ال حافاى 
الذى عقادة الاياو  ، إن الاحاكاوماة الاتاعارضات 
ليناريوهات تحس ا لازياا ة اعاراض اإلصااباات 
بكورو ا، موضحا أن كل ال اوع ياتام اال اتالااع 
للتابعة االعدا  والتاقاديارات العادا  الالا ااباياس 
وحتى هذة اليحظة مقاربيس ليسيناارياوهاات الاتاد 
كا ت تتوقعخا الحكومةوأضاا ، أ اه كاان ماقادر 

إصااباة،  102-102إصابات هذا األل اوع ماس 
موضحا أ ه مس الالاتاوقا  زياا ة فاد اإلصااباات 
اليومية، ولكس الخوا كل الخوا هو قفاز الاعاد  

إصابة، ما يعنى  خولنا لسيناارياو مشااباه  322لـ
ليدول التد خر ات عاس الساياطارة واشاار ، إن 
الاتازا  الالاواطااس الالا ارى بااتاطا ايا  قاارارات 
الحكومة هو اللعياار الاخاا  لالاوا اخاة كاورو اا، 
موضحا أن بعض الدول بدأت معدالت اإلصااباة 
بخا فد اال خفاض وان، أن اللعيار األهم للوا خة 
كورو ا هو التزا  اللواطس بتط يا  كال قارارات 
الدولة، مؤكدا أن االلتخفاا وااللتخا ة باألرقاا  
 ليجعينا  كرر الكوارت التد توا خخا  ول ك ير

 

باد براءتهكك الكاردينا  بي : الظلللم الصلارم تلم 
 تداركه

قال الكار ينال بيل، أحد ك ار اللسؤوليس السابقيس 

فد الفاتيكان، فاد باياان إن قارار إباطاال إ ا اتاه 

بجرائم االعتدا   نسيا عيى أطافاال، إن ىالاظايام 

ال ار ى الذي تعرض له تم تداركه، وذلك باعاد 

قرار اللحكلة العييا األلترالية بت ارئاتاه وأضااا 

بيل فد بيان لولائل اإلعال : ىأ اا ال أضالار أي 

، وال أريد أن تزياد تا ارئاتاد  لو   ية تجاة متخلد 

مس األذى واللرارة التد يشعار باخاا الاكا ايارون، 

ومس اللؤكد أن هناك أذى ومرارة بلا فيه الكفاياة 

وقال بيل، الذي كان متلسكا  ائالاا با ارا تاه، إن 

محاكلته ليست التفتا  عيى الكنيسة الكاثولاياكاياة 

أو كيف تعاميت ليطات الكنيسة األلاتارالاياة ما  

مسجلة االعتدا  عيى األطفال وأضاا: ىاللاساجلاة 

تتعي  بلا إذا كنت قد ارتك ت هذة الجرائم الفظيعة 

  أ  ال

 

لظهور الا راء على قباب كنيلسلة  25ال كر  الـ
 الييتون

أبريل بحسب ىالسنكساار 0يحيد األق اط الخليل،
الكنسدى، ذكرى  خور السيدة العذرا  عيى ق اب 

.والسنكساارى 1966كنيسة العذرا  بالزيتون عا  
هااو كااتاااب يااحااوي لااياار الااقااديساايااس والشااخاادا  
وتذكارات األعيا ، وأيا  ال و ، مارتا اة حساب 
أيا  السنة، ويُاقارأ ماناه فاد ال اياوات الاياوماياة 
 06فحسب التقويم الق طد، يواف  اليو  الخليل، 

قا اطاد، ويادون  1836مس شخر برمخات لاعاا  
، 1966ىالسنكسارى، أ ه فد م ل هذا اليو  عاا  

 خرت السيدة العذرا  عيى ق اب كنيسة الاعاذرا  
. وحسب ما ذكر السنكساار، 1966بالزيتون عا  

فإن العذرا  مريم تجيت عيى ق اب كنيسة الزيتون 
، بعخد ال ابا كيرلل الساا  ، 1966أبريل  0فد 

وكان أول مس شاهدها هم علال فد مؤلسة  اقال 
 عا  بشارع طومان باي......

. 
البابا تواضرو  يوجه رالاللة هلاملة للللشلبلاب 

 القبطو فو جاي  ونحاء الاالم
أرلاال قاادالااة الاا ااابااا تااواضاارو  الاا ااا ااد بااابااا 
اإللكندرية وبطريرك الكرازة اللرقسية، رلاالاة 
مح ة لكل الش اب الق طد فد  لي  أ حا  الاعاالام 

 و ا    خا كاالتد :
بَّ "   ْ ! الَ تَْرَهْب َوالَ تَْرتَِعْب ألَنَّ الارَّ تََشدَّْ  َوتََشجَّ

 ( 9: 1إِلَخَك َمعََك َحْي َُلا تَْذَهُب.ى )يشوع 
 لال  ومح ه لجليعكم ..أبنائد االح ا 

أتلنى أن تاكاو اوا ب احاة  ايادة،  احاس   اياد 
ىارحلنا يا   ى مرات عديدة فد كناياساتاناا وفاد 
بيوتنا، خاصاة خاالل هاذا الاوقات ال اعاب ماس 

COVID-19.)  19فيرو  كورو ا ) 
كو وا أقويا  ولديكم ر ا  كا ايار فاد أ اه ياد   

 تتحكم فد كل شد  وان هذا هو زمس التوبة.
 غيروا قيوبكم  حو األمور السلاوية.

أصاياد ماس أ ااياكام  الايااعاا األلاار، والشا اااب، 
واألطافااال، واآلبااا  الاكااخانااة، واآلباا  األلااقاافااة 

 والشلامسة.
الرب يحفظكم وي ارككم  لاياعًاا ولاكام ماناى كال 

 اللح ه
 قداله ال ابا تواضرو  ال ا د

 
بابا ال اتيكان: نصلو ألج  الخلا ل ليلن ملن وبلاء 
كوروناكك اثبتوا فو اإلياان واااحوا لكلللالة هللا 

 ون تايد الحياة حيث ح  الاوت
 عا ال ابا فر سيل، باباا الافااتاياكاان، إلاى صاالة 
 لاعية كالً فد مكا ه أل ل أن يشد    الخائفياس 
مس وبا  كورو ا، قاائاالً: لانا اِل  ماعًاا ماس أ ال 
العديد مس األشخا  غير القا ريس عاياى الاقاياا  
باجي ااة ر  ة فاعاال وهام خاائاافاون مااس هااذا الااوبااا  
ليساعدهم الرب لكد ينخاوا ويتحركوا مس أ ال 
خير اللجتل  والجلاعة بجلرها مايفًا فد تدوينة 
ع ر حساباتاه باالاعارباياة، ى احاس عاائاياة بشاري اة 
واحدة.. لنوقف  لي  أشكال األعالاال الاعادائاي اة. 
ليجعينا االلاتازا  الالاشاتارك ضاد وباا  فايارو  
كورو ا  عترا باحاا اتاناا إلاى تاعازياز عاالقاات 
أخوي ة وأختتم بقوله، تحي وا باإليلان، ولط ال كاا  

 اث توا فد 
اإليلان، حتى وإن بادا أن الالاوت قاد ا اتا ار؛ 
واللحوا لكيلة   أن تاعاياد الاحايااة حايا  حال  

 اللوت
 

ا ملا يلرال   نل ارات  البابا تواضرو  هللا كلثليلر 
لا ذراعليله ملالللن لا  لإلنسان لكو يتوب وهو فلاتلح 

 الحب لك  البشر 
قال ال ابا تواضرو ،   يد مس األ  ية و اقاول 
ى ال يشا  موت الخاطئ م ايالاا يار ا  وياحايااى، 
ومعا يخا تدخل إلى أعلاقنا وتدفعناا إلاى الاتاوباة، 
فاهلل خي  اإل سان ومتحه  علة ك يرة وهد  اعالاة 
الحياة، وهد أغيى عطية مس   لج سان، ولذلاك 
 عت ر أن ال تحار خطية واعتدا  عيى النعلة التد 
منحخا   لج سان، فاهلل هو الذي أعاطاى الاحايااة 
والعلر وهو صاحب إ خا ها. وأضاا فد كيلتاه 
اليومية الاتاد ياتام با اخاا عا ار صافاحاة الالاركاز 

اإلعالمد ليكنيسة الق طية، الكتاب اللقد  يخ ر ا 
أن   يريد أن  لي  النا  يخي ون وإلى معرفة 
الح  يق يون، وهذا ما  راة فد مشاخاد ال اياياب، 
حي  السيد اللسيح فاتاًحاا ذراعاياه وكاج اه ياقاول 
لي شر أ ه يرحب بكل إ سان. مستطر ًا،  حس عيى 
اللستوى اإل سا د  عية هذة الافاكارة ماس خاالل 
فتح ذراعينا ألبنائنا واحتاا خم وهو أك ر تعا ايار 
عس ح نا لخم، وأ خم قري يس إلى قي نا والقاياب هاو 
من   الحياة. وتاابا ، الاتاوباة هاد فارح لاج ساان 
وفرح ليسلا  كلا أخ ر ا الكتاب اللقد ، والتوبة 
تنقل اإل سان مس عل  الخطية إلى عالا  الاقارب 
مس   والشعور باألمان والاحاب والاراحاة، و  

 ك يًرا ما يرلل إ ذارات لج سان لكد يتوب.
. 
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 الخروج من الاني  بأاتراليا

قررت حكومة والية  يو لاوت وييز باجلاتارالاياا، 
ماار ، تشااديااد اإل اارا ات  32أمال االثااناايااس 

ال ارمة للن  ا تشار فيرو  كاورو اا؛ لاتاشالال 
ألاف  11فرض عقوبة السجس للدة لتة أشخر أو 

 والر غرامة أو العقوبتيس معا عيى كال شاخاص 
ي ا ر منزله مس  ون عذر منطقد، أما الشركاات 

الاف  والر  00واللؤلسات فت ل ال رامة إلى 
حال مخالفة القوا اياس ولاوا تاواصال الشارطاة 
االلترالية مراق ة تنفيذ قرارات كل مس الحاكاوماة 
الفيدرالية واللحيية باإغاالق أغاياب الالاؤلاساات 
وعد  التاجالا  فاد األمااكاس الاعااماة ألكا ار ماس 
شخ ييس اثنيس فقاط وتاحاريار غاراماات فاورياة 
ليلخالفيس تجتد هذة القارارات بالاا ياتالااشاى ما  
قرار ال حة العامة وقرارات اال تلاع الاوطاناد 
لاايااساايااد لااكااوت مااوريسااون رئااياال الااوزرا  
األلااتاارالااد ماا  رو لااا  حااكااومااات الااواليااات 
االلترالية فد عطية  خاية األل وع، والذي يلاناح 
الشرطة صالحيات والعة لاتاطا ايا  اإل ارا ات 
اللفروضة التد تخدا الحتوا  تفشد الاوباا  فاد 
الوالية وأص ح مس غير القا و د م ا رة اللناازل 
إال فد بعض الحاالت منخا التسوق   الذهاب إلاى 
اللدرلة   العلل فد حال عد  إمكا ية أ ا  العلل 
مس اللنزل   ملارلة الرياضة أو القياا  بارعااياة 
شخص آخر   أماا الالارضاى عاياياخام االت اال 
 بالدكتور اللعالخ وزيارة العيا ة إذا لز  األمر.

دوللة  525انتشر ال يرو  حتلى اآلن فلو وقد
ومنطقة حو  الاالمو ورالم ون الصين هو بلؤرة 
ت شو الارض ولكنها ايطرت بشك  فاا  علللى 
انتشارهو ولم تاد لديها وي  صابات ت كرو كاا ون 

بليلنلالا  ...  صابة 7724الوفيات لم تتخل حاجي 
ولللف  صللابللةو  622فلو دو  مللثل :  يللطللاللليلا  

ولللف  صلابللةو  92وفلاة،و  البلانليللا   65454
 644272وفاة،و والواليات الاتحدة    4591

وفاة،و يتم يلومليلا تسلمليل   7449ولف  صابةو 
آال  اإلصابات وم ات الوفياتو  لى جانب م لات 
اآلال  فو بلاقلو اللدو ك وقلد تلالدت اإلصلابلات 

ولف  631ولف  صابةو وتم ش اء  444حاجي الـ 
 45شخص من الارضو واقترب  الوفيلات ملن 

ولللف وفللاةو وفللقللا لللاللوقلل  "ورلللد ووملليللتللر" 
الاتخصص فو  حصا يات  صابة ال يرو  حو  

 .الاالم
 

األنبا رفا ي : صلوا بالبليلوت كلالا ل ت واللتل لوا 
 حو  الكتاب الاقد  

قال األ  ا رفائيل ألقف عا  كنائل ولط القاهرة، 

عندما يكتب أحد اآلباا ، أو أحاد الاخادا ، كايالاة 

لتعزية الشعب، فد  را قالد  دًا، وهو إغالق 

ال  -باكال تاجكاياد  -الكنائل أما  اللؤمنيس؛ فإ اه 

يق د التقييل مس قيلة الكنيسة ك يت  ، ومساكاس 

موض  راحته، وال يق اد أيًااا تاكاريال فاكارة 

االلت نا  عس الييتور يا، كشركة صالة ياجاتالا  

فيخا اللؤمنون حول اللسيح، بقيا ة االكايايارو ، 

وال يلكس مساواة أي مالاارلاة روحاياة، باقايالاة 

االفخارلاتاياا، والشاركاة فاد  ساد الارب و ماه 

االقدليس، وكذلك أيًاا، ا تلاعنا فد الكنيسة، ال 

يقيل مس قيلة وأهلية اللخدع. وتاب  فاد تادوياناة 

ع ر حساب كنائل ولط القاهرة بالفيس وك، لكاس 

ما  لر به اآلن هو  را التا اناائاد،   اياد أن 

ينتخد لريعًا، و عو  لحاس كاناياساتاناا الا االاياة، 

و تلت  بلسيحنا القدو . مخاتاتاًلاا، لاكاس، لاحاياس 

السلاح بافاتاح الاكاناائال،  عاو اا  اتاذوق  الاال 

اللخادع، وال االة الاعاائاياياة، وااللاتافااا حاول 

 الكتاب اللقد  فد ال يت.
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ر يس الوزراء األاتراللو يلهلنلس األالتلرالليلون 

 بايد القيامة ويطالبهم بالبقاء بانازلهم 
أبريل السيد لكاوت  9هنج مسا  الخليل اللواف  

موريسون رئيل الوزرا  األلترالد األلتراليون 
بجعيا  القيامة فد الوقت الذى تحارب فيه ألتراليا 
م   ول العالم فايارو  كاورو اا الالادمار   وقاد 
طاالاب ماوريساون الشاعاب األلاتارالااد باالا اقااا  
بالانااازلاخاام وعاد  السافاار الااى أي مااكاان وماناا  
التجلعات العائيية خالل عطية  خاية األل وع التد 
ت دأ مس منت ف لياياة غاد الاجالاعاة وحاتاى ياو  

أبريل.      وذلك الن االحاتافاال هاذا  13األثنيس 
العا  بجعيا  القيامة فد  ل هذة الظروا مختياف 
عس أي عا  حتى يتم الحفاا  عاياى الاتاقاد  الاذى 
تحق  فد موا خة فايارو  كاورو اا عاياى مادار 
األلابي  اللاضية .   وفى السياق  فسه ا اتاشارت 
كلائس وعناصر الشرطة عيى الطرق الارئاياساياة 
ومتابعة السيارات وعلل اخت ارات التنفال عاياى 
السائقيس ليكشف عس  س ه الكحول بالد    ألا ااب 
الخروج   مرا اعاه رخاص الاقاياا ة والساياارة   
وتحرير غرامات ليلخالفيس خاصة الاذياس خاارج 

 حدو  مناط  لكنخم
 

ال كر  الثالثة للتل لمليلر 
كلنليللسلة طلنللطلاكك كليللف 
احللتلل للللل  الللكللنلليللسللة 

  72بالشهداء الـ 
الذكرى ال الا اة لشاخادا  

كاتدرائية مار ر ل بطنطا، والذيس قتياوا عاياى 
يد إرهابييس قاموا بتفجير الكنيسة وقت االحاتافاال 
بجحد الشعا يس آ ذاك..  ور  بالسطور اللق ية أبرز 
مالمح هذا الحا ت وكيف احتفيت باه إيا ااراشاياة 
 32طنطا هذا العا .   الذكرى ال ال ة اللاتاشاخاا  

آخريس يواف  الاياو   80شخص بالكنيسة وإصابة 
الذكرى ال الا اة لاحاا ت تافاجايار  0202أبريل  9

مطرا ية طنطا ىكنيسة الشخدا ى فى أحد الشعا يس 
شخيدًا مس أبنا  الاكاناياساة  32والذي راح ضحيته 

آخريس، إثر قيا  إرهابد بتفجير  80وإصابة  حو 
 فسه فد قدا  أحد الشعا يس.   تفجيريس أحادهالاا 
بطنطا واآلخر باإللكندرية وفد هاذا الاياو  وقا  
تفجيريس، أحدهلا  اخال ماطارا اياة ماار ار ال 
بطنطا بلحافظة ال ربية وهد أك ر كنيسة بالادلاتاا 
وذلك فد التاالاعاة وخالاساة  قاائا  عاس طاريا  
ا تحاري  خل الكناياساة حاتاى وصال لايا افاوا 

شاخاً اا وي اياب  32األولى وفجر  فسه ولقط 
آخريس، وتفجايار آخار باكاناياساة ماارمارقال  80

 قاياقاة، ماس  60باإللكندرية فد الحا ية عشار و
خالل ا تحاري فجر  فسه أماا  باواباة الاكاناياساة، 

ألاافاار عااس الااتااشااخااا  أقاا اااط ور ااال شاارطااة.     
ترميم اللطرا ية عقب التافاجايار وتاولات الاخاياكاة 
الخندلية ليقوات اللسيحة تارمايام الاكاناياساة باعاد 
التفجير، وتم علل مزار لشخدا  التفاجايار، حاوى 
مالبسخم وصوًرا لخم وليرة حياتخم.   فييم ىالختم 

أعينت  0216الخاملى لتوثي  الحا ت وفد عا  
مطرا ية طنطا، عس إ تاج فيايام باعاناوان ىالاخاتام 
الخاملى يوث  أحدات تفجير كنيسة ماار ار ال 
بطنطا، وكذلك ليرة الشخدا  والل ابيس فد هاذا 

 الحا ت اإلرهابد
 

الصين تحظر وك  القطل واللكل ب بلالد انلتلشلار 
 وباء كورونا عالايا

تتخذ ال يس كاافاة الاتادابايار الاالزماة لالاوا اخاة 
فيرو  كورو ا، ومس اللعروا أن بكياس تسالاح 
بتناول لحو  العديد مس الحيوا ات إال أن السيطات 
ال ينية بدأت فى رف  بعض هذة الحيوا اات ماس 
القائلة الرللية ليحيوا ات القابية لألكل والت نات 
السيطات ال ينية القطط والكالب التاى تساتاخاد  
أقيية مس ال ينييس لحومخا، لايالارة األولاى، ماس 
قائلة رللية ليحيوا ات الاقااباياة لاألكال، حسا الاا 
ذكرت ش كة لكاى  يوز اإلخ اريةوبحساب باياان 
 شرته وزارة الزراعة والشؤون الريفاياة تاالاس 
النص الذى ليخا  ليتاداول حاتاى الا ااماس ماس 
مايو، وهو يحد  قائلة بالاحاياوا اات الاتاى يالاكاس 
تربيتخا مس أ ل لاحاوماخاا وفاروهاا، أو لا ااياات 
ط ية، وال تام القائلة الجديدة الكاالب والاخاررة 

وفى وقت لاب  كشفت  رالة صينية أن   ىالقطط
حوالى ثي  اللرضى الذيس تاعاافاوا ماس فايارو  
كورو ا كو ت أ سامخم مستويات منخفاااة  اداً 
مس األ سا  اللاا ة بعد التعافى، ملا يعند أ خام 
يلكس أن ي ابوا بالفيرو  مرة أخارى، كالاا لام 
يتم الكشف عس األ سا  اللاا ة عاياى اإلطاالق 

أشخا  ملس أ اريات عاياياخام الادرالاة  12فد 

ووفقاً للا ذكرة موق   ريدة  ييد ميل، فقد و دت 
 022الدرالة التد أ ريت عياى ماا ياقارب ماس 

% مس اللرضى الذيس تم شفا هم  32مريض أن 
لديخم مستاوياات ماناخافاااة بشاكال مادهاة ماس 
األ سا  اللاا ة وأوضحت أ ه لام ياتام الاعا اور 
عيى بروتينات أو أ سا  ماا ة لفيرو  كورو ا 

مرضى ث تت إصابتخم بفيرو   12بجى  س ة فد 
كورو ا مس ق ل، وحذر الا ااحا اون ماس أ اخام قاد 

 يكو ون عرضة لخطر اإلصابة مرة أخرى.
    

دوالر  6222ااتقالة وزير واترالى باد تغرياه 
  لاخال ته قانون الحظر
أبريل السيد  ون هارويس  12قا  الجلعة اللواف  

وزير الفنون بحاكاوماة والياة  اياو لااوت وياياز 
بجلتراليا بتقديم ألتقالته لرئيسة الحكومة  ال يل 
بيريجيكييان عيى أثر اال تقا ات التى و خت الياه 
بعد ان قا  بخرق ومخالفة قوا يس ال حة الاعااماة 
للن  أ تشار فيرو  كاورو اا وذلاك باعاد ذهااباه 
خارج مدينة ليد ى لقاا  أ ازتاه عاياى الارغام 
مس تحذيرات الاحاكاوماة الافايادرالاياة وحاكاوماات 
الواليات األلترالية مس لفر اللواطنيس بعيداً عس 
ماحاال إقاامااتااخام خاااصااة الااذيااس يااتااو اخااون الااى 
الل ايف خالل ا ازة االحتفال بعيد القياماة وقاد 
قامت السيطات األلترالية بت ريم هاروياس ما اياغ 

 والر ط قاً ليقا ون . وقاد قادمات السايادة  1222
بيريجيكييان االعتذار ليشعب األلترالى عاياى ماا 
بدر مس احد وزرا ها   فيلا عا ار  اائا اخاا الساياد 
 ون باريالرو عس غا ه ماس ت ارا الاوزيار 
وأضاا ان السالة ليسوا معفييس مس تيك القواعد 

 والقوا يس فال احد فوق القا ون
 

القاص مكاري يونان: نا  كتير تاب  ورجلال  
 لربنا بسبب كورونا وق   الكنايس

قاال الاقالاص ماكااري ياو اان، كااهاس الاكاناياساة 
اللرقسية الك رى، إن للاعاتام صاوتاه ال تاقاساوا 
قيوبكم، و دا  اللسيح لكل شاخاص حاتاى يافاارق 
الحياة، طول ما أ ت عيى األرض ال اب مافاتاوح 
أمامك، وال يا ايا  الا ااب أماا  إ ساان طاول ماا 
اإل سان مو و  عيى األرض وتاب ،   قد يسلح 
ب عض الشرور واأللم واللارض، وذلاك لاياتاوباة 
وال ركة، بس ب كورو ا  ا  كتير ر عات لارباناا 
و ا  كتير تخيت عاس شارور كاا ات باتاعالاياخاا، 
و ا  كتير تابت، و قول كورو ا لي ركة حتى لاو 
اتقفيت الكنايل وقال أحدهم فد رلالة: أ اا كانات 
بعيد عس ربنا ومة بفكر غير فد أحاال  الاد اياا، 
و لوقتد أشكر ربنا را اعات  افاساد وحساابااتاد 
وقربت مس ربنا وعرفته، وعي  كاهاس الاكاناياساة 
اللرقسية الك رى: هذا الشخص وك يارون ما اياوا 
عا وا لربنا بس ب كورو ا، وكالاال قاال الاكاتااب 
اللقد  ىكل األشيا  تاعالال ماعًاا لاياخايار لاياذياس 

 يح ون  ى..
 

التاليم الاالو: بدونا ااتلخلدام اللالقلار الليلابلانلو 
 لا ج كوروناككوالنتا ج مبشرة

قال الدكتور حسا  عا ادالا افاار، أماياس الالاجايال 
األعيى ليلستشفيات الجامعية: إ ه بالرغم ماس أن 
هناك حالة مس التجهب فد العالم كيه ماس ا اتايااح 

ى بشكل لاريا  وهاذا 19-فيرو  كورو ا ىكوفيد
باعتراا مس منظلاة ال احاة الاعاالالاياة، إال أن 
هناك الك ير مس  خو  الدولة الل رية لياتا ادي 

وتاب  الدكتور حساا  عا ادالا افاار،   لخذا الفيرو 
خالل مداخية هاتفية فد بر امخ ىص اح الخير ياا 
م رى، الذي يذاع عيى التيفزيون الل اري، أن 
الدولة لم تركز  خو ها فد الفترة السااباقاة عاياى 
ال ح  العيلد، وا لا كان هناك  خو  م ذولة فاد 
هذا اللجال مس ق ل وزارة التعييم العالد وال حا  
العيلد، وان هناك لجان عيلية بارئاالاة الاوزيار 
شخ يًا لعالال أباحاات عاياى الافايارو  وطارق 

وأضاااا أماايااس الاالااجااياال االعاايااى   عااال ااه
ليلستشفيات الجامعية، أن هناك تواصل  ائم باياس 
الدول وبعاخا ال عض وآخر ما تاوصاياوا إلاياه، 
ومنذ أك ر مس شخر كان هناك  تائاخ ما اشارة فاد 
اليابان الحد العقاقير اللستخدمة لاعاالج م ااباد 
فيرو  كورو اوأوضح أن الارئايال عا ادالافاتااح 
السيسد، كيف الوزارة بإحاار عيناات ماس هاذا 
العقار الى م ر، لاياتام تاجارباتاه و رالاة مادى 
إمكا ية  جاحه، والعقار هو ىفافد برافيرى، وهاو 
يستخد  فد عالج أ واع أخرى مس الافايارولاات، 
واث ت  جاحه م  الكورو ا كعالج وأشار إلاى أن 
هناك  تائخ م شرة عياى م ااباد الاكاورو اا فاد 
م ر بالتخدا  هذا العقار، وهانااك تاناسايا  ما  
احدى شركات اال وية الوطنية لاياحا اول عاياى 

  ة الخا  وت نيعخا فد م ر.االل
 
  

 
ااتراليا: دواء مضاد للط يليات قادر على ع ج 

 ااعةكك   44فيرو  كورونا فو 
ولط محاولة الاعاالام إلياجاا  عاالج ماحاتالال لـ 
فيرو  كورو ا الجديد، و دت  رالة ألاتارالاياة 
أن عقاًرا ماا ًا ليطفييد، كان يستخاد  لااباقًاا ، 

، فد بيكاة   COVID-19إيفرمكتيس، قتل فيرو  
لاعة، وقد ث ت أيًااا  66مخت رية ، فد غاون 

أن الدوا  اللعتلد مس قِ ل إ ارة األغذية والعقاقير 
 )FDA)  فعال فد اللخت ر م  أ اواع أخارى ماس

الفيرولات م ل فيرو   قص اللنااعاة الا اشارياة 
وحلى الانك واإل فيو زا وفايارو  زياكااأ اخار 
ال ح  الذي أ رتاه  ااماعاة ماو ااش أن  ارعاة 
واحدة مس الدوا  يلكس أن تاوقاف الافايارو  ماس 
النلو فد زراعة الخاليا، وتم القاا  عيى  لايا  
اللوا  الوراثية لـ فيارو  كاورو اا فاد غااون 
يوميس، وقالت الدكتورة كاييد وا ستاا، رئياساة 
الدرالة فد ال احا ، ىو اد اا أ اه حاتاى  ارعاة 
واحدة يلكس أن تزيل بشكل ألالد كل الاحالاض 

لاعاة وأ اه  66النووي الري د الفيرولد بلقدار 
لاعة كان هناك ا خفاض ك ايار فاد  06حتى فد 

ذلك وأضاا الدكتور وا ستاا أن االخاتا اارات 
أ ريت فد اللخت ر وأن التجارب عيى الا اشار ال 
تزال بحا ة إلى إ ارا . ىالاخاطاوة الاتاالاياة هاد 
ماعاارفااة مااا إذا كاا اات الااجاارعااة الاتااد ياالااكاانااك 

بدأ الدكاتاور  .. التخدامخا عند ال شر لتكون فعالة
وا ستاا و يفيد  ا ز مس معخد اكتشااا الاطاب 
الحيوي فد مو اش العلل عيى تجثير اإليفرمكتياس 
عيى فيرو  كورو ا منذ بداية الوبا ، يعاتالاد ماا 

 COVID-19إذا كان يلكس التخدامه فد تفشد 
أ  ال عيى  جاح اخت ار ما ق ل السريرية واللازياد 

 مس التجارب
 

ظاهرة مرعبةكك اقوط الطيور من السااء موتى 
 على ورض واتراليا

فد  اهرة غري ة ومشخد مجلاوي تتساقط الطيور 
مس السلا  عيى األرض وهد تتجلم وت ر  ماس 
األلم حتى اللوت وامتألت أفواهخا بالدما  وحول 
الرق ة وكج خا قد  ُاحارت بساكاياس، حاتاى تافاارق 
 62الحياة عيى أرض ألتراليا  ف  ما ي ل إلاى 

طائًرا فد حالة تسلم مشت ه به بعد ىالساقاوط ماس 
السلا ى الل طاة بالد ، حايا  تام الاعا اور عاياى 

 الطيور ومعظلخا مس ب  ا  كوروال 
اللحلية فد  نوب ألتراليا عانادماا لاقاطات ماس 
األشجار ومس السلا ، بحسب ما  شرت صحايافاة 
ى ييد ميرورى ال ريطا ية.وتم  قيخا إلى اثنيس ماس 

طاائاًرا تام  62األط ا  الا اياطارياياس ولاكاس ماس 
وقالت ىلارة كينخى ماؤل اساة كاالا ار اكتشافخا ..

لطيور اإل قاذ، إن مشاخاد الاطاياور ماياقااة عاياى 
األرض كان أقرب لفييم رعب، موضحة ىلم تكس 
الطيور قا رة عيى الطيران، وكا ت مستيقاة عيى 
األرض، وهد تنتحب مس األلم، وبعض الاطاياور 

بالاناطاقاة  One Tree Hillي تنزا ماس فالاخاا
فاد حاالاة غايار  0، بينلاا  ال 06أ ياليد  فقت 

ر حت ىكاياناخى أن هاذة  مستقرة حتى ماتا أيًاا
الظاهرة تعو  إلى التسلم، فتقول ىهذا  عينا  فكر 
عيى الفور فد التسلم ، الذي رأيانااة ماس قا الى، 
وتعتقد أن  وع السم اللستخاد  تسا اب فاد ماوت 
بطد  مروع أبقى الاطاياور فاد حاالاة ماس األلام 

 .أللابي 
 

كنيسة القيامة مغلقة فو عيد ال لصلح ألو  ملرة 
 من  قرن

أغيقت كنيسة القيامة أبوابخا ألول مرة ماناذ ماائاة 
عاا  بسا اب فايارو  كاورو اا، ولام ياتا ا  أمااا  
اللسيحييس اللحتفييس بعيد الف اح لاوى ماتااباعاة 
القد ا  ع ر شاشات التيفزيون ومواق  الاتاواصال 
اال تلاعد فد أ وا  مس الحزن والترقب لايالارة 
األولى منذ  حو مائة عاا ، لاس تساتاقا ال كاناياساة 
القيامة التد أغيقت أبوابخا بس ب فيرو  كورو اا 
اللستجد، الحجاج اللسيحيياس الالاحاتافاياياس باعاياد 
الف اح فاد األراضاد الالاقادلاة حايا  تاحااول 
العائالت التعاية م  األمر واالحتفال فد منازلخا 
وف  اإلمكا يات. وياحااار هاذا الاعاا  لاتاة ماس 
ر ال الديس فقط القدا  الذي يتابعه اآلالا عا ار 
شاشات التيفزيون ومواق  التواصال اال اتالااعاد 
وتحتفل الطوائف اللسيحياة الاتاد تاتا ا  الاتاقاويام 
ال ربد مس الكاثوليك وال روتستا ت بعيد الفا اح 

(، 0202أباريال  10أو عيد القيامة يو  األحاد )
 19بينلا يحتفل اللسيحيون األرثوذكل بالعيد فد 

مس الشخر الجاري وأغياقات الساياطاات األمااكاس 
الدينية أما  الزوار، ومس بينخا كنيسة القيامة التد 
يعتقد اللسيحيون أن يسوع اللسيح  فس فيخاا باعاد 

ماياال ياة،  33أو  32أن صي ه الرومان فد العا  
وهم يتوافدون عييخا بعشرات اآلالا خالل العياد 

ويؤكد اللؤر  الفيسطيند  و د من ور، أن هذة 
هد اللرة األولى التد ت ي  فيخا كناياساة الاقايااماة 
خالل عيد الف ح فد اللاائاة لاناة األخايارةوهاذا 
العا ، يحار لتة مس ر ال الديس فاقاط الاقادا  
الذي يترأله اللدبر الرلولد ل طريركياة الاقاد  
لالتيس اللطران بياياربااتاياساتاا باياتاساابااال،  اخال 

شخص حاروة العا   1022الكنيسة، مقابل  حو 
اللاضد، كلا صرح أميس لر ال طريركاياة األب 

ولاتا ا    إبراهيم شومياد لاوكاالاة فارا ال بار 
الكنيسة القدا  لرعاياها عا ار شااشاات الاتايافازة 
وولائل التواصل اال تلاعد، كلا فاعايات األحاد 
اللاضد خالل قادا  أحاد الشاعاا اياس الاذي بُا  

ألف شخاص  62بالي ة العربية وحارة أك ر مس 
حول العالم معظلخم مس منطقة الشارق األولاط، 
ت عا لشوميد ويقول شوميد ىحاولنا التاكاياف ما  
الوض  وتنظيم احتفااالت ماركازياة  ا ا اخاا عا ار 
ً  اخال الالاناازلى.  الشاشات و خي   واً إياجااباياا
ويايف ىبالرغم مس كل الاطااقاة السايا اياة الاتاد 

  حولنا، ال بد وأن  يتلل شيكاً مس اإليجابية
 

البابا تواضرو  بقدا  وحلد السلالف:اللتليملوا 
 بغجراءات الوقاية كى يار الوباء بس م

  ااح قاادالااة الاا ااابااا تااواضاارو  الاا ااا ااد بااابااا 
اإللكندرية  لوع األق ااط بالاراعااة اإل ارا ات 
الوقائية كد يلر هذا الوبا  بسال  و عو  لحايااتاناا 
الط يعية مايفًا: فاللسيح يجتد إليك اليو  فد قي ك 
ولكد تستعد اللتق اال الالاساياح فاد باياتاك عاة 
بال اسااطاة والاناقااوة والاتاسا اياح واعاتا ار الا ااباا 
تواضرو  فد عظة قدا  أحد الساعاف أن هاذا 
اليو  تلم   ؤات العخد القديم، وهو حادت ماياكاد 
وقد  س اليخو  إن هذا الليك  ا  ليخيا اخام ماس 
حكم الرومان وأرا  اليخو  التخيص مس هذا الحكم 
أما اللسيح فجا  لكد يليك عيى القيوب وأضااا 
ال ابا: التق ال اللسياح فاد أورشايايام كاان حادثاا 
شع يا فااللتق ال كان فارياد فاد شاكاياه وصافااتاه 
وتفاصييه وقد كاان ماس الاخاياياقاة كاياخاا  ا ااتاات 
وحيوا ات وإ سان ، فافاد الانا ااتاات الاتاخادماوا 
أغ اان الازياتاون ولاعاف الاناخاايال وقاد كاا ااوا 
يستق يون الليوك باالساياوا أل اخام ماياوك عاياى 
األرض أما السعف تع ير عس النقاوة وأشاار إلاى 
أن السعف مس الن اتات الطرية ويلكاس تشاكاياياخاا 
وهو   ات عالد وينلو ألعيى ما ال الالاؤماس فاد 
حياته الروحية كذلك فإن اللسيح التخد  الاحالاار 
وليل الفر  الذي كان يرك اه الا ازاة والالاياوك 
األرضييس وقال ال ابا: ال تعة بقيب أعلى فاتجاه 
هلل كد يرف  عنك لوا  الاخاطاياة وهانااك الاقاياب 
اللكتفد بال حياة روحية تا اذياة باالاتالارار أحاد 
الشعا يس أو عيد الشعنينة وهو األحد الساابا  ماس 
ال و  الك ير واألخير قا ال عاياد الافا اح )عاياد 
القيامة( ويسلى األل وع الذي يا ادأ باه باجلا اوع 
اآلال ، وهو يو  ذكرى  خول يسوع إلاى مادياناة 
القد  )أورشييم(، ويسل ى هذا اليو  أيًااا باجحاد 
السعف أو الزيتو ة ألن أهالد اللديناة الاتاقا اياوة 
بالسعف والزيتون اللزي س فارشيس ثيابخم ولاعاف 
النخيال وأغ اان الازياتاون أمااماه، لاذلاك ياعاا  
التخدا  الساعاف والازياناة فاد أغاياب الاكاناائال 
لالحتفال بخذا اليو . ويرمز لاعاف الاناخايال إلاى 
الن ر، أي أ خم التق يوا يسوع منتا اًرا ُماحاق اقاا 
  ؤ ة زكريا ب فته اللسيح، إال أن األق اط لوا 
يقاون هذا اليو  باللنازل عيى غير العا ة بس ب 
غي  الكنائل بايانالاا ت اياى الاكاناائال قادالاات 

 أو اليس بعد  قييل مس الكخنة
 

كيلة شعا يس تجتد مس الكيلة الع را ية ىهو شيعاه 
 انى والتد تعنى ياا رب خاياص. وماناخاا تشاتا  
الكيلة اليو اا اياة ىأوصانااى وهاد الاكايالاة الاتاد 
الااتااخاادماات فااد اإل ااجااياال مااس قاا اال الاارلاال 
والل شرييس. وهد أياا الكيلة التاد الاتاخادماخاا 
 أهالد أورشاليم عند التق ال اللسيح فد ذلك اليو 
تحتل فكرة ىالقايااماةى ماكاا اة باارزة فاى الافاكار 
اللسيحى إذ يعت ر اإليلان بقيامة اللاساياح ألااًلاا 
لجيلان بالعقيدة كيخا، ومس ثم فإن كل ماا ارتا اط 
بخذا اللعنى مس طقو  وع ا ات وملارلاات لاه 
ط يعة خاصة، ف و  القيامة هو ال و  الاكا ايار 

يوًما، وعيد القيااماة أيًااا ماس األعاياا   00للدة 
الك رى أما األلابي  التى تس   العاياد فاياكال ياو  
فيخا معنى ومكا ة تقرأ فيخاا صاياوات خ اوصاا 
ترمز لق ص ألالية فاى الاعاقايادة الالاساياحاياة، 
تروى مس خاللخا الكنائل تعاليم مقدلة تحفظ بخا 

 اإليلان
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 عرض من : جون كرياقوس
 

ترامب فو راالة عيد ال صح: لمأنلا  للى اللرب 
 لطلب اإلرشاد خ   ه ه ال ترة الصابة

قال الرئيل األمريكد  و الد ترامب فد رلاالاتاه 
بلنال ة عيد الف اح والاتاد  ُشارت أيااا عاياى 
موق  ال يت األبيض بجن الواليات اللتحدة تاوا اه 
ىتحديات فريدة مس  وعخاى  ا لة عس الافايارو  
الجديدوبحسب ما  قيت لينا اا تاابا : ىلاجاج اا إلاى 
الرب بطيب اإلرشا  والراحاة واألمال، وشاخاد اا 
خالل هذة الافاتارة ال اعا اة الالا اا   األلاالاياة 

الاتاد  -اللح ة والارحالاة والاعاطاف  -ليلسيحية 
تنعكل فد العديد مس أعلال الشاجااعاة والساخاا  
والعنايةى. وأشار الاى ان عاد ا ال ياحا اى ماس 
اللتطوعيس الاتاجااباوا لانادا ات الالاسااعادة فاد 
مجتلعاتخم، قائال إ خم يؤ ون ىعالاال الاتا اناائاياا 
للساعدة  ايارا اخام فاد زماس الاحاا اةكالاا  شار 
ترامب عيى حسابه فد ىتويتارى رلاالاة مساجاياة 
أقر فيخا بجن االحتفاالت بعيد الافا اح هاذا الاعاا  
تختيف عاس لااباقااتاخاا، ألن إ ارا ات الاتا ااعاد 
اال تلاعد الالافاروضاة لار ع الافايارو  تالانا  
اللواطنيس مس زيارة الكنائال. ووصاف تاراماب 
أزمة تفشد كورو ا فد الواليات الالاتاحادة باج اخاا 
ى ائحة لم ير أحد م يخا مس ق لى، قائاال: ىلاكاناناا 
 تن رى، وتعخد بجن العائالت األمريكية لتجتالا  

 معًا مجد ا فد الكنائل.
  

انبا مكاريو : واللقل  األبلواب وللكلن تلحلولل  
 البيوت لكنا س تتبارك بالصلبوت

ما يحدث االن ي كرنا بااليام االولى عندما كلانل  
البيوت الكنا س ووص ها بولس " الكنيسة التلى 

 "فى بيتك
قال  يافة اال ا اا ماكاارياو  الاقاف عاا  الالاناياا 
وأبوقرقا  ، ا ه فى الاوقات الاذى اغاياقات فاياه 
ابواب الكنائل فى اطار موا خة فيرو  كورو ا 
، تحولت منازل االقا ااط الاى كاناائال ، وتاجتاد 
احتفاالت ال سخة وعاياد الاقايااماة هاذا الاعاا  فاد 
 روا الت نائية لم تلر  بخا الكنياساة ماناذ قارون 
عد ة، فييلرة األولى ال يجتل  اللؤمنون بالكنيسة، 
لوا  مس أ ل الاياياتاور اياا أو اال اتالااعاات أو 
األ شطاة، وال لايالاا فاد هاذة األياا  الاتاد لاخاا 
خ وصيتخا عند األق اط، فقد اُضُطر الشعب إلى 
االلتزا  باللنازل وعاد  الاخاروج حافااً اا عاياى 
حااياااتااخاام وعاايااى حاايااوات اآلخااريااس. وقااد تااجثاار 
الك يرون مس الشعب، وبكد العديد ماناخام بسا اب 
افتقا هم ليكنيسة.. ولم يكس أمامنا لوى أن تُعد  كل 
ألرة مق ورة تا  عيياخاا صاورة ال ايا اوت، 
وحاولاخاا باعاض الاورو  والاخاو  ما  باعااض 
الشاالااوع، لااكااد ياايااتااف  أفاارا  األلاارة حااولااخااا، 

وتاب  ى إن هذة خ رة  اا رة   وي ي ون ال سخة معًا
ليجتازها الشعب، أن تتحول ال يوت إلى كنائل، 
أن يجتد اللسيح لاياحاتافال ماعاناا باهالماه وصايا اه 
وقيامته اللاقادلاة، وياتاقاد  الا ايات باال اياوات 
واأللحان والليطا يات والدموع، وينشط مس  ديد 
اللذبح العائيد، ويختف رب  األلارة فاد اتاااع 

بَّ )يَشوع ا أ ا وبَيتد فنَع ُدُ الرَّ (، فاقاد 10: 06وأم 
َ اتاه، وألا اساتااه  كاي افاتاه الاكاناياساة باذلاك ياو  زوَّ
الـىبُر لى عالمة الكخنوت الاعاا  ف اار كااهانًاا 
لأللرة، وأوصته بجن ياقاو  األلارة فاد ال االة 
والقرا ة والتجمل والتلا يد، وأن ي حا اخام ماعاه 
إلى الكنيسة. هذة االيا  تعيد إلى الذاكرة، الكنيساة 
األولى حيس بدأت فد ال يوت، وحيس الاتاااافاخاا 
الر ال والنسا  األتقيا  وكا ت أول كاناياساة ماس 
هذا النوع هد بيت مار مرقل الذي ُعِرا الحقًاا 
بـىِعِي ية صخيونى، وفد اللقابل وصاف الاقاديال 
بولل عد ة بيوت بج خا الكنيسة التد فد بيتك ما ال 

 بيت بريسكال  وأكيال وغيرهلا.
 

الصحة الاالاية: نسلبلة اللوفليلات بلكلورونلا فلى 
% ونللاللالل  علللللى مللاللرفللة اللبللب 3.1مصللر 

 .ارت اعها ك
قال مل ل ال حة العاللية بل ر،  اون  ا اور، 
إن الالاناظالاة تاتاسايام ياومايًاا اح اائاياة بااعاادا  
الل ابيس بفيرو  كورو ا اللستجد، وتعلل عيى 
 عم الحكومة الل رية ضد الوبا ،الفتًا إلاى أ اه 

حاالاة  0260وصل عد  الحاالت فى م ر إلى 
حالة تام شافاائاخاا  668حالة وفاة و 109إصابة و

وخرو خا مس اللسشتفى حتى اآلن وأضاا مل ل 
ال حة العاللية بل ر، خالل كيلاتاه باالالاؤتالار 
ال حفى اللنعقد منذ قييل، أ ه م  تحييل ال يا اات 

% مس اإلصابات تام شافاا هام  ون 60يت يس ان 
عااالج ألن اعااراض الاالاارض كااا اات بساايااطااة 

% فاى 8.6وبسسيطة  دًا، بينلا معدل الوفاياات 
% مانااخام تااوفاوا قا اال 32م ار ماا  الااعايام ان 

وصولخم الى مستشفياات الاعازل والاعاالج وأكاد 
مل ل منظلة ال حة العاللية بل ر، ان الاناسا اة 
تحت الدرالة والتنسي  التا  ما  وزارة ال احاة 
للعرفة الس ب ورا  معدل الوفيات الالارتافا  فاى 

% مس االصابات فى م ر 13م ر وأوضح أن 
ماس الاعااماياياس باالالاجاال ال احاى، ماايافًاا أن 
الحكومة الل رية قاامات باالاعادياد ماس الاجاخاو  
للكافحة فيرو  كورو ا اللستجد وتاب  أن االهام 
و و   خااز تارصاد قاوى قاا ر عاياى الارت اد 
والتق ى والاكاشاف عاس الاوباا  وتاقاو  وازراة 
ال حة والسكان بلراق ة أمراض التنفسية الاحاا ة 
مس خاالل ماناظاوماة شااماياة لاياتارصاد الاوباائاى 

وفقًا لالاعاايايار ماناظالاة 1999واللعليى منذ عا  
 ال حة.

 

خبراء الصحة يح رون "ترامب" بشأن كورونا 
 فو جاي  الواليات األمريكية

 قيت قناة فوكل  يوز، عاس الارئايال األمارياكاد 
 و الد تاراماب، أ اه أعاياس عاس و او  ىكاارثاة 
ك رىى تارب فد  الايا  الاوالياات الاخالاساياس 
بس ب  ائاحاة عادوى فايارو  كاورو اا وأعاياس 
تراماب، أ اه يادر  قارار تاوقايات الاعاو ة إلاى 
األوضاع الط يعية عيى الرغم مس تسجايال الا اياد 

وكاا ات الاوالياات  . أك ر مس   ف مييون إصابة
. اللتحدة، قد شخدت أعيى معدل وفاياات لاخاا ى..

COVID-19  حاااتاااى اآلن  ااارا  اإلصااااباااة
بالفيرو  وذلك بتسجيل ما يقرب مس ألفاد حاالاة 
 يوميا خالل األيا  األربعة األخيرة عياى الاتاوالاد
وبحسب وكالة ل وتناياك، حاذر خا ارا  ال احاة 
العامة مس أن عد  وفيات اللرض قاد ي ال إلاى 

ألف فد الواليات اللتحدة خالل ال يف إذا  022
تم رف  اإل ارا ات غايار الالاسا اوقاة لالاكاافاحاة 
اللرض، والتد شلايات إغاالق أغاياب األعالاال 

يوما  32وبقا  أغيب األمريكييس فد منازلخم، بعد 
مس فرضخا فقط وكتب  و   ير اللاتاحادت باالام 
ال يت األبيض، ت ريدة ع ر حسااباه عاياى ماوقا  
ىتويترى، قال فيخا: ىليلرة األولاى فاد الاتااريا ، 
أعيس الرئيل و و   ظا  كارثة ك ير فاد  الايا  
الواليات الخلسيس فد آن واحاد وتسا اب تافاشاد 
فيرو  كاورو اا الاذي ياواصال ح اد األرواح 
رغم اإل را ات االحترازية العديادة الاتاد  ارى 
تط يقخا لوقف ا تشارة، فد رعب عاللد وتساعاى 
العديد مس الدول إليجاا  عاالج لايافايارو  الاذي 

ألاف شاخاص حاول  86تس ب بوفااة أكا ار ماس 
العالم، وألح  باالقت ا  العاللد خساائار كا ايارة 
ويذكر أن الواليات اللتحدة تجاوزت إيطاليا، فاد 
عد  الوفيات، يو  الس ت، لت  ح أعيى باياد ماس 
حي  عد  الوفيات فد العالم بعدما بي ت الح يية 

ألفا منذ بد  تافاشاد الافايارو ،  02ما يربو عيى 
 بحسب إح ا  لوكالة ىرويترز.

 

 راالة من بابا ال اتيكان للاالم فو عيد القيامة
ه ال ابا فر سيل، بابا الافااتاياكاان رلاالاة إلاى  و  

العالم أ ل  بلنال ة عيد القيامة بج ه أتاى الاوقات 

لنخاية كل الحروب التد أ مت العدياد ماس الا اال  

وصرح األ  ا باخو ، اللتحدت الرللد ليكاناياساة 

الكاثوليكية بل ر، بجن هذا الندا  يجتد فد رلالة 

تشجي  مس ال ابا فار سايال لاياعاالام أ الا  ولاط 

الظروا التد يلر بخا العالم بس ب وبا  كاورو اا 

وأكد ال ابا أن هذا ليل زمس الالم االة؛ ألن العالم 

كيه يتجلم وال بد  أن يتحد فد ماوا اخاة الاجاائاحاة؛ 

لتُخف ف العقوباُت الدولية التد تحد مس قدرة ال يدان 

الالاساتاخاادفاة عاياى تاوفايار الارعااياة الاالاطاياوبااة 

للواطنيخا، ولتوض   لي  الدول، الليالاا األشاد 

فقًرا، فد  روا تلك نخا مس تايا اياة االحاتاياا اات 

الراهنة وذلك مس خالل خفض، إن لم  قل إلا اا ، 

الديون التد تيقد ب قيخا عيى ميزا يات تيك الدول، 

مشد ًا عاياى أن هاذا لايال زماس األ اا اياة، ألن 

ق باياس  التحدي الذي  وا خه يعنينا  ليعًا وال يفار 

  األشخا 

 
وال االخبار السليل له ك ك اللبلنلك اللدوللى يلي  
 لاصر والاصريين نبأ اار يخطف انظار الاالم 
قال صندوق النقد الادولاد إ اه ياتاوقا  أن تاكاون 
م ر الدولة العربية الوحيدة الاتاد تاحاقا   الاواً 

فد  ل تداعياات ا اتاشاار  0202اقت ا ياً خالل 
 فيرو  ىكورو اى.

وأوضح ال ندوق فد تقرير آفاق ال ا ر الياو ، 
 0أ ه خفض توقعاته لنلو االقت ا  الل ري إلى 

، 0201باالالاائاة فاد  0.6، و 0202باللائة فد 

 .0219باللائة فد  0.6مقابل 
وتوق  ال ندوق  لو اقت ا   ول منطقة الشارق 
األولط بالسالب )ا كلاش اقت ا ي(، حي  توق  

باللاائاة  0.3 لو اقت ا  السعو ية بالسالب بنحو 
خالل العا  الجاري، واالمارات باالساالاب باناحاو 

باالالاائاة  1.1باللائة، والكويت بنحو لالب  3.0
وفد وقات لاابا ، قاالات هاالاة الساعاياد وزيارة 
التخطيط الل رية أن احتلال التلرار تاداعاياات 
األزمة عدة أشخر، لاياؤثار عاياى ماعادالت  الاو 

-0219الن ف ال ا د مس العا  اللالد الحاالاد )
ً الاارباا  الااراباا  مااس الااعااا 0202  ( وخ ااوصااا

وأوضحت أ ه كان مس اللستخدا تحاقايا  ماعادل 
 0.6 لو بنخاية العا  اللالد الاحاالاد ي ال إلاى 
 6.0باللائة، إال أ ه مس اللاتاوقا  أن ي ال إلاى 

باللائة م  ت اطؤ  لو الرب  ال الا  والارابا  إلاى 
باالالاائاة عاياى الاتاوالاد تاوقا   1باللاائاة و 6.0

صندوق النقد الدولد اليو  الا االثاا  أن ياناكالاة 
% العا  الحالد بس اب  3االقت ا  العاللد بنس ة 

تفشد  ائحة فيرو  ىكورو اى الالاساتاجاد الاذي 
تس ب فد إغالقات والعة النطاق وتوقف ش ه تا  

 لساللل التوريد العاللية 
-وقالت  يتا  وبينات ك يرة اقت ا يد ال ندوق 

 0202خالل مؤتلر صحفد لعرض عد  أباريال 
مس تقرير آفاق االقت ا  العاللد ال ا ر بعناوان 

إن هذة الاتاوقاعاات تاعاد ألاوأ  -ىاإلغالق الك يرى
بك ير ملا شخدة العالم خالل األزماة الالاالاياة فاد 

وأضافت أ ه مس اللتوق  أن يعااو  0226-0229
% فاد 0.6االقت ا  العاللد وتيرة النلو بنس اة 

ماا  افااتااراض ا ااحااسااار عاادوى  0201عااا  
 0202ىكورو اى فد الن اف الا اا اد ماس عاا  

وإ خا   خو  االحاتاوا  تادرياجاياا وباد  الاناشااط 
االقت ا ي العاللد الاعاو ة لاطا اياعاتاه مادعاوماا 
 بالسيالات اللالية والنقدية التد تنفذها الحكومات.

  
مصدر ومنو: خلية األمليلريلة اعلتليمل  تل لمليلر 

 كنا س فو عيد القيامة الاميد
قال م در أمند إن قوات الشرطاة قاات عاياى 

عانااصار فاد ماناطاقاة  6خيية إرهابية مكو ة مس 
األميرية بعد ت ا ل إلطالق النار التلار لااعاات 
وأوضح الل در أ ه فد بداية إطالق النار هرب 
عن ريس مس الخيياة وطاار هالاا األماس وقااى 
عييخلا ثم تم القاا  عيى عن ريس آخريس  اخل 
ال ناية الشاهقة وأشار الالا ادر األماناد إلاى أن 
الخيية اإلرهابية كا ت تخطط لاتافاجايار واقاتاحاا  
الكنائل فد عيد القيامة اللجيد، وفقاً لالاعاياوماات 
وتحريات رصدها قطاع األمس الاوطاناد وا اتاقال 
قيا ات مديرية األمس إلى موق  العالاياياة األماناياة 
لتفقد األوضاع عيى رألخم مدير أمس الاعااصالاة 
وشخدت عزبة شاهيس فد األميرية ت ا ل إلطاالق 
النار بيس الشرطة وخيية  وعية محتلياة فاد أحاد 

 السكنات ق ل أن يتم القاا  عييخا
  
القوات الاسلحة تواص  توزي  كالاملات طلبليلة  

 على الاواطنين بواا   الاواص ت
واصيت هيكة اإلمدا  والتلويس ليقوات اللساياحاة  

تنفيذ خطة القيا ة العامة ليقوات اللسيحة لاتاوفايار 

وتوزي  اللالكات الط ية الواقية عيى اللواطنييس 

مجا ًا.   حي  قامت عناصار الاقاوات الالاساياحاة 

بتوزي  اللالكات الط ية بلواقف النقل الجلااعاى 

بالع الية وع و  وعزبة الخجا ة وماحاطاة ماتارو 

اللرج الجديدة باإلضافة إلاى صاس ماول ماجالا  

الجال  والتاى ياتار   عاياياخاا أعادا  كا ايارة ماس 

اللواطنييس .   وحرصت القوات اللساياحاة عاياى 

توزي  اللالكات الاطا اياة عاياى أكا ار عاد  ماس 

اللواطنيس ، وتيقينخم أهلية وطريقة إلاتاخاداماخاا 

وح  اللواطنييس عيى ال عد عس التزاحم بولاائال 

اللواصاالت الالاخاتايافاة لاتاوفايار الالاناا  اآلماس 

وال حى ليلواطنيس .   وأشا  اللواطنيس بالجخو  

اللا اذولاة ماس الاقاوات الالاساياحاة لاتانافاياذ كاافاة 

اإل را ات اإلحترازية واإللت اقية للجابخة خطر 

إ تشار فيرو  ى كورو اى مس خالل توزي  أعدا  

ك يرة مس اللالكات الط ية فى كافة األماكس ذات 

التجل  الك يف مس اللواطنيس ليحفا  عيى صحاة 

ولالمة أبنا  الشعب الل رى مس إ تشار عادوى 

الفيرو  .   يجتى ذلاك فاى إطاار تااافار كاافاة 

الجخو  التى تقو  بخا القوات اللسيحة م  أ اخازة 

الدولة اللختيفة لاياتا اياب عاياى كاافاة الاتاحادياات 

 والل اعب التى توا خخا الدولة فى هذة اللرحية 

 

واتراليا تطالب بلاللتلحلقليلق فلو وصل  فليلرو  
 كورونا والضغوط تتيايد على الصين

ا الت ألتراليا إلى قائلة متانااماياة ماس الادول  

التد تلار  ض طا عيى ال يس بسا اب إ ارتاخاا 

ألزمة ا تشار فيرو  كورو ا اللساتاجاد وأثاارت 

عالمات التفخا  حول شفافيتخا وطال ت باتاحاقايا  

 ولد فد أصل الفيرو  وكيفية ا تشارة. وقاالات 

ماريل بيس وزيرة الخار ية األلترالية إن قياقاخاا 

  قطة عاالاياة  ادا“ فيلا يتعي  بشفافية ال يس بيغ 

وقالت لخيكة اإلذاعاة األلاتارالاياة )إياه.باد.لاد( 

اللشاكل اللتعيقاة بافايارو  كاورو اا ياجاب أن “ 

تكون موض  مرا عة مستقية وأعتقد أن مس اللخم 

ألاتارالاياا فاد الاواقا  “ وأضافت ”.  أن  فعل ذلك

وتجتد مطال ة ألاتارالاياا ”. لت ر تلاما عيى ذلك

بالتحقي  فاد أصال فايارو  كاورو اا فاد وقات 

ي عد فاياه الارئايال األمارياكاد  و االاد تاراماب 

ا تقا اته ل كيس إذ يتاخالاخاا هاو وكا اار مسااعادياه 

 ب ياب الشفافية بعد ا تشار الفيرو 

 

م اجأه من وزارة الصحه بشأن انلوا  فليلرو  
 كورونا فى مصر

قاال الاادكاتاور حساا  حسااناى، ألااتااذ األمااراض 

ال درية، ورئيل اليجنة العيلية للكافحة فيرو  

كورو ا بوزارة ال حة، إن عاد  أ اوع فايارو  

أ اوع، وت اياب  9كورو ا فاد م ار وصال لـا

اللواطناياس بادر اات وأعاراض ماتافااوتاةوتاابا  

ىحسندى، خالل مداخية هاتفية م  اإلعالمد تامر 

أميس، با ار ااماخ ىآخار الاناخاارى، الالاذاع عاياى 

فاائية ىالنخارى، مسا  اإلثاناياس، أن م ار ماس 

الدول القييية فد العالم التد يط   فيخا بارتاوكاول 

واحد لعالج الل ابيس بفيرو  كاورو اا، بايانالاا 

الدول األخرى يو د فاياخاا أكا ار ماس بارتاوكاول 

وأشار إلى أن الفترة اللق ية لتشخد  خور تركي ة 

 وائياة تاتاكاون عادة أ اواع ماس األ وياة لاعاالج 

الل ابيس بفيرو  كورو ا فد الحاالت الاخافايافاة 

واللتولطية لحيس إ تااج لاقااح  اديادوفاد لايااق 

آخر، أعينت وزارة ال حة والساكاان، الا االثاا ، 

مس الل ابيس بافايارو  كاورو اا  69عس خروج 

مس مستشفيات العزل والحجر ال حد،  لياعاخام 

م ريون، وذلك بعد تاياقاياخام الارعااياة الاطا اياة 

الالزمة وتلا  شفائخام وفاقًاا إلرشاا ات ماناظالاة 

ال حة العاللية، ليرتف  إ لالد الالاتاعاافاياس ماس 

وأوضاح 03  حالة حتى الاياو  682الفيرو  إلى 

مستشار وزيرة ال حة والسكان لشاكاون اإلعاال  

واللتحدت الرللد لاياوزارة، أن عاد  الاحااالت 

التد تحولت  تائخ تحالييخا معلييًا مس إيجابية إلاى 

( ارتف  لي  ح 19-لي ية لفيرو  كورو ا )كوفيد

 ا...ماتاعاافايًا 682حالة، مس ضلناخام الـا  1161

حالاة  اديادة ثا اتات  108وأضاا أ ه تم تسجيل 

إيجابية تحالييخاا ماعالايايًاا لايافايارو ،  الاياعاخام 

م ااريااون، وذلااك ضاالااس إ اارا ات الااتاارصااد 

والتق د التد تُجريخا الاوزارة وفاقًاا إلرشاا ات 

 .حاالاة 16منظلة ال حة العاللية، الفتًا إلى وفاة 

وقال إن  الايا  الاحااالت الالاساجال إياجااباياتاخاا 

ليفيرو  بلستشفياات الاعازل تاخااا  لايارعااياة 

الط ية، وفقًا إلرشا ات منظلة ال حة الاعاالالاياة 

وذكر أن إ لالد العد  الذي تم تسجييه فد م ار 

بفيرو  كورو ا اللستجد حتى الاياو ، الا االثاا ، 

حالة تم شفا ها  682حالة مس ضلنخم  3692هو 

حاالاة  066وخر ت مس مستاشافاياات الاعازل، و

وفاةوفد إطار الحر  عيى التواصل الالاساتالار 

م  األطقم الط ية، عاقادت الادكاتاورة هاالاة زاياد 

وزيرة ال حة والسكان، اليو ، ا اتالااًعاا، عا ار 

تقنية ىالفيديو كاو افارا الى ما  األطاقام الاطا اياة 

بلستشفاياات ال ادر عاياى مساتاوى ماحاافاظاات 

الجلخورية، وذلك للتابعة ليار الاعالال فاد تاياك 

اللاساتاشافاياات واالطالاكاناان عاياى تاوفايار كاافاة 

االحااتاايااا ااات باااعااتاا ااارهااا أحااد حااوائااط ال ااد 

لألمراض اللعادياة الاتاد تاتاعارض لاخاا الا اال ، 

موضحة أ ه ي دأ تط ي  الا اروتاوكاول الاعاال اد 

اللحدت مس تيك اللستشفيات وتقو  الفرق الط ياة 

بخا بفرز الحاالت ومطابقة تعريف الحالاة، وأخاذ 

اللسحات، وتقديم الرعاية الط ية الالزمةوأشارت 

إلى أن الوزارة تقو  بإعدا  مساتاشافاياات ال ادر 

والحليات لتكون قا رة عيى تقديم كافة الاخادماات 

لل ابى فيرو  كورو ا اللستجد بداية مس إ را  

 الفحوصات الالزمة وتشخيص الحالة وحتى 



 ش  6371برمودة  52 اخبار االقـباط

 66 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 

 

 

 

العزل وتقديم العالج ومتابعة الحاالت بعد الشفاا  

والخروج، باإلضافة إلى توفير خادماات الا احا  

الاعايالاد لا اد   خاولاخاا فاى الاخادماة الاعاال اياة 

 كلستشفيات عزل بشكل تدريجى.

 

الكنيسة تؤجل  انلالقلاد اللالملال  اللالقلد   للى 
 نوفابر

قاارر قاادالااة الاا ااابااا تااواضاارو  الاا ااا ااد بااابااا 
اإللكندرية وبطريرك الكرازة اللرقسية، تاج ايال 

، 0202ا تلاع اللجلا  الالاقاد  لادورة مااياو 
وكذلك لجان اللجل  وليامة اآلبا  األلاقفة الجد  

،  ظًرا لاظاروا الاوباا  0202إلى شخر  وفل ر 
اللو و  حاليا بالعالم كيه وبدأت الكنيسة الق طاياة 
األرثوذكسية، فاتارة الاخالاالاياس الالاقادلاة عاناد 
األق اط، والتد تجتد عقب عاياد الاقايااماة الالاجاياد 
م اشرةً وترت ط عند األق اط بلظاهر فرح خاصاة 
وتعت ر فترة الخلاليس اللقدلة هد الفترة األكا ار 
فرًحا عند األق اط، ففيخاا يالاتاناعاون عاس ال او  
تلاًما، حي  مس اللعتا  أن ي و  األق اط أل وعيًّا 
يومد األرباعاا  والاجالاعاة، إال أن هاذة الافاتارة 

 الت نائية..
  

مملس الوزراء يالن مد الحظر اللملي لو طلوا  
 مساء 9رمضان من الساعة 

أعيس الدكتور م طفى مدباولاد رئايال ماجايال 
الوزرا ، مد حظر الاتاجاول، اعاتا اارا ماس الا اد 
 9الجلعة حتد  خاية الشخر الكريام ماس السااعاة 

وأكااد رئااياال مااجااياال  .. مسااا ا حااتااى السااا لااة
الوزرا ، خالل مؤتلر صحفد، منعاقاد اآلن، أن 
الدولة الل رية أما  تحدي ك يار، وهاو الاحافاا  
عيى لالمة اللواطس الل ري وصحاتاه، ولاكاد 
 تخطى ذلك البد أن يت ير ليوك الالاواطاس قا ال 
لاعات الحظر اللحد ة وعاد  إحادات تاكادلاات 
وزحا ، والبد مس اتخاذ اال را ات الوقائية أثناا  
التجول باألماكس العامة، وال بد أن ياكاون هانااك 

 . .وعد حتى ال يكيفنا ما ال  ستطي  عييه
وا تل  مجيل الوزرا ، للناقشة قرارات اليجاناة 
العييا إل ارة فيرو  كورو اا حاول الاحاظار فاد 
شخار رمااان الالا اارك، وعاد ا ماس الالايافاات 
اللتعيقة بالخدمات اللختيفة واللشروعات الجاري 
تنفيذها حاليا، كلا يتناول الاخاطاط االلاتا الاارياة 
باللحافظات، ومدى متابعة  لايا  الالاشاروعاات 
التى يتم تنفيذها والتجكد مس التزامخا باالاتاوقاياتاات 
الزمنية اللحد ة لخا وتقديم التيسيرات بلا ياالاس 
لرعة اال اتاخاا  ماناخاا وتاحاقايا  االلاتافاا ة ماس 
االلااتاا االااارات الااتااى تاام ضااخااخااا إلقااامااة هااذة 
اللشروعات وتطرق اال تلاع الذي ا اعاقاد عا ار 
تقناياة الافايادياوكاو افارا ال، لاعاد  ماس الالايافاات 
والتقارير مس مختيف الوزارات خاصة الوزارات 
الخدمية ومدى توفير خدماتخا ليلواطنيس فد إطار 
حار  الااحااكااوماة عاايااى تاوفااياار حاايااة كاارياالااة 
ليلواطنيس وأكد الدكتور م طفى مدبولد رئايال 
الوزرا ، حر  الحكومة عاياى ماتااباعاة تانافاياذ 
قرارات الرئيل ع د الافاتااح الساياساد الاخااصاة 
بلوا خة فيرو  كورو ا الالاساتاجاد، خااصاة ماا 
يتعي  بتحافاياز االقاتا اا  الاوطاناد، والاحاد ماس 
التداعيات غير اإليجابية لخذا الظرا االلت اناائاد 

 عيى القطاعات..
  

الواليات الاتحدة تطالب الصين بلغالل أ والواأ 
 الحيوانات البرية  لى األبد

طال ت الواليات اللتحدة اليو ، الخليل، ال اياس 
بإغالق األلواق الرط ة ليحيوا ات الا ارياة ىإلاى 

وقال وزير الاخاار اياة األمارياكاد مااياك  .. األبد
بوم يو، وفقا لقناة ىالحرةى األمريكية، ىإ ه  اظارا 
لي ية القوية بيس الحيوا ات ال رية الل اعة بشكال 
غير قا و د فد ألواق الحيوا ات وبيس األمراض 
الحيوا ية اللنشج، طال ت الواليات اللتحدة ال يس 
باإغاالق ألاواق باايا  الاحايااوا اات الا اريااة وكاال 
األلواق التد ت ي  الحيوا ات بشكل غير قاا او اد 

 لألبد ى
  

فلو األديلرة فلقلللكك الللكلنلليلسللة تللحلتلل ل  بل كللر  
 مايو 6ااتشهاد القديس مارجرجس 

تحتفل الكنيسة الق طية األرثوذكسية، يو  الجالاعاة 
مايو اللق ل، باذكارى الاتاشاخاا  الاقاديال ماار  1

 اار ااال، الاااذي لاااقااب بااعااادة فاااد األولااااط 
االرثاوذكسااياة، مااناخااا أماياار الشاخاادا ، والا ااطاال 
الروما د، لري  الندهة، كلا ياعاتا ار ماس أشاخار 
قديسد الكنيسة القا اطاياة األرثاوذكساياة وتاقا ار 

أ يرة مار ر ل هذا العا ، االحتفال عيى ره ان 
وراه ات األ يرة فقط، وال تسلح األ يرة لألق ااط 
بجي زيارات  ظًرا لاج ارا ات االحاتارازياة ماس 
فيرو  كورو ا اللستجد ومس ضلس تيك األ يارة 
 ير القديل مار ر ل ليراه ات بلنطقاة م ار 
الااقاادياالااة باالااحااافااظااة الااقاااهاارة، و ياار الااقاادياال 
مار ر ل بالخطاط ة بلحافظة اللنوفياة، و يار 
الااقاادياال مااار اار اال باالاانااطااقااة لااياادي كاارياار 

ياوًماا  02اإللكندريةوتحتفل حاليًا وعاياى مادار 
ُمت ية، الكنيسة الق طية األرثاوذكساياة، بارئاالاة 
الاا ااابااا تااواضاارو  الاا ااا ااد، بااابااا اإللااكااناادريااة 
وبطريرك الكرازة اللرقسية، بافاتارة الاخالاالاياس 
الُلقدلة، وهد فترة تلن  خاللخا الكنيساة ال او  
تلاًما، وتتليز بالن لات الُلفرحة والاتاد تساتاخاد  
فد تالوة ال يوات والن و  الدينية، باإلضافة 
إلى ليطرة اليون األبيض عياى الالاشااهاد  اخال 
الكنائل الُل يقة حاليًا، فد إطاار ماؤازرة الادولاة 

 فد حربخا ضد ا تشار فيرو  كورو ا.
  

منظاة الصحة الاالاية ت مر م اجأة عن التاافو 
 من كورونا باألجسام الاضادة

كشفت منظلة ال حة العاللية فد بيان لخا الاياو  
الس ت مفا جة عس التعافد ماس فايارو  كاورو اا 
عس طري  األ سا  اللاا ة ليعدوى التد تتاكاون 

 19فد  ما  اللتعافيس مس الفيرو  كوفيد 
وذكرت اللنظلة فد بيا خا اليو  الس ت، إ ه ال  ...

يو د  ليل عيى أن األشخا  الذيس تاعاافاوا ماس 
ولديخم أ سا  ماا ة ا خم محليون مس  19كوفيد 

 عدوى ثا ية.
أبريل، بيغ عد  حااالت اإلصااباة  00وحتى يو  

بفيرو  كورو ا اللاؤكادة عاياى مساتاوى الاعاالام 
حالة وفاة،  166661، باالضافة إلى 0666860

 وفقًا للنظلة ال حة العاللية.
وأعينت حكومة بريطا ياا فشال اخاتا اار ال احاة 
العاماة فاد إ اجاياتارا الاجادياد الخاتا اار اال ساا  
اللاا ة الكتساب مناعة مس بالزما    الل ابيس 
الذيس تعافوا مس فايارو  كاورو اا، فا اعاد طاياب 
الحكومة اللالييس مس اخت ارات األ سا  اللاا ة 

ليلتعافيس، ماؤكادة أن  19ليفيرو  التا د كوفيد 
كل العينات غير صالحةوقال ال روفاياساور  اون 
 يوتس، ال روفيسور القائم عيى اخت اارات اباحاات 
الد  واللناعة، وفقا لـ ىتايلازى، إن االخاتا اارات 
التد تم طي خا مس ال يس كا ت قا رة فاقاط عاياى 
تجكيد الح ا ة بدقة ليلرضاى الاذياس عاا اوا ماس 
اللرض الشديد، ما يعند أ خا لس تعلل م  أولاكاك 
الذيس عا وا مس أعراض ثا وية وماا إذا كاان قاد 

اآلن -Covid19اكتسب مناعاة ضاد الافايارو  
وتستخد  اخت ارات األ سا  اللاا ة لتاحادياد ماا 

 إذا كان الشخص قد اصيب لابقًا بـ فيرو  
وأضاا  يوتس لـ ىتايلزى باجن أحاد االخاتا اارات 

اللطيوبة لم يجتز التقييم و اال را  ليل  يدا بلاا 

يااكاافااد لاايااسااتااحاا  طاارحااه عاايااى  ااطاااق والاا  

لي ايةوتاب  ال روفيسور ال ريطا د أ ه تم التاحاقا  

مس االخت ار الذي تم تاطاويارة فاد ال اياس ضاد 

اللرضى الذيس يعا ون مس اعراض شديدة لحليخم 

فيرولات ك يرة  دًا، ما يولاد كالاياة كا ايارة ماس 

األ سا  اللاا ة ... بايانالاا اذا  ارياد الاتاخادا  

االخت ار فد لياق مجلوعة أول  مس مساتاوياات 

العدوى بلا فد ذلك األشخا  الل ابياس بشاكال 

خفيف، تختيف النتيجة؛ ال نا فد هذة الحالة  حتاج 

إلى اخت ار يؤ ي بشكال أفاال ماس باعاض هاذة 

  االخت ارات األخرى

 
فلو ذكلر  تلحلريلر  «السيلسلو»بيان عاج  من 

 ايناء
قال الرئيل ع د الفتاح السيسى، إ ه فد م ل هاذا 

اليو ، التعا ت م ر كامل ترابخا الوطند، وماا 

كان هذا ليحدت إال بلعركة  اال وكفاح طاويال 

خااضاتااه م اار عايااى كاال الاجاا اخااات لاتااحارياار 

لينا وتاب  الرئيل فد ت ريدات عاياى صافاحااتاه 

الرللية بلواق  التواصل اال تلاعد:ىتحية خالدة 

فد هذا اليو  اللجيد إلى شخدائنا األبرار مس أبنا  

هذا الشعب األصيل، تحية لر ال القوات اللسيحة 

الذيس خاضوا أشرا الالاعاارك، تاحاياة لا اراعاة 

اللفاوض الل ري، وكل مس شارك فد صنااعاة 

هذة الليحلة التاريخية وأضاا الرئيال:ىعااشات 

م ر وطنا كريلا عزيزا،   ذل مس أ يه كل غال 

 و فيل.كل عا  وأ تم بخير.

 

 البابا تواضرو : وثق ون يد هللا اتتدخ 
ألاقااى قاادالااة الاا ااابااا تااواضاارو  الاا ااا ااى، بااابااا 
اإللكندرية بطريرك الاكارازة الالارقساياة خاالل 

ابريل منفر ا مس كنيسة  6عظته األل وعية مسا  
األ  ا ا طو يو  باللاقار الا ااباوى باالاكااتادرائاياة 
اللرقسية بالع الية، فاى إطاار اإل ارا ات الاتاى 
اتخذها ليوقاية مس فيرو  كورو ا اللستاجادوأكاد 
ال ابا تواضرو ، أن لادياه الا اقاة فاى أن ياد   
لتتدخل مس أ ل حلاية باال  اا الاحا ايا اة م ار، 
وكل بيدان العاالام ماس وباا  كاورو اا، وأ اه ما  
اقتراب االحتفال بعيد القيامة اللجيد، لديناا ر اا  
فى أن هذة الفترة االلت نائية لتنتخى قاريا اا وقارأ 

، مستكلال التجمال فاى الالازماور، 06اللزمور الـ
وكيف ي عد اإل سان إلاى  ا ال الارب، وكاذلاك 
 صالة القسلة التى تقال فى أيا  ال او  الالاقاد 
وقاال الا ااباا تاواضارو ، إن ال او  وال االة 
لديخلا اللقدرة عيى التخيص مس أى عا ات ليكة، 
بل أن لديخلا القدرة عيى إخراج الشياطيس، الفاتاا 
إلى أن ال عو  والتقد  إلى   ل الارب واإلقااماة 
فى موض  قدله، يعنى االرتفاع والسلو والتجر  

 ر ات  6مس كل الرغ ات، وأن الكنيسة وضعت 
للساعدة اإل سان عاياى ال اعاو وأضااا الا ااباا 
تواضرو ، أن ىالر ا  ال ابتى يعطى اإل ساان 
 ظرة إلى اللستق ل ب ورة إيجابية، موضاحاا أن 
الر ا  يكون فاى شاخاص الالاساياح، فاخاو أمال 
واليو  وإلى األبد، لذلك للى بـىالر ا  ال ابتى، 
وأن اإل سان صاحب ال يوات الدائلة هاو أكا ار 

وتاب  قاائاال، إن   غذا  لروح الر ا  لكل شخص
ىكيلة   تدعم الر ا  لدى اإل سان، وأن الا اشار 
ق ل القيامة كا ت تتراوح ما بيس الاتافاا ل، ولاكاس 
أص ح بعد القيامة هناك مفخو  الر ا ، وأن كيلاة 
ىماافاايااة فاااياادةى غااياار مااو ااو ة فااى الااقااامااو  
 اللسيحى، ألن   كل يو  يخيئ لج سان الطاريا 
و وة ال ابا إلاى أن الاكاناياساة فاى عاياد الاقايااماة 
والخلاليس اللقدلة  حتفل يومياا باالاقايااماة، وأن 
قدا  األحد  حتفل به بتذكار القيامة، وأ اه عاياى 
اإل سان أن يتعامل م  الايقات واألزمات بر ا  

 أن يد   تعلل فى كل وقت وكل حيس.
 

مصادر طبية تكشف واباب نق  "كورونا" داخ  
 مركي ممد  ياقوب

كشفت م ا ر ط ية  اخل مركز مجدى ياعاقاوب 
لـىاليو  الساب ى، أن ل اب  اقال عادوى فايارو  
كورو ا إلى مركز القيب فد ألاوان، هاو و او  
ليدة مرياة بالقيب قا مة مس محافظة الا احايارة 
مركز حوش عيسى، برفقة زو خا، لتيقى العاالج 

آخارياس ماس  3بلركز ألوان، ما أ ى إلى إصابة 
العامييس بجمس اللركزوأوضحت الل ا ر لـىاليو  
الساب ى، أن الحاالت تم  قيخا إلى مستشفى العزل 
بال داقة الجديدة لتيقى العالج الالز ، مشيراً إلى 
أن اللركاز قاا  باعالال فاحاوصاات  ورياة لاكال 
اللرضى والعامييس والالاتار  ياس عاياى الالاركاز 
ليتجكد مس خيوهم مس فيرو  كورو ا والاتاناسايا  
الكامل م  وزارة ال احاة وكاان ماركاز الاقاياب 

حااالت إصااباة  6بجلوان، قال إ ه تم اكاتاشااا 
يعليون فى طاقم األماس  3بفيرو  كورو ا، منخم 

ومريض وأ ه تم عزل  لي  اللناط  التى و دت 
بخا اإلصابات، وإخطاار وزارة ال احاة التاخااذ 
اإل را ات الالزمة م  تعقيم كافة اللناط  وتت ا  
 قي  لجلي  اللخالطياس تالااشاياا ما  اإلرشاا ات 

 العاللية واللحيية
وأوضح اللركز فى بيان ع ر صفحتاه الارلالاياة 
عيى ىفيس وكى، أ ه قا  بفحوصاات  ورياة لاكال 
اللرضى والعامييس والالاتار  ياس عاياى الالاركاز 
ليتجكد مس خيوهم مس فيرو  كورو ا والاتاناسايا  

 الكامل م  وزارة ال حة . 
 

تللللللللللللللللللالللللللللللللللللللام 
االاتاداد"ككالقوات 

 55الاسلحة تمهي 
 4مستش ى عي  و

ميدانيلة للالواجلهلة 
 كورونا

التل  الرئيل عا اد 

الفتاح السيسى، رئيل الجلخورية، القائد األعاياى 

ليقوات اللسيحة، لفييم ماس ا اتااج إ ارة الشاكاون 

اللعنوية ليقوات اللسياحاة، ع اس تاداعاياات أزماة 

كورو ا، وذلك خالل فعاليات تفقدة معدات القوات 

اللسيحة واألطقم اللعاو ة فى التعامال ما  أزماة 

كااورو ااا والااتااعاارض الاافاايااياام، الااحاادياا  ع ااس 

االحتياطات االلتراتيجية للوا  التعقيم والتطخايار 

التى أعدتخا القوات اللسيحة، تنفيذا لاياتاو اياخاات 

السيالية بلعاو ة أ خازة الادولاة، وحايا  قاامات 

اال ارات التخ  ية ليقوات اللسيحة باعالاياياات 

التطخير والتاعاقايام لاياشاوارع والالاياا ياس باكاافاة 

محافظات الجلخورية، فيلا قا   خاز مشاروعاات 

الخدمة الوطنية بتنفيذ ا تشار يسلح بتوفار السايا  

االلاتااراتايااجايااة فااى كااافااة أ ااحاا  الاجاالاخااوريااة، 

واالحتفا  باحتياطد التراتيجى كالاا الاتاعارض 

مستشفيات  6مستشفى ليعزل ، و  00الفييم و و  

لرير ، يلكس الدف  بخا  020ميدا ية متنقية بطاقة 

االا لاايااارة الااعاااا،  6فااى اى اتااجاااة، و 

واتوبيسات لنقل الحاالت الحر ة، وطائرات لنقل 

 الحاالت الحر ة أياا

 
البابا تواضرو : اللق الكنا س صاب فلقلابلللوه 

 بالصبر وقاية للماي 
اعاتا اار قادالااة الا اااباا تااواضارو  الاا اا اد باابااا 

اإللكندرية وبطريرك الكرازة اللرقسية أن قارار 

غي  الكنائل قرار صعب، ولكنه ضارورى ماس 

أ ل لال  النا ، مايفا: لم يلكس أحد يتخيل أن 

ياجتااى ياو  وتاا اايا  فااياه الااكااناائاال، ولاكااس هااذة 

اال را ات التى تتخذها الكنيسة ياجاب أن تاقاابال 

وتجمل قدالة ال ااباا   بال  ر مس أ ل وقاية الجلي 

تواضرو  ال اا اد بااباا اإللاكانادرياة باطاريارك 

، وذلاك 06الكرازة اللرقساياة فاد الالازماور الـا

خالل عظته األل وعياة الاتاد ألاقااهاا الاياو  ماس 

الكاتدرائية، مؤكدا أن الكنيسة ت اياى  ائالاا ماس 

أ ل طخارة النفل والروح والجسدوأضاا ال ابا: 

فد صالة القسلة اللقدلة فد أيا  ال و  الاكا ايار 

 طيب منه ىال  ر الكاملى وأن اإل سان ال يو اد 

لديه اى وليية لتحقي  ما ياتالاناد لاوى ال ا ار 

وهى للة تستلر م  اإل ساان طاوال حايااتاه فاد 

عليه وتربيته ألبناائاه وفاد الالارض وفاد كاافاة 

التافااصايال وتاابا  قاائاال، إن ال ا ار هاو وقات 

اال تظار، وأن السيد اللسيح يقول ىإن مس ي  ار 

إلى اللنتخى فخذا يخيصى، ماوضاحاا أن ال ا ار 

الكامل يشلل ال  ر عيى اآلخريس وت رفااتاخام، 

وأن اال سان عندما ي  ر عيى اآلخر يستطي  أن 

يكس ه وأن يحتفظ بساالماه وأضااا أن ال ا ار 

يالزمه صفة االحتلال، وأن ال  ر أيااا يشالال 

ال  ر فد الااياقاات والشادائاد، وأ اه ال ياو اد 

شخص فد هذا العالم لم يلر بفترات مس الااياقاة 

وأشار ال ابا تاواضارو  الا اا اد إلاى أ اه   واأللم

تكون لدى اال سان اللا اري شاكال ماس أشاكاال 

ال  ر والجيد العتلا ة ماناذ قارون باعايادة عاياى 

الزراعة وا تظار ال لر، مشيرا إلى أن   لالاح 

بو و  فايارو  كاورو اا و اياو  اال ساان فاد 

اللنزل ليوقاية منه حتى  اتاعايام ال ا ار باعاد أن 

أص ح اإل سان فد حالة الاتاعاجاال  ائام فاد كال 

تفاصيل الحياة و وة الا ااباا تاواضارو  إلاى أن 

السيد اللسيح احتلل ب  ر كامل خاياا اة تايالاياذة 

مارات  3يخوذا، كلا احتلل ا كار تيليذة بطار  

متتالية، فاال عس احتلاله كاافاة االآل  الانافاساياة 

والجسدية مس أ ل خال  اإل سان عيى ال ييب، 

مؤكدا ضرورة أن يتحيى اال سان بال  ر وهو ما 

تعيله الكنيسة ألبنائخا مس خاالل ال او  وكاذلاك 

 حل العديد مس اللشكالت تتم مس خالل ال  ر.

 

 تاحة زيارة الاواق  األثرية عبر صل لحلة وزارة 
 اآلثار لشاوب الاالم

 لال كامل أخ ار وتقارير مس مراليينا الجالاعاة  

فاد  EET  20:22  + 20: 30 0202ابريل  3

اطار  خو  وزارة السياحة و االثار التاحة بعض 

اللواق  األثارياة و الالاتااحاف لشاعاوب الاعاالام، 

لاللتلتاع بلشاهدة الحاارة الل رياة الاقاديالاة 

خااالل فااتاارة تااوا اادهاام  فااد الاالاانااازل ضاالااس 

اإل را ات االحترازية و الاوقاائاياة ماس فايارو  

، تاطايا  الاوزارة (Covid19كورو ا اللستجد )

بالتعاون م  شركائخا مس اللعاهد و الالاؤلاساات 

العيلية و األثرية خدمة زيارات ل عاض ماس هاذة 

اللواق  ع ر ال فحات الرلالاياة لاياوزارة عاياد 

ش كة اال تر ت و مواق  التواصل اال تلاعد ماس 

خالل  شر عد  مس الزيارات االفتراضية لاخاا او 

شرح ل اعاض الالاتااحاف ماس خاالل الالارشادياس 

السياحياياس الالا ارياياس، ولاياكاون شاعاار هاذة 

 Experience Egypt from Homeالزيارات 

Stay Home Stay Safe  و تااطااياا  الااوزارة

اليو  بالتعااون ما  ماعاخاد الا احاوت االمارياكاياة 

بالقاهرة اولد  الزيارات االفتراضية للق رة ماناناا 

وهد مس أ لل مقابر الن ال  بال ر ال ربد بلدياناة 

 األق ر والتد تعو  إلى األلرة ال امنة عشر
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