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الم االحباج فم السيد ال سيح الهنا ... لبم بن  ي ببركي ربنا يسوع ال سيح تكون ق نا 

 كل ايام حياتنا اقين . 

 

ابد ان الجد شاكرا ل رب يسوع   م قشي  ه بارادته برلاق م الق ا , باتض رع ال ي ه 

ان ي يننم   م القيام با باج قسؤليات هره الرتبي الج ي ي . ك ا اشكر قحب كم ال خ   ص ي 

ب هن  كم لم بال يد الثاقن  شر لرلاق م كالقف , بابد ان اقول ل ك م ا ان   م ك   ك م ف م 

 ق م بربحم كل يوم بك  ات الصبة , ك ا انكم ك كم فم ق بم ب شا ر الحب الص ادق ي , 

اقا جسدي فهو يحيا بكم , ك ا قال بنم الرائيل ل دادد ال     ال ال بب س ال ربذ ا  ه وذا 

(. اقا هدي كم لم فم هرا ال يد بال م ت   رذ ق   ب م , 6ا  5صم  3 ظ ال بلح ال نحن   )

 لكم يكون لكم نصيب فم ق كوت الس ابات .   ,هم اه  اقكم الجاد كل لحظي

 

اط ب بركي قدالي البابا ال  ظم االنبا تواضربس الثانم بشريكي فم الخدقي الرلوليي ابينا ال   ط ران 

 ال كرم االنبا تادرس , 
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 إيبارشية سيدني لألقباط األرثوذكس

 

عنوان العظة: عالقة االباء الرسل 

 االثني عشر االطهار بالرب يسوع .
 

 11-1::1متى 
يَ يا ُيمه  1  عه َُ يَعط َا ََ يََيره َع ْهي ِ الَييِذيْيَاثُ َيثه ُثمَّ َدَعا إَِلي

ُفوَ ُكلَّ  َه ُعُدا َا َايَ ََِّجَسةِ لَِْ ه َاَحِ َل َ انًَا َعَلى َأَلره ُسله
ةٍ    .َذَعضٍ َاِعلَّ

يِا   2  يَاياُا َلَّ َع َرُسوًي: ِسيمه ََ ََره َع َماُء َِيثه سه َُ َا َِاثِ 
ييُ ييوُ  طهييُ   ييوثُط َايَيياه َُ َُ ََُرَُاُأ  يي نه َُ ييُعَأط َا ُدِعييَر طُيي ه

وثُ؛  َُ َُ ََّا  ُِ ط َايُوَح  َزطَ
ييَميياُاُأ؛ اُلييوَذيياط َاَذيي َّييى َ يياطِيير  3  ُثييله فِييْييلِييوَييُرط َاطَييعه

َُاُأ؛  َُّ َفىط َاالَ ُ وُ  طهُ  َحله َعَئِبِ؛ يَاه  َلضَّ
يِا   4  يُيوِليَر َلَّ يَييعه ِْسه َ انَيوَِ ؛ َايَيوُيوَ َ َ َااُا َله ِسمه

انَ ُ  ََ.  
َصيا ُيمه َقيائِيًي:  5  اه َُ ُه  َسَلوُمه يَُسوُع َاَق ره َُ َع َرُسوًيط  ََ ََا َع َي » َُؤيِء َِيثه

ُِيًََة َساِذعِيَّةً  ُلوَ َذ َُ ُه ُلُكوَ َلعِي ًا إَِلى َأُلذَِمط َاَي الَ   .الَسه
َعَئِْلَ  6  ْهتِ إِسه ةِط إَِلى طَ الَّ ِيَعَِف َلضَّ َعى إَِلى َله   .طَِل َ ه َوُوَ طِاأَلحه
ُِ َقه ََعَ  َذَلُكوُت َلسََّماَاَتِ  7  ُعاَ َقائِلَِْ : َق َِّ ُ مه َ َ ِوُوَاط طَ نه َُ   .َافَِْما 
يَْياِليْيَ   8  ََّ َ  َليوِّيُعاَط َاَل يوُيعه قُِْموَط َاَله َُ الَى  َموه ُفوَط َاَله َضى َشه َمعه َله

ُعُداَ ُ وَ .َله عه َُ انًا  ط َفَمجَّ اُلمه اه ََ َُ انًا    !َذجَّ
ًة َاَي ُنَحاسًاط  9  زَِذ ُِكمه َ  َوًا َاَي فِضَّ حه َُ ِمُلوَ فِر   َي الَحه

ْهيِ  َاَي ِحيَاًَء َاَي َعَيًا: َفي ِاَّ  10  طَي ًَ َاَي َثيوه يعِيي ِ َزَد ُااَ لِل َّ َُ
َاَي الَأه

َااِذَل يَسه َِحَ  َلَااَذ ُ    .َله
ط  11  ي َيِحي   يًَةط َفياطهيَحيُايوَ فِيْيوَيا َعيمَّي ه  ُيَو ُذسه اه َقعه َُ ُِيًََة  ُ مه َذ له ََ َما َد َاُكلَّ

َحُلوَ قُِْموَ  ََُاَك َح َّى الَعه َُ   .َا
ْه ِ  12  ُ وَ َلسََّيَم َعَل له َُ ْه ًاط  ُلوَا طَ َُ ُه ََُذا الَ َه   .َاِع
ْه ِ. َاإِاه َلمه يَُك ه  13  َِْحلَّ َسَيُذُكمه َعَل ًيط َفله ْهُت ُذسه َِحّ ًا فِاه وَ َف َِ َ َكاَا َ لَِك َله

ِ عه َسَيُذُكمه َلُكمه  َْعه  ُذسه َِحّ ًاط َفله
ُِييََيةٍط  14  اه َذي َُ ْهيتٍ  يَميُع َكيَيَذيُكيمه فِير طَي وَُلُكيمه َاَي يَسه ٌُ َي يَ ه َح َُ َاإِاه َكاَا 

َِذُكمه  َُ َق َُ ُغوَاَر َع ه  ُفُضوَ َله ُعُ وَ ِذ ه  ََُاَكط َاَنه َه   .َفا
َف الَيُكيوُا فِير  15  اَم َاَعُموَرةَ َسيوه ُُ ُِيََ َره َس : إِاَّ َحاَلَة َذ ُقوُل َلُكمه َُ َح َّ  َله

ُِيََةِ  َم َك َله َأًة ِذ ه َحاَلةِ الِله فَّ َاله ََ َُ َُونَةِ  يه َُّ ِم َل   .يَوه
 

اقول ََ ْار م َعج َلع  يسوع َلر َلجول اقضر َللْل كل  فر  -1

:" وفي تلك االيام خرج الي الجبببل  16-11: 6لوقا َلَية. ن عُ  
ليصلي . وقضي الليل كله في الصالة الي هلل. ولما كان النهبار ععبا 
تالميذه , واختار منهم اثنا عشر , الذين سماهبم ايضبا "رسبال ": 
سعان الذي سماه ايضا بطرس واندراوس اخاه. يعقوب ويبونبنبا . 
فيلبس وبرثولماؤس . توما ومتي . يعقوب بن نلفي وسعمان الذي 
يدعي الغيور . يهوذا اخا يعقوب , ويهوذا االسخريوطي الذي صار 

 مسلما له  ". 

َا َلع  يسوع َلمسْح  و َلا  ََ ار م ثم دعيا يم ا يم قيويليوَ  -2

 َلُعوة داا َدنر العدد: 

: اعَُ ََ ْار َنُرَاأ َلا  كاا قوي اللمْاَ لْوحَيا َليميايميَُا 2-1

يبونبنبا كاا  لك َيضا سووا يَ ْار سمااا ط عأ كما  كع َل ُيير 
:" وفي الغد ايضا كان يوننبا واقبفبا هبو واثبنبان مبن 51-41:  1

تالميذه , فنظر الي يسوع ماشيا, فقال :" هوذا نمل هللا ". فسمعه 
التلميذان يتكلم ,فتبعا يسوع . فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان , فقال 
لهما :" ماذا تطلبان؟". فقاال :" ربي " الذي تفسيره : يا مبعبلبم . 
اين تمكث؟" فقال لهما :" تعاليا وانظرا " . فاتيا ونظرا ايبن كبان 
يمكت , ومكثا عنده ذلك اليوم ,وكان نحو الساعة العاشرة . وكبان 

اندراوس اخو سمعان بطرس واندا من االثنين اللذان سمعا يوننبا 
وتبعاه . هذا وجد اوال اخاه سمعان , فقال له :" قد وجدنا مسيبا " 
الذي تفسيره : المسيح . فجاء به الي يسوع . فبنبظبر البيبه يسبوع 
وقال :" انت سمعان بن يونا . ان تدعي الصفا " الذي تبفبسبيبره : 

 بطرس.
 

: عَُ ََ ْار َل ُير ط عأ اَنُرَاأ ََوث ايا يو  اييوحيَيا 2-2

:" واذ كان يسوع ماشيا عن ببحبر 11-11:    4متي ََوث ن عُ فر 
الجليل ابصر اخوين : سمعان الذي يقال لبه ببطبرس , وانبدراوس 
اخاه يليقيان شبكة في البحر , فانهما كانا صياعين . فقال لهبمبا :" 
هلم ورائي فاجعلكمبا صبيباعي البنباس ". فبلبلبوقبت تبركبا الشبببا  
وتبعاه . ثم اجتاز من هنا  وراي اخوين اخرين : يعقوب بن زبدي 
ويوننا اخاه , في السفينة مع زبدي ابيهما يصبلبحبان شببباكبهبمبا , 

 فدعاهما . فللوقت تركا السفينه واباهما وتبعاه ".
 

:" وفبيبمبا يسبوع  9:  9متي :عَُ ََ وار َل ُير ذ ر ن عُ فر 2-3
مجتاز من هنا  , راي انسانا جالسا عند مبكبان البجبببايبة , اسبمبه 

 متي . فقال له :" اتبعني " . فقام وتبعه .
: 1يبونبنبا : َذا ََ ْار فْلور اناَائل فاكعث َل ُير يوحَا فير 2-4

:" وفي الغد اراع يسوع ان يخرج البي البجبلبيبل , فبوجبد  45-11
فيلبس فقال له :" اتبعني " . وكان فيلبس مبن ببيبت صبيبدا , مبن 
مدينة اندراوس وبطرس . فيلبس وجد نثنائيل وقال لبه :" وجبدنبا 
الذي كتب عنه موسي في الناموس واالنبببيباء يسبوع ببن يبوسب  
الذي من الناصرة ". فقال له نثنائيل :" امبن البنباصبرة يبمبكبن ان 
يكون شئ صالح ؟". قال له فيلبببس :" تبعبال وانبظبر ".  ور ي 
يسوع نثنائيل مقبال اليه , فقال عنه:" هوذا اسرائيلي نقا ال غب  
فيه ". قال له نثنائيل :" من اين تعرفني ؟". اجباب يسبوع وقبال 
له :" قبل ان ععا  فيلبس وانت تبحبت البتبيبنبة , رايبتبك". اجباب 
نثنائيل وقال له :" يا معلم ,ا نت ابن هللا , انبت مبلبك اسبرائبيبل ". 
اجاب يسوع وقال له :" هل امنت الني قلت لك: اني ر يبتبك تبحبت 
التينة ؟ سوف تري اعظم من هذا . وقال له :" الحب  البحب  اقبول 
لكم : من االن تبرون السبمباء مبفبتبونبة ,ومبالئبكبة هللا يصبعبدون 

 وينزلون علي ابن االنسان ".  
: َذا ط ْة َل يذْا فل ُ اصف ذالمَا ذارذعقر دعوالوم كيايالير 2-5

:" ثم صعد الي الجبل وععبا البذيبن اراعهبم 19-15:  5مرقس فر 
فذهبوا اليه . واقام اثني عشر ليكونوا معه , وليرسلهم لبيبكبرزوا , 
ويكون لهم سلطان علي شفاء االمراض واخراج الشياطين . وجعل 
لسمعان اسم بطرس .ويعقوب بن زبدي ويوننا اخا يعقوب , وجعل 
لهما اسم بوانرجس اي اببنبي البرعبد . وانبدراوس ,وفبيبلبيبببس , 
وبرثولماوس , ومتي , وتوما , و يعقبوب ببن نبلبفبي ,وتبداوس , 
وسمعان القانوي , ويهوذا االسخريوطي الذي اسلمه . ثم اتوا البي 

 بيت ".
سَيوَت انَيف قيويل  3َلسُْ َلمسْح َعُ م َعَُدَ  قويا َس مع  -3

يوذا طاُ َل ْاذة اعَعة َيام طاُ َلَاود. اذ  ذظا ع  44َلَلب ا

  اَ َيعَُد َلَ ال َل الْة  :

: كانت ل  َلوْو  َذاذوم لُر ة َنوم كانوَ ي يجيعَاَ َا يسياليوث 3-1

:" وعبنبد 12:  4يبونبنبا عما فر قلووم فر طاض َيحْاا فَ عُ فر 
ذلك جاء تالميذه , وكانوا يتعجبون انه يتكلم من امراة . ولبكبن لبم 

 يقل اند : " ماذا تطلب ؟" . او " لماذا تتكلم معها ؟".
 
: كاا ذ  طَود َيعَُد ذوضوع : َيذ حاا . فل ُ قيال ليفيْيليوير 3-2

:" فرفع يسوع عينيه فنظر  ان جمعا كثيرا مقبل 2-1: 6يوننا فر 
اليه , فقال لفيلبس :" من اين نبتاع خبزا ليبككبل هب؟الء؟". وانبمبا 
قال هذا ليمتحنه , النه علم ما هو مزمع ان يفعل . اجابه فيلبس :" 

ال يكفيهم خز بمئتي عينار لياخذ كبل وانبد 
 منهم شيئا يسيرا ".

 
: كاا َيضا ذ  طَود َيعَُد ذيوضيوع 3-3

َيناَر . فالسُْ َلمسْح كاا يالم َا ييويو َ 

-:2:  6يبونبنبا سوف يسيليمي  في يال فير 
:" اناببهبم يسبوع " البيبس انبي انبا 21

اخترتكم , االثني عشر ؟". ووانبد مبنبكبم 
شببيببطببان ". قببال عببن يببهببوذا سببمببعببان 

االسخريوطي ,الن هذا كان مزمعا ان يسلمه , وهو واند من االثني 
 عشر ."

 
: كاا ذ  طَود َيعَُد َيضا ذوضوع َلَعح . فكياا َلي ييذيْياَ 3-4

فر طاض َيحْاا يسألوا َلسُْ َليميسيْيح َسيكيلي  اكياا  يو يَيعح 

 َي اط  لواَ َيسكلة فماي فر :

: " وفيما هو مجتباز ر ي انسبانبا اعبمبي 5-  1:  9يوننا :  3-4-1
منذ والعته , فساله تالميذه قائلين :" يا معلم , من اخطبك : هبذا ام 
ابواه نتي ولد اعمي ؟". اناب يسوع :" ال هذا اخطا و ال اببواه , 

 لكن لتظهر اعمال هللا فيه ."
:" فتقدم التالميذ وقبالبوا لبه :" 11,  11- :1: 15متي : 3-4-2

لماذا تكلمهم بامثال؟". فاجاب وقال لهم :" النه قد اعطي لبكبم ان 
تعرفوا اسرار ملكوت السماوات , اما الولئك فيم يعب"". فباسبمبعبوا 

 انتم مثل الزارع .
:" نينئذ تقدم اليبه ببطبرس وقبال :"  11-11: 11متي : 3-4-3

يارب , كم مرة يخطئ الي اخي وانا اغفر له ؟ هل الس سبع مبرات 
؟ " . قال له يسوع :" ال اقول لك الي سبع مرات , بل الي سبعبيبن 

 مرة سبع مرات ".
 
: كاا َيضا ذ  طَود َيعَُد َظوار ذجُث ليويايض ذي  الييذيْياث 3-5

فل ُ الجلر َلسُْ َلمسْح علر  ول لاطور طاُ َا ََا ذا  ثييثية ذي  

:" وببعبد سبتبه ايبام اخبذ يسبوع 5-1:  12متبي اليذْاث فَ عَ فر 
بطرس ويعقوب ويوننا اخاه وصعد بهم الي جبل عال مبنبفبرعيبن . 
وتغيرت هيئته قدامهم , واضاء وجهه كالشمس , وصبارت ثبيباببه 

 بيضاء كالنور. واذا موسي وايليا قد ظهرا لهم يتكلمان معه".
 
: كاا َيضا ذ  طَود َيعَُد َا يالموم حْاة َل وَضع . فَ عَ فر 3-6

:" وفي تبلبك السباعبة تبقبدم البتبالمبيبذ البي يسبوع 5-1:  11متي 
قائلين :" فمن هو اعظم في ملكوت السبمباوات ؟". فبدعبا يسبوع 
اليه ولدا واقامه في وسطهم وقبال :" البحب  اقبول لبكبم : ان لبم 

 ترجعوا وتصيروا مثل االوالع فلن تدخلوا ملكوت السماوات ".
 
: كاا َيضا ذ  طَود َيعَُد َا يَعع ذاَر َلاظمة فيَي يعَ فير 3-7

:" فدعاهم يسوع وقبال :" انبتبم تبعبلبمبون ان 11-11:  :1متي 
رؤساء االمم يسوعونهم , والعظماء ستسلطون عليهم . فبال يبكبون 
هكذا فيكم . بل من اراع ان يكون فيكم عظيما فيكن لكم خاعما , ومن 
اراع ان يكون فيكم اوال فليكن لم عبدا , كما ان ابن االنسان لم يبات 

 ليخدم بل ليخدم , وليبذل نفسه فدية عن كثيرين ".
 يلوَا كل َلمجُ اَلكعَذة َلر َيطُ َذْ  .

 

 األنبا عانييل

 بنعمة الرب

  سق  إيبارشية سيدني وتوابعها .

† 

  باؤنا الرسل ... ونحن
 

بعد ايام قليلة يكون عيد األباء الرسل األطهار وهبو يبقبع فبي 

عيد إستشهاع البرسبولبيبن ببطبرس وببولبس ونبهبايبة الصبوم 

المقدس الذي بد  بعد عيد العنصرة.  وفي هبذا البيبوم تصبلبي 

الكنيسة بعد رفع بخور باكر صالة خاصة هي قبداس البلبقبان. 

ويكون غسل األرجل ببالبمباء البمبقبدس تبذكباراأل لبعبمبل األبباء 

الرسل في خدمتهم وكرازتهم وكي  قبدسبوا البعبالبم كبلبه مبن 

 خالل التوبة والمعموعية وتكسيس الكنيسة في كل مكان.

 

ونريد  ن نتذكر القليل من عملهبم ونسبكل روهللا هللا البقبدوس 

 الذي عمل فيهم  ن يكمل بنا.

الرسل لم يعملوا إال بعد نلول الروهللا النباري عبلبيبهبم يبوم †   

الخمسين . ونحن يجب  ن يكون كبل عبمبل لبنبا ببقبوة البروهللا 

الساكن فينا وبفعله وقياعته البمبتبجبدعة وهبذا نبحبصبل عبلبيبه 

بروهللا الصالة الدائمة. والروهللا الوانبدة فبي البعبمبل والبتبوببة 

الدائمة واألصوام وإنكبار البذات والبتبواضبع والبطباعبة غبيبر 

 المشروطه لكلمة هللا.

 

بذل األباء الرسل كل اجتهاع في  ن يقدموا تعليمباأل إيبمبانبيباأل †   

سليماأل وفي نقاوة وقبداسبة. وعبلبيبنبا  ن نبتبببع هبذا البطبريب  

ولهذا عينه وانتم باذلون كل اجتهاع قبدمبوا   الروني السليم "
في ايمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تبعبفبفبا 

، وفبي البتبقبود مبوعة ي وفي التعف  صبرا وفي الصبر تقبو
 .2-1:1ب"  1" اخوية وفي الموعة االخوية محبة

 

اهتم األباء الرسل ببخبالك كبل  نبد ولبم يبهبمبلبوا تبذكبرة †  

 الم؟منين بالحرك على التوبة وانتظار مجئ السيد الرب

 م تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول  ناته غيبر عبالبم  ن "   
   4:1" رو لط  هللا انما يقتاع  إلى التوبة

اجتهدوا لتوجبدوا عبنبده ببال عنبس وال عبيبب فبي سبالم "... 
 11، 14: 5ب"  1" وانسبوا  ناة ربنا خالصا...أل

يجب  ن تكونوا في سيرة مقدسة وتقود منتظرين وطالبيبن " 
  11، 11:  5ب"  1" سرعة مجئ يوم الرب

وتعايشوا مع الم؟منين في آالمهم وجهاعهم و عطوهبم األمبل 

 والرجاء في الخالك

كو  1"  من يضع  و نا ال  ضع  ، من يعثر و نا ال  لتهب " 

11 :19. 

 

عاش األباء الرسل نياة الشركة واالهتمام بكنتياجبات كبل †   

 ند. فمع الشركة الرونية من الصبلبوات 

والببقببداسببات  اهببتببمببوا  يضبباأل بشببركببة 

وجبمبيبع البذيبن  االنتياجات الجسدية  "
 منوا كانوا معبا وكبان عبنبدهبم كبل شبئ 
مشتركاأل.  واألمبال  والبمبقبتبنبيبات كبانبوا 
يبيعونها ويقسمونها ببيبن البجبمبيبع كبمبا 

  41، 44:  1" اع كان لكل واند انتياج

ببععبتببببار  ن كببلبنبا  عضبباء فبي البجبسببد 

الواند جسبد البرب يسبوع البمبسبيبح لبه 

 المجد الذي هو الكنيسة.

لم يخاف الرسل الموت بل كانوا مستعدين للببذل والبعبطباء †  

مباذا تبفبعبلبون تبببكبون وتقبديبم ذواتبهبم مبن  جبل البرب  " 
وتكسرون قلبي ألني مستعد ليس  ن  رب" فق" فبي  ورشبلبيبم 

" اع   بل  ن  موت  يضاأل في  ورشليم ألجل  سم الرب يسوع

فمن يخدم السيد الرب يضع في نفسه نبكبم البمبوت  15:  11

 وال تكون نفسه ثمينة عنده وال يخاف.

 بركة ساعتنا األباء الرسل تشملنا جميعاأل.

القمص تاعرس سمعان كاهن كنيسة القديسين العظيمين األنبا 

 جيلفورع - نطونيوس واألنبا بوال 
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 صفحات مع المصريين 
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

 كورونا ..... .. وسوابقها 

 
 شؤماً علي العالم .  02من المؤكد أن رقم 

فهو يحمل عدة مصائب معاً... تضرب الكرة  0202وخاصة 

االرضسة سؤاء مجاعات أو حروب أو أمراض أو ثورات . وما 

نعيشه حالياً هو حرب الميكروبات التي تحصد أمامها أرواح االالف من البشر في غمضة 

 عين . 

 

 في إحصائية نشرتها وكالة ) سكاي نيوز ( جاء فيها .. 

   مائة ألف  022ضرب الطاعون مرسيليا في فرنسا وقتل في أيام نحو  0202عام

 شخص. 

  جاءت الكوليرا وحصدت االرواح في أندونيسيا والفلبين وتايالند  0202وفي عام

 وإنتشرت في أماكن كثيرة من العالم منها مصر وقتلت أكثر من مليون. 

  جاءت االنفلونزا ، وأطلق عليها االنفلونزا االسبانية الشريرة والتي كانت  0202وفي عام

مائة مليون شخص وعجز العلم بكل  022222222من أكثر الكوارث البشرية وحصدت 

 قوته عن الوقوف أمامها . 

  ليخرج لنا من الصين  كورونا يحمل تطوراً جديدا في الهواء الذي  0202ثم يأتي عام

 نتنفسه ليضرب انحاء المعمورة من أقصاها الي أقصاها... 

 

ورغم مرور حوالي ثالثة شهور حتي االن لم يتمكن العالم من الخروج علينا بعالج شافي من 

 الكورونا التي أصابت حتي االن أكثر من تسعة مليون شخص وقتلت أكثر من نصف مليون . 

 في تتبع لمسار االوبئة في العالم ومنذ قديم الزمن .. 

  ميالدية ظهر الطاعون االنطوني الذي خرب االمبراطورية الرومانية  022إلي  061في عام

 وانتشر في مختلف بلدان العالم وتسبب في موت خمسة ماليين شخص . 

  م ضرب الطاعون العالم. بداء من االمبراطورية البيزنطية وانتشر  140و  140وبين عامي

 ثالثين مليون شخص .  02222222بسرعو وقتل أكثر من 

  م ظهر وباء الجدري الياباني في طوكيو ومنها انتقل الي البلدان المجاورة  201وفي عام

 وقتل حوالي مليون شخص . 

  وانتشر بين  –وأطلقوا عليه الموت االسود  –واما أكثر االوبئة فتكاً قي التاريخ فهو الطاعون

مئتان مليون  022222222ميالدية وتسبب في وفاة ما يقرب من  0010الي  0042عام 

نفس حول العالم. ويعتقد أنه نشاء في الصين ثم انتقل الي ايطاليا عن طريق التجارة ثم انتشر 

 لباقي أوروبا ودول العالم. 

  0102ثم يأتي الجدري الذي حصد أرواح سته وخمسون مليون شخص عند ظهوره في عام 

 ميالدية. 

  ميالدية وقتلت أكثر من مليون شخص وتبعها موجات  0202ثم الكوليرا التي ظهرت عام

 متتالية . 

  ظهر نوع متطور من الطاعون أطلقوا عليه " الوباء الثالث " ظهر في  0211وفي عام

 الصين ومنها إنتشر لجميع أرجاء العالم بسرعة وقتل اثني عشر مليون شخص. 

  م وأدي الي وفاة مليون شخص .  0222ثم جاء وباء االنفلونزا في روسيا عام 

  م وتسببت في وفاة مليون شخص .  0216ومن الصين أيضاً خرجت االنفلونزا االسيوية عام 

  واالنفلونزا أكثر انتشاراً وعدوي وقسوة ، وكانت االنفلونزا االسبانية التي ادت الي وفاة

 م وأصابت ربع سكان العالم .  0202خمسون مليون شخص في عام 

  م وقتل أكثر من خمسة وثالثون شخص  0220وفي االزمنة القريبة ظهر مرض االيدز عام

 حول العالم . وما زال منتشراً حتي االن. 

  م ظهرت أنفلونزا الخنازير في المكسيك والواليات المتحدة  0202الي عام  0222وفي عام

 وانتقلت الي باقي أنحاء العالم وقتلت حوالي مئتان الف شخص . 

 

 الجثث في شوارع لندن . 

 

خ ، اليوم الذي غطت فيه مائة الف جثة شوارع لندن بسبب الطططاعطون الطذي قضطي يتذكر كتب التار

 م .  0661علي أكثر من مليون أوروبي عام 

وأشارت الصفحات لهذا الوباء القادم مطن الصطيطن واسطيطا عطن ططريطق السطفطن الطتطجطاريطة وأنطتطشطر 

الطاعون القاتل بكثافة في إنجلترا خاصة االحياء الفقيرة فطي لطنطدن الطتطي لطم يطتطوفطر فطيطهطا الطعطالج 

وافتقروا ألبسط الخدمات الصحية ، وكان االطباء عاجزين عن مطعطالطجطة الطمطرض لطعطدم مطعطرقطتطهطم 

بالمرض . ورحل االثرياء واالغنياء واالمطراء والطلطوردات والطنطبطالء خطارج لطنطدن لطيط طل الطفطقطراء 

محبوسين داخل لندن ينت ر فيها االحياء مرور عربات تجمع الموتي من الطططرقطات حطيطث يطتطم دفطن 

 جماعي لهم. 

% من سطكطان لطنطدن 01وكانت توضع عالمة علي المنازل المصابة. وتقول االحصائيات أنه حوالي 

 م .  0661فارقوا الحياة بسبب الطاعون في صسف عام 

وتقول بعض المصادر أن كثير من الرجال والنساء كانوا يقفزون داخل هذه الحفر الهطائطلطة لطيطدفطنطوا 

 أحياء بدال من مواجهة أالالم المرض. 

 م "  0661" طاعون لندن الع يم عام  -المصدر :

 

 مصر واالوبئة .

 

مطلطيطون شطخطص حطول الطعطالطم  4إلطي  0.0تشير جميع الدراسات أن الكوليرا تحصد سنوياً ما بين 

 سنوياً وحتي يومنا هذا ، ويرجع االمر الي تلوث المياه. 

م أنتشر وباء الكوليرا في مصر بسبب الزحام والتجمعطات فطي الطمطوالطد . وأول حطاالت  0220عام 

ظهوره كانت في االحتفال بمولد الشيخ أبو المعاطي في مدينة دمياط بسبب تلوث المياه الطتطي ططفطي 

علي سطحها الحيوانات النافقة والقاذوات ثم اتسع المسار مع نهر النيل لباقي المحاف طات .  وكطان 

عدد الضحايا في البحيرة وحدها ستة وثالثون الف مواطن ، وفي الوجه الطقطبطلطي اثطنطي عشطر ألطف 

 مواطن . 

مع ظهور علم البكتريولوجي ،  قرر العالم االلماني " باستير كوخ " عمل إبحاثه فطي االسطكطنطدريطة 

م . ثطم أنطتطقطل الطي مصطر  0220وتشريح بعض الجثث التي ماتت بسبب الكوليرا ، وكان ذلك عام 

يعمل االبحاث في المستشقي اليوناني في القاهرة. وقطارن بطيطن الطكطولطيطرا فطي مصطر وبطالد الطهطنطد 

 وغيرها . ووصل بنجاح في أبحاثه لمعرفة الميكروب . ووضع القواعد لمكافحته والوقاية منه. 

م وقرر ميزانية مطالطيطة كطبطيطرة  0220م الي 0222في هذه الفترة كان يحكم مصر الخديوي توفيق 

لمواجهة هذا الوباء بمبلغ مليون واربعمائة ألف جنيه لتطهيرالشوارع والقاء الكبريت في الشطوارع 

 واصدر قرار صارماً بغلق االسواق ومنع التجمعات والموالد والزحام .

 –ومن الثابت أن أوبئة كثيرة ضربت أرض مصر منذ عطمطق الطتطاريطخ وقطد تطدرجطت إلطي الطجطدري 

امراض الرمد والعيون ثطم يضطاف   –البلهاسيا   –الحمي الصفراء   –المالريا   –الكوليرا   –الطاعون 

 .   02اليها أمراض الكبد بانواعها وأخرها كورونا أو كوفيد 

من المؤكد أن أغلب هذه الالمراض وتكاثرها يعود الي اسلوب حياة متوارثة وثقافة صحية محطدودة 

للوقاية منها، ووعي إنساني يفتقده الكثيرون في سلكطهطم الطعطادي الطيطومطي يطبطداء مطن الطتطبطول فطي 

 االركان وتحت الكباري، وحتي البصق في أي مكان وتراكم القمامة وتواجد الذباب والناموس . 

يجب أن يكون هناك توعية واحترام للمرافق العامة وأهمها نهر النيل الع يم الطذي يطقطذف فطيطه كطل 

شئ بداية من فضالت المصانع الكميائية وغيرها أو الصرف الصحي أو القاذورات وحيوانات نافطقطة 

 ميته يتم التخلص منها في نهر النيل. 

 

 هذا النهر الع يم .. الذي يدور دورته ليشرب منه االنسان وتروي منه االرض الزراعية...

 يجب أن نحترمه ... ... .. .  

 

 قاء في العدد القادم لوالي ال

 تاريخ االوبئة في العالم  -ألمصادر :

 الطاعون االسود في أوربا ولندن .               

 الذكرى السنويه الثالثه

 للراحله تاسونى

 ماري ميخائيل 

 

 ثالث سنوات منذ رحيل الفاضله السيده تاسوني ماري ميخائيل  

ومازالت بصمات عملها الخيري واالجتماعي وتفسيراتها لجوانب دينيه في اجتمطاع السطيطدات كطل يطوم جطمطعطه...  

 كثيرة هي جوانبها المضيئه.

كثير من الشخصيات ترحل ولطكطن  

القليل منطهطا تطبطقطى اعطمطالطه تطؤكطد 

وجوده بالثراء الذي تركه من حطب 

 وخير وسالم. 

  

كنيسه مارجرجطس كطيطنطسطنطجطتطون 

شعبها وجمعيه السيدات يذكرونهطا 

بكل حب وتقدير للراحلطه الطعطزيطزه 

 الغاليه 
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 بقلم وريشة : جون كرياقوس      

 

يونيه بعيد دخول العععاةعلعة الع عقعد عة  6كل عام تحتفل كنيستنا فى 

ألرض مصر ك ا قد يحتفل به محليا ببعض محافظات مصعر ووان 

كان هذا العام رب ا أختلف األمر نظرا لظروف وجود الوباء( ولكن 

عادة ما ي ر هذا األحتفال ك جرد ذكعر  وتع عر الع عنعا عبعة معرور 

الكرام وطبعا مع كل ات وخطب دون تنفيذ وأ  تغير فعال أو مؤثر 

لعم تعكعن ت عععه فعى األطعار  -معنعذ قعديع عا -وذلك نظرا بأن الدولة

الر  ى والقومى وال كانة الوطنية ال الة ة بل وفى أه ية وضعه 

كعيد ر  ى فى الدولة وخاصة ب ا يتنا ب مع حعجعم هعذا العحعد  

التاريخى الفريد.. وك ا ال شك يدرك الج يع أن العاةلة ال قد ة لعم 

تذهب ولم تلجأ الى أ  بلد آخر بأ ثناء مصر.. ولهعذا فعأنعه  كعان 

أمتياز خاص أعطاه الرب ل صر بل وباركها قاةال" مبارك شعععبعى 

مصر"..وقد جاء ال سيح والعاةلة ال قد ة وكانت مصر ال تعععرف 

ال سيحية وال األ الم وال تعععرف أال األصعنعام وقعد فعتعحعت أرض 

الكننانة ح نها للفاد  والتى ظل بها ثال   نعوات و عتعة اشعهعر 

وعشرة ايام حيث بدأ ال سيح فيها أولى خطوات حياته ععلعى هعذه 

األرض الطيبة ك ا شرب من ماةها ونطق بعهعا أولعى كعالمعاتعه بعل 

وتم بوجوده من معجزات عديدة،وحيث فى كل مكعان معروا بعه أو 

عاشوا فيه العاةلة ال قد ة تحول في عا بعععد العى أديعرة وكعنعاةعس 

وذلك فى شتعى انعحعاء الع عحعرو عة.. العى أن امعر   لعععودتعهعم 

بعل  -أل راةيل.. وفى قوله بسفر هوشع" ومن مصر دعوت أبنى"

وال ننسى أن مصر كانت من قبل ملجأ وحصن لكعثعيعر معن أنعبعيعاء 

 ..                                                                   -العهد القديم 

الجدير بالتنويه حيث كلنا نعلم حجم األ تثع عار والعفعواةعد العععديعدة 

التى ي كن أن تعود على الوطن  واء  ياحيعا واقعتعصعاديعا..ولعكعن 

فى واقع األمر فحجم حد  مجئ العاةلة ال قد ة ل صر لعه جعانعب 

روحى عظيم واثره على الطواةف ال سيحية العديعدة حعول العععالعم 

بل والتى قد تت ناه أ  دولة..! ولكن ما الفاةدة إذ لعم يعأخعذ  األمعر 

باألهت ام الكافى من مصرلذلك الحد  الفريد  وفى عرضة وتأكيده 

ر  يا بل وعال يا و وذلك اشبه برجل عنده جوهرة ث ينة يعدفعنعهعا 

دون أن يدع أحد يراها!(..والواقع أن الكنيسة العكعاثعولعكعيعة تعدرك 

أه ية وحجم هذا الحد  الفريد وأثره على ال عؤمعنعيعن فعى العععالعم 

ععهعد  -ال سيحى فوجدنا بابا الفاتيكان "بولس" عندما جاء أثعنعاء

مجرد نزوله من الطاةرة قام بتقبعيعل أرض  -الرةيس الراحل مبارك

حاولعت تع عامعا بعأن تعلعقعى  3222مصر..وأن كانت مصر فى عام 

طبعا من أجعل األنعتعفعاع   –األضواء على مثل هذا الحد  التاريخى 

ولكن كانت ب ثابة جهود هزيلة ومؤقته..ولعكعن -بالتنشيط السياحى

فى السنوات األخيرة فى عهد البابا تواضروس الثانى وبزيارة بابا 

"للحج ب صر" وبالتالى كان تعأثعر 3263الفاتيكان فرنسيس عام 

وأهت ام بابا روما كبير بل وفى قوة إي انيه عظي ة بعحعب وتعقعديعر 

حول أه ية ذكر  مجعئ العععاةعلعة الع عقعد عة لع عصعر، فعلعهعذا قعام 

بعوضعع زيعارة "العععاةعلعة الع عقعد عة  3263الفاتيكان فى ديس بر 

ل صر" فى جدول برامج الحج الفاتيكانى..وقد بدأت مصعر فعععلعيعا 

األهت ام لتهيئة بعض الع عواقعع العتعى يع عكعن أن يعزورهعا العوفعود 

القادمة، وك ا قام الرةيس السيسى بتدشين بعدايعة هعذا الع عشعروع 

الكبيرو وأن كان األمر مازال الع ل فيه يتطعلعب كعثعيعر معن العجعهعد 

والت ويل!؟( ك ا ال ي كن انكار بدايات الجهد فى أععطعاء وتعهعيعئعة 

                                                             الدولة من أجل أ تث ار رحلة العاةلة ال قد ة ل صر                                                                              

... وبعد هل عيد مجئ العاةلة ال قد ة ل صعر يعتعطعلعب معن مصعر 

فقط األعتزاز واألفتخاربهذا الحد  الفريد أو األحتفال به بعا علعوب 

روتينى متكرر أو فى نطاق شعبى أو محلي فعقعط ومعا يعؤد  ذلعك 

وأقولها لآل ف انه يكاد يكون ب ثابة ازدراء بعحعد  ععظعيعم ذكعر 

بوضوح فى الكتاب ال قدس أو أه ال وجهل  متع د  واء بعقعصعد 

أو بدون قصد وحيث كل العتاب أن لم يدرك ال رء خطورة وأه يعة 

ذلك على أجيال التعرف تاريخيا وال روحيا ما يقدمه العكعتعاب حعول 

أه ية معرفة الحقاةق اإلي انية والتى ال ي كعن أفعفعالعهعا لع بعد،بعل 

ومكانة مصر من هعذا العحعد .ألن السعاكعت ععن العحعق شعيعطعانعا 

أخرس.! ..فقد أ تطاع الرةيس مبارك وبرفم أخعطعاةعه العععديعدة!( 

أجعازة ر ع عيعة...إذا ونعحعن فعى  -عيد ال يالد–يناير  3بأن يجعل 

عهد الرةيس السيسى وال ؤمن بحق بال واطنة ومواقفعه الصعلعبعة 

ضد الطاةفية والتعصب قادر أي ا ان يحعول ععيعد دخعول العععاةعلعة 

 -وبعأجعازة -ال قد ة لعيد قومى ووطنى تحتفل به العدولعة ر ع عيعا

،ك ا يتطلب عند أ تقرار األوضاع حعول أهع عيعة أنعععقعاد معؤتع عر 

عال ى لتدعيم ودعوة العالم حول األحتفال الذ  تعقعدمعه مصعرمعن 

أجل ذكر  مجئ العاةلة ال قد ة ل صعر وخعاصعة كع عا أنعه أي عا 

يعرف بأنه تم ذكره فى األ الم كع عا هعو فعى الع عسعيعحعيعة..وبعهعذا 

 تبرهن مصر أنها موطن حقيقى فى أحعتعرامعهعا وتعقعديعرهعا لعكعل 

األديان.. ولكن األهم هو وجود األرادة الر  يعة الع عخعلعصعة العتعى 

تسعى ل صلحة وحب هذا الوطن وأي ا بعععدم أفعفعال فعى ععرض 

وتقديم هذا الترا  الروحعى العفعريعد بشعكعل مشعرف وجعديعر بعكعل 

أحترام وهو أمر نت ناه أن يتحقق فى القريب.!؟..ألنه ويل للقاةليعن 

للشر خيرا وللخير شعرا،العجعاععلعيعن العظعالم نعورا والعنعور ظعالمعا 

 الجاعلين ال ر حلوا والحلو مرا..و  ال وفق..

 

 أنه ترا  دينى وانسانى عال ى كان واجب األهت ام به:  

                                                                   

فى السنوات الماضية تجاهل رؤساا  صراا السااناسايا  ساوا   ا  

قرد أو حتى ندون قرد فى أ طا  أهمية نالمواقا  الاتاى تاتاار ا  

ناغم أنه  ان  سيعطى لاماراا فاوائاد   –نوجود العائلة المسدسة نها 

وقد أختلف األصاحاليا فى  هد رئيس صستنيا يدرك ويسعاى  - ديدة

لاف  أسم صرا وأيضا صا يحسق ذلك ص  تنمية صستداصة لمرا  اماا 

أن ذلك المسار للعائلة المسدسة إضافة هااصاة لالاما ارات السايااحاياة 

خروصا السياحة الدينياة ناا اتاتاار أن اااياق الاماساار ياعاد أحاد 

 2يجذب المسار ناحاو   المساصد الدينية التاريخية ، وص  المنتظا أن 

)أال أن أثاا الاوناا  لاه أثاا     2222صليون سائح خالل هذا الاعاا  

المساار و لما فيما تتي  نأن السلتي حاليا  لى  ل السياحة العالمية( 

صليارات صسلام وصساياحاىههولاهاذا أ اطاى  4المسدس يحظى ناهتما  

ا  الائس السيسى توجيهاته للمحافظات والوزارات وذلك لتد  التناياياذ 

المشاري  ص  أجل الحياا   الاى هاذا اارن اانسااناي وصا  أجال 

تحسيق التنميةهه لذلك  ان تم االتياق  لى ند  العمل نشكل صاتاكااصال 

فى  افة المحافظات، نحيث يتم االنتها  ص   افة نسااا الاماساار فاى 

توقي  صوحد  لى أساع وجه،  ما تتي  انه تم االتيااق أيضاا   الاي 

استثماري لكافة نساا الاماساار ناالاتاوا اع صا  صاياعااد   ااح صخطط 

افتتاحه ،  ما تم االتياق  لي دراسة تشكيل وحادة صاا ا ياة ناماساا 

وزارة التنمية المحلية، تشاا   الاى الاتاناساياق نايا  الاماحاافاظاات 

والجهات المعنية والسيا  ن يارات صيدانية في  افة ناسااا   والوزارات 

يعتعجعزأ   ال  وأن تكون الكنيسة القبطعيعة جعزءالمسار نشكل دوري ، 

ههونجد  لى ستيل الماثاال الدينى لل سار  من األمور ال تعلقة  بالبعد

صا يوضح ضخاصة هذ  المشاري  والتى تسا د  لى استستال الاوفاود 

الشياحية فيى صحافظ أسيوا أن المحافظة حظي  نوجود صاحاطاتايا  

ص  صحطات صسار رحلة العائلة المسدسة نـ"ديا السيدة العذرا  ندياا 

صاوقاعاا لااحالاة  22درنكة وديا المحاق نالسوصية" وذلك ضاما  

 يالاو صاتاا قاطاعاتاهاا الاعاائالاة  0222العائلة المسدسة نمرا نطول  

وهو أي ا ما يؤكًد أن إحياء ال سعار العععاةعلعة المسدسة ذهان ا وإيان ا  

ال قد ة هو ب ثابة تن ية حعقعيعقعيعة وحعفعاظًعا ععلعى إر  إنسعانعي 

بعض العوزارات وفعال  ان     ملكيته لإلنسانية وليس ل صر فقط..

مزارات ك رحلة تعجعريعبعيعة معن بعيعن  5وال حافظات قامت بتأهيل 

مزارا تقع فى مسار رحلة العاةلة الع عقعد عة، تع عهعيعدا إلتع عام  35

لع عسعيعحعيعى العععالعم   ال شروع الذ  اعتبرته الفاتيكان أيقونة حعج 

وكان األول من   مليار شخص فى العالم.. 3.2الذين يقدر عددهم بـ

هو موعد افتعتعاح الع عسعار معواكعبعاً لعتعاريع  دخعول  3232يونيو 

العاةلة ال قد ة ل صر   وقد تم التأجيل أفعتعتعاح الع عرحعلعة األولعى 

بسبب ظروف الوباء ال نتشر عال يا ..ومن ث ة أليس األمر جعديعر 

يونيه من كل عام عيدا قوميعا بعكعل  6باألرادة السيا ية بأن تجعل 

ال قاييس بل وت ع له خطة ودعم أعالمى كبير معن أجعل تعأكعيعده 

 عال يا وهو أي ا ما قد يعود على الوطن بكثير من الفواةد.. 

                                                                                                                                                 

 مواقع ال سار ال بارك للعاةلة ال قد ة فى ارض الكنانة:                                                                     

 

الواقع  أن الحديث عن ال واقع وال حطات ل سار العاةلة ال قد عة 

يتطلب صفحات عديدة ولهذا ا عى ل ختصار ..وهعم بعأ  حعال ال 

موقع أ  فى كل ربوع مصر ال ختلفة ك ا فى بععع عه  35يقل عن 

 –: نعد رحلة الرحاا  وصا نها ص  صخااا وصلوا الاى عاشوا فيه

الشعيع   -نح اى "ناب الوصول"ههه -أسمها المراى قديما را رفح:

 العععريع : -في  را التطالمة لها صكانة حضارية  اتايااةهه  زويد:

و اانا  تساماى  مح يعة العزرانعبعق -وجدت نها نسايا  نائس قديمةهه

ناليلوسيات، و ان  صدينة صحرنة في الاعاراا الاتايا ناطاي، وناهاا 

و اانا  تاعاا  قادياماا  نااسام حرا   تعل العقعلعس: -ثالن  نائسهه

 الفرمعا:  -هه و ان نها ديا قديمال ح دية  -النرارى، و ان نها دياهه

وص  أهم التجمعات الاهتانية في الساان الااانا  و اانا  إياتاار اياة 

فاياه جالاساوا تاحا   اجااة  تل بسطا: -.. تياة ههونها  نائس  ثياة

 -وفاايااهااا صااناا  يسااوع صااعااجاا ات صاانااهااا فااجااا ياانااتااوع صااا هه

العذرا  غسل  ثياب السيد المسيح وحمته هنااك مسطرد:"ال ح ة"

 -يااوى أن يساوع فاياه أقاا   ااناا صاياتااههبعلعبعيعس: -في  ي  صا هه

فيه  ار   العذرا  فة ا داد خت   ند سيدة ايتة و اهادت   نود :

وادي  -فاياه حاجاا ناقثاار قاد  يساوعهه  عخعا: -صذانح اساتاشاهاادهه

الع عطعريعة  -صارت ص  أ تا تجم  للاهتنة فاي صرااهه النطرون:

استااح  العائلة تح   جاة في المطاية قائماة إلاى وعين ش س:

بعابعلعيعون  - اناائاس أثااياةههحارة زويعلعة: -اآلن+ صنطسة ال يتونهه

أخاذوا  : الع عععادي -،  ان صلجأ لكل اليهود الغانا هه مصر القدي ة:

صا تا  لنحو الرعيد، ونضيا  هذ  الكنيسة  تااب صاسادس صاياتاوحاا  

مععنععطععقععة ديععرالععجععرنععوس أو  - االااى"صااتااارك  ااعااتااي صراااهه

:وصكث  فيها العائلة المسدسة أيا  و ان   اصاة ناألدياة قتال البهنسا

 - ا وا ناماغاارة،وهاي جاتال الاطايااههجبل الطير: -دخول العابهه

 -يذ ا التسليد سسوا األوثان نهذ  التلدة تحسيسا  للاناتاواتههاألش ونين:

ديرابوحعنعس أيضا صكثوا فى  ل ص : -أجاى نها صعج اتههديروط:

المغارة تحول  لكنياساة القوصية:  -هه وبكوم ماريا وديروط الشريف

جعبعل قسعقعام، إلعى معنعطعقعة ديعر  -صيا:صكثوا فيهااهه -فى الرخاهه

: وهو ص  أهم المحطات، ألن العائلة المسادساة صاكاثا  فاياه ال حرق

ستة أ ها)ويكون صذنح للاب في وسط أرض صرا( ما فيه  اهاا 

: دير العععذراء"جتل أسيوا" -المالك ليوسف نأن ياج  اساائيلهه

هواخاالمحطات التي قد الاتاجااات الاياهاا الاعاائالاة  ديردرنكةويعتتا 

معغعارة نعض المؤرخي  يضاعاون والمسدسة فى رحلتها فى صراهه 

الماتي  في المجاى  والاعاودةههوجادياا   أنهم سكنوها في أبي  رجة 

بذكره  أن ال شروع األبرز حالياً هو قيعام وزارة اثثعار بعتعشعكعيعل 

لجنة قومية ت م خبراء من كل الجهات ال عنية، إلععداد معلعف تعم 

إر اله إلى منظ ة اليونسكو لتسجيل مسار رحلة العاةلة ال قد عة 

وحيث تهدف مصر إلى تسجعيعل أديعرة   على قاة ة الترا  العال ي،  

وادي النطرون التي مرت بها العاةلة في رحلتها بعد  يناء والدلتا 

                                                                                                                                       كترا  عال ي.    
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 عرض من : جون كرياقوس
 

جهود الحكومة الستكمال مشروع مسار العاالا اة 

 المقدسة
أكدت وزارة التنمية المحليةة  أ  شرةعوم شرة ر 

الع ئلة المقدسة شرعوم قوشى شهم يرتلزم تض فع 

جةهةةول كةج الةةلةةهة ت الةةمةعةةنةةيةةة  شةةو ةةحةة أ ةةهةة  

وب لتع و  شع وزارة الري حة وفعت  لكج شحة فة ةة 

االعتةمة لات الةمة لةيةة الةمةرةلةوبةة  ة ةعا   ةمةيةة 

المرعوم ثق في  وسي حي  وليني ً للدولةة الةمةةةعيةة 

وأش رت وزارة التنمية المحلية إلى حعص القي لة 

الري سية عةلةى افةتةتة ر شرة ر الةعة ئةلةة الةمةقةدسةة 

بةورة تليق ب سم شةةع وحضةور لولةى رفةيةع 

المرتوى وشخةي ت ليةنةيةة وثةقة فةيةة وسةية سةيةة 

 كبعى

 

والسياحة واآلثار يضعون الا اماسااخ اة ايار    

 الفتتاح مشروع مسار العال ة المقدسة

استض فت وزارة التنمية المحليةة اجةتةمة ًعة  عةبةع 

تقنية الفيديو كو فةعا ةل لةلةلةنةة الةمةرةعفةة عةلة  

 43شرعوم شر ر الع ئلة المقدسة وذلك بحضور 

شر رك ً شن بينهم قةية لات الةوزارة وسةكةعتةيةع  

عموم المح ف  ت الثم  ية الت  يمةع بةهة  الةمةرة ر 

وشمثلين لوزارة الري حة واآلث ر والكنيرة القبرية 

المةعيةة وشةلةلةل الةوزراا وجةهة ز الةتةنةرةيةق 

الحض رى وشللل النواب.   وخةل  اججةتةمة م 

أكد اللواا شحمول شععاوى فى الكلمة التى ألةقة  ة  

 ي بة عنه رئةيةل قةرة م شةكةو  شةكةتة  الةوزيةع 

حعص الدولة على استكم    ذا المرعوم القوشى 

المهم الذى يرتلزم تض فع جةهةول كة فةة الةلةهة ت 

المعنية   شةككةًدا أ  كةج شةن وزارتةى الةتةنةمةيةة 

الةةمةةحةةلةةيةةة والرةةيةة حةةة قةةد وفةةعتةة  لةةكةةج شةةحةة فةة ةةة 

اجعتم لات الم لية المرلوبة خل  الفتعة الم  ية 

  ًعا   مية المرعوم ثةقة فةيًة  وسةية حةيًة  وليةنةيًة  

للدولة المةعية  والذى يح ى ب  تةمة م عة لةمة   

كم  يت بع ترورات  ذا المرعوم بةةورة لوريةة 

كةلً شةةن رئةةيةةل الةةلةةمةةهةةوريةةة ورئةةيةةل شةةلةةلةةل 

الوزراا.   وشدل شععاوى عةلةى حةعص الةقةية لة 

الري سية عةلةى افةتةتة ر شرة ر الةعة ئةلةة الةمةقةدسةة 

بةورة تليق بإسم شةةع وحضةور لولةى رفةيةع 

المرتوى وشخةي ت ليةنةيةة وثةقة فةيةة وسةية سةيةة 

كبعى .   وخل  اججتم م توافقت الللنة على أ  

الت ريخ الذى ك   قد تم تحديده جطلق المةرةعوم 

واجحتف   ب فتت حه رسمي ً فةى ا و  شةن يةو ةيةو 

والذى يتوافق شع ذكةعى لخةو  الةعة ئةلةة  0202

المقدسة لمةع   قد يحةتة ل لةلةمةعاجةعةة وتةحةديةد 

شوعد جديد   عاً للةتةداعةية ت الةحة لةيةة لةفةيةعو  

كورو   المرتلد على شةع ولو  الع لم أجةمةع .   

وأش رت الللنة إلى أ مية استكم   ك فةة شةعاحةج 

البنية التحتية للمرعوم والحف ظ على ش  تم إ ل زه 

بك فة المح ف  ت خةل  الةفةتةعة الةمة  ةيةة و ةو 

ا شع الذى يل  أ  يرتمع ويتم وفق ً لةلةتةوقةيةتة ت 

المحدلة لتنتهى شختلف شح ف  ت اللمهورية فةى 

أقعب وقت شن ك فة ا عم   المحةدلة بةمةرة رات 

المرعوم المختلفة .   وشدلت الللنة أيضة ً عةلةى 

 عورة سععة استكةمة   الةدراسة ت والةخةعائة  

االستثم ريةة الةخة بةة بةنةقة ط الةمةرة ر والةمةتة ر 

طعحه  قبيج افتت ر الةمةرةعوم وعةع ةهة  عةلةى 

العاغبين للستثم ر   ب ج  فة إلى ذلك تم تكليف 

 يكة التنمية الرةية حةيةة بة جسةتةمةعار فةى لراسةة 

ا سلوب ا شثج لو ع البعاشج الخ بة ب لتعويج 

لنق ط المر ر وبحث إ ر ا شعكة جلارة المرعوم 

  كم  تم اجتف ق على أ  يةكةو  جةهة ز الةتةنةرةيةق 

الحض رى استر رى ع م للةمةرةعوم.   واتةفةقةت 

الللنة أيض ً على  عورة اجسعام واال ته ا شةن 

بعض القض ي  التى تم بحثه  وشنه  ا ر ا المعسةى 

اللديد عند كنيةرةة الةمةعة ل .   وأكةدت الةلةلةنةة 

حعبه  على شت بعة العمج اللة ل الةذى تةقةوم بةه 

المح ف  ت الثم  ية ولعم أى احتية جة ت فةى  ةذا 

الرأ  ليكو  المرعوم ج  زاً للفتت ر فى الةوقةت 

الذى تحدله الدولة المةعية.   وشةن الةمةقةعر أ  

تقوم وزارة التنمية المحلية بإعدال تقعيع شةتةكة شةج 

حو  ش  تم إ ل زه فى المةرةعوم لةلةعةع  عةلةى 

 رئيل شللل الوزراا خل  الفتعة الق لشة .

 

ضماناخ سالمة المص يين من جاالاحاة فايارو  

 كورونا عند فتح الكنالس ل قداساخ

ال حديث اليوم واالي م الق لشه سو  عن اع لة فتح 

الكن ئل لةلوات القداس ت ويتعق  جميع االقب ط 

كيف سيتم تأشين المةلةيةن فة  جة ئةحةة فةيةعو  

كورو   وخ بة ا  الكثيعين لديهم شن الةمةخة و  

ش  تلةعةلةهةم يةخةرةو  الةةلة شةن جةديةد اال ا  

النة ئح الربيه اتفقت علة  تةنةفةيةذ  ةذة الرةعوط 

واالحتي ط ت الك شله و ة .. اسةتةخةدام كةمة شة ت 

للميع المةلييةن اسةتةخةدام الةمةرةهةعات لةلةمةيةع 

المةليين لكةج شةةلة  شةية ه خة بةه بةه يةأتةيةهة  

بمععفته لةع  التن و  عدم اسةتةخةدام الةلةفة فة ت 

ب لكن ئل ولكج شةخةل لةفة فةتةه الةخة بةة.. عةدم 

استخدام اير رب ت الخ بة ب لكنيرة ولةكةج سةيةدة 

لةكةج شةقةعةد يةكةو  بةه  .. تأت  بإش رب ته  الخ به

شةل  ويعاع  التب عد بةيةن االثةنةيةن الةمةةةلةيةن 

يتم ا   لراسة وقف المة فحة  . االقعب لبعضهم

 . بين المةليين وتكتف  ب جش ره القلبيه

لل   الكن ئل والعمة   الةعة شةلةيةن بةهة  تةوخة    8

الح ع شن التع شج شةع الةمةةةلةيةيةن اثةنة ا جةمةع 

العرور وبيع القعب   وبة قة  االشةور الةمةتةعة ر  

عليه  كج قدا  / عدم استخدام لورات الةمةية ه اال 

للضعورة القةو  كةج شةمة   يةقةوم بةإحضة ر 

 رةبةة االشة ة   بة لةقةدا  ال  . تو يةتةه وبةدرشةيةج

% شن قوة الكنيرة ال يةتةم ابةرةفة   42تتل وز 

 .  المةلين اثن ا التن و  وا م  يعاع  التب عد بينهم

يمنع تم ش  تواجد أ  شخل حت  ولةو طةفةج  13

حضور القداس ت اذا ك   شة ب ً بنةزالت بةعل أو 

يوجد عليه اععا  الفيعو  / يةعاعة  الةتةعةقةيةم 

الدائم للميع االسةرةح عةقة  الةقةداسة ت يةعاعة  

شةة لر الةةتةهةةويةه لاخةج الةكةنةة ئةل اثةنةة ا بةةلة 

القدا . عل  كةج كةنةيةرةة ازالةة جةمةيةع االلوات 

الع شه شثج اكواب الم ا واللةفة فة ت وااليرة ربة ت 

 والتوا   وشثيلته .. 

وك  ت االقب ط شةتةحةدو  قةد ا ةفةعلت شةن خةل  

شة لر   الخ بة بنرع خةبةعا أ  قةداسةة الةبة بة  

توا عو  شزشع بدور قعار بةخةةةوص فةتةح 

الكن ئل سيكو  خل  اية م عةلة  أ  يةكةو  لةكةج 

% شةن طة قةتةهة  اجسةتةيةعة بةيةه  42كنيرة ترتقبج 

و فل الرئ للرم شره عل  أ  يةكةو  فةعل بةكةج 

شقعد " كنبه " وسةيةكةو  االفةتةتة ر خةل  يةو ةيةو 

 المقبج وسيبدأ ب لقداس ت االلهيه

 

إعاد  فتح دور العباد  ل مص ين ساياكاون وفاق اا  

 الصحة العالمية“لتقدير وزار  الصحة و 
أكد الن ئ  شكع  اللند   وكيةج لةلةنةة الرةكةو  

الدينية وا وق   بمللل النواب  أ  شرةألةة فةتةح 

لور العب لة شعة أخعى للمةلين  سواا المةرة جةد 

أو الكن ئل  ف  ظج خرة الحكوشة للةتةعة ية  شةع 

فيعو  كورو   المرتلد الذ  يهةدل الةعة لةم كةلةه  

قعار لن يكو  سهلً  ويةحةتة ل لةدراسةة شةتةأ ةيةة  

وذلةةك سةةيةةكةةو  وفةةقةة  لةةعةيةةة وزارة الةةةحةةة 

والتعليم ت الة لرة عن شن مة الةحة الع لميةة  

برأ  تداعي ت ج ئحة وب ا كورو ة   و ةج تةوجةد 

شرتلدات تريع إلةى تةحةرةن الةو ةع أم الوقة   

  إ  اللميع يتمن  زوا  وا ةتةهة ا  ةذه ” اللند “ 

الل ئحة سعيع   لتعول الحي ة إل  طبيعته  وينتةهة  

 ذا الك بو   لاعي  هللا سبح  ه وتع لى أ  يةحةفة  

البرعية كله  شن خرع و عر فةيةعو  كةورو ة  

 ةتةمةنة  زوا   ةذا الةوبة ا شةن “ اللعين  شت بةعة   

حي تن   وأ  تفتح المر جد لةلةمةةةلةيةن شةن جةديةد 

ليكل  المواطنو  بلواتهم ويم رسوا شةعة ئةع ةم 

الدينية  ولكن ف  ظج استمعار ا ترة ر الةفةيةعو  

والوب ا ت ج بحة وسلشة الةمةواطةنةيةن شةقةدشةة 

عل  كةج شة اوتة بةع الةنة ئة  شةكةع  الةلةنةد   

الدولة تضع المةلحة الع شة للوطن والةمةواطةن “

فةةوق كةةج اعةةتةةبةة ر وعةةلةة  رأ  أ  أولةةويةة ت  

وب لتأكيد عندش  تكو  ا و  م وال عو  شهيةكةة 

وتكو   ذه ال مة تم زواله  وا تهت سيتم فتح لور 

العب لة المر جد والةكةنة ئةل  والبةد شةن االلةتةزام 

ب لقعارات المتخذة شن قبةج الةلةهة ت الةمةخةتةةةة 

ب لدولة    ه  اتخذت حعب  عل  الةة لةح الةعة م 

وأ ة     وحف ظ  عل  بحة وسلشة المواطةنةيةن

وكيج للنة الركةو  الةديةنةيةة وا وقة   بةمةلةلةل 

النواب  أ  الدولة تتع شج برةكةج جةيةد شةع أزشةة 

فيعو  كورو    وتتخذ إجعااات وقعارات شهمة 

لمح بعة الفيةعو  وشةحة ولةة تةقةلةيةج وتةحةلةيةم 

الخر ئع  وشرألة فتح المر جد والكن ئل للمةلين 

شةع ةةو ةةة بةتةةحةةرةةن الةو ةةع وزوا   ةذه الةة ةةمةةة 

والل ئحة  وذلك ستحدله وزارة الةحة وشن ةمةة 

الةحة الع لمية  فه  الله ت الةحةيةة الةمةعةنةيةة 

الت  تقيم الو ع الةح   وتةحةدل االشةتةعاطة ت 

الخ بة بةعةولة واسةتةكةنة   أ  عةمةج أو  رة ط 

 شتوقف وشعلق برب  ج ئحة فيعو  كورو  .

 

البابا تواضرو  في قدا  عيد الصعود: نص اي 

 ليرفع هللا عنا وباء كورونا

تةعأ  قةةداسةةة الةةبةة بةة  تةةوا ةةعو  الةةثةة  ةة   بةة بةة  

اجسكندرية وبرعيعك الكعازة المةعقرةيةة  الةيةوم 

الخميل  قدا  عيد الةعول المليةد بةديةع ا  ةبة  

بيرةو  بةوال  الةنةرةعو   وذلةك لو  حضةور 

جم  يع  إذ اقتةعت الةةلةوات عةلةى حضةور 

الب ب  وبعض ا س قفة ور ب   الةديةع وأكةد الةبة بة  

توا عو   أ  الكنيرة تةل  لكى يعفع هللا عةنة  

أزشة الوب ا  وأ  لديةه رجة ًا فة  أ  يةحةفة  هللا 

شةع والع لم شن  ذا الخرع  الفةتة  إلةى أ  يةوم 

االثنين المقبج سيتم االحتفة   بةعةيةد لخةو  الرةيةد 

المريح شةع  ويوم ا حةد بةعةيةد حةلةو  الةعور 

 القد   وشن بعد   يبدأ بوم العسج.

وقدم قداسة الب بة  تةوا ةعو  الةثة  ة   الةتةهةنةكةة 

للموم ا قب ط بمن سبة عيد الةعول المليد  الفت  

إلى أ  الرةيةد الةمةرةيةح جة ا أوال لةكة  يةخةلةل 

 اج ر   وسيأت  شعة أخعى لك  يدين الع لم.

وعيد الةعول وفق  للعقيدة المريحيةة   ةو ذكةعى 

بعول أو ارتق ا المريح إلى الرم ا بعةد أربةعةيةن 

 يوش  شن عيد القي شة.

 

بساابااا تااعايااد صعااداد الكاااباااخ   الااكااناايااسااة 

اةرثوذكسية تقرر اساتامارار تاعا اياا الصا اواخ 

 يونيو المقبل 72بالكنالس حتى 

قعرت الكنيرة القبرةيةة ا رثةوذكرةيةة اسةتةمةعار 

 02تعليق الةلوات ب لكن ئل حةتةى يةوم الرةبةت 

يو يو المقبج  ف   وا اججةعااات االحةتةعازيةة 

 لمواجهة فيعو  كورو   المرتلد.

وق لت الكنيرة ف  بي   له   إ ه  تت بع بكج ا تةمة م 

طوا  الفتعة الم  ية شلعي ت ا شور فيم  يخل 

    COVID-19ا تر ر فيعو  كورو   المرتلد 

وتزايد أعدال اجب ب ت اليوشية  واتلة ه شةنةحةنةى 

اجب ب ت  حو الذروة الت  سترت عق زشنًة  غةيةع 

شعلوم حتى اآل  وأش رت الكنيرة إلةى أ  الةبة بة  

توا عو  الث    تعأ  الةيةوم اجةتةمة م الةلةلةنةة 

الدائمة للملمع المقد  لمنة قرةة شةو ةوم عةولة 

الةلوات الرقرية والخةدشة ت الةتةعةلةيةمةيةة  وفة  

  وا ش  سبق  قعر ش يل .

استمعار تعليق الةلوات ب لكن ئل حةتةى يةوم  -1

يو يو على أ  تنعقد الللنة شعة أخةعى  02الربت 

ف   ذا الت ريةخ لةدراسةة الةمةوقةف. ثوكة سةتةثةنة ا 

يرمح بإق شة قةدا  عةيةد لخةو  الرةيةد الةمةرةيةح 

 03 -يةو ةيةو  1أر  شةع يوم االثنين الموافق 

برنل بعدل ستة أفعال فق  شن الكهنة والرمة شرةة 

 -يةو ةيةو  2شًع  وأيض  قدا  عيد العنةعة ا حد 
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يرةتةةمةع الةةعةمةةج بةة لةقةةعار الةخةة ص بةةةلةةوات  -2

اللن زات  والذ  يقةع المر ركة ف  الةةلةوات 

على أسعة المنتقج  ويفضج الةلة على المةنةتةقةج 

ب لمةدافةن شةع تةعةلةيةق بةلةوات الةثة لةث وذكةعى 

ا ربعين تم ر  المعمولي ت ب لكن ئل بةحةضةور 

أسعة المعمد فق  ب لنربة لةلوات ا ك ليج يرتمع 

العمج ب لقعار الخ ص الر بةق إبةداره اال ةتةمة م 

ب لخدش ت التعليمية والععوية عبع شبكة اج تع ت 

شن قبج كهنة وخدام كج كنيرة لةتةوبةيةج رسة لةة 

الكنيرة  بن ئه  ف  كج شك    ةذا الةبةية   يةخةل 

كن ئرن  ف  شةةع وعةلةى كةنة ئرةنة  فة  الةخة رل 

 شعاع ة ال عو  المحلية لكج لولة.....

يل  االلتةزام بةكة فةة اججةعااات الةةحةيةة   -..   . 

الواجبة لكج  ذه المةمة رسة ت وقة لةت الةكةنةيةرةة  

" حن  رةعةع بة شةتةية قة ت الةلةمةيةع إلةى الةعةبة لة 

وشم رسة الةلوات ب لكن ئل و قدر  ذه ال عو  

الح  عة  و ةل  شن أجج بةلل ة  والةعة لةم كةلةه 

  لك  يعفع هللا عن الع لم  ذا الوب ا

 

البابا تواضرو : زيار  العال ة المقدسة لماصار 

فخر وبركة لنا جميعا   واةول من يونيو صكاباح 

 عيد ل مصريين    

كلمة الب ب  توا عو  الةثة  ة  بة بة  اجسةكةنةدريةة 

وبرعيعك الكعازة المةعقرةيةة  بةمةنة سةبةة ذكةعى 

لخةةو  الةةعةة ئةةلةةة الةةمةةقةةدسةةة إلةةى شةةةععةةع ةةت 

فض ئية"اكرتعا  يوز"...وق   البة بة  تةوا ةعو  

إّ  رحلة الع ئلة المقدسة ف  شةةع   ةقةو  عةنةهة  

إ ّه  رحلة  لكنه   عوب بحةرة   ةل اج ةلةيةج  

الفت  إلى أّ  الع ئلة اختةت شةع لةلةهةعوب عةن 

بلدا  الع لم القديم للحةتةمة ا والةزية رة  وعة شةت 

ا سعة المقدسة لةيةل فة  شةكة   واحةد بةل عةدة 

أش كن كثيعا شعورا شن سينة ا والةوجةه الةبةحةع  

والق  عة القديمة  زوال للةعيد حتى شنرقةة جةبةج 

أ ة     ... لر كة وأسيوط وشنرقة ليةع الةمةحةعق

خل  كلمته  أّ  الزي رة اختةت فيه  شةع فق   

" حتفج به  سنوي  يوم ا و  شن شهع يةو ةيةو فة  

كج ع م  و ذا االحتف   يق م كنةرةية  شةنةد الةقةعو  

ا ولى الميللية و و ف  العع  الةكةنةيةرة  عةيةد 

يخل الريد المريح و رميه عيد سيد  ولفت إلى 

أّ  الزي رة ب ركةت شةةع كةلةهة   وظةج احةتةفة ال 

يخل كنيرة شةع  حتى بدأ ا قةبة ط يةهة جةعو  

خ رل شةع  ووجول ا قب ط ح لي  ف  أكةثةع شةن 

لولة حو  الع لم جعج يوم ا و  شن يةو ةيةو  122

بمث بة عيد قبر  وشةع  يعتب  شن كج ا قةبة ط 

ف  الع لم كله واختتم  " حتفج بتلك المن سبة سنوي  

ولن  فيه  ا لح   والرقو  الةكةنةرةيةة و ةو فةخةع 

لمةع أ  يكو  فيه   ذا التة ريةخ الةعة ةيةم ا و  

  شن يو يو

 

وفا  صول راها بكورونا بالاباحار اةحامار   كاان 

ا لمنصا البطريرك      مرشح 

أعةةلةةنةةت الةةكةةنةةيةةرةةة الةةقةةبةةرةةيةةة  ...

ا رثةةةوذكرةةةيةةةة  وفةةة ة أو  را ةةة  

بةةفةةيةةعو  كةةورو ةة  الةةمةةرةةتةةلةةد  و ةةو 

 القمل س ويع  ا  ب  بوال.

وبحر  الوطن  أقيمت بلوات الةتةلةنةيةز عةلةيةه 

اليوم ف  شقع ليع ا  ب  بوال ب لتلمع الخ شل فة  

الق  عة  على أ  يتم  قج اللثةمة   إلةى شةحة فة ةة 

البحع ا حمع  ويلق  ر ب   الديع  ة ةعة الةولام 

عليه قبج أ  يدفن بر فو  ر ب   الديع. يذكع أ  

  بة سةم 1191ين يةع  10العا   العاحج ولد ف  

     فيكتور ف  و   تخعل شن كليةة الةرة  فة  

  1199أبةعيةج  02  وتةع ةبةن فة  1190ع م 

وتعشح ف  اال تخة بة ت الةبة بةويةة لةخةلفةة الةبة بة  

شنولة الث لث على الكعس  البة بةو   لةكةن لةلةنةة 

التعشيح ت الب بوية اسةتةبةعةدتةه شةع عخةعيةن عة م 

0210. 

 

صمار وارد    الماساتايار   )  البابا تواضرو  : إلغاء

 طالما لن نمس العقيد  وجوهر إيماننا المستقيم

الةةثةة  ةة  بةة بةة        تةةوا ةةعو       الةةبةة بةة       عةةلةةق قةةداسةةة 

اجسكندرية برعيعك الكعازة المعقرية  على  شة  

تم تداوله عبع  بعض شواقع التوابج االجتمة عة  

التن و        عند      الم ستيع(  ث     بإل  ا    بخةوص المر لبة

  بعد عولة الةلة ب لكن ئل.   وق   ب ب  الكنيةرةة 

ا رثوذكرةيةة فة  تةةعيةحة ت خة بةة لةلةعيةدة 

قد يةحةد   لةكةنةنة  لةم   الم ستيع( ث  "وطن "  إل  ا

 تب حث حوله خل   اجتم عة ت الةلةلةنةة الةدائةمةة 

للملمع المقد ."    شو ح   " خةل  ا زشة ت 

  الةحية يقةوم الةكةهةنةة بةتةنة و  الةمةع ةى لو  

وفة  إطة ر ا زشةة الةةحةيةة       الم ستيع   استخدام 

الت  تعيره  البةلل برةبة  فةيةعو  كةورو ة   قةد 

 ةةرةةعر  ةةذا لةةلةةمةةنةة قرةةة  وذلةةك كةةو  الةةديةة  ةةة 

المريحية'< الدي  ة المريحية ال تةعةع  الةلةمةول  

وطقوسه  ال ترتند إلى أفك ر  ولةكةن ترةتةمةد شةن 

اآلب ا وشن إرش ل العور القد  الذ  يعمج فةيةنة .   

شو ح   " شفي  ش  يمنع شن االعتةمة ل عةلةى شة  

يخلل إليه العقج والترور لترييع شكو  الكنيرةة 

 ط لم  لن  مل العقيدة وجو ع إيم  ن  المرتقيم

 

البااباا تاواضارو  يادعاو  ادا  مادار  اةحاد 

 لالستفاد  من تطبيا "صبناء النور"  

كةةلةةف قةةداسةةة الةةبةة بةة  تةةوا ةةعو  الةةثةة  ةة   بةة بةة  

اجسكندرية برعيعك الةكةعازة الةمةعقرةيةة  خةدام 

شدار  ا حد بك فة كةنة ئةل الةكةعازة الةمةعقرةيةة 

بمةع وبلل المهلع ب ست ل  إشك  ي ت تةرةبةيةق 

"أبن ا النور" لخدشة شدار  ا حد  والذ  أطلقته 

خدشة شدار  ا حد ب جسكندرية  وذلك للستف لة 

شنه .   وبحر  جعيدة الدستور  يةتةمةيةز تةرةبةيةق 

شنةةةة أبةنة ا الةنةور اجلةكةتةعو ةيةة بة لةعةديةد شةن 

الخواص اجلكتعو ية الت  ترمح بتوابج الةخةدام 
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مععععع  

مخدوميهم بأساليب تفاعلية.   وكان أطلق قعدسسع ع  

سلمرحلة سلثالثة من سل طبيق سلعخعدمعد بعدسلعة سلع عا  

سلحالد لخدمة كافة كعاعا عل سلعةعرسمر سلعمعرق عيعة  

وكانت أطلقت سلمرحلة سألولع  معاع  تعاسمعاعا مع  

  ٨١٠٢سح فاالت مئولة مدسرس سألحد فد لولعيعو 

بياما أطلقت سلمرحلة سلثانية وسل د تضمات كاا ل 

 .٨١٠٢سإلسةادرلة فد لاالر 

 

وفاة الدكتور يسرى كامل نائب مدير معهد القلب 

 بعد إصابته بفيروس كورونا

ن ت سلهيئة سل امة للعمع ع عتعفعيعات 

وسلععمعع ععاعععد سلعع عع ععلععيععمععيععة بععومسرر 

سلصحة  سلدك عور ل عرك كعامع   

نا ب مدلر م هد سلقلعب سلعقعومع   

  إثر إصاب   ٠٠سلذك وسف   سلماية صباح سلخميل 

بفيروس كورونا سلم  جد ماذ ثالثة أسابي  وتعقعد  

سلدك ور محعمعد فعومك سل عورر  ر عيعل سلعهعيعئعة  

ونوسب ر يل سلهيئة وجمعيع  سلع عامعلعيعن بعخعالع  

سل  امك وسلموسسار ألسرر سلعفعقعيعد  رسععيعن   أن 

ل غمد "كام " بوسس  رحم    وأن لُ عةعاع  ف عيع  

جاات  وقالت سلهيئة  إنَّ سلفقيد كان نموذجاً لل فعانع  

وسإلخالص ورمعاثعة سلعخعلعق طعوس  فع عرر ععمعلع  

بالم هد  ولعطعالعمعا قعد  معثعاالً ُمتعرفعاً لعلعطعبعيعب 

سلمصرك ولما لجب أن لةعون ععلعيع  فع  رععالعة 

 سلمرض  من أبااء وطا .

 

التناول وكورونا.. هل تستتتىتنتى التكتنتيتست   ت  

ملعق  التناول تجنبًا للعدوى؟ البابا تتوارتروس  

الماستير لم تتنتقتل امتران وستنتنتاقت  ا متر.. 

 وا نبا اغاثون  ال يمك  تىيير طقس مستقر

فععجععر قععدسسععة سلععبععابععا تععوسضععروس سلععثععانععد بععابععا 

سإلسةادرلة وبطرلرك سلةرسمر سلمرق ية  سلعجعد  

من جدلد حو  سس خدس  سلماس ير "مل قة سل عاعاو " 

وعدوك وباء كعورونعا بع عدمعا كتعب سلعبعابعا ععن 

إمةانية تغيعيعر ععذس سألمعر ألن سلعطعقعوس لعيع عت 

جامدر وال ت  مد من أفةار ب  مما ت لم   سلةاي ة 

من سآلباء وعو ما رفضع  سألنعبعا أوعاثعون أسعقعب 

 مغاوة فد عظ    .

ما عو سر سل ااو ؟ ضمن سألسرسر سلعمعقعدسعة فع  

سلةاي  ين سلةاثوليةية وسألرثوذك ية  وعو تعذكعيعر 

بال تاء سلذك تااول  ل وع بصحبة تالميذه عتعيةعة 

آالم  ولُح ف  بعهعا سلعمع عيعحعيعون بع عاعاو  قعطع عة 

صغيرر ورقيقة من سلخبا )ت رف بالقربان( سلع ع  

تمث  ج د ل وع ومل قة معن سلعخعمعر وتعمعثع  ر  

 سلم ي .

ماذس قا  سلبابا توسضروس عن سر سل عاعاو ؟سلعبعابعا 

توسضروس قا  فد حوسر م  إحدك سلصحب "لعم 

نفةر فد عذس ولم نااقت  فعد سجع عمعاععات سلعلعجعاعة 

سلدس مة للمجم  سلمقدس  ولعةعاع  أمعر وسرر.. وإن 

كان سل ااو  بالماس ير لم ل ع عبعب فعد أا إصعابعة 

بمرض عل  سم دسر تارلخ سلعةعاعيع عة  ونعحعن فعد 

سلظروف سلمرضية لااو  سلةاعن سلمرلع  بعدون 

سس خدس  سلماس ير  وفد ظ  سلظروف سلعمعرضعيعة 

سل د ن يعتعهعا ععذه سأللعا  لعمعةعن أن لعطعرح ععذس 

للمااقتة  فم يحي اا لي ت جعامعدر  وطعقعوسعاعا ال 

ت  مد من أفةار ب  مما ت لمااه معن سآلبعاء  ومعن 

سرشار سلروح سلقدس سل ام  فياعا  ولعيعل ثعمعة معا 

لما  من سس خدس  ن اجات سل ق  وسل طور وسلع عقعد  

فد ت يير أمور كاي  اا رون سلعمع عاس بع عقعا عدنعا 

وأسععاس إلععمععانععاععا سلععمعع عع ععقععيععم.. أمععا وجععهععة نععظععر 

م ارض  سلبطرلرك؟ فقا  سألنبا أوعاثعون  خعال  

عظ   سلمباشرر عبر صفح   سلرسمية عل  معوقع  

سل وسص  سالج ماعد "فيل بعوك"  إن سلعةعاعيع عة 

عل  مدسر مئات سل اعيعن سلعةعال  فعد سلعمع علعمعات 

سإللمانية لحيط  محاذلر  متدًرس أنع  لعجعب ععلع  

من ل عةعلعم ععلع  ععذس سألمعر أن لع عةعلعم بعحعرص 

شععدلععد"... والفعع ععاً 

إل  أن سلعمعتعةعلعة 

من وجهعة نعظعره 

أن سلااس تعاعاقع  

سألسععرسر بتععةعع  

 علمد وعو أمر وير صحي  عل  حد قول .

 

الجي  اإلثيوبي يلوح للحرب و يستتفتم مصتـتـتر 

 بهذا التصريح 

لوح نا ب ر يل عيئة سألركان سإلثيوبد سلعجعاعرس  

بعرعععانعو جعوال  فعد تصعرلععحعات أطعلععقعهععا أمععل 

سلجم عة  بعالعحعرب ضعد مصعر  قعا عال إن بعالره 

"س دسف  عن مصالحها ح   سلاهعالعة" فعد م عألعة 

"سد سلاهضة وقا  بيرعانو جوال  فد مقعابعلعة مع  

صحيفة "أرلل ملمن" سألمهرلة  إن أرلعل أبعابعا 

لن ت فاوض بتأن سيارتها ععلع  سلعمعتعروع سلعذا 

لثير خالفا حارس م  مصر وأضاف أن "مصعر ال 

ت رف أن سلت ب سإلثيوبد ش ب بطولد ال لخاف 

من موت بالره  ول لم سلمصرلعون وبعقعيعة سلع عالعم 

جيدس كيب لمةااا إرسرر سلحرب كلعمعا حعان وقع عهعا 

وستهم سلجارس  سإلثيوبد مصر بـ"سس خدس  أسلح ها 

ل هدلد سلدو  سألخرك ل د  سالسع عفعارر معن سلعمعيعاه 

سلمت ركة"  وقا : "طرلقاا لل قد  لجب أن لعةعون 

سل  اون وبطرلقة عارلة وتعابع : "جعمعيع  معفعاتعيع  

سلاصر فد ألدا سإلثيوبيين. لعمع علعم سلعمعصعرلعون 

مجموعة كعبعيعرر ومع عاعوععة معن سألسعلعحعة سلع عد 

ساة  ألنهعم خعا عفعون معن  0١و 0١جم وعا لمدر 

محاولة مل سلمياه سلمت ركة. ال لابغد لقارتعهعا أن 

ل  قدوس ذلم.. وت    مصر إل  حع  أممعة "سعد 

سلاهضة" بطرق ربلوماسية وسياسية ولم لع عطعرق 

قارتها إل  موضوع سلحرب م  أرلل أبابا  إال أن 

إثيوبيا تصر عل  إطالق تصرلحات تلقد بظاللها 

 عل  سح مالية وقوع حرب م  مصر. ".

  

راهب  جديدة لدير القديس ا نبا بضابا بنجع  6١

 حمادي م  بي  طالبات الرهبن  بالدير 

ترأس  سألنبا كيرلل أسقب نج  حمارا  سل بعت  

لتععاركعع  سألنععبععا بععيععجععو  أسععقععب ور ععيععل سلععدلععر 

رسععبعة  ٠0سلمحرق  صلوست طقل سيامة رعباة 

لدلر سلقدلل سألنبا بضابا باجع  حعمعارا معن بعيعن 

طالبات سلرعباة بالدلربعدأت سلصعلعوست بعالع عتعيعة 

وسل  بحة أعقبها طقل سلرعباة وسلقعدسس سإللعهعد  

وأقيمت سلصلوست بدون متاركة ش بيعة كعمعا ععو 

م  ار فد طقل سلرعباعة  وطعبعقًعا لعقعرسر سلعلعجعاعة 

سلدس مة فد سلمجم  سلمقدس بر اسة قدسسة سلبابا توس 

ضععروس سلععثععانععد بععابععا سإلسععةععاععدرلععة  بععطععرلععرك 

سلةرسمر سلمرق يعة  بعمعاع  ملعارر سألرلعرر ضعمعن 

  إجرسءست موسجهة جا حة كورونا

 

حصول مصرى  لى وسام الملك  فتى استتترالتيتا 

 لخدماته للجاليات العربي  والكنيس  القبطي 

ماحت سلحةومة سألسع عرسلعيعة 

سلععدكعع ععور صععفععوت صععبععحعع  

م عيععحعة سلعمععصعرك سألصعع  

وسا  سلملةة بعمعاعاسعبعة ععيعد 

ميالر سلملةة سلياسبيت سلثانعيعة 

أسعع ععرسلععيععاً حصععلععوس عععلعع  أوسععمععة  ٢00ضععمععن 

بعيعاعهعم ر عيعل  ٨١٨١وميدسليات سلعمعلعةعة لعلع عا  

سلععومرسء سل ععابععق تععونععد أبععوت   وجععاء تععةععرلععم 

سلدك ور م يحة تعقعدلعرسً لع  فع  خعدمعة سلعةعاعيع عة 

سلقبطية سألرثوذك ية خاصة أطفا  مدسرس سألحعد 

وسلتباب   سضافة سل  خدمات  سل دلدر سل   قعدمعهعا 

سلع  سلعمعجع عمع  سألسع ععرسلعد مع ع عدر سلعحعضععارست 

وسلثقافعات فع  معدلعاعة معلعبعورن ععاصعمعة واللعة 

فععةعع ععورلععا حععيععد قععد  سلععمعع ععاعععدست وسلععاععصععا عع  

للمهاجرلن سلجدر من سلمصرلين وسل عالعم سلع عربع  

خاصة سلحاصلين عل  شهارر سلطعب وتتعجعيع عهعم 

عل  سلاجاح ف  م ارلة شهعارستعهعم وتعامعيعن ععمع  

وم  قب  لهعم. ومعمعا لعذكعر سن تعخعرو سلعدكع عور 

صفوت م يح  من كلية سلطب جام ة سإلسةادرلة 

ومعارس ععمعلع  كعطعبعيعب حع ع  قعبع  ٠٢90عا  

   ٠٢٢1عجرت  م  عا لع ع  سلع  أسع عرسلعيعا ععا  

 ٠٢٢٢حص  عل  م ارلة سلطب ف  ملبورن عا  

ووسص  عمل  كطبيب ماعذ ذلعم سلعحعيعن   أفع ع ع  

  ثعم نعقع   ٠٢٢0عيارر طبية خاصة بمفرره عا  

نتاطة وخدماتع  سلع  سلعمعركعا سلعطعبع  فع  حع  

 ٨١٠1سيدنها  سلذك تم سف  اح  ف  أكع عوبعر ععا  

معن  ٨2طبعيعبعاً أضعافعة سلع   ٠1ول م  ب  حالياً 

سلعع ععامععلععيععن فعع  مععجععاالت سلعع ععمععرلعع    سإلرسرر 

 وسل ةرتارلة. .

 

نقاب  ا طباء تنعى التدكتتتور  تادل فتماد رمتمى 

رئيس كلي  الجراحتيت  التدولتيت  

 بعد وفاته بكورونا

ن عت نعقعابعة سألطعبعاء  سلعدكع عور 

ععار  فعدسر رمعاك  معن أوس ع  

روسر جرسحة سلةبد ف  مصر  وجرسحة سلماعاظعيعر 

ف  قصر سل يا   وجرسحة سلغدر سلصماء ور عيعل 

جم ية سلجرسحين سلمصرلة سعابعقعا  إثعر إصعابع ع  

وأوضحت نقابة سألطعبعاء  فع   ٠٢بڤيروس كوڤيد

بيان  أن سلدك ور عار  فعدسر رمعاك رحعمع     

تول  سلر اسة سل المية لةليعة سلعجعرسحعيعن سلعدولعيعة 

بتيةاوو أثااء سالح فا  سلر اس  للعةعلعيعة  وقعد تعم 

رو  أعضاء سلةلية  وقعامعوس  ٠١1سن خاب  من قب  

ب قليده سلميدسلية سلذعبية للر عاسعة سلع عالعمعيعة  وععو 

أو  ر يل للمجلل سلع عالعمع  لعامعالعة سلعجعرسحعة 

وأمين عا  سلجم ية سإلكليايةية بطب قصر سل ياع  

بععحععو   ٠٠١عععامععاً  كععمععا أنعع  ألةععب  ٠1لععمععدر 

جرسحية  وسش رك ف  تأليب موسوع ين عالمي يعن 

رسعالعة  ٢١رك ورسه و ٨٢للجرسحة وأشرف عل  

ماج  ير جرسحة وقالت سلاقابة : رحم   سلتعهعيعد 

ون ئ  سلمولد سبحعانع  وتع عالعد أن لع عغعمعده فعد 

رحم   ول ةا  أعلد سلفرروس وللهم أعل  سلصبعر 

وسل لوسن  وخعالع  سلع عاسء ألسعرتع  ولعامعال ع  

وتالميذه ومرضاه   وك  أسرر صرح م  تفيعات 

سلقصر سلع عيعاعد كعان قعد قعا  سلعدكع عور إبعرسععيعم 

سلالات  عضو مجلل سلاقابة سل امة لألطعبعاء  إن 

عدر شهدسء سألطعبعاء نع عيعجعة سإلصعابعة بعفعيعروس 

طعبعيعبعا  بع عد  2٢كورونا سلم  جد  بلغ ح   سآلن 

إعالن وفار سلدكع عور ععار  فعدسر رمعاك  أسع عاذ 

سلجرسحة طب سلقصر سل يا  كان قد قا  سلعدكع عور 

إبرسعيم سلالات  عضعو معجعلعل سلعاعقعابعة سلع عامعة 

لألطباء  إن عدر شهدسء سألطباء ن عيعجعة سإلصعابعة 

 29بفيروس كورونا سلم ع عجعد  بعلعغ حع ع  سآلن 

طبيبا  ب د إعالن وفار كع  معن: سلعدكع عور أحعمعد 

سلاف اوك  كبير سس تارلعيعن سلصعدر فع  جعامع عة 

سلععمععاععصععورر  وسلععدكعع ععور عععلعع  ح ععن سلعع ععربعع  

سس تارا سلةبد  بم  تف  سل اح   سلدك ورر أمي  

فومك سخصا   سلعجعرسحعة بعمع ع عتعفع  سبتعوسك  

وذلم ب د إصاب هم بفيروس كعورونعا سلعمع ع عجعد  

 رسعيا   أن لغفر لهم وأن لدخلهم ف ي  جاات .

 

بعد إحالته للتحقيق.. رئيس تحرير روزاليوست  

 يحذف غالف  دد اإلساءة للكنيس 

حععععذف سلععععةععععاتععععب 

سلصعععحعععفعععد ععععانعععد 

عبد  ر يل تحرلر 

مجلة رومسليعوسعب  

صورر عدر سلعمعجعلعة 

سلذا من سلمعقعرر أن 

لصععععععدر سلععععععيععععععو  

لوني   من ععلع  صعفعحع ع  سلتعخعصعيعة  ٠0سل بت

بموق  سل وسص  سالج ماعد في بوك والق  سلع عدر 

ررور أفعع ععا  وسسعع ععة عععلعع  مععوقعع  سلعع ععوسصعع  

سالج ماعد في بوك  وبين سلصحفيين  وذلعم لعمعا 

رأوه لحم  إعانة للةاي ةوكانت قد أعلات سلعهعيعئعة 

سلوطاية للصحافة  بر اسة سلةاتب سلصحعفعد كعر  

جبر  عن إحالة سلةاتب سلصعحعفعد ععانعد ععبعد  

ر يل تحرلر مجلة رومسليوسب لل حقيق؛ ب عبعب 

ما تضما  والف سل در سألخير للمجلعة معن إسعاءر 

للةاي ة  ووقب سلمحعرر سلعمع عئعو  ععن سلعمعلعب 

سلقبطد  إل  حين سالن هاء من سل حقيقات وقعررت 

سلهيئة تقدلم سع ذسر للةاي ة  وأن تقو  سلمجلعة فعد 

سل عدر سلعقعار  بعاالعع عذسر ععن سإلسعاءر  فعد ظع  

سل القات سلطيبة سل عد تعربعل سلعهعيعئعة وسلصعحعافعة 

وسإلعال  بقدسسة سلبابا وسألخور سألقبعاط  وحعفعاظًعا 

عل  سل ارلخ سلع عرلعق لعمعجعلعة رومسلعيعوسعب فعد 

سلدفاع عن قضالا سلوحدر سلوطاية  وف   صفحاتها 

وكتانت  وقلبها وعقلها ماذ نتأتها لتركاء سلعوطعن 

قتتد ا تتلتتنتت  التتكتتنتتيتتستت  التتقتتبتتطتتيتت  ا رثتتوذكستتيتت  

استنكارها غالف العدد الجديد م  متجتلت  زروز 

اليوس ز، الذي تصدره صورتي ا نبا رافائيتل، 

اسق   ام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع 

المقدس السابتق والتمترشتح التبتابتوي الستابتق، 

ومحمد بديع مرشد تنظيم اإلخوان، فوق  تنتوان 

زالجهل المقدس وا لن  الكنيس  في بيان سابق 

لها، بنتاًء  تلتى تتوجتيتهتات التبتابتا تتوارتروس 

التتنتتانتتي، بتتابتتا اإلستتكتتنتتدريتت  بتتطتتريتتر  التتكتترازة 

المترقستيت ، استتتنتكتارهتا بشتدة، تتطتاول إحتدى 

المجالت القومي   لتى التكتنتيتست  التوطتنتيت  فتي 

شخص احتد استاقتفتتتهتا وورتع صتورتته  تلتى 

غالفها اسوة بصورة احد خائني التوطت  وقتالت  

الكنيست   زال يتعتتتبتر هتذا تتحت  متجتال حتريت  

بل هو إساءة بالىت  وتتجتاوًزا يتجتب اال   التعبير،

يمر دون حساب م  الجه  المسمولت   ت  هتذه 

  كما أن مث  عذه سألف ا  ويعر سلعمع عدولعة المجل 

سوف تجرح سل ال  سلمج م د فعد وقعت نعحع عاو 

في  ك  سلع ع عاون وسلع عةعاتعب فعد ظع  سلعظعروف 

سلرسعاة  وتا ظر سلةاي ة رر سالع بار سلةعامع  مع  

سح فاظها بالحق سلقانوند فد معقعاضعار سلعمع عدو  

 عن ذلم  حفظ   مصر من ك  سوء

 

روز اليوس  تحذف الىالف المسىء لتلتكتنتيتست  

 قبل طبا   المجل 

قامت إرسرر مجلة روم سليوسب  ب غيعيعر سلعغعالف 

سلععذا أثععار جععد  ووضععب بععيععن سألقععبععاط وسلععذا 

وصب بأن  م دء للعةعاعيع عة  وسلعذا كعان لضع  

صورر تجم  نيافة سألنبا رسفا ي  بجوسر سإلرعابع  

محمد بدل   وظهر والف سلمجلة سلعجعدلعد لعحعمع  

صورر بدل  فقل م  حذف كعامعلعة لصعورر سألنعبعا 

رسفا ي  وعاعاولعن سلعمعوضعوع سلع عد أثعارت ععذس 

سلغضب   وتررر من أحد سلصحفيين أن  تعم حعذف 

سلموضوع كة  من رسخ  سلمجلة. وكانت حالة من 

سلغضب بين أقباط مصر   ب د نتعر معجعلعة روم 

سليوسب صورر تجم  بين مرشد سإلخوسن معحعمعد 

بدل  وسألنبا روفا ي  م ا علعد وعالف سلعمعجعلعة   

وسارت حالة معن سلعهعجعو  وسلعاعقعد ععلع  معوسقع  

سل وسص  سالج ماع  ضد مجلة روم سلعيعوسعب   

ورفعع  إخععرسو سلععغععالف سلععذك لضعع  صععورر 

سألسقب سلمحبوب بجوسر إرعابع  خعا عن لعلعوطعن 

وعو محمد بدل  وعل  سلعفعور جعاء رر سلعةعاعيع عة 

واضب وسرل  باصدسر بيانا قوك   وجد سإلشعارر 

من سألقباط   حيد رفضت سلةاي عة ععذه سإلسعاءر 

ألحد أساقف ها  قالت في  إن  بااًء علع  تعوجعيعهعات 

قدسسة سلبابا توسضروس ت  اةر سلةاي ة سلعقعبعطعيعة 

بتدر تطاو  إحدك سلمجالت سلقومية عل  سلةاي عة 

سلوطاية فد شخ  أحد أساقف ها ووض  صورتع  

عل  والفها أسور بصعورر أحعد خعا عاعد سلعوطعن. 

كانت مجلة روم سلعيعوسعب قعد وضع عت صعورر 

أسقب كاا ل وسل سلعبعلعد ععلع  صعدر وعالفعهعا  

بجوسر صورر لمحمد بدل  مرشد جماعة سإلخعوسن 

سلم لمين وقالت إن سألسقب ل حالب مع  فعيعروس 

كورونا ضد قدسسة سلبعابعا. وأكعدت سلعةعاعيع عة فعد 

بيانها أن عذس ال ل ع عبعر ععذس تعحعت معجعا  حعرلعة 

سل  بير  ب  عو إساءر بالغة وتجاوًمس لجب أال لمر 

رون ح اب من سلجهة سلم دولة عن عذه سلمجلعة  

كما أن مث  عذه سألف ا  وعيعر سلعمع عدولعة سعوف 

تجرح سل ال  سلمج م د فد وقت نح او فعيع  كع  

سل  اون وسل ةاتعب فعد ظع  سلعظعروف سلعرسععاعة  

وتا ظر سلةاي ة رر سإلع بار سلةام  م  سح فاظعهعا 

بالحق سلقانوند فد مقاضار سلعمع عدو  ععن ذلعم  

جتانتبتهتا قتررت وحفظ   مصر من ك  سوءمن 

الهيئ  الوطنتيت  لتلتصتحتافت  ، بترئتاست  التكتاتتب 

الصحفي كرم جبر، إحال  رئيس تتحتريتر متجتلت  

روزاليوس  للتحقيق، بسبب ما تضتمتنته غتالف 

العدد ا خير للمجل  م  إساءة للكنيست ، ووقت  

المحرر المسئول    المل  القتبتطتي إلتى حتيت  

اإلنتهاء م  التحقيقتات وقتررت التهتيتئت  تتقتديتم 

ا تذار للكنيس ، وان تتقتوم التمتجتلت  فتي التعتدد 

القادم باإل تذار    اإلساءة، في ظتل التعتالقتات 

الطيب  التي تربط التهتيتئت  والصتحتافت  واإل تالم 

بتقتداستت  التتبتابتتا تتتوارتروس وا ختوة ا قتبتتاط، 

وحفاظاً  لى التاريخ العريق لمجل  روزاليوس  

في الدفاع    قضايا التوحتدة التوطتنتيت ، وفتتتح 

صفحاتها وقلبها و قلها متنتذ نشتاتتهتا لشتركتاء 

 الوط 

  

الكنيس  تصتدر بتيتان شتكتر لتلتهتيتئت  التوطتنتيت  

 للصحاف 

نترت سلصفعحعة سلعرسعمعيعة لعلعةعاعيع عة سلعقعبعطعيعة  

سألرثوذك ية علع  صعفعحع عهعا سلعرسعمعيعة بعمعوقع  

 سل وسص  سالج ماعد في بوك ماتور تقو  في  :

تتةر سلةاي ة سلقبطية سألرثوذك ية سلهيئة سلوطاية 

للصحافة  بر اسة سل يعد كعر  جعبعر  لعلعخعطعوست 

سلحاممة وسل رل عة سلع عد ستعخعذتعهعا  تع عامعاًل مع  

سلم الجة سلصحفية وير سلماضبطة سلماعتعورر فعد 

لعونعيعو  ٠0مجلة روم سلعيعوسعب ) ععدر سل عبعت 

(  مع  تعحعولع  ر عيعل تعحعرلعر سلعمعجعلعة  ٨١٨١

لل عحعقعيعق  وتعغعيعيعر وعالف سلع عدر سلعذا لعحعمع  

سإلساءروتأم  سلةاي ة فد سلعمع ع عقعبع  معالعًدس معن 

سالن باه و سالنضباط سلمهاد وسلم الجة سلحةيمة فد 
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التعاعل ع  

 عععع  

األخبلر الكنسية حفلظًل على التملسك االجعتعمعلعع  

والمصللح الاليل للدولة المصرية الت  تحتعل   عنعل 

جميًال التضل ن والتآخ  والدفلع المخلع  ععنع عل 

وتصل  الكنيسة  ن أج   صر وأ ن عل وسعه ع عل 

وخروج ل  ن ك  المعصعلععا والعمعخعليعر العتع  

تحيط ب ل.. يأت  ذلك على خلفية اإلجراء العاعلجع  

الذي قل ت به ال يئة الوينية لعلعصعحعلفعة بعر علسعة 

كرم جبر بإحللة ر يس تحرير  جلة روزاليوسع  

غعه  العاعدأل األخعيعر   للتحقيق، بسبا  ل تضمنه 

للمجعلعة  عن ءسعلءك لعلعكعنعيعسعة، ووقع  العمعحعرر 

المسئول عن المل  القبط  ءلى حين االنت لء  عن 

 . التحقيقلت. 

 

دير المحرق يطلق خدمة طبيب بة مبةبلدب بة لبد ب  

 مرضى كورودل

أيلق ألير السيدك الاذراء  ريم المحعر  بعأسعيعوي 

 ن خهل  ركز الاذراء الماونة التلب  لعه خعد عة 

جديدك لدعم  رضى كورونلوأعلن الديعر بعرععليعة 

األنبل بيجول ر يس الدير عن  عبعلرألك تضعم ععدك 

خد لت يبية لدعم  رضى كعورونعل،  عن بعيعنع عل 

تمريض أجر أو تطوع  للحلالت غعيعر العقعلألرك، 

وخهل هذه الفترك سيقوم  ركز الماونة بعتعدريعا 

المتطوعين ععلعى تعاعلعيعم العتعمعريعض لعمعن يعريعد 

االنضملم ل ذه الخد ة كمل يقعدم  عركعز العمعاعونعة 

لخعد عة  عرضعى كعورونعل، خعد عة االسعتع علرات 

الطبية المجلنية وتوفير الدواء للمرضى، كمل تقدم 

 وجبلت غذا ية لحلالت المرضى بللازل المنزل .

 

كورودل يبحب بد اروال الب بغب بة رءب    برا ا  

 ال   سة االحترازية

اتخذت الكنيسة بعمعخعتعلع  يعوا عفع عل العاعديعد  عن 

اإلجراءات األحترازية الواجبة لكع  تعتعمعكعن  عن 

تحصين الكنيسة وأبنل  ل  ن تف ى وبعلء كعورونعل 

القلت  ورغعم العاعديعد  عن اإلجعراءات  عن غعلعق 

الكنل س وتاليق الصلوات ءال أن كورونل تعحعصعد 

المزيد  ن أرواح الك نة ورجلل الكنيسة يو ل باعد 

وأعلنت الكنيسة القبعطعيعة األركعوذكسعيعة  عنعذ   يوم

قلي  عن رحي  األب القس بي علي نعاعمعلن كعلهعن 

ألير القديسين األنعبعل بعيع علي واألنعبعل بسعنعتعل و  

بللطوأل شر  األقصر، التلب  إليبعلرشعيعة األقصعر 

سنة، باد خعد عة كع عنعوتعيعة  35عن عمر قلرب الـ

سنة بقلي  أكر أصلبعتعه بعكعورونعل،  22تجلوزت الـ

وهى ليست حللة الوفلك األولى  ن رجلل الكنيعسعة 

أكر األصلبة بكورونل ب  أعلنت الكنيسة عن أكثعر 

  ن حللة وفلك وءصلبة و ن م.

وكلنت ل عبعرا العخعيعمعة والعفعيعوم نصعيعا فعى   ...

ءصلبلت الك نة حيث أعلن االنبل  رقس،  عطعران 

ءيبلرشية شبرا الخيمة لعققعبعلي األركعوذكعس ععن 

ك نة جدأل ءكنين  ن م يتلقون الاعه  فع   5ءصلبة 

المنزل وأخر تعم حعجعزك فع   سعتع عفع  العحعجعر 

الصح   ؤكدا بأن الثهث كع عنعة العمعصعلبعيعن قعد 

ظ رت نتيجعتع عم العمعاعمعلعيعة بعإجعلبعيعة ءصعلبعتع عم 

 بللفيرو  وحللت م  ستقرك.

أ ل الفيوم فقد أصيا القم  تكه شعفعيعق، راعع  

كنيسة  لر ينل لققبلي األركوذكس بعوسعط  عديعنعة 

الفيوم، بفيرو  كورونل المستجد نتيجة اخعتعهيعه 

   نجله الُمصلب بنعفعس العفعيعرو  حعيعث تعبعيعن 

ءيجلبية التحليع  وتعم نعقعلعه ءلعى  سعتع عفع  ععزل 

البلجور بللمنوفية وحعللعتعه  سعتعقعرك لعم تعقعصعتعر 

اإلصلبلت والوفيلت على العكع عنعة فعقعط بع  أ عتعد 

األ ر ءلى الرهبلن حيث أكد القس بعطعر  األنعبعل 

بوال أنه توف  الراها العقعمع  سعلويعر  األنعبعل 

بوال  ن ألير األنبل بوال بللبحر األحمر ءكر ءصلبته 

بفيرو  كورونل  ضيفل عبر صفعحعتعه العرسعمعيعة 

على  وق  التواص  االجتمعلعع  أنعه أقعيعم صعهك 

تجنيز الراها ف   قر ألير االنبل بعوال العمعتعواجعد 

 بللتجم  الخل س.

كمل رح  القس بي وي عيلأل كلهن كنيسة السعيعدك  

الاذراء والقديس البلبل كيرلس عموأل الدين بمنطقة 

الزرا ا بازبة النخ  بللقلهرك االكنين الملضعععاعن 

علً ل باد خد ة ك نوتية ا عتعدت  35عمر ينلهز ال

 5191يونيو  8سنة، حيث ولد يوم  55ألكثر  ن 

وكلن العراحع  قعد  2002 ليو  1وسيم كلهنًل يوم 

أصععيععا  ععؤخععًرا بععفععيععرو  كععورونععل الععمععسععتععجععد 

COVID-19   ونق  ءلعى العمعسعتع عفعى لعيعخعضع

 لاه   كث ، ءال أن حللته تدهورت وتوف .

وقد أعلنت الكنيسة أيضل ءصلبة اكنين  ن ك نة قنل 

وأل يلي بفيرو  كورونل، الحللة األولى لعلعقعمع  

صرابل ون  تري، وكي   طرانية أل يلي وكعلهعن 

كنيسة الاذراء والعقعديعس سعيعدهعم ب علي بعد عيعلي 

أبعريعع   8بعفعيعرو  كعورونعل وععل علعتعه فعع  يعوم 

الملض  وتم نقل م لمست فى عزل بلطيم، والحللعة 

التلنية ءصلبة القم  بي وي نلروز راع  كنيسعة 

 السيدك الاذراء  ريم التلباة إليبلرشية قنل.

 

د لحة كبلنبد ديبر البيبديسب بد مبلبا بر م بلمبل 

 م ورودل

يونيه ءكر ءصلبته بعفعيعرو   58رقد ف  الرب يوم

كورونل المستجد، األب العمعبعلرل العقعس بعيع علي 

ناملن كلهن ألير القديسين األنعبعل بعيع علي واألنعبعل 

بسععنععتععل و  بععللععطععوأل شععر  األقصععر، الععتععلبعع  

سعنعة،  35إليبلرشية األقصر. عن عمر قلرب الـ 

سنة بقلي  ولعد  22باد خد ة ك نوتية تجلوزت الـ 

أليسعمعبعر  22بقرية الزينية بعحعري األقصعر فع  

بعلسعم صعمعو عيع  وععمع  لعفعتعرك بعقعطعلع  5192

السيلحة ءلى أن سيم كلهعنًعل ععلعى أليعر العقعديسعيعن 

وحتى نيلحته صعبعلح  5118أبري   2بللطوأل، ف  

اليوم باد صراع قصير    فيرو  كعورونعل هعذا 

و ن المقرر أن يصل  نيلفة األنبل يوسلب األسق  

الالم بلألقصر صهك تجنعيعزه بعديعره فع  العثعلنعيعة 

ع رك ظ ًرا قداسة البلبل تواضرو  الثلن  يتعقعدم 

بخلل  الازاء لنيلفة األنبل يوسلب األسق  العاعلم 

بلألقصر ولمجم  ك نة اإليعبعلرشعيعة، فع  رحعيع  

األب الفلض  القس بي لي ناملن، ويلتمس ععزاًءا 

سمل يًل ل اا الطوأل وألسرته، يللبًل لنفسه العبعلرك 

النيلح والراحة العنعصعيعا والعمعيعراث  ع  جعمعيع  

 المقدسين..

 صلمة اسبلمبة نب ب بر وزيبر اف بوس مب ب برو  

 كورودل

أكدت  صعلألر بعوزارك العدولعة لعهععهم ءصعلبعة 

أسل ه هيك  وزير الدولة ل ئون اإلعهم بفيعرو  

كورونل باد  خللعطعتعه الحعد العمعصعلبعيعن وقعللعت 

المصلألر أن هيك  يخض  حلليل للازل العمعنعزلعى، 

و ن المقرر أن يعجعرب بعاعض العتعحعللعيع  خعهل 

يعذكعر أن أسعل عة هعيعكع  وزيعر   السلعلت المقبعلعة

الدولة لععععهم أكعد  عن قعبع  أن وزارك العدولعة 

لععهم حرصت خهل الفترك الملضية علعى نعقع  

صورك واضحة عن يريقة تال   العحعكعو عة  ع  

أز ة كورونل، وأن تعواجعده ضعمعن فعريعق لعجعنعة 

ءألارك أز ة كورونل  كنه  ن اإليهع ععلعى كعلفعة 

التفلصي  والتوج لت الحكو ية ف  العتعاعل ع   ع  

األز ة،  وضحلً أنه باد  اظم اجتملعلت اللعجعنعة 

يتم عقد  ؤتمعر صعحعفع  يعتعم بعثعه ععلعى الع عواء 

 بلشرك لععهن بك  شفلفية عن سيلسة العتعاعل ع  

    أز ة الفيرو  وفق ك   رحلة.

 3حي ية العثور  لى نرم د فى م ر حةمغمبل 

 اضعلف خوفو

ن رت صحيفة "ءكسبر " العبعريعطعلنعيعة تعقعريعرا 

حول عللمة آكلر أ ريكيعة األععت ععثعورهعل ععلعى 

 وقاين ألهرا لت غير  كت فة فى  صر، بفض  

صععور األقععمععلر الصععنععلعععيععة، وحععدألت الععاععللععمععة 

األ ريكية الموقايعن ععلعى يعول حعوي العنعيع ، 

 يه، كههمل يحتوب ععلعى تعهل ذات  10بفلر  

 شك  غير علألب 

واألعت أنجيه  يكعول، بعلحعثعة فعى ععلعم ا كعلر، 

ب ك   ثير، أن مل  وقالن هر يلن ضعل عاعلن فعى 

سعنعوات فعى ألراسعة  50 صر، باد أن أ ضعت 

Google Earth حعععيعععث تعععم قعععيعععل  أحعععد ،

االكت لفلت، والذب قللت ءنه يعبعلعج حعجعمعه كعهكعة 

أضال  حجم هرم الجيعزك العكعبعيعرويعقع  العمعوقع  

األول ءلى جلنا الني  فى صايد  صر، على باعد 

 عيعه  10 يه  ن  دينة أبو سيدهم والعثعلنعى  52

شملال، وتحتوب على شك  ربلعى الجوانا يعبعلعج 

قد ل. وتضمن الموق  الثلنى هضبعة  520عرضه 

قد ل، أب  عل يعقعرب  عن  920 ثلثة يبلج عرض ل 

كهكة أضال  حجم ال رم األكبر فى العجعيعزك،  عل 

يجاله أكبر اكت ل  على اإليه ، حسا  ل جلء 

 Google، وكتبت  عيعكعول ععلعى  عوقع  RTبـ 

Earth Anomalies  بععاععد 2052فععى عععلم" :

الفح  الدقيق للتكوين، يبدو أن هعذا العتع  لعديعه 

سطح  ستو للغلية وصلغ  ثعلعثعل  عتعمعلكعه ب عكع  

وتعلبعاعت:   غريا تآكع  ب عدك  ع   عرور العوقعت

"يحتوب الموق  الثلنى على  ركز  عربع   عمعيعز، 

وهو أ ر غير  اتلأل للغلية بللنسبة ءلى ت   ن هعذا 

الحجم ويبدو شبه هر ى عند ر يته  عن األععلعى، 

 ضيفة  ن الواضح جدا  ل قد تحعتعويعه العمعواقع ، 

ولكن هنلل حلجة ءلى ءجراء بحث  يدانى للتحقعق 

وقلل جعيعمعس    ن أن ل فى الواق  أهرا لت  فقوألك

هلري ، األستلذ الفخرب للجيولوجعيعل األكعريعة فعى 

جل اة توليعدو، لعمعوقع  اليع  سعليعنعس، ءن هعذه 

االكت لفلت "هى أ ثلة على التكوينلت الصعخعريعة 

الطبياية التى قد يتم الخلط بعيعنع عل وبعيعن السعمعلت 

األكرية شريطة أال يكون هنلل أب عاء على أب 

علم لآلكلر أو الجيولوجيل. وبعاعبعلرك أخعرب، فعإن 

أهرا  ل هى  جرأل أ نيلت  ن قب   راقا جعلهع  

 بخيلل  فري.

 

تعلمد اشعة الشمس   لى مذمح الموك م   سبتب  

 م  ر الدير

كللالألك ف  ظلهرك لم تكن علأليعة االحعتعفعلل بعاعيعد 

المهل  يخل ي  وتال د ال مس ععلعى 

 ذبحه بكنيسته بكفر الدير بمنيل القمعح 

حيث سقطت وتال دت اشاة ال عمعس 

عععلععى 51/9/2020صععبععلح الععيععوم 

المذبح المقد  للسنعة السعلبعاعة ععلعى 

هعذا وقعد اصعدرت كعنعيعسعة  . التوالعى

المهل  يخل ي  بكفر الدير بمنيل القعمعح  عحعلفعظعة 

ال رقية بيلنل  نذ ايلم  ضعمعونعه العغعلء االحعتعفعلل 

بايد المهل  يخل ي  نظرا للظرو  الت  تمر ب عل 

الععبععهأل، وتععمععلشععيععل  عع  اإلجععراءات االحععتععرازيععه 

لمواج ة تداعيلت فيرو  الكورونل وقعرار غعلعق 

الكنل س لمن  العتعزاحعم والعتعجعمعاعلت وكعلن نع  

البيلن كللتلل  : انه ياز علينل نحعن أليعر وكعنعيعسعة 

ر يس المه كه الجلي   يخعل عيع  األكعريعيعن بعكعفعر 

 –قرن راب   يهألي   –الدير بمنيل القمح بلل رقيه 

أن نالن لحضراتكم جعمعيعاعكعم بعأنعه تعقعرر ءلعغعلء 

االحتفللية السنوية هذا الالم بايد ر يس العمعه عكعة 

 يخل ي  بسبا االز ة الت  تمر ب ل العبعهأل جعراء 

 ل. .فيرو  كورون

بول مببرف فببر م ببر  شببيببلش يببتببطببو  فدشببل  

مستش ى مب بدادبر لبعبرل كبورودبل   مبل ا ابللب  

 ال حة؟   

القت  بلألرك تج يز  كلن لازل  صلبى فعيعرو  

كورونل وغير الراغبين فى الازل المنزلى بمركز 

و دينة الرحملنية بمحلفظ البحيرك ءعجلب وتعأيعيعد 

 اظم رواأل صفحلت التواص  االجتملعع  ءال أن 

هنلل  ن يطلق علعى العمعبعلألرك ءقعل عة  سعتع عفعى 

للازل وهنلل  ن يرفض وصف ل بأن ل  سعتع عفعى 

ألن ل ليست  ج زك يعبعيعل وبعدون تعرخعيع  وال 

تصلريح وال تخض  إلشرا   ديرية الصحعة ءال 

أن ل فى تلك الحللتين  بلألرك شبلبية  جرأل التفكعيعر 

في ل وءقل ة  كلن للازل واجا ويعنعى و عجع عوأل 

 ن ال بلب لمسلندك الدولة فى  حعنعتع عل ولعرععليعة 

أهللى  ركز و دينة الرحملنية المصلبين بفيرو  

كورونل والمحولين للازل المنزلى وأكد العدكعتعور 

أحمد الفقى  ديعر ءألارك العمعسعتع عفعيعلت بعمعديعريعة 

الصحة والسكلن بمحلفظة البحيرك أن المكلن الذب 

تم ءقل ته لازل  صلبى كورونل الغير راغبين فعى 

الازل المنزلى بللرحملنية ليس لدينل أب عهقة بعه 

وال يعخعضع  إلشعرا  العمعديعريعة ولعم نعمعنعح أب 

تصلريح وال  عوافعقعلت إلن علء أب  سعتع عفعيعلت 

 يدانية ءال أنه  اجا بللفعكعرك لعكعونع عل  عن فعكعر 

 جموعة  ن ال بلب تعطعوععوا وبعذلعوا  عجع عوألا 

لمسعلععدك  صعلبعى كعورونعل وتعخعصعيع   عكعلن 

لازل م بدال  ن العاعزل العمعنعزلعى حعرصعلً ععلعى 

 ..رعليت م وخ ية  عن انعتعقعلل العاعدوب ألسعرهعم

وأوضح  دير ءألارك المست فيلت بمديرية الصعحعة 

والسكلن بعمعحعلفعظعة العبعحعيعرك أن ظع عور  عديعر 

 ست فى الرحملنية المركزب وسط فريعق العاعمع  

إلن لء المكلن المعخعصع  ععمع  تعطعوععى  عنعه 

وليس بتكلي   ن العمعديعريعة   عيعراً ءلعى أن أب 

 ريض بيحول للازل المنزلى يتم صر  حعقعيعبعة 

عه  ب ل كلفة العمعسعتعلعز علت العطعبعيعة ل عفعل هعم 

ويترل المست فى فور استه  لفعيعمعل أكعد  صعدر 

 سؤول بللرحعمعلنعيعة بعأنعه تعلعقعى فعلكعس رسعمعى 

لتج يز  كلن بمركز شبلب الرحملنية ليكون  قعراً 

لازل  صلبى فيرو  كعورونعل العمعسعتعجعد حعتعى 

االست فلء   يراً ءلى أنه قلم بتحديد  سلحة كبيعرك 

خللية بجوار ألورات الميله وتم تج يزهل بمسلععدك 

 جموعة  ن ال بلب المتطوعين واألهعللع  وكعلن 

ن طلء صفحلت التواص  االجتملع  فيسبول قعد 

تداولت ل صورا وفيديوهلت لمكعلن  عجع عز لعاعزل 

 صلبى كورونل أيلقوا عليه أول  ست فى  يدانى 

لازل  صلبى كورونل تم ءقعل عتعه بعمعركعز شعبعلب 

 دينة العرحعمعلنعيعة حعيعث تعم تعجع عيعزه بعللعجع عوأل 

التطوععيعة  عن ال عبعلب و العذاتعيعة  عن األهعللعى 

لمسلندك العدولعة فعى العتعصعدب لعجعل عحعة فعيعرو  

ويعاعتعبعر هعذا العاعمع   51كورونل المستجد كوفيعد

ءنجلز ونموذ  يحتذب به  مل يللا جعمعيع  رواأل 

صفحلت التواص  االجتملع  بتكعرار هعذا اقعل عة 

 ث  هذا المكلن لازل  صلبى كعورونعل فعى بعلقعى 

 دن  حلفظة البحيرك بدل الازل المنزلى حعرصعلً 

على  ن  ءنتقلل الادوب وك   ءن لء هذا المعكعلن 

المادن األصي  لل بلب وأفكلره العداععمعة لعلعدولعة 

حيث تم ءقل ة المقر بسواعد شبلب الرحملنية  عن 

األيبلء والحرفيين الستقبلل المرض  المعصعلبعيعن 

بفيرو  كورونل المسعتعجعد العغعيعر قعلألريعن ععلعى 

الازل المنزلى خ يعه ععلعى أسعرهعم  عن ءنعتعقعلل 

 الادوب ءلي م.

 

"البديب بسبلمب بثبلزوا" البدوا  البمبعبةبرف فبى    

 موا غة كورودل

باد ءعهن علملء جل اة أكسفورأل البريطلنية ععن 

نعععجعععلح ألواء  ضعععلأل لعععهلعععتععع عععلبعععلت يعععدععععى 

الديكسل يثعلزون العمعصعنع  ضعمعن فعئعة األألويعة 

الستيرويدية، أخذ العبعحعث يعتعواصع  ععن العدواء 

واستخدا لته. أكبت عقلر الديكسل يثلزون المعضعلأل 

لهلت لبلت  نخفض التكلفة والمستخدم على نطعل  

واس ، تحسين البقلء على قيد الحيلك لدب  عرضعى 

Covid-19   وهعو أول ععه  يُعظع عر "العوععد ،

المنقذ" للحيلك باد ش ور  ن انت لر الجل عحعة هعذا 

الديكسل يثلزون  ضلأل االلت علبعلت وهع  سعيعكعون 

 هو الدواء الماجزك ف   واج ة فيرو  كورونل؟.

م ر لـ مةلس ابمد: مر  سد ال غبةبة تبغبديبد 

  ل ل

ب أن سد الن ضة اإلكيوب ، أكعدت فعيعه أن أأليعس 

أبلبل تساى لم ء وت غي  سعد العنع عضعة ألون أي 

تدابعيعر حعمعليعة، الفعتعة ءلعى أن سعيعلسعة ءكعيعوبعيعل 

المراوغة أف لت المفلوضلت الثهكعيعة. وأضعلفعت 

 صر، أن تانت ءكيعوبعيعل العمعسعتعمعر يع عدأل األ عن 

والسلم الدوليين، وتعرغعا فع  فعري أ عر واقع  

على ألولت  المصا. وشدألت العقعلهعرك، ععلعى أن 

 عع ء سععد الععنعع ععضععة ألون اتععفععل  وت ععغععيععلععه ألون 

ضملنعلت يعمعثع  تع عديعدا لعنعل، ونعحعن  علعتعز عون 

بععللععتععوصعع  التععفععل  عععلألل و ععتععوازن ب ععأن سععد 

الن ضة،  ؤكدك أنه ال يجوز ءخضلع  وارأل النيع  

للسيعطعرك اإلكعيعوبعيعة أحعلأليعة العجعلنعا. وانعتع عت 

 فلوضلت سد الن ضة ألون تعقعدم يعذكعر، بسعبعا 

الععتععاععنععت اإلكععيععوبعع ، وأعععلععن وزيععر الععخععلرجععيععة 

المصري سل ح شكري ف  وقت سلبق، أن  صعر 

 ضطرك لبحث خيلرات سيلسية أخعرب أ علم هعذا 

التانت. وقلل وزير الخلرجعيعة اإلكعيعوبع ، غعيعدو 

أندارغلشو، ءن بهأله سو  تمق السد حتى لعو لعم 

توق  اتفلقل     صر والسوألان،  ت مل  صر بأن ل 

تخوي  قل رك سيلسية، الفتل ءلعى أن بعهأله "لعن 

تعتعوسع " لعمعصععر والسعوألان، وأنعع عم  ععلعتعز ععون 

بللجدول الز ن  لم ء سد الن عضعة  ع عمعل كعلنعت 

الاواقا. وأعلنت  صر، فع  وقعت  عتعأخعر  عن 

الجماة، ءحعللعة  العمعلع  ءلعى  عجعلعس األ عن 51

 الدول .

 

ا تراف المةمع الميد  ميداسة حي ب  بر بس 

 يعل غل امودل يوسلش  ر     

يونعيعو  51تحتف  الكنيسة القبطية األركوذكسية يوم

بتذكلر اعترا  المجمع  العمعقعد  بعقعداسعة العبعلبعل 

 عن تعلريع   559كيرلس السلأل  البعطعريعرل الـع

بلبلوات اإلسكعنعدريعة ععلعى العكعرسع  العبعلبعلوي، 

و عنعحعه لعقعا "الععقعديعس كعمعل تعحععتعفع  العكعنعيعسععة 

االركوذكسية، بتذكلر اعترا  العمعجعمع  العمعقعد  

بقداسة االرشيديلكون حبيا جرجس، و نحه لقا 

 .«القديس»

جدير بللذكر، أن الكنيسة القعبعطعيعة األركعوذكسعيعة 

اتخذت عدك ءجراءات احترازية للوقلية  ن انت لر 

فيرو  كورونل بمن  التجماعلت ألاخع  العكعنعل عس 

 والقداسلت واألن طة الكنسية .

خيرا  يعليوا  لى كلمة الس سر مشأا لب بيب بل   

رسبللبر نبلمبة فبر اةبليبل »وسد الب بغبةبة     
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أكد خبراء عسكريون وقانونيون ودبلوماسيون أن 

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

والقائد األعلى للقوات المسلحة، بشأن ليييبيييا وسيد 

النهضة، خالل تفقده اصطفاف عينياصير اليقيوات 

المسلحة بالمنطقة الغربية اليسيسيكيريية ييو  أميس 

السييبييم،  ييمييلييم الييسييديييد ميي  الييرسييائيي  الييهيياميية 

 والواضحة للسالم بأسره.

في تصريحات خاصة لوكالة أنباء  -وشدد الخبراء

اليو  األ د؛ تسقييبيا عيليى كيليمية  -الشرق األوسط

على أن  -الرئيس السيسي بشأن ليبيا وسد النهضة

الرئيس نبه السالم والمجتمع الدولي بأن مصر لي  

تييتييردد فييي الييتييدخيي  الييسييسييكيير    ا مييا تييجيياو  

المرتزقة والجماعات اإلرهابيية مينيطيقية سيييرت 

والجفرة بليبيا، وأن أ  تدخ  مبياشير مي  اليدولية 

المصرية بات يتوفر له الشرعية الدولية، بيجياني  

أن   الة ملف سيد الينيهيضية  ليى ميجيليس األمي  

أصبح ضروريًا بسد تسنم  ثيوبيا في قضييية تيسيد 

، وتيجينيبًيا أل  «مسألة مصيرية لشيسي  مصير»

 تصسيد م  شأنه أن يهدد السلم واألم  الدوليي .

ورأى لواء أركان  رب  مد  بيخيييم اليميحيلي  

السسكر  واالستراتيجي عضو مجلس النواب أن 

هناك  قائق كان البد م  توضيحها وهي أن ليبييا 

دوليية مييسييرضيية لييسييدوان خييار ييي عسييكيير  

ولميليشيات تتدخ  في أم  واستقرار سيادة الدولة 

الليبية يقودها النظا  التركي وبدعم قيطير ، وأن 

مواقف القوى الدولية مائع م  نا ية وصامم م  

 نا ية أخرى.

وأضاف أن مصر سليكيم كي  السيبي  السييياسييية 

 عيالن »وأعطم فرًصا ليكي  اليميتيحياربييي  فيي 

، أن يجلسوا على مائدة التيفياوب بيسيييًدا «القاهرة

ع  أ  تدخالت أ نبيية، ميركيًرا بيأن مصير ليهيا 

ثالثة ثوابم في مث  هره اليقيضياييا وهيي  رفي  

التدخالت األ نبية في شؤون اليدول، وأن شيسي  

الدولة هو الر  ييقيرر مصيييرهيا، وأن خيرييطية 

الدولة ال تتجزأ، منبهًا، في هرا الصدد، بأن تركييا 

تسم  على تجزئة خريطة ليبيا بدافيع اليطيميع فيي 

 ثروات شرق المتوسط.

واعتبر أن موقف األمم اليميتيحيدة سيليبيي ليليغيايية 

وتدعم  كومة فايز السيرا  الير  ييقيو  بيخيييانية 

مث  تركيا لتتيدخي   «دولة مارقة»واضحة ويدعو 

في بالده، مشدًدا عيليى أن مصير ال تيتيدخي  فيي 

شؤون أ  دولة  ال بدعوة م  شسبها؛ مركًرا، فيي 

هرا الشأن، بخطاب المستشار عقيلة صالح رئييس 

البرلمان الليبيي بمجلس النواب اليميصير   ييي  

 م  دعوة واضحية ليتيدخي  اليقيوات اليميصيريية 

 لحماية ليبيا.

وشدد الخبير السسكر  على أن لييبيييا هيي عيميق 

استراتيجي لمسرح السمليات المصر  غربًا عليى 

االتجاه االسترتيجي الشمال الغربيي، وليرليإ في ن 

-سيييرت»الرئيس السيييسيي  يدد، فيي خيطيابيه، 

كخط أ مر؛ ألن تسديه يدخ  فيي نيطياق  «الجفرة

 التهديد االستراتيجي لألم  القومي المصر .

ورأى أن القبائ  الليبية، التي دعم مصر للتيدخي  

السا   ليليقيضياء عيليى اليميييليييشيييات، تسيتينيكير 

 االستسمار التركي الطامع في ثروات المتوسط،

بسدما فشي  الينيظيا  اليتيركيي فيي اليوصيول  ليى 

أطماعه عي  طيرييق قيبيرل وكيرليإ اليييونيان، 

ويحاول اآلن  ييجياد ميوطيأ قيد  عيليى األراضيي 

 ال أن مصير لي  »الليبية بمساعدة فايز السرا ، 

تسمح برلإ ألنه يسد تسد  مباشر على قيييم األمي  

 .«القومي المصر 

و ول   الة مصر لملف سد النهضة  لى ميجيليس 

األم ، أكد اللواء  مد  بخيم أن مصير تينيتيهي  

األسلوب السياسي والدبيليومياسيي  ال أن  ثيييوبيييا 

ماطلم بسد   ضور المفاوضات، وب لقياء أوراق 

مشييبييوهييه وكييرلييإ  لييغيياء الييمييحييادثييات الييثييالثييييية، 

واالعتراب على تشكييي  ليجينية فينييية، وتيغييييير 

السفير االثيوبي في مصر، و فشال محادثيتينيا فيي 

نوفمبر الماضي، وب فساد اليجيولية اليهيامية خيالل 

 الشهر الجار .

دولية »وقال  ن  ثيييوبيييا دأبيم عيليى أن تيكيون 

، وظهر  لإ  ليييا عينيدميا ضيربيم بيكي  «مارقة

االتفاقيات عرب الحائط مسلنة أنها مياضييية فيي 

م ء السد،  ال أن مصر تحرر ك  مي  ييقيو  بيأ  

تصرف أ اد  لم ء السد وكرلإ السيودان ييؤييد 

نفس المبدأ، كما  يررت مصير مي  أ  تصيرف 

 فرد  م  قب  دول المنبع تجاه دول المص .

و كر بالثوابم التي تحددها قواني  استخدا  الميياه 

للدول المتشاطئة على النهر الوا د وكلها تؤكد أن 

مصر التزمم بالبسد السياسي وميا ليم ميليتيزمية 

ب  الة الملف  لى األمم المتحدة، منوهًا بأن مصير 

استخدمم وساطات فردية ودولية وتستكيمي  هيرا 

المسار  تى تضع  ثيوبيا والمجتميع اليدوليي أميا  

مليار متر مكس   ٤٧مسئولياته، موضًحا أن م ء 

في سد النهصة هو   مالي  صة مصر اليميقيدرة 

( مييًسييا، أ  أنييه 81ر5( والسييودان  55ر5بـيي 

مليييون  نسيان  8٧١سيتسب  في تسطش أكثر م  

 في القارة.

الكنيسة األرثوذكسية تعلع عع هاعإلعهعا تجعرا ا  

وقرارا  الدولة الإلصرية لحإلاية حدوهها وأمنها 

ما تليشه الوطني.. والطائفة اتنعيعيع عيعة تع كعد  

استقرار معع ثعإلعار العلعإلعل    العلعإلعل نا مع  ه  بال

 الإلخ ص والتخطيط

بيم السائلة يجدد دعمه للقيادة المصيريية فيي كي  

.. التحركات التى يقودونها لحماية مصالح اليوطي 

الكنيسة القبطية األرثو كسييية دائيميا كيانيم فيي و

صدارة المشهد الوطنى في كافة المناسيبيات اليتيى 

مر بها الوط  عبر تاريخه الطوي ، كجزء أصي  

م  مكونات بالدنا ونسيجه األصييي ، ليييلية أميس 

أصدرت الكنيسة بيانا لمساندة اليقيييادة السييياسييية 

برئاسة الرئيس عبداليفيتياح السيييسيي فيي كي  ميا 

يتسلق م  ا راءات تيهيدف  ليى  يميايية  يدودنيا 

وأمننا القومى، األمر نفسه أعلنته الكنييسيا يد مي  

أ   بالدنا السظيمة مصرة اإلنجيليية فيي مصير، 

وكرلإ بيم السائلة المصر ، في ميوقيف وطينيى 

يضيياف يييثييبييم أن الييجييميييييع يييقييفييون فييي صييف 

ووأصدرت الكنيسة القبطيية األرثيو كسييية بيييانيا 

 اء فيه، أنها تتابع بمزيد م  االهتما ، التطورات 

التي تمر بها المنيطيقية واليتيحيدييات اليتيي تيوا يه 

الدولة المصرية، كما أعلنم ع  دعيميهيا اليكيامي  

لجميع الخطوات واإل يراءات واليقيرارات اليتيي 

تتخرها الدولة لحماية  دودها والدفاع عي  األمي  

القومي المصر  وثمنم الكنيييسية فيي بيييان ليهيا 

اليو   رل مصر الدائم على التمسإ بالمسارات 

الدبلوماسية للحفاظ على  قوقها الشرعية و اليتيي 

لم تفرط فيها مصر يوًما وأعربيم اليكينيييسية عي  

دعمها الكام  للقوات المسيليحية اليميصيريية اليتيي 

قدمم عبير اليتيارييق اليقيدييم واليحيديي  نيميو ً يا 

 مشهوًدا له في التضحية والبطولة.

وتابع البيان  ن الكنيسة القبطيية كيميكيونا أسياسيي 

ميي  الييمييجييتييمييع الييمييصيير  تييدعييو الييجييميييييع  لييى 

االصطفاف  نبًا  لى  ن  مع اليدولية اليميصيريية 

وقيادتها اليحيكيييمية وقيواتيهيا اليميسيليحية اليبياسيلية 

لموا هة كافة التهديدات والتحديات، لتبقى مصير 

دوًما فيي ممي  وسيال ا وأميان، نصيليي أن يسيود 

السال  في السالم كله وأن يينيسيم ل عيليى وطينينيا 

 السزيز مصر باألم  واالستقرار.

كما أعنلم الطائفةُ اإلنجيليةُ بمصر وعلى رأسيهيا 

الدكتور القس أندريه  كي، رئيُس الطائفة، دعَمها 

الكامَ  لك ِّ القراراِت التي تتخُرها القيادةُ السياسييةُ 

المصريةُ اليوطينيييةُ، واليتيي مي  شيأنِيهيا  يمياييةُ 

،  ييي  تيمير   دوِدها والدفاُع ع  أمنِهيا اليقيومييي

ُد  بالدنا الغالية مصر ببس  التحيدييات اليتيي تيهيدِّ

الدولةَ المصريةَ، وتوا هُ سيييادتَيه وتيابيع اليبيييان 

نصلِّي  لى ل أن يحيمييَيهيا مي  كي ِّ الشيرور فيي 

 ، دفاِعها ع  الحقوِق التاريخيِة للشسِ  اليميصير ي

ُد سيييادةَ وميقيومياِت اليدوليِة  وفي موا هِة م  يهيدِّ

 المصريَّة

شكعر  يسعتعنعكعر تصعريعحعا  رئعيعس العو را   

االثيوبى بشان اهاا  هق طبول  الحرب وينلتهعا 

 باالستفزا ية

قال و ير الخار ية سامح شكر ،  ن اال يتيمياع 

الطارئ في  امسة الدول السربية غدا ، سييتينياول 

وتطرق شكر  خيالل ”.  سد النهضة وليبيا“ ملفي 

، الير  ييقيدميه ” التياسيسية“ اتصال هاتفي ببرنام  

اإلعالمي وائ  اإلبراشي، عبر القناة األوليى  ليى 

تصريحات الجان  اإلثيوبي بشيأن سيد الينيهيضية 

واعتبرها استفزا يية وميخياليفية ليميا تيسيهيدت بيه 

 ثيوبيا في اتفاق المبادئ الر  وقيسيم عيليييه عيا  

بييييي  األطييراف الييثييالثيية وأضيياف أن  5١85

أعضاء مجلس األم  ليدييهيم  دراك ميتينيا  بيأن “ 

األميير خييطييييير، وأصييبييح يييهييدد األميي  والسييلييم 

الدوليي ، ويرصدون التصريحات والنبرة التي ال 

تؤد   لى    توافقي و ول تصيرييحيات رئيييس 

هيرا اليجيو “ الو راء اإلثيوبي أوضح شكير  أن 

الرى اختلق في الرأ  اليسيا  اإلثيييوبيي واأل يواء 

السدائية ال تتناس  ميع أ  رغيبية فيي اسيتيئينياف 

المفياوضيات.. نسيميع تصيرييحيات ميتينياقضية ال 

تصيرييحيات و يير “ تسطى أ  ضمانات وتيابيع  

الخيار ييية اإلثيييوبيي  يول دق طيبيول اليحيرب 

واالدعاء بأن مصر تسسى  لى  ليإ رغيم أنيه ليم 

يتفوه أ  مسؤول مصير  عيليى ميدى السينيوات 

السم الماضية برلإ، ب   ميسها تدعو  لى التفاهم 

والتساون وردا عيليى ميا تيزعيميه  ثيييوبيييا، بيأن 

االتفاقيات مع مصر بشأن مياه الني  هي اتفاقيييات 

 دي  استفزا   “ استسمارية، قال شكر   ن هرا 

 ”الغرب منه  ثارة مشاعر دول القارة

 بوتيع يتفقد كاتدرائية الييش الروسي 

وص  الرئيييس اليروسيي فيالدييمييير بيوتييي   ليى 

كوبينكا بالقرب م  الساصمة موسيكيو  ييي  تيقيع 

المسبد الرئيسي ليليقيوات  -كاتدرائية قيامة المسيح 

المسليحية اليروسييية. وسيييقيو  اليرئيييس بيوتييي ، 

بالتسرف على الكاتيدرائييية،  ييي  سيتيقيا  صيالة 

وقداس بقيادة بطريرك ميوسيكيو وعيميو  روسيييا 

كيري . وقبي  الفسالية اال تفالية أدى اليبيطيرييرك 

كيري  الصالة بحضور الرئيس بوتي  أقيم المسيبيد 

والمتحف اليسيسيكير  فيي  يدييقية "بياتيرييوت"، 

بالقرب مي  ميوسيكيو بيمينياسيبية  يليول اليركيرى 

السنوية الخامسة والسبسي  ليلينيصير فيي اليحيرب 

 الوطنية السظمى.

وم  السالمات المميزة للكاتدرائية، ليو ية ليليسيييد 

المسيح، تستبر أكبر لو ة، مصينيوعية بياسيتيخيدا  

تقنية اليفيسيييفيسياء. وتيبيلي  اليميسيا ية اإل يميالييية 

للفسيفساء في الكنائس السفلية والسلوية ميا ييقيرب 

مالف متر مربع. ويبل  ارتفاع اليكياتيدرائييية  ٧م  

مترا، في  شارة  لى أنه تم بينيااهيا بيمينياسيبية  ٤5

 للنصر. ٤5الركرى الـ 

تذكار تكريس كنيسة الشهعيعد العلعمعيعي معارمعيعنعا 

 الليايبي بإلريوط

 85تحتف  الكنيسية اليقيبيطييية األرثيو كسييية ييو  

بوانة بتركار تيكيرييس كينيييسية الشيهيييد اليسيظيييم 

مارمينا السجايبي بمريوط، والتي عرفم في كتي  

، فبسد اكتشاف اليقيبير “ منطقة بو مينا ” التاريق ب

وظهور السديد م  قصص المسيجيزات مينيه، أليح 

أهالي مدينة اإلسكندرية عيليي اليبيابيا أثينياسيييوس 

الرسولي سرعة بناء كنييسية عيليى اسيم الشيهيييد، 

(، وكيانيم  36٧  -363وبالفس  تم بناء الكنيسة   

كنيسة في غاية الجيميال واليفيخيامية تيو يه اليبيابيا 

لزيارة المنطقية فيقيرر  53ثاافيلس البطريرك ال 

توسيع المنطقة وبناء كاتدرائية كبرى قيا  اليميليإ 

أناسطاسييوس بي نشياء 

منا ل إلضافة اليزوار 

و سترا ات إلستيقيبيال 

الجموع، ومستشفيييات 

ـياليق، ……. وأسواق 

 ييتييي  اع خييبيير هييره 

المنطقة اليميقيدسية فيي 

 ميع أنحاء اليسياليم، فيقيا  اليديير بيسيمي  قيواريير 

فخارية لتو يع المياه المقدسة م  البئر الميحيييطية 

بالقبر والتي كان لها قوة عظيمة علي الشيفياء مي  

األمراب،ولقد عثر علي الكثير م  هره القواريير 

في متا ف ألمانيا وفيرنسيا وأورشيليييم والسيودان 

ألق ولكي  بيدأ اليخيراب ييتيسيرب  ليي هيره …..  

المنطقة تدريجيا، ففي عهد الخليييفية اليميسيتيصيم ؛ 

 اء مهندس م  بغداد ونق  رخا  الكنيسة الكبر  

  .15١ لي بغداد، عا  

اما الخراب الشام  فقد    بالمنيطيقية فيي اليقيرن 

بسب  غارات البربر والبدو وليم ييبيق سيو   83

أكوا  م  الرمال ولك  مع بداية القرن اليسيشيريي  

قا  السالم األلماني الشهير كارل ماريا كاوفيميان   

( بسم   فائر في المينيطيقية وقيا   80١٤ -80١5

باكتشاف قبر القديس والكنيسة التي فوقه والكنيسة 

الكبرى وبس  المسالم الهامة األخير ، وتيواليم 

 يارات السلماء اال ان  والمصيريييي  ليليمينيطيقية 

بسدهاولك  النقلة الكبر  علي ييد اليقيدييس اليبيابيا 

كيرلس السادس، فيليقيد أرتيبيط قيداسيتيه بيالشيهيييد 

السظيم مارمينا منر طفولته المبكيرة، وليقيد  ياول 

غير أن مصلحة  80٧3سكني المنطقة خالل عا  

اآلثار رفضم الطيلي ، بسيبي  ظيروف اليحيرب 

السالمية الثانية وقتها، ولكنه قا  ب عادة اليميحياولية 

ووافقم مصلحة اآلثار، فقا  البابا كيرلس بيوضيع 

نيوفييميبيير  5٤ يجير االسياس فييي ييو  اليجييميسية 

، ثم قا  بوضع  جر أساس كاتدرائية ديير 8050

، وتيميم 8068نيوفيميبير  5٧القديس مارمينا في 

رهبنة أول دفسة م  سبسة رهيبيان بياليديير خيالل 

ليتم   ياء منطقة  بو مينا( مرة ثيانييية  806٧عا  

ولقد قا  المتنييح اليبيابيا شينيودة اليثيالي  بيتيدشييي  

 0كاتدرائية الشهيد مارمينا في يو  األ د الموافق 

، ومنظمة اليييونسيكيو قياميم بي درا  5١١5يناير 

منطقة بومينا ضم  قائمة التراث السالمي، وبرليإ 

أصبح الدير وا دا م  أهم اليميواقيع األثيريية فيي 

 مصر.

شهاهة حق مع أب كعاهعع حعدثعه معلعه معلعيعزه 

يشهد بأن اواني الإلذبح طاهره مقدسعة ال تعنعقعل 

األمراض يكعتعا العى كعل ابعنعا  العكعنعيعسعة هعذه 

 الرسالة

شهادة  ق م  أب كاه   دثم 

مسه مسجزه يشيهيد بيأن اوانيي 

المربح طاهره مقدسية ال تينيقي  

األمراب يكت  الى كي  ابينياء 

 -الكنيسة هره الرسالة  

ا يبيائيي .قييررت أن اكيتيي   ]]

رسالة هامة باليرغيم مي  انينيي ليم اتيسيود كيتيابية 

رسائ  م  قب  ولك  هرة اليميرة  يدثيم بياليفيسي  

مسجزة  قيقيه خطيرة ونظرا لالمور التى تيحيدث 

اآلن و اله الجدل المو وده قررت ان اكت  هيره 

المسجزة ألنها  دثيم ميسيي شيخيصيييا مي  وقيم 

 قري  عندما ابتدأ الوباء بكورونا .

و ضسفي بينما كنم أصيليي قيداس ييو  اليجيميسية 

مارس األسبيوع اليثيالي  مي  الصيو  83الموافق 

.وبسد انتهاء القداس اإللهي فيو يئيم 5١5١الكبير 

بالشماس وهو بيينيشيف اليكيأس اليميقيدس وابيائيي 

يسلمون علم اليقي  غس  الكأس ما ا يسني بالنسيبيه 

للكاه !  ي  يتم غسله اكثر م  مره  تى ييتيأكيد 

م  عد  و ود أ  شيء في الكأس. ولك  في هره 

الميرة  ياءنيي فيكير غيريي   شيإ( بيخيصيول 

الوباء، فربما يصيي  الشيميامسية ليرليإ اكيتيفيييم 

بالتصريف انا لو د  وباقي الشمامسية يصيرفيوا 

بسيد ع  الصينية بحجة ان ممك  المياء اليليي فيي 

الصينية تنق  السدوى ألن الشمامسة بتصرف مي  

الصينية ك  وا د وراء اآلخر ولك  ربينيا ارسي  

لضسفي هره الرسالة القوية ولقيم الشيمياس اليليي 

بينشف الكأس يقول لي أما  ك  الشيميامسية أبيونيا 

 وش الكأس وانا بنشفه و دت الفيوطية فيييهيا د  

م  الكأس أخرت الفوطة وغسلتهيا فيي الصييينييية 

وشربم انا الميه وغسلم الكأس ميرة تيانيي أميا  

ك  الشمامسة وشربم المية بتاعم اليكيأس وأخير 

الشماس الكأس علشان ينشفه ومرة أخرى يتيكيرر 

نفس الشىء، نجد الد  في الفوطية وييجيي صيوت 

في ا ني ويقولي  "هو انم هتخاف عيليى أوالد  

اكثر مني اعطي الشمامسة م  مياه الصينية وبسيد 

ماصرف الشمامسة م  الصينية اميتينيع اليد  مي  

الكأس وضسفي في قداس ييو  األ يد اليليي بيسيده 

اعترفم بخطيتي أما  ك  الشس  اني شكيييم فيي 

مياه الصينية فمجرد الميه  يدث ميا  يدث ،فيكيم 

وكم يكون  سد ود  ربنا يسوع المسييح اليميحيييي 

الر  يه  الحياة األبدية  اللوني  ميسكم أما  ل 

لم اقصد ا  شي سواء أن أتكلم عي  عيظيمية هيرا 

السر المقدس.. ابنكم الضسيف مرقس خاد  كنيسة 

الشهيد اليبيطي  ميار  ير يس اليروميانيي... هيره 

كاه  كنيسة الشيهيييد   ... الرسالة م  القس مرقس

 مار ر س الروماني

إااهة فتح هور اللباهة معع السعبعه العإلعقعبعل مع  

 تل يق الص وا  الرئيسية باليإللة واألحد 
أوضح د. مصطفى مدبيوليي أنيه تيم  قيرار فيتيح  

وسائ  النق  الجماعي  لى منتصف اللييي ، وييسياد 

صيبياً يا. وعي   عيادة فيتيح دور  ٧الفتح الساعه 

السبادة، قال رئيس الو راء أنه اعيتيبياًرا مي  ييو  

السبم المقب  سيتم فتح دور السبادة ألداء الشسائير 

اليومية، مع استمرار تسليق الصليوات اليرئيييسييية 

مث  صالة اليجيميسية بياليميسيا يد، وصيالة قيداس 

الجمسة واأل د بالكنائيس، ليليحيد مي  اليتيكيدسيات 

الكبيرةمشيدًدا عيليى ضيرورة اتيخيا  اإل يراءات 

الوقائية، وغيليق دورات اليمييياه وعيدة   يراءات 

أخرى ستقو  بشر ها الكينيييسية واألوقياف، كيميا 

سيتم تيسيليييق فيتيح دور اليمينياسيبيات بياليميسيا يد 

  والكنائس.
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رسالة من المستير ......  إلى اإلكليروس ، وكل الشعب القبطى 

 األرثوذكسى ....

تابعت باهتمام شديد كل السجاالت والمناقشات واألطروحات التى 

كانت الشغل الشاغل للكثيرين من آباء وابناء الكنيسة، والخاصة 

بظروف توقيفى من الخدمة فى بعض الكنائس، وما أُطلق من 

إشاعات بأن خدمتى فى الكنيسة، والتى إستمرت ألكثر من ستة عشر 

 قرناً من الزمان ...  سيتم إعادة النظر فيها.

وسواء كان نصيبى اإليقاف المؤقت أو اإلجازة العارضة أو المعاش 

ر ، فإننى أرجو من الجميع مراعاة اآلتى:  الُمبكِّ

لم يتم البّت فى أمرى من جهة القيادة الكنسية ، وما يحدث من جدل 

وثرثرة ال يتفق وفكر معلِّمنا بولس الرسول " والمباحثات 

تى 1الغبية والسخيفة إجتنبها، عالماً أنها تولِّد خصومات" )

1::1) 

ما يحدث من متغيرات فى عالمكم اليوم ، يشير إلى أهمية إعادة 

النظر فى طريقة إستخدامى بما يتفق وقوانين الدول األجنبية 

خاصة وهى تطبِّق القوانين بصرامة وتشديد. واعلموا أنها 

 كلها أمور مؤقتة أوالً وأخيراً ستزول بزوال المؤثر.

اراكم تنشغلون بقضيتى لدرجة أنكم تقتطعون من وقت العبادة 

ل لتكتبوا وتتحدثوا كثيراً عن قضيتى، وهى لن تغنيكم  والتأمُّ

 عن عشرة هللا.

أرجوكم .... إجعلوا الغاية مقدَّسة والوسيلة أيضاً مقدَّسة ... لماذا 

تتشاحنون وتُعثِرون بعضكم بعضاً ؟ إعملوا من أجل 

 الحوارالبنَّاء الذى يخدم قضيتى.

لقد حاولت مراراً أن يعفينى أبونا بولس عن كتابة هذه الرسالة، لكنه 

لم يوافق وقال لى بالحرف الواحد : " كيف ال تتحدَّث عن 

 قضيتك، وكل من هّب ودّب يتحدَّث فيها " ؟

أرجو أن تلتفتوا لخالص أنفسكم وتوبتكم ... فأنا لن أشفع لكم أو 

 فيكم يوم نصب الميزان.

 الخطر مازال قائما والحذر مطلوب
 بقلم : د. مجدى شحاته                                      

 

تعتبر استراليا واحدة من أكثر دول العالم نجاحا فىى الىتىعىامىل مىع 

COVID -19 بفرض االجراءات االحترازيىة الضىروريىة   وذلك

والىىتىىى اسىىتىىجىىاب لىىهىىا الىىمىىجىىتىىمىىع بصىىورة جىىيىىدة وبىىكىىل الىىوعىىى 

والمسئولية . االمىر الىذى أدى الىى انىحىصىارالىوبىاء والىحىد مىن 

انتشاره داخل الىبىالد ، دون أى ضىغىوط عىلىى قىدرات االنىظىمىة 

ونشكر هللا . تىبىعىا لىذلىك قىامىت   الصحية . وهذا أمر عظيم ورائع

حكومات الواليات االسترالية بتخفيض بعض القيود على الىحىركىة 

والتخفيف من االجراءات االحترازية . يىاتىى ذلىك بىغىرض عىودة 

اآلالف من العاملين الى أعمالهم بعد ان أدى الىغىلىق الىى ارتىفىا  

 4% وكبد النشاط االقتصادى خسائر فىاقىت 21معدل البطالة الى 

% بىحىلىول 21مليارات دوالر استرالى ، االمر الذى أدى الى تراجع اجمالى الناتج المحلى حوالى 

  شهر يوليو .

 

والبد ان ندرك أن استراليا ليست بصدد االحتفال بالقضاء على فيروس كورونا الىمىسىتىجىد ، فىمىن 

المالحظ ان هناك مزيد من التسيب وعىدم االلىتىزام بىبىعىض الىقىيىود االحىتىرازيىة وكىأن شىيىئىا لىم 

ولكن البد ان ندرك ان الخطر مازال قائم . والبد من اإللتزام والحذر بشدة مع أخذ الىحىيىطىة   يكن!!

الكاملة فى اتبا  كافة االجراءات االحترازية المطلوبة . وعلى كافة حكىومىات الىواليىات الىمىراقىبىة 

بشدة مع تطبيق العقوبات على المخالفين . فالمشوار مع هذا الوباء الغامض مازال طويال ، حىتىى 

ال تظهر بؤر جديدة للفيروس ال قدر هللا بعد النجاح الكبير الذى حققته استىرالىيىا . كىثىيىر مىن دول 

العالم مازالت تعانى وبشدة من تفشى الفيروس بطريقة شرسة للغاية . لذلك البد ان ندرك انىه مىن 

السابق ألوانه تخفيف القيود بشكل عام ، او التفكير فى استئناف الطيران الىدولىى فىى تىل تىفىاقىم 

االوضا  فى دول كثيرة ، فهناك تحذيرات من موجة ثانية وربما أكثىر تىهىدد الىعىالىم ، وذلىك قىبىل 

التوصل الى تطوير اللقاح الالزم والعالج المناسىب لىلىتىصىدى لىهىذا الىفىيىروس الىلىعىيىن الىمىتىغىيىر 

 االطوار .
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