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تل ذ ،ال انسى كالمك ،ه ه همى تمعمديمتمى فمى مم لمتمى الن قمولمك
†
حيانى  ...شريعة فمك خير لى من الوف ذهب وفضمة ،مما احملمى
قولك لحنكى احلى من العسل لفمى ،فتح كالمك ينير بعقل الجها "
"ما هو زرعك"
مد " 001الن كلمة هللا حية وفعالة وامضمى ممن كمل سميمف ذ
السيد المسيح له المجد قا "هل يجتنون من ال وك عنبما او ممن حدين وخارقة الىممفمرا المنمفمس والمروف والمممفماامل والمممخما
ومميدة افكار القلب ونياته" عب 0266بل بكلمة هللا نتكلم ونمعملمم
الحسك تينا" مت" 0461اجعلوا ال جرة جميمدة ورمممرهما جميمدا"
ونعظ ونعيش بها فتكون رمارها حياة ابديه لنا وخالاا لمكمل حمد،
مت 55602ويقو معلمنا بمولمس المرسمو "فمان الم يمدرعمه
بكلمة هللا ندرع المحبمة بميمن المنماس ونمقمدة المرحمممة واالحسمان وماذا نمقمو عمن زارعمى ال مكموك وزارعمى
االنسان اياه يحصد ايضا" غل . 164
والمعرفة ،فآريوس خدع كثيرين وتسمبمب فمى
هالك ابريا  ،وكا ت م ورة ختيوفل ان تهلك
البار او المنمبمى ،فمكمم ممن م مورات ر يمئمة
وشريرة تمخمرم ممن قملموب شمريمرة وعمقمو
اسلمت لل ميمطمان ،وايمد قمد تمدنسمت بمفمعمل
ال ر،

فعلينا ان نفكر جيدا فيما ندرع ،ما هو نوع الدرع الم تمدرعمه
وان عرفت انه ذرعا االحا فأسهر واجتهد ان تنميه ليأتى بالثممر
الجيد والوفير مجاهدا ضد الفمات المممتمنموعمة والضمارة ،امما ن
شمريمرا ،فمأسمرع وانمدع هم ة
عرفت ان زرعك غير امالمحما
الدروع الر ية قبلما يمر الوقت وتجد الدرعة الصغيرة والضعيفمة
قد كبرت وتأال ج رها فى االرض وارتفع ساقها وقو ورمارهما
الر يئة فاحت رائحتها وانت ر سمها بين الناس واار عمثمرة بمل
احيانا قاتال لالخرين.

وندرع العطا بسخا وفى كل ه ا نقدة ذواتنا ذبيحة حية مقمدسمة
مرضيه طاهرة هلل
ومن امثلة الدرع الر ئ وال رير ذاك ال

يدرع لنفمسمه وممتمعمة

جسده مثلما فعل الملك سليمان "افتكرت فى قلبى ان اعلل جسمد
بالخمر  ...بنيت لنفسي بيوتا غرست لنفسي كروما ،عملت لنفسي
جنات وفرا يس وغرست فيها اشجارا من كل نموع رمممر ،عممملمت
لنفسي برك مياه  "...جا 4-562كلة كان لنفسه ،وهناك من يدرع
الخصومات "فى قلبه اكاذيب ،يخترع ال ر فمى كمل حميمن ،يمدرع
خصومات" اة 0664واشمرهما " زارع خصموممات بميمن اخموة"
اة0164

من امثلة الدرع الطيب كلمة هللا التى ارسلها لنا ممن خمال االبما
واالنبيا فصارت لنا تعديه ول ه روحية وحافظة لنا ممن ال مرور
زرع االكاذيب تسبب هالكا لنفوس ال تعرف شمالهما ممن يممميمنمهما
والخطايا "خبأت كالمك فى قلبى لكى ال اخطئ اليمك  ..بمفمرائضمك
وتخدع االبريا  ،وبسببها يعثر الكثيرين ويضلون عن طريي الحي
2

االفكار والصور المر يمئمة وال مهموانميمة المتمى
تفسد حياة وعفة ماليين ال باب وال ابات انها زراعه ر يئة ،همل
فكر ااحابها فى رمارها التى يحصدها المساكين ويهلكون ،ولمكمن
ت كر ان ما تدرعه اياه تحصد انت ،فللرب يوة فيه يمديمن كمل احمد
حسب اعماله وافكاره ونياته ،حرص من ا ن واعلم مماذا تمدرع
وراجع زرعك فى كل حين ،راجع كل كلمة تقولها و تكتمبمهما وكمل
فكره تعلنها لآلخرين و تنقلها من ا خرين ،ان يوة المرب قمريمب
وهو على االبواب واجرته معه.
القمص تا رس سمعان
كاهن كنيسة القديسين العظيمين
النبا نطونيوس والنبا بوال – جيلفور
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اخبار االقـباط

 7هاتور  7777ش
إيبارشية سيدني لألقباط األرثوذكس

كلمة هللا
عظة لنيافة األنبا دانييل
أسقف إيبارشية سيدني وتوابعها
نوفمبر 0202
.7
.0
.7
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كلمة هللا تحتاج من هللا أن يشرحها
من هم المفروض فيهم ان يخدموا كلمة هللا؟
بماذا تشبه كلمة هللا؟
ماذا تفعل كلمة هللا؟ تاثير كلمة هللا
عنوان العظة:

كلمة هللا

نقاط العظة:
 -7كلمة هللا تحتاج أن هللا يشرحها
 1-1كلمة هللا حيرت التالميذ عندما قال يسوع لهم " :ما أعسر دخول ذوي األموال إلى ملكوت

هللا" فتحير التالميذ من كالمه" مر 04:72

 2-1كلمة هللا تشهد للسيد المسيح أنه هللا في العهد القديم ،فلقد قال السيد المسيح لتلميذي عمواس" ،
ثم ابتدأ من موسى وجميع األنبياء يفسر لهما األمور المختصة به في جميع الكتب" لو
07:04
 -0من هم المفروض فيهم أن يخدموا
 1-2كلمة هللا تأتي ألبناء هللا المكرسين له ،لكي يقولها للشعب ويعلموه " ،وفي أيام رئيس

الكهنة حنان وقيافا كانت كلمة هللا من يوحنا بن زكريا في البرية" لو 0:7

 2-2أن االكليروس يجب أن ال يهتموا إال بكلمة هللا ،أما أمور خدمة الموائد فتترك للخدام " ،فدعا
األثنا عشر جمهور التالميذ وقالوا " :ال يرضى أن نترك نحن كلمة هللا ونخدم موائد" أع
 ،0:2فيجب أن يكون العمل االساسي للكهنوت هو الصالة وخدمة الكلمة ،فلقد قال الرسل
األثنا عشر" :واما نحن فنواظب على الصالة وخدمة الكلمة" أع 4:2
 3-2أن الروح القدس يحرك روح الصالة في خدام هللا ،ليتكلموا بكلمة هللا بكل مجاهرة ،فبعدما
شفي بطرس ويوحنا المفلوج الذي له أربعين سنة وبعدما أطلقا من الحبس ،ذهبا ألى
رفقائهم الرسل وصلوا " ،ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانو مجتمعين فيه وأمتأل

الجميع من الروح القدس ،وكانوا يتكلمون بكالم هللا بمجاهرة" أع77:4 :

 -7بماذا تشبه كلمة هللا
 1-3كلمة هللا مثل الزرع ينمو عندما تتوفر التربة الصالحة والماء ،أي القلب النقي المطهر بماء
الروح القدسن "وهذا هوالمثل " :الزرع هو كالم هللا" لو 77:1
 2-3كلمة هللا هي سيف الروح القدس الذي يقطع بالحق في كل شئ .قال معلمنا بولس الرسول،

"وخذوا خوذة الخالص ،وسيف الروح الذي هو كلمة هللا" أف 77:2
 -4ماذا تفعل كلمة هللا ،تأثير كلمة هللا
 1-4إن الشعب يؤمن بكالم هللا من خالل خدامه ،فلقد آمن كثيرون بواسطة كالم بطرس ويوحنا
في الهيكل في الساعة التاسعة(أع )1:3 :فنقرأ " :وكثيرون من الذين يسمعوا كلمة هللا

آمنوا وصار عدد الرجال نحو خمسة أالف" أع 4:4

 2-4ان الذين يسمعون كلمة هللا ويعملون بها ،تكون لهم عالقة أسرية قوية مع هللا ،فأجاب " :أمي
وأخوتي هم الذين يسمعون كلمة هللا ويعملون بها" لو 07:1
 3-4أن الذين يسمعون كلمة هللا ويعملون بها ،يباركون ،اما هو فقال " :بل طوبى للذين يسمعون
كالم هللا ويحفظونه" لو 01:77
 4-4كلمة هللا تحي األنسان روحيا:

في محاربة الشيطان للرب يسوع في جبل التجربة ،قال الرب يسوع له" ،مكتوب
ليس بالخبز وحده يحيا اآلنسان بل بكل كلمة تخرج من فم هللا" متى .4:4

والمجد هلل إلى األبد
األنبا دانييل
بنعمة الرب
أسقف إيبارشية سيدني وتوابعها

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

بيني وبينك
عزيزي القارئ الواحد مننا بيقابل ناس
كثير وكلنا بنحب نحكم علي كل اللي
بنقابلهم.
دا كويس ودا وحش ودا حلو ودا شايف
نفسه ودا تخيين ودا رفيع ودا أنا بحبه ودا
أنا مابحبوش .لكن أكيد اللي بتحكم عليه ده
ليه عائلة بتحبه واصدقاء بيحبوه .أكيد كل
واحد فينا ليه دائرة من الناس بتحبه وناس مابتحبوش.
أهلك وأصدقائك وبعض من معارفك وبعض من اصحابك في
العمل وبعض من جيرانك بيحبوك يمكن هناك بعضهم ما
بيحبكش السباب مختلفة ما بين العيب فيهم أو العيب فيك.
بس المهم أن آلهك بيحبك.
انت كمان بتحب ناس كتير حواليك ويمكن فيه ناس انت
مابتحبهمش ألسباب مختلفة بس اكيد الناس اللي انت مختلف
معاهم أو مابتحبهمش ألهك بيحبهم.
بيني وبينك لو دايرتنا للناس اللي بنحبهم كبرت والناس اللي
مابنحبهمش صغرت أكيد هانقرب من ربنا علشان احنا بنحب
اللي هما بيحبهم .لو ليك راي تاني من فضلك قولي عليه بيني
وبينك.
طلعت فؤاد جرجس
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الـمنـارة
صفحات مع المصريين
الصحفيه  –:وداد مينا الياس

فخر الدبلوماسية المصرية
د /.بطرس بطرس غالي
إحتفلت مصر هذا الشهر بمرور  57عاما عليي
إنشيياا اممييم الييمييتييتييدت الييتييي ي ييونييت عييا
 . 5447ومصر من الدول امساسية المؤسسة لها ضمن  75دولية
وحاليا عددها  541دولة .
ومصر لها دورها الواضح المشارك في كافة منظمات اممم الميتيتيدت
ووكام ها في مختلف أرجاا العالم.
ولمصر أيضا ً مندوب دائم بدرجة سفير فيو اليعيادت فيي ميمير ا ميم
المتتدت بنيويورك وجنيف.
وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ وليه ح يم مصير سيتية
زيارات لتضور اجتماعات اممم اليميتيتيدت ومينياقشية أهيم اليميضياييا
التالية وهي ظاهرت امرهاب وضرورت التعاون الدولي ليميواجيهيتيه
والوضع امفريمي في مجال التنمييية واليتيميد ويا ية وأن اليرئيييس
السيسي رئيسا لال تاد امفريمي.

بطرس بطرس غالي
حين وقف الدكتور بطرس بطرس غالي داا اليمين لتوليه مينيصي
اممين العا لألمم المتتد في  1سبتمبر  . 5441ألمي كلمتيه بيثيال
لييتييات الييعييربييييية وامنييجييليييييلييية والييفييرنسييييية و يينيياول فييي حييديييثييه
الموضوعات التي ستميل سنوات عمله الخمس وهي -:
 السال
 التاجة للدبلوماسية لفض النلاعات.
 التنمية من اجل ضييق الفوار .
 ام الح من أجل إعداد اممم المتتدت لهالم ما بعد الترب
الباردت.
 إرساا الديممراطية ليس فمط داول كل دولة بل ايضا ً بين
مجموعة الدول التي ضمها المنظومة الدولية.

والمساعدات والتسهيالت الضرورية لتفظ السال واممن اليدولييييين
ومن لك حق المرور.
كان هناك أييد أعالمي كبير في أمري ا علي برنامج عيميل اليدكيتيور
غالي ونشرت جريدت ( النيورك ايمل ) برنامجه في العبارات التالية
(( مطلوب لألمم المتتدت جيش تير سيرييع اليتيركية وقيادر عيليي
امستجابة الفورية بيين عشييية وضيتياهيا ليميواجيهية امضيطيرابيات
امهلية  .وييجي أن يي يون قيادر عيليي فيرض وقيف اطيال الينيار
ومعالجة ال وار الطبيعية و يسير أعمال امغاثة والتعامل بال تييل
مع جميع امطراف المتتاربة  )).هذا هو جوهر امعالن الذي نشيره
اممين العا لألمم المتتدت مرير مرمو وفعال لمجلس اممين وهيو
يدعو الي عالم إ ا أردنا أن يتوفر له السال يج أن نيوفير ليه أيضيا
ضباطا ً للسال  .والسيد بطرس غالي عندما يمد هذه امفي يار ييهي
نمطة بداية منسمة لوجيود للييية دائيمية ليعيالت امزميات وهيو يضيع
نمو جا للميادت الجديدت الالزمة لهذا العصر الجديد.
والدكتور بطرس غالي ميدافيع يلي عين اليعياليم اليثيالي  .ورافيق
الرئيس السادات في رحلته الي المدس عا  5455وبعدهيا كيان فيي
مواجهة موشي ديان أحد المفاوضين امساسيين في إ فاقيات السيال
العربي امسرائلي عا  . 5454وكانت له نظرت مستمبلة لم يتميبيليهيا
بعض المادت العرب وقتها ول نها تممت بعد ميا ييميرب مين أربيعييين
عاماً.
في امحتفال بالعيد الخمسينيي ليألميم اليميتيتيدت فيي نيييووييورك 11
أكتوبر  5447حضره  515رئيييس دولية فيي أكيبير يجيميع ليميادت
العالم .تد فيه الرئيس اممري ي وقتها كلينيتيونيوهيو ييرفيع نيخيبيه
قائالً-:
السيد اممين العا  .. ...أش رك عيليي قييياد يك وطياقيتيك و صيميييميك
وسياستك التي رسمتها لألمم المتتدت في الخمسييين عياميا اليميادمية.
من المؤكد سوف نواجه مطال أكثر ول ن هناك دائميا ً اليميدرت عيليي
فعل الخير أعظم وأعتمد أن قياد م أو لتنا لهذه النمطة ...لمد بنيت
أف ار السال والمساعدت وهي ميم رسالة اممم المتتدت ووضعتيهيا
في طليعة الشؤون الدولية وقياد ي يم فيي يتيسييين عيميليييات حيفيظ
السال والتماية الدولية  .وهنياك امن  55555سيبيعيون أليف مين
قوات حفظ السال المنتشيرت فيي أنيتياا اليعياليم وهيو ييميثيل ويميس
أضعاف الرقم الذي كان قبل سلم م منصب م.
إن مجهودا م في برامج التنمية الدولية و أسيس منيصي اليميفيتيش
العا المستمل ووضع م الضوابط المهمة لإلنفا و تسين العيميليييات
الميدانية لألمم المتتدت كل هذا يشهد لمياد م الت يمة.
السيد اممين  .. ..لمد أبميت إهتمامنا بميا المنظمات امنسيانييية وميد
العون ماكن كثيرت في العالم بصورت فعالة تول ُمثيلينيا اليعيليييا اليي
واقع  .ونتن نش ركم علي مجهودا م  .ووقف جميع امعضياا فيي
صفيق و ريم لألمين العا لألمم المتتدت بطرس بطرس غالي .

وقد صادف وقتها وجود الرئيييس نيييليسيون ميانيدييال رئيييس حيلب
جنوب أفريميا وأضفي وجوده قيمة وا ة لتنصي أمييين عيا امميم
المتتدت من أفريميا.
عند عودت بطرس بطرس غالي الي مصر قد إستمالته مين مينيصي
نائ رئيس الوزراا لشئون الهجرت ومن عضوية البرلمان واليتيلب
الوطني الديممراطي ومن رئاسة جمعية اليدراسيات امفيرييمييية ومين
رئاسة جمعية الصداقة المصرية السوفيتية ومن رئاسة ترير مجلية
( السياسة الدولية ) التي أسسها.
الجذور الثرية لبطرس غالي
وعند حضوره في مصر آلوير جيليسية فيي اليبيرليميان أعيلين رئيييس
المجلس الدكتور فتتي سرور ( أن إوتياركم ليهيذا اليمينيصي شيرف ينتمي لعائلة برجوازية كبيرت أعطت لمصر كثير من أبنائيهيا ليخيدمية
ل ل مصر ولي يل عيربيي ولي يل أفيرييميي .إن إويتيييار اسيتيا ووزيير الدولة من سياسيين ومثمفين .جده لوالد ه ميخيائيييل شياروبيييم كيان
وبرلماني مثل م لشتل هذا اليمينيصي اليرفيييع وفيي هيذا اليوقيت مين قاضيا ً وكا با ً وسياسيا ً ومؤروا ً كرس لتاريخ مصر ومسة ميجيليدات
التاريخ هو مدير للدبلوماسية المصرية)
باهرت  .وكان إبنه ام تر وديع شاروبيم حا الً علي الدكتيوراه فيي
اليميصيريية
اممية
من
والثناا
وكانت كلما ه ماطع بالتصفيق واللهو
علم التشرات من فرنسا .جد واليده غياليي نياروز ميؤسيس ليثيروت
مصر.
انة
بم
الدولي
والشع ب امله والفخر بامعتراف
العائلة حي كان يعمل مديرا لممتل ات شميق الخديوي وبذلك يمي ين
مين
والسيتييين
اليتياسيعية
في
غالي
وقتها كان الدكتور بطرس بطرس
من إدوال نجله بطرس مدرسة امميراا وهيي ميدرسية ميتيخيصيصية
.
5441
ديسمبر
وحتي
5441
عمره وشعل منصبه من يناير
بناا امسرت المال ة وبذلك استطاع الجد بطرس باشا غالي امر باط
بصداقات مع كل هؤما الذين أ بتوا فييميا بيعيد حي ياميا ً فيي مصير.
عتمد اممم المتتدت أساسا عليي مسياهيمية اليدول امعضياا بي نشياا و ولي منذ كان عمره  17عاما منص وكيل وزارت العدل مع نيخيبية
الصندو المالي إلستمرار عمل قنوات اممم المتتدت .وأهمها قيوات من المثمفين الذين استلهموا المانون الفرنسي لوضع أسس التشرييع
حفظ السال وامغاثة الدولية والتي مولها جميع اليدول اليميشيتيركية المصري .وحين كان عمره  11عاما عُين وزيرا للميالييية وويالل ال
من ميلانية الدفاع الوطنية ل ل منها .هذا باإلضافة اليي أهيم أعيميال  55عاما التالية ولي أحيا نيا مينيصي وزييرا ليليخيارجييية واحيييانيا
مجلس اممن وجيود فير عسي يريية ليليتيتيرك اليميييدانيي واليتيدويل للداولية  .وقد وقع علي ا فاقيية السيودان عيا  5944اليذي نيتيج
الدبلوماسي للعفو عن السجناا السياسيين في مختلف بيليدان اليعياليم عنه سيادت مشتركة بين مصر وبريطانيا والسودان.
ايمانا ً بترية الرأي والديممراطية.
وفي عا  5459عُين رئيسا ً للوزراا وليأليسيف قُيتيل بيعيد عيامييين
والتميمة أن وجود الدكتور بطرس بطرس غالي في هذا المنص ليم بر اص متعص اسمه متمد الورداني لتصيوره انيه ويان مصياليح
ي ن فمط نه شخصية عالمية بل لتيراثيه اليعيليميي والسييياسيي .وقيد مصر .وقد ح مت عليه المت مة بامعدا وفعال م يتيوييل امورا
وضع وطوطا عريضة لهذا العمل أولها وجود نسبية عيالييية ليليميرات للمفتي للتصديق عليها وجاا الرد يتتوي علي سطرين :
العاملة النشيطة في اممم الميتيتيدت نيهيا هيييئية إنسيانييية بياليدرجية امول -:م يجوز اعدا المسلم لمتله مياً.
امولي  .وكانت بجواره مساعد ه اليدبيليومياسييية اليميصيريية اليذكييية الثاني -:سالح المسدس لم يأ ي كره في الشريعة .
السيدت فايلت أبو النجا.
رغم أن المناخ المصري العا في لك الوقت كان ميتيميتيعيا ً بياليثيميافية
وفي أول جلسة لألمم المتتدت كان هناك المفهو للنظا الدولي اليذي واليتييميياسيك ولي يين كييان هيينياك أيضيا ً مييجييمييوعيات ميين ام يوليييييييين
أهم نصو ه عد التدول في الشؤون الداولية للتير .المسياوات بييين امسالميين المتطرفين .
جميع الدول وإقامة نظا إقتصيادي دوليي جيدييد  .وإحيتيرا حيميو
امبن امكبر نجي باشا بطرس غالي وليي وزارت اليخيارجييية ويالل
امنسان في أطار اريخ كل أمة وثمافتها ونلع السالح الشامل والتيد فترت التماية البريطانية في مصر عا  5454وحتي عا . 5411
من امسلتة النووية وإعطاا مساحة أكبر لمفاوضات اممم الميتيتيدت أما امبن ام تر وا ف باشا بطرس غالي كت كثييير مين امبيتيا
والتعرض لمسالة العموبات التي ييفيرضيهيا ميجيليس اممين وإفسياح وعُين أكثر من مرت وزيرا للخارجية .
المجال هم ميثا في اممم المتتدت بتعليل قدر ها عيليي ميميارسية وفي فترت الثالثنيات لمع اسم ميريت بطرس غالي بتيشي يييل جيميعييية
الديبلوماسية الوقائية وجعلها أكثر فعالية ووالعمل علي نع السيال امثار المبطية وهي جمعية علمية .وكان ميريت متلال سياسيا ً رفيييع
و نشيط لجان حفظ السال واستخدا المساعي التميدت.
المستوي نشر ال ثير من الدراسات في السياسية اليميصيريية أحيدثيت
عيليي
اممين
وكان أهم ما ينادي به ويطالي بيتيفيعيييليه دور ميجيليس
ضجت وقتها منها ناولت ام الح اللراعي.
م
جيلا
ينيهيا
مشاكل امقليات وإنها ليست مجرد مسألة أنسيانييية ولي
ً
في هذه الفترت ايضا سجن امنجليل وا ف باشا بطرس غالي بيميرار
يتجلاا من اممن الجماعي الدولي .
من البريطانيين وح مت عليه بامعدا  .وفيي ميذكيرا يه كيتي ييميول
وفي ميثا اممم المتتدت فمرت رقم  41شير الي ضيرورت مشياركية مدي شعوره بالفخر الذي اجتاحه عندما نطيق اليمياضيي بياليتي يم ...
كل دولة من الدول امعضاا بوضع تت صرف مجلس اممن وبناا ( الموت من أجل مصر ) ثيم يميت اليمياضيي قيليييالً  ...أن اليتي يم
علي طلبه ووفما إل فاقات ويا ية ميا ييليل مين اليميوات اليميسيليتية سيخفف الي السجن مدي التيات.
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في هذه البيئة الثرية اليوطينييية نشيأ بيطيرس بيطيرس غياليي .وأميا
مخيلته ورت الجد الذي اغتاله ر ياص ميتيعيصي وعيميه وا يف
الذي ناضل ضد امحتالل امنجليييلي وابين عيميه ميييرييت وكيتيابيا يه
الرائدت .
بعد أنتهاا فترت عمله فيي امميم اليميتيتيدت أشياد اليميجيتيميع اليدوليي
بالمجهودات التي بذلها الدكتور بطرس رغم موقف الوميات المتتدت
اممري ية وعد سديدها ديونها لألمم المتتدت و صريتها اليرسيميي
أن أمري ا لن سمح لألمم المتتدت بتجاوز ما ريده أمري ا بيالضيبيط.
ول ن العالم م ينسي مجهيودا يه فيي أفيرييميييا والصيوميال والي يوييت
والعرا  .ومعالجة مش لة النفط ممابل اليتيذاا وميواقيفيه أميا ليييبيييا
ومتاولته نلع املتا امرضية في بعض بلدان العالم  .وميجيهيودا يه
في الصرب والبوسنه والهرسك  .وإسهامه من أجل ينيمييية اليبيليدان
امشد فمراً في العالم الثال وأفريميا ولسيا .والل عمله كيانيت قيوات
حفظ السال لها  54عملية في الشر اموسط و 9في أفريميا .
في لماا تفي له  1551 -51 – 1سأله الصتفي عن اليوجيود
اموواني  ...ف ان رده  ... ...هؤما قتلة  ...قتلوا أحمد ماهير رئيييس
اليوزراا عيا . 5447واليخييازنييدار قييتيلييوه والينييميراشييي قيتييلييوه-
والسادات قتلوه أيضاً .أستتاليت اليتيصياليح ميع هيؤما اليميتيلية .فيي
الترب أي حلب مماثل يتم التاؤه ومنعيه مين أي نشياط وفيي مصير
يج إقصائهم من أي دور سياسي أو إجتماعي.
وكان رايه في أبرز المشاكل التي واجه مصر سواا جترافيا وأمنياً.
بطرس بطرس غالي اليذي وليد فيي نيوفيميبير  5411و يوفيي فيي
 1551رجل واضح له رؤية سياسية واسترا يجية واسيعية ميبينييية
علي دراسات دولية وقانونية واسعة الخبرات .
أن سيناا التي عادت لمصر وعلي مدي ح م مبارك ثالثيين عياميا ً ليم
يهتم بتعميرها وإنشاا مدن س نية أمينا للتدود اليميصيريية .وأشيار
أن أكبر المشاكل التي واجها مصر تركل في أمين مياه نهير الينيييل
والتعليم بجميع مراحله .ثم أيجاد حلول كبر المشاكل وهي امنفيجيار
الس اني و عوبة الدولة لتوفير احتياجات الماليين وهينيا ييأ يي دور
الدولة التي هل ب م انها مواجهة تديد النسل كما فعلت الصين عيليي
سبيل المثال ؟ أ ستواجه جدم حول أن لك مخالفا ً للشريعة و عاليم
هللا ؟؟
وعن الرئيس عبد الفتاح السيسي  .. ..قال غالي
انه رجل يستمع جيداً ..وأسئلته كية ومن المؤكد إنه أنمذ مصير مين
امووان وهو مثل فرعون الذي أنمذ مصر .وهو قيادي وليه شيعيبييية
و أييد شتبي كبير .ول ن عليه أيضا ً أعباا ثميلة من سلبيات سينيوات
طويلة سابمة تطل منه وجود فريق وزاري قوي علي نفس اليميدرت
من المسؤلية للنهوض بمصر من والل برامج ا الحية علي جيميييع
المستويات الدينية والتعليمية والمجتمعية.
دكتور غالي  ..أنه أحيد الشيخيصيييات اليبيارزت فيخير اليدبيليومياسييية
المصرية وأحد أبناا مصر الشرفاا.

المراجع-:
 7سنوات في بيت من زجات.
وطط السال والتنمية والديمراطية.
المدول في علم السياسة.
وائل علي لماا مع بطرس غالي عا  1551حيول أويطياا حي يم
امووان.

,الي اللماا في العدد الماد ... ......

نويه للمارئ :أعتذار عن بعض اموطاا اللتوية في العدد
السابق وكذلك اوطاا التوزيع الفني للصفتة .ورجاا مراعات
المارئ لمتدودية الخبرت للعاملين في هذا المجال.

editor@elmanara.org.au

اخبار االقـباط

 7هاتور  7777ش
بقلم وريشة  :جون كرياقوس
ال شك أن كلمة "كورونا" أصبحت فى زمناا الاحاامار مار أكا ار
الكلمات أستخداما وشيوعا فى كل لغات الاااالال ولاتاصابا رما ا
وتابيرا عر الوباء المرعب والذى أدى ومازال لشهور ماتاوالاياة
فى كتل أنفاس وشل حركة الك يرير وأن كانت كلماة كاوروناا فاى
اللغة الالتينية تاني التاج.. .فى حير على الجااناب ارخار أناه فاى
الواقع أسل القديسة كورونا والتى تك ّرمها الكنيسة المسيحية بايد
نياحتها يوم  71مايو ولذلك فالقديسة هى بريئة مر تهمة تلطايا
أسمها المقدس بهذا الوباء الشرير ..وهنا لنحاول االتاار عالاى
تلك القديسة والتى عر عنها أنها شفياة المقابر والحاماياة مار
األوبئة والفيضانات ،كما وتُطلب شفاعتها للتقوية في اإليمان فاي
حاالت الضيق والمحر المستاصية ..وقد وردت سيرتها في الاديد
مر المراجع الحدي ة ا
نقال عر مصدر قديل ربما يااود للاى الافاتاره
مر القرن الرابع للى السادس الميالديير ،وجسدهاا ماحافاو فاي
مدينة انت و بشمال ايطاليا
سيرتها ومر أير جاءت القديسة كورونا:
وبرغم ما قد يختلف عليه المؤرخون فمنهم من يقول انها ولدت في
مصر(فى مدينة ليكوبوليس ،أسيوط حالياً) وآخرون يقولون ولدت
في سوريا(حيث األعتقاد بأنه فى عام  ٣٤٩١ثم من جديد ففى عاام
،٣٤٩٣وذلك عندما تم الكشف عن الذخائر والتأكيد أن العظام هاي
عظام رجل وامرأة – والرجل هوالشهيد القديس بقطر والاماعارو
بالقديس "فيكتور" والذى استشهد مع القديسة كورونا ، -كاماا وتام
التأكيد على أن الالاقاال عالاى الاعاظاام هاو لاقاال األر وهاو مان
خصائص منطقة المتوسط .وقد أكد باعاع عالامااا اأثاار أن هاذا
اللقال يأتي من منطقتي سوريا وقبرص) ولكن ماا ياؤكادون عالاياه
بأن والدتها كانت فاى  ٣61م  ،ومااتات ياهايادة عاام  ٣11فاي
اإلضطهادات المسيحية -أى ماتت يهيدة وهى فى الساباعاة عشارة
من عمرها..-وبالرحوع لمصادر أخرى ما قد ياؤكاد باأن الاقاديساة
كانت متزوجه لجندي قبطي من احد جنود الكتاياباه الاطاياباياه الاتاي
سااافاارت لاالااحاارا فااي اوروبااا وكاااناات غااياار مااعاالاانااه اياامااانااهااا
المسيحي،وبالتالى وردت سيرة القديسة المصرياة كاوروناا ضامان
قصة استشهاد القادياس باقاطار عاام ٣11م ،والاتاى انتامات لاى
صفو الشهداا بعد يمانها بالمسيحية،أى بعد أن كانت من أصاول
وثنية ،ويتحدث كتاا "بساتاان الاقاديساات" الاذي نشارتاه كاناياساة
العذراا بجرجا في محافظة سوهاج ،وكتاا يهداا المسيحية لألنبا
يؤانس أسقف الغربية المتوفي ،عن قصاة حايااة الشاهايادة كاوروناا
و نااهااا ماان أيااهاار يااهااداا الاامااساايااحاايااة فااي عصاار االضااطااهاااد
المسيحي..بل وكما يذكر الكتابان ،قصة حياة كاوروناا الاتاي كاانات
يابة صغيرة عمرها  ٣6سنة تنتمي الى عائلاة وثاناياة فاي مصار،
تزوجت في عمر السابعة عشر  ،وتزوجت مان أحاد الاجاناود ولام
يمع على واجها سوى أربعة عشر يهرًا ،ثم آمنت أثناا تعاذيا
ِ
الشهيد بقطر(كما أن الاقادياس عار عاناه فاى باعاع الاماصاادر
السريانية بالقديس فيكتور)،حيث رأت الشابة كورونا ماككايان كال
منهما يحمل كليكً ،أحدهما للشهيد بقطر ،فاندفعت وكماا ساأوضا
حول كيف أنها أعلنت يمانها لتفو باألكليل الثاني ،ومما استدعاها
الوالي وحاول أن يثنيها عن يمانها ولكنها كانت ثابتة و ليكم كاياف
أبتدا يمانها وكيف أنتهى بشهادتها الشجاعة!! ....؟
مر الم الوثنية الى نور المسيحية :
أما كيف تم األيمان لتلك الشابة الصغيرة  ،والتى كانت وجة ألحد
تى على واجها سوى أربعة عشار ياهارًا
الجنود بل ولم يكن يم ِ
من حياتها الزوجية ولكن فى حايااة الاوثاناياة ..وتارصاد الاماراجاع
والكت القبطية الحدث بأنه كان عام  ٣11ميكدية ،حياث فاى هاذا
العام كان فيتان النيل منخفتا ً ووقتئذا عالات هاتاافاات الاوثانايايان
باإلسكندرية« :الموت للاماساياحايايان »وسارت ماوجاة عانايافاة مان
االضطهاد ،ذ كان اإلمبراطور أوريليوس يرى فى كل كارثة تح ّل
بأى مقاطعة أو بلد أنها بسب غت األهة عالاى اإلماباراطاورياة
بسب وجود الاماساياحايايان وكاانات قاد بادأت ماوجاة االضاطاهااد
باإلسكندرية لهذا استدعى الوالى «سباستيان »قائداً مسيحاياا ً يادعاى
«بااقااطاار » وطاالا ماانااه الااتااراجااع عاان عااقااياادتااه وطاااعااة ألواماار
اإلمبراطور ،فرفض بقطر فتارض للتاذيب نظرا لتمسكه باقيدتاه
المسيحية ،ولهذا أمر سيباستااناوس باجالاد عالاى عاماود الاى أن
انفصل جلد عن جسد  ،ثم أمر باقتكع عينيه ،ورغم كال ذلاك ،لام
ينكر"بقطر" فيكتور ايمانه وثبت في المسي  ،أما هاو فاكاان ياهاتام
بالبصيرة الداخلية .وفت الرب عر عينيه فصار يصالاي ويسابا ،
وكان الصمت يُخيّم علاى سااحاة االساتاشاهااد ،فاالاكال حاتاى ايار
المؤمنير انسحبت قلوبهل للى الشهيد بقطر يتفرسون في ماالما
وجهه التي حملت روح النصرة ،لتابار عار ليامااناه باا واهاب
الغلبة .كما صمت الكل ليسماوا صالته الجذابة ..وكاانات كاوروناا
تمر مر أمام مكان الذى كان ياذب فيه (الشهيد بُقطر)  ،فاوقافات
لكي ترى وتفهل ،لماذا يتحمل ذلك الرجل كال هاذا الاعاذاا ومااذا
سو يجني ،فما هي القوة الخفية التي ينتظرهاا إلناقااذ ؟ راودتاهاا
أسئلة كثيرة وسط الصمت الذي خيم على المكان رغم وجود أعاداد
كبيرة من الناس ،فتشاهد تعذي القديس بُاقاطار ،وفاي لاحاظاة هاي
كانت بداية النهاية ،رأت القاديساة كاوروناا ماا لال ياره ايارهاا،

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

واطاامااوناات وصاااحاات .فااقااد رأت
مالكيار واقافايار باجاوار الاقاديا
بُقطر ،يحمالن أكالايالايار را ااايار،
فاطمونت نفسها وتوكدت بونها القوة
الخفية التي تجال الاقاديا بُاقاطار
يتحمال الاااذاب ،مار عاناد الالاـاه،
وهذير المالكايار مارسالايار با ذناه
ليطمون ويصبره وتطمئر هي أيضا ا
لما ستلقاه ،باد أيمانها ،فصارخات
بصوت مدوي قاا الاة( :طاوباا ياا
بُقطر) ،طوبى للامل المجاياد الاذي
قاادمااتااه لاالااـااه ،فااانا عا الااحاااكاال،
وتاجب المشاهاديار والاحااماريار
مر أهل المديناة ،وأباتاسال بُاقاطار،
فاساتاكامالات وقاالات :أناناى أُبصار
مالكير يحمل كل منهما لكليالا را اا ا
أثمنهما ل َك وارخار ساياصابا لاي
وللاجب أنها أعلنت أيمانها بيسوع
المسي  ،والمخلص والرب الاواحاد
ثل قالت:على الر ل مر صغر سني
وماف طبياتي كامرأة لال أن بقوة
للااهااك ،أصااب ا للااهااى ،أنااا أيض اا ا
سوحتامال تاناكايال الاوالاي وعاذاباه
لاايااكااون لااي نصاايااب مااع يسااوع
الاامااسااي ا ...وهاانااا ،ارتاابااك الااوالااى
سباستيان ومر ماه ،فاساتادعااهاا،
وسولهاا عار شاخاصاهاا ،فاوجاابات
بشجاعة بونها زوجة أحد الاجاناود،
وأنااهااا رأت ماالااكااياار ياان ا الن ماار
السماء ،يحمالن لكالايالايار األفاخال
لبقطر ،لذا طمات فى نيل األكليل ال انى !..
حااوار وتاامااسااك لياامااان كااورونااا ..الااذى تااحاادى الااوالااى :
واستمع الوالى لهذه الشابة وأجرى محاكمتها على النحو التالى:
الوالى  :ما اسمك ايها الشابة
كورونا :اسمى كورونا ستة عشر عاما ا ومت وجه
متى ت وجت ؟
منذ أرباة عشر شهراا.
و طلب منها ان تتقدم وتصلى لأللهه الخالدة..
أتظر أيها الوالي لني أفقد هذا اإلكليل!!.؟
 لن جنونك أيتها الصغيرة المسكينة يفقد مجوهراتك الا اماياناةضا! سترير ذلك باينيك...
ومالبسك الفاخرة ،بل وحياتك أي ا
لنني أُفضل أن أفقد هذه األشياء الفانية مر مالب وماجاوهارات،
أو حتى هذا الجسد ،ف ن مسيحي سيفيض عل ّي بغنى رحمته!
 للمرة ال انية ،أقول ل ِك ،انهضي يا امرأة وصلي لآللهةال تُحاول لرهابي ،ف نني لر أخسر اإلكليل السماوي مر أجل طاعة
أوامر ...
باد ذلك طف الغض بالوالى ..فاستدعاهاا مارة أخاري ونصاحاهاا
بالتراجع عر كالمها لكنها رفضت وتمسكت بويمانها..
فكانت شهادتها والحكل بموتهاا فاى قساوة مار أجال لياماان ال
يت ع ع :فقد تل نقلها فوراا الى الحاكل سيباستياناوس الاذي أمار
بسجنها وتاذيبها .وعندما لل يفل ب قناعها باتار الاماسايا أمار
ب ن ال شجرتي بل بالحبال ،فقام الجنود بربط رجليها ويديها فاي
كل مر الشجرتير وبربط طرفيها بير الشجارتايار ثال أمار باقاطاع
الحبال ،فاادت الشجرتان الى موماهما الطبياي لتقوم بشاطرتير
وتم ق جسد القديسة الى اثنير لتناال الشاهاادة...وعانادماا ساماع
القا د بقطر بشهادة هذه السيدة الشابة فقدم الشكر  ،وناشد هللا
ضارب عاناق الاقاديا باقاطار
اللحاق بها وأمر الوالى الرومانى ب ُ
بالفال وتل شهادته ماها..
كنا مسيحية تكرم وتقدس الشهيدة كورونا:
برغم أنه ليس هناك كنيسة قبطية على أسم الشهيدة كاوروناا ،عالاى
حين هناك كنائس فى الغرا أطلقت أسمهاا كاماا أعاطات لاهاا كال
الكرامة والتقديس ويذكرأنه يوجد رفاتها بمديناة اناتازو فاي ياماال
يطاالاياا ،وفاي اناتازو باا يالاياك ياوجاد فاياهاا ذخاائار الاقاديسايان
فيكتور"بقطر" وكورونا وذلك منذ القرن التاسع...كما لاهاا كاناياساة
فاخرة وسط فيينا ،بالعاصمة النمساوية ،و كارا ًماا لاهاا فاقاد كاانات
العملة الاماساتاعامالاة قابال أن تصابا الاا"ياورو" فاكاانات تساماى
الا"كرونا" .كما تك ّرمها كنا عديدة في الناماساا...بال أن هاناا
بلدة صغيرة أسمها سانتا(القديسة) "كورونا" بمنطقة فيكسل فى
جنوب النمسا السفلى ،وياود اسل البلدة لااام  7551عانادماا تام
العثور على تمثال للقديسة كورونا ،وبرغم جائحاة فايارس كاوروناا

فأهل تلك البلدة فخورين بأسم بلدتهم –ومتمسكين بأسم البلاد -وكاماا
تبير أن بلدتهل لال تا ابات فاياهاا حاالاة لصااباة واحادة بافاياروس
كورونا،بل وظل أسم بلدتهم مصادر ساعاادتاهام .أيتاا فاقاد اطّالاع
يارلمان الكبير الذي أدخل الديانة المسيحية لى ألمانياا فاي الاقارن
الثامن على حياة القديسة كورونا وأُعج بها ،فنقل ذخيرة منها لى
كنيسته فى كاتدرا ية القديسة مريل أم هللا ،الاماااروفاة فاي خار
رب ألمانيا ،على حدود بالاجاياكاا ،وجااالاهاا الشافاياااة الا ااناياة
لكنيسته ..وفى منطقة بافاريا أي ميونيخ ،جنوا ألمانيا ،كاماا لاهاا
كنا للتبار على لسمها ..ؤبالتالى ومن بداية ظهورأسم كورونا
 حديثا -اكتشفت ألمانيا بذلك مقصدا جديدا غير ماحاتامال لالاسايااليتمثل في ضري لرفات القديسة كورونا "كشافاياعاة لاألوبائاة"كاماا
واستجابة للطل الشعبي على القديسة ،فعملت الجهات المعنياة فاي
غرا ألمانيا على تجهيز هذا األثر القديام و حااطاتاه بسالاسالاة مان
األعمال الفنية المسيحية في طار معرض جديد مليا بالمجوهرات
وبالتالى استجاا متحف خزانة الكاتدرائية في مديناة آخان لا ياادة
االهتمام بالقديسة التي لت منسية لفترة طاويالاة ووماااهاا فاي
مري في وسط مارض يعرض فن المصوغات الذهبية والذى بدأ
مر شهر سبتمبر ويقال الارض قد يستمر للاام القادم (..كاماا أن
متحف خزانة الكاتدرائية المدرج على قائمة مواقع التراث العالمياة
التابعة لليونسكو) ،بعرض كنو والتى مان الاقارن الاتااساع عشار
وأوائل القرن العشرين للمرة األولى ،حيث وضع نحو  ٣١1مفردة
كنسية للعرض)...كما والجدير باألشارة أنه فى خاالل شاهارمااياو
ويونيه الماميان قامت مكتبة األسكندرية باتاناظايال سالاسالاة مار
المحامرات الالمية عر أزمة جا حة كورونا التى تجاتااح الاااالال
وماانااهااا "فاايااروس كااورونااا الاامااسااتااجااد ...رسااالااة جاادياادة ماار
الطبياة" .وكاان مار الاماتاوقاع أيضاا ماحاامارة عابار اإلناتارنات
بانوان"القديسة القبطية كاوروناا ..شافاياااة األوبائاة واألماراض
المادية"وكان سيقدمها الدكتور عزت صلي خبير التراث القبطي
بو ارة السياحة واأثار ،ومدير عام ترميم اأثار القباطاياة باو ارة
اأثار( ولكر لألسف تل األعتذار عر هذه الاماحاامارة..ولال تاذكار
المكتبة األسباب!!..؟)
...وأخيرا نتضرع للقديسة كورونا ،باون تشافاع لاجاماياع الاباشار
المهددير مر هذا الوباء في أيامنا الحالية،بل ومر ذلك الفياروس
الذى يحاول تشويه لسل القديسة ..!.لذا أرينا ياا قاديساة الاوجاه
ال انى الشافى مر هذا الوباء بشفاعتك،بل ولكى توقفي تقادم هاذا
الوباء في عالمنا الحامر ،وأن تق ِّوي ليماننا با وأن تشفي كال
المصابير مر ذلك الوباء القاتل!!..
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الـمنـارة

الحياة الجديده
قصة بقلم جورج حبيب

وكان الكييسة قد انشات دارا للمسييس-حيث كان تخدمهم نبيجلجه
وقد زارنم معها والد مرقص عجم ججرججس -كجللج والجد نجبجيجلجهوكججللجج مججدام سججيججاء والججدة مججرقججص
عججم سججلججيججمججان
ومدام ناديه والدة نبيله

ملخص ما قد نشر االعداد السابقه
كان جون (خ يب ابية مرقص ميج ) والنجه كجايجولجيجكج -قجد تجم
مرقص واسرته-مدام نبيله واوالده امجججد-مجدحج  ,مجيج -وكجللج
عماده تمهيدا الجراء الخ وبة والزواج مس مجيج -وكجان مجرقجص
نبيل واسرته مدام سوزي واوالده-مييا-بيشجوي ومجاري-كجانجا قجد
والد مي قد طالب جون ليري والداه-فوافق والده -ولجكجس والجدتجه
قررا الهجرة ال امريكا
قد اع لرت
وبالفعل صل لهم ابونا مجيجيجا كجانجس كجيجيجسج جهجم واعج ج بجعج
اما مي بعد ان كان قد فقدت االمجل فج زوججهجا نجبجيجل-قجبجل
االرشادات لهم قبل السفر -كما اتصل بابونا بيشوي راع كييسجة
صالة ابي هاماري-حيث صل صالة قويه اع رجاءا لجوالجدتجهجا
الشهيد مارجرجس بجيوب امريكا ليجرعجانجم روحجيجا ويجقجدم لجهجم
سججججوزي -وكججججان فجججج ذلجججج تججججعججججزيججججة كججججبججججيججججرة لججججهججججا
الجججججججججججمججججججججججج جججججججججججلجججججججججججوبجججججججججججه
الجججججججججججمجججججججججججسجججججججججججاعجججججججججججدات
بعد ذل تم االعداد للخ وبة مس حيث ترتيبات الجكجيجيجسجة واالكجل
وبججالججفججعججل قججام ابججونججا ب ج ججقججديججم كججل الججمججسججاعججدات الججمججمججكججيججه
وشراء الشبكة-وقد قام شباب الكييسة بعمل كوشة فخمة
سكس مرقص وعائل ه بجوار الكييسة -اما نبيل فسكس بجعجيجدا عجس
الكييسة
وكان المفجاة ان يشارك نبيل زوج سوزي ف الخج جوبجة وكجانجه
قد تغير  063درجة فقد قرر ان يلنجب الج الجخج جوبجة واشج جري
وال حق مرقص وزوج ه بالخدمة -اما نبيل فلم يفعل وقد اجل ذل
علب الملبس والشيكوالته وعل حسجابجه الججل مجيج -وكجم فجر
كما قد سكس بعيدا عس الكييسةابونا بيشوي بحضور نبيل وقد ذنب اليه وعانقه
كان نبيل قد عمل سائقا لل اكس  -ولكيه تعرف عل مجموعة مجس
كلل كان بيشوي ابس نبيل قد ادمس المخدرات مس جراء معاشرته
الزمالء الغير مسيحييس  -وقد جروه ال شرب الخمر -االمر اللي
الوالد اصدقاء نبيل -وقجد الحج ج سجوزي والجدتجه تجغجيجرات فج
جعله يبعد عس الكييسة -فانمل حضور القداسات -وقد حاول ابونا
سلوكه-وكان سوزي قد اخبرت زوجها نبيل ان يراع ابيه لكيجه
بيشوي اف قاده -وذنب ال الميزل بعد ان تهرب ميه نجبجيجل اكج جر
لم ييفل
مس مرة-وقد حاول سوزي زوج ه ارجاعه ال الكييجسجة -ولجكجس
دون جدوي-وكان نبيل قد تغيرت طباعه واصبج يجعجامجل زوجج جه وكان مرقص قد اوصل والداه ووالجدا مجيج الج الجمج جار-بجعجدنجا
سوزي بعيف-كما تعرف ابيه الكبير مييا (  41سيه ) عجلج اوالد اجري ال حليالت الالزمة بخصوص مجولجوم مجرلجه بجالجمجعجده-
اصحاب نبيل الغير مسيحييس
وكان قد اك شف اصجابج جه بجالسجرطجان -واسج جدعج االمجر اججراء
عملية سريعه-وقد تم عملها -لكس مرقص اصيب بيزيف حاد مجمجا
كان مي زوجة نبيل قد قجررت ان تجعجزم والجدا مجرقجص ووالجدا
ادي ال اصاب ه بغيبوبه-وانهارت ميج واوالده-ولجكجس مجارمجيجيجا
نبيلة ف ميزلها -وترج نبيل زوجها ان يمكث بالميزل لمقابل هم
والبابا كيرلس حضرا اليه -واجري لجه مجارمجيجيجا ججراحجة ججديجدة
ولكيه كالعادة نرب ولم يقابلهم -وكان سوزي مجقجبجولجة لجللجتوقف عل ايرنا اليزيف -وعاد مرقص ال وعيه -وكم شكر
ومحرجة ميهم لعدم وجوده-ولكيها اس قبل هم وحدنا
نو واسرته عل جزيل صييعه معهم
كان تجربة المرض ال
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وكان الدك وره ساندي ون زميله للدك ور امجد ابس مرقص قد
تعرف عل شاب اسمه امير ونو يعمل دك ور وقد اخبجرت ابجونجا
عيه -واصب يحضر ال القداس-وفكر الدك ور امير ان ي قدم ال
ساندي -واخبرت والدانا عس ذل
( ) 40
كجججانججج سجججانجججدي قجججد اخجججبجججرت والجججدانجججا ( االسججج جججاذ تجججادرس
ووالدتها بميعاد مجج امجيجر الج مجيجزلجهجمجا لجمجقجابجلجة والجديجهجا
وزيججارتججهججم -كججللج االتججفججاق عججلج مججوالججيججح الججخج ججوبججه-وكججانج
ساندي قد حددت الميعاد ف تمام الخامسة بعد ظهر يوم السبج -
ولكس الدك ور امير كان قد طلب احد االطباء الخاصيس بجالج جخجديجر
لال تفاق معه عل اجراء عملية عيون الحد المرل وقد كان مس
الممكس االتفاق معه بال ليفون -واالمر كله قد ال يسج جغجرق عشجرة
دقائق-لكيه طلب مس طبيب ال خدير ان يات الجيجه -وظجل يج جحجد
وي حد ونس ان لديه ميعادا مح اسرة الدك وره ساندي ف تمام
الخامسة -

بها لمرقص قد ججعجلج جه يجعجيجد
حساباته-وفجكجر انجهجا رسجالجة
وعججلججيججه ان يججيجججججزمججس
بع اشياء وب ريقة سريعه
حيث فكر ف شراء صيدلجيجهالنه لم يعد قادرا عل الجعجمجل
لجيجومجا كجامجل  -كجللج عجلجيججه
انجاز اوراق الهجره لجوالجديجه
ووالدا نبيله-كلل فجان نجبجيجل
قد ترك الجعجمجل مجح اصجحجابجه
والليس كانوا سببا ف مشكلجة
ابيه بيشوي-وطلب مس ابجونجا
بججيججشججوي ان يججوص ج ابججيججاء
الكيجيجسجة لجيجعجمجل مجعجهجم فج
مجال ال اكس والليس رحجبجوا ودخل امير ورحب به االس اذ تادرس -وساله عجس والجديجه وقجال
انهما مس شجبجيجس الجكجوم-وواصجل االسج جاذ تجادرس السج ال عجس
ك يرا
الكييسة ال يلنب اليها والداه-واجاب امير انهم ليسوا مي ميجس
فوج ء مرقص بمججج ء ابجس للحضور بكييسة معييه ولكيهجمجا يجلنجبجان اليجة كجيجيجسجة وحسجب
عمه كمال مس القانرة وذنجب ال روف-وقد لف نلا ن ر االس جاذ تجادرس والجد سجانجدي-وتجابجح
الس قباله بالم ار وكان عليجه ونل والديه ف حالة الموافقه عل الخ وبه سيحضرا ال امريكا
ان يقوم باحضاره مس الم جار لل عرف عليهما وحضور الخج جوبجة-واججاب الجدكج جور امجيجر ومجا
واس ج ججقججبججالججه بججمججيججزلججه-وان الداع للقلق  (-ما احيا ن فق عل كل حاججه وخجالص ) وكجانج
يسج ججضججيججفججه الج ان تسج ججقججر نله االجابة لم تلق موافقجة وال اسج جحجسجان االسج جاذ تجادرس وال
اموره بامريكا-وكان نبيجل قجد ساندي وال والدتها
ذنجب مجح مجرقجص الحضججاره
مس المج جار-والن كجمجال كجان جلس امير حوال الساعه وبعدنا وجه كالمه ال االس اذ تجادرس
مس اليوم اللي ي داخل ف كل طالبا يد ساندي-واجاب االس اذ تادرس ( باذن ربجيجا بجعجد اسجبجوم
االمججور -ويججل ج ف ج مججعججرفججة نرد علي ) وبعدنا قام امير واقفا وكان طوال الوق ي ائب مما
اخبار الياس-اخل يسال نجبجيجل جعل ساندي محب ة وم ضايقه واالمر اللي لايقها اك ر نو عدم
طجوال الج ججريججق عججس اخججبججاره احضاره اية نديه عيد قدومه ال ميزلهما حج ج ولجو عجلجبجة مجس
وعائل ه بال فصيل-وقد حجاول الشيكوالته
مرقص انقاذ نبيل مجس بجرايجس وبعد ان مض وانصرف حاول االس اذ تادرس ووالدة ساندي ان
كمال-وترك نجبجيجل يجعجود الج ال يعلقا بش ء ح ال يحرجا ساندي-وارادوا ان يع ونجا فجرصجة
ميزله-وراي مرقص ان الحجل لل فكير بهدوء بعيدا عس ال ايير الخاص بهما
الجوحججيجد نجو ان يجاخججل كججمججال
البقية العدد القادم
واسرته ال حديقجة الجحجيجوان
وح ج ج يشججغججلججه عججس عججادة
جورج حبيب
ال جسس
ولما كان الساعة قد تجاوزت السادسة ولم يات وقد تاخر حوال
سجاعجة-تسجاءل والججدا سجانجدي مجمجا ولجعججهجا فج حجرج -وظجيج
ساندي ان امرا ما قد حد مما اصابها بالقلق الشجديجد-وطجالجبجهجا
والدانا باالتصال به لمعرفة ماذا حد له ح تاخر ال نلا الحجد
وكان المفاجاة حييما تحدي اليه ان جاوبهجا بجكجل بجرود ودوناي احساس بالحرج مس ناحي ه قائال ( معجلجا اصجل كجان عجيجدي
طبيب تخدير وكيا قاعديس بيدردش شويه) وصعقج سجانجدي مجس
نلا الرد الغريب واع برتجه انجانجة كجبجيجرة لجهجا-وخجاصجة الجولجح
المحرج امام والديها -وفكرت لج جوانج ان تجلجغج الجمجيجعجاد ولجكجس
حرجها امام والديها جعلها ت ردد-وقد فاجانا امير قائجال انجا نجازل
عل طول ولما كان المسافة ال ميزل ساندي ال تجاخجل حجوالج
نصف الساعه -للل وصل الساعة السجادسجة والجيجصجف -وكجانج
ساندي غارقة ف بحر مس الخجل
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 7هاتور  7777ش
يا ناس يا مساكين
يا اللي في الفيس وتويتر غرقانين
مضيعيين وقتكم الغالي والثمين
وبعدها تقعوا في ادانه وتبقوا مديونين
وتعليق من هنا وصورة تعثر االخرين
ال عارفين تصلوا وال بكتابكم مهمتمين
واسرتكم فقدت اللمه واصبحتم منفصلين
ووالدكم ضاعوا ومتابعتهم بقت كل حين وحين
وتضحك علي نفسك وتقول دا دقايق معدودين
وتمر الساعات تجري وانت مع المخدرين
وايه هي الحصيلة شوشره والعقل بها مهين
وكام خطيه اتورطت فيها بالتعليق
وكالم ملوش معني ال يبني وال يفيد
والشيطان تاجر شاطر يغريك شمال ويمين
وكومنت تكتبه وتندم عليه سنين وسنين
وشير تجري وراه عايز تشيره زي المدمنين
وهمه والد ربنا الزم يكونوا حكما ومالينين
كالمهم للبناء وللهيافات متجاهلين
خد بالك من الشيطان دا فتال حبال مهين
ويقولك اشمعنا انت ما كلهم كدابيين
علي طول بيكتبوا وللصور واضعيين
وادي فديوهات غير اليقة كلهم منزلين
حبيبي فكر قبل ما تتسرع وتشير
حاول تقلل وفكر ودور علي المفيد
ينفع حياتك وروحياتك ومتكنش من الخاسرين
اشغل وقتك بشئ نافع وخليك من التايبيين

صلي تاخد نقاوة وعنين بسيطة زي القديسين
واوعي من العثرة دا حسابها عسير وعسير
ال تنه عن شيئ انت فاعله
ال تنه غيرك عن شيء انت فاعله
فتصرفك هذا يؤلمه ويعثره
تتكلم كثيرا للغير وتوعظه
ولنفسك ناس ما انت قائله
يا ليتك تخدم نفسك وغيرك هللا يخدمه
فبيتك من زجاج واقل شيء يكسره
يا ليتك تحاسب نفسك واآلخر هللا يحاسبه
من يدري فقد يسبقك وال تستطع ان تالحقه
هو بالفردوس وانت يا مسكين خارجه
لذلك تمهل وزن جيدا ما انت تردده
وال تاخذ دور المعلم و الجمع تعلمه
انظر لنفسك جيدا وفيما انت تسلكه
اانت بحق صادق فيما تقله و توعظه
ام ان خارجك مختلف هو عما بداخله
ال تنه الغير يا مرائي والشيطان تراوده
كانك مع مسيحك وفي وصاياه تفاصله
لعلك تفيق من غفلتك واالبن الضال تالحقه
ترجع الي حضن ابيك سريعا وتشكره
صدقني فردوسك اهم فال تكن انت خاسره
هللا سيدينك بما ادنت الغير به وشاكلته
بقلم جورج حبيب

اغبياء في الكتاب المقدس
بقلم جورج حبيب
تكثر كلمة غبي في االستعمال اليومي
فغنحن نقول علي فالن انه غبي-اوتصرف تصرفا غبيا ولكن البد لنا في هذا
الصدد ان نفرق بين صفة الغباء وصفة
الجهل-:
الجاهل  :هو من يتصرف دون ان يعلم
شيئ عن نتائج تصرفه فبولس الرسول
اضطهد كنيسة المسيح وقد فعل هذا في
جهل وعدم ايمان (  1تي  )11 : 1النه لم
يكن قد تعرف علي المسيح
 الغبي هو من يتصرف بطريقة خااطئهوهو يعلم يقينا نتيجة تصرفه الخاطيء
وهكذا فالغبي يعرف -ولكن الجاهل ال يعرف واالصل في الفرق بين الغبي
والجاهل في الكتاب المقدس هو ان الهدف من حياتنا علي االرض هو الحياة
االبديه والتي اليها دعينا جميعنا
لذلك كل تصرف يبعدنا عن الحياة االبديه هو غباء-الننا نعلم ( ان كل من
امن واعتمد خلص وم لم يؤمن يدن مر ) 11 : 11
ومن تمسك باالرضيات وكانه سيمكث باالرض الي االبد ولن تنته حياته
يوما هو غبي-النه يعلم يقينا ان حياتنا مؤقتة علي االرض والبد يوما ان
نرحل
امثلة الناس اغبياء في الكناب المقدس
-1الغني الغبي :
وقد اورد الكتاب لنا هذا المثل للتحذير من التمسك باالرضيات وكان االرض
هي مالزنا لالبد وليس هناك حياة ابدية
المهم الغني اثمرت كورته واصبح غنيا -فماذا يفعل ؟
قال اهدم مخازني القديمة وابني مخازن جديده-واقول لنفسي كلي واشربي
ان لك خيرات لسنين عديده-ولكن الصوت جاءه ( اليوم تاخذ نفسك منك فهذه
التي اعددتها لمن تكون
ووصف بانه غبي النه يعلم ان حياته علي االرض لن تستمر لالبد ومن
الممكن ان تنتهي في اية لحظة-وبالرغم من علمه بهذا تناساه وقال لك خيرا
لسنين عديدة ( اليوم تاخذ نفسك منك فهذه التي اعددتها لمن تكون
لو )12 : 11
ايضا ظهر غبائه في معرفته قول الكتاب ( ال تكنزوا لكم كنوزا علي
االرض حيث يفسدها السوس او الصدا مت  ) 11 : 1وبالرغم من هذا هدم
مخازنه ليبني مخازن جديده واستثمر علي االرض
 -1تلميذي عمواس :
كانا ضمن التالميذ وشاهدا معجزات الرب يسوع وعرف انه قال
(مملكتي ليست من هذا العالم يو  )11 : 11ولكنهم كانوا اغبياء ولم يدركوا
ال ما قاله الرب يسوع وال فهموا ما تقوله الكتب والنبوات عن تجسد المسيح
له المجد لذلك كانوا يرون فيه مقتدرا ان يخلصهم من عبودية الدولة
الرومانيه-ولم ينتبهوا اطالقا ان مملكته ليست من هذا العالم -لذلك قال لهم
( ايها الغبين والبطيئا القلوب في االيمان بجميع ما تكلم به االنبياء -اما كان
ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الي مجده لو ) 11- 11 : 12
وقد عالج المسيح له المجد ذلك بلقائه معهم وابتدا يزيل غبائهم بشرح ما
ورد في الكتب والنبوات مبتدا من البدايه-وحتي فتحت اذهانهم وعرفوه انه
هو المصلوب والذي قام من االموات
 -1الغالطيون :
بشرهم القديس بولس الرسول وشرح لهم كل قواعد االيمان-واراهم
ان االيمان البد ان يتبعه اعمال طبقا لهذا االيمان-ولكنهم راوا ان االيمان
وحده كاف لخالصهم دون اعمال-مع ان الكتاب اوضح ان ( االيمان بدون
اعمال ميت يع  ) 11 : 1لذلك وصفهم القديس بولس انهم اغبياء وقال لهم
( اهكذا انتم اغبياء ابعد ما ابتداتم بالروح تكملون االن بالجسد غال -1 : 1
)1
وفي الكتاب امثلة لمن امنوا كزكا وتبعوا ايمانهم باالعمال -حيث وزع
امواله علي المساكين وقال ( ان كنت قد وشيت باحد ارد له اربعة
اضعاف لو ) 1 : 11
الخالصة
 لو فهمت اليوم انك مفروضا ان تتوب اليوم ولم تتب بل اجلت فانت غبيالنك عرفت ولم تنفذ
 ما يصلك باية وسيله عن هللا ( عظات قراءات كتاب مقدس-كتبروحيه ) هل تسنثمره ام ال -فان ال فان لديك غباءا روحيا
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الـمنـارة
ثـقــافــة غــذائـيــة (... )15
طــرق حــفـظ األغــذيـة ()٠٠
الـحــفـظ بـالـكـيـمـاويـات الـمضـافـة ()٠
Preservation with Chemical Additivesأ.د/ .
مــنـــيــر حـــنـا أســـكـنـدر
عـزيزى القارئ  ...عـزيزتى القارئة ماذا تعرف عـن تاثير
الكيماويات الحافظة على االحياء الدقيقة ؟ وماذا تعرف عن
الكيماويات الغيرعضوية المضافة ؟ مثل حامض الكبريتوز
( ثانى اكسيد الكبريت ) والكلورين والنترات والنتريتات ؟
وايضا ةماذا تعرف عن الكيماويات الحافظة العضوية ؟ مثل
حامض البنزويك وامالحه حامض السوربيك وملحاه
الصوديومى والبوتاسيومى؟ ماذا تعرف عن مواد التدخين ؟
وماذا تعرف عن حفظ االغذية بالمضادات الحيوية مثل
البينسيلين والتتراسيكيلين واالوكسى تتراسيكيلين ؟ هذا هـو
ما سوف نتحدث فيه انشاء هللا فى هذا العدد .
تـاثـير الـكـيـمـاويـات الـحـافظـة علـى االحـيـاء الـدقـيـقـة
( الـمجـهـريـة )  :ــ
فى حاالت قليلة جدا يعرف بالضبط كيف تعيق
الكيماويات الحافظة نمو االحياء القيقة او تؤدى الى القضاء
عليها  .وفى اغلب االحيان فان التفسيرات المعطاة ال تعدو ان
تكون تخمينا لما يحدث فعال  .ومن جملة الحاالت التى تعرف
فيها حقيقة ما يجرى هو تاثير حامض السوربيك المانع لنمو
الفطر والبكتريا المنتجة النـزيم الـكـتالـيز Catalaseفالحامض
فى هذه الحالة يقوم بشل فعالية انزيم الديهيدروجينيز
 Dehydrogenaseالضرورى لميتابولزم الكربوهيدرات وا
الحماض الدهنية فى هذه االحياء الدقيقة  .وفى حاالت اخرى
معروف ان المادة الكيماوية الحافظة المعروفة بالـنتريت
 Nitriteتمنع تكون مادة الــ Trimethyl amine
الـمـسـببة للـرائـحـة الـتعفنيـة فى االسـماك فتؤدى بذلك الى
اطالـة مـدة حـفظ هـذه المادة الـغتذائية.
ومن الوسـائل االخـرى التى يعتقد ان الكيماويات الحافظة
تؤدى فعلها بواسطتها هـى تـحـطيم جـدر خـاليا االحيـاء الدقيقة
ومزاحمتها مع الجزء البروتينى من االنزيم على مساعدات
االنزيم  Co-enzymesحيث ان االخـير ضـرورى لفعـل
االنزيم وزيادة الحموضة او االتحاد مع بعض المكونات
كااللديهايد فى الكربـوهـيدرات او التاثير فى النظام الوراثى
فيها  .فـالـبنـزوات مـثـال يعتقد انها تحطم جدر الخاليا وتزاحم
االنزيمات على معاونتها  Co-enzymesالضرورية لفعلها
فـيـتحـد االنزيم معها وليس مع معاونه فيفقد فعاليته .
والعوامل المؤكسدة مثل الكلورين التى تتحرر من بعض
الكيماويات الحافظة يمكنها اكسدة مجموعة الكبريت () SH
الضـرورية لـفعـل االنـزيمـات .امـا ثانى اكسيد الكربون (
 ) CO2فانه يمكن ان يتحـد مع اااللـديـهـايـد فى الكاربوهيدرات
ويـؤثـر فى التمثيل الغذائى ( الميتابولزم ) لها.

لـمنـع نمـو االحياء الدقيقة الـمزاحمة او المنافسة للـخـميرة .
ويـمكـن االبقاء على تركيز  05جزء فى المليون من هذا
المركب فى الـخـل اثنـاء تـخـزينه لمنـع تـلـفـه .ويمكن اضافته
بتركيز معين الى ماء الغسيل المستعمل فى غسل خزانات بعض
عمليات التصنيع وذلك للقضاء على االحياء الدقيقة الملوثة لها .
ومـعـروف ان لهـذا الـمـركب فعال اكـثرعلى الـفطـريات
والبكـتريا مـن الـخـمائـر .
 2ــ الـكـلــوريـن  :Chlorineــ
يتحـرر الكلورين من مركبات مثل هايبوكلوريتات
الصوديوم  .ويـسـتعمل الماء المحتوى على الكلـورين فى مياه
الشرب وفـى الـتـصنيـع و الـتبـريد و غـسـل اوانـى الـتصنيـع
وفى غسـل السـطح الخارجى من الفواكه والخضروات.
ويـضـاف الـكـلـورين لبعض االغـذية كالفواكه الحمضية غير
المقشرة وفى الثلج المستعمل لحفظ االسماك  .ويرجع التاثير
الحافظ لهذا المركب الى ان حامـض الـهـايبوكـلـوروز
 Hypochlorousالـمـتكون فى المحلول هو عـامـل مـؤكـسـد
قـوى وذو فـعـل قـاتـل لالحـياء الدقيقة وربما يؤدى هذا الفعل
الى حدوث عملية  Chlorinationلـبروتين الخلية .
لم يحدد حد امان لهذا المركب وذلك لعدم وجود طريق
دقيقة لتقدير تركيزه فهو يتحد مع مكونات الغذاء وهو يـعتبر
مـامـون االسـتعمال من قبل ادارة الـغذاء والعقاقير الطبية
االمريكية . Food and Drugs Administration – FDA
وفـى اسـتعمـالـه يمكـن ان يغـطـس الـسـمـك فى محـلول
تـركـيزه  3ــ  % 0يـحـتوى على  3ــ  0جـزء فى الـمليون
كـلـوريـن حـر لـمـدة  05ثـوانـى ويمكن غـسـل ثمـار
الـحمضيـات غير المقشرة بمـاء كلـورين يـحـتـوى علـى 0555
جـزء فـى الـمـلـيـون .

 3ــ الـنـتـرات والـنـتـريـتـات : Nitrates and Nitrites
تضاف هذه المركبات عـند تـمـلـيح الـلـحـوم Curing
لـتثبيت الـلـون الـمرغـوب فيه  .ويـرجـع الـتـاثـير الـحـافـظ
للـنتـريب فى تاثـيره كمـانـع لـنمـو االحـياء الـدقيقة نتيجة تاثيره
فى التمثيل الغذائى للكبريت ومجموعة االمين االلفية Alpha
 amino groupفى االحماض االمينية وايـضا قدرته على
االتحاد مع مركبات احادية الفينول كـالـتيروسين .
ويمكـن اضـافـة الـنتـريـت بشـكله الـصلب فى تحضير
مستحلب اللـحـم لعـمـل الـصـوصج المطهـى وقد يستعمل
نتـريت الـصـوديوم او نتـريت الـبوتاسـيوم بـتـركـيز  005جرام
لكـل  385لـتر من الـمحـلول الـملحـى الـمـسـتعمل فى تمليح
الـلـحـم )  ) Curingاو بتعبير اخر  3883جرام لـكـل 3083
كيلوجرام لـحـم عـند الـتمليح الـجـلف او  7جرام لـكـل 3083
كيلوجرام لـحـم مـقطـع .
ويمكـن استعمال النتريت ايضا فى الـسـمك الـمعـلب و
الـسـمك الـمـحـفـوظ بـالـتمليح  .فيمكن فى الحالة االخيرة خلط
او مـزج  355جزء فى المليون مباشرة مع الملح واضافتها الى
السـمك  .ويمكن لهذا المركب خفض قوة االكسدة واالختزال
الكامنة فـيـؤثر بذلك فى نـمـو االحياء الدقيقة الـهـوائيـة بـعـكـس
هـذا وتؤثـر عوامل عديدة فى فعل هذه الكيماويات على االحياء الـنترات .
الدقيقة مثـل  :ــ تركيز هذه الكيماويات ــ عـدد وعـمـر االحـيـاء
الدقيقة ــ خـصـائـص الـوسـط الـغـذائـى .
 4ــ الـبـيـروكـسـيدات  : Peroxidesــ
لقد استعملت عـوامـل االكـســدة مثـل فوق اكـسـيد
دراســة خـواص بـعـض الـكـيمـاويـات الـحـافـظـة  :ــ
الـهـيـدروجـين كـمـواد حـافـظـة مع الـحـرارة  .وتشـمل احدى
عـزيزى القارئ  ...عـزيزتى القارئة  ...دعنا االن نتحـدث طرق بسترة الحليب لصناعة الجبن اضافة فوق اكسـيد
وبـاختصـار شـديد عن بعض الكيماويات الحافظة الشـائعـة االيـدروجـين (  ) H3O3وحـرارة منـخـفضـة  .هذا
وسوف نقوم بتقسيمها الى مجموعتين هما الكيماويات الحافظة ويؤثرفوق اكسيد االيدروجين على االحيـاء الـدقيقـة
الـعـضـويـة والكيماويات الحافظة الـغيرعضويـة.
الـالهـوائيـة وهـو غـير مـسـموح بـاضافتـه الى االطعمة فـى
بعض البلدان المتقدمة
( ا ) ــ الـكـيـمـاويـات الحافظــة الـغـير عـضـويـة  :ــ
 5ــ حـامـض الـبـوريك  : Boric acidــ
ال يـسـمح القانون االمريكى باسـتعمال هـذا الـمـركب فـى
 1ــ ثانـى اوكـسـيد الـكـربون ( حامض الـكـبريتـوز)  :ـ
الـغـذاء  .ولقد اسـتعمل فى معاملة الفواكه الحمضية المراد
لزيادة
يكفى
ال يمكن اضافة هذا المركب الى الغذاء بتركيز
شحنها بـصـورة طـازجـة  .ففى هذه الحالة تغسل الثمار غـير
الحموضة الى الحد الذى يمنع نمو االحياء الدقيقة  .ومن المعتقـد الـمـقـشـرة بـمحـلـول تـركـيزه  % 80من هذا الحامض
ان التـاثير الحافظ لهذا المركب يـرجـع الـى :ــ
للـقضـاء علـى العـفن الـمـوجـود فوق القـشـور وذلك قبل
فيختل
الكربوهيدرات
( )1اتحاده مع االلديهيدات الموجودة فى
الـتـشـميع  .وكما يالحظ ان الـمركب اليـمـس الـغـذاء كما ان
فى
الموجودة
الكبريت
نظام تمثيلها ويمكن كذلك ( )2مجموعة
الثمار المعاملة بهذه الطريقة التـسـكر قـشـورها لحفظها  .هذا
تركيب بعض االنزيمات مما يؤدى الى شـلل فعاليتها وايضا ( )3ويعتبر حمض البوريك مادة مطهرة ضعيفة .
يستطيع ايون االيدروجين الحر المنبعث من حامض الكبريتوز
فى المحلول ان يمنع انبات جراثيم البكتريا وان يمنع خطوات
التمثيل الغذائى .
(ب) ــ الـكـيـمـاويـات الـحـافـظـة الـعـضــويـة:ــ
وال يمكن اسـتعمال هذا المركب فى االغذية المحتوية على ونذكـر منهـا علـى سـبيل المثال ال الحـصـر مـا يـلـى  :ــ
تركيزات عالية من الثيامين  .وهـو يـسـتعمـل فى اغذية معينة  1ــ حـامض الـبنـزويـك وامـالحـه والـمـركبـات الـمـشـتقـة
مـثل دبس قصب السكر االسـود ( الـمـوالس ) و الـفواكـه و مـنـه :ــ
عـصـيرها و الـفـواكه الـمجففـة  .وفى صناعة النبيذ يضاف
حـامـض الـبنزويـك و بـنـزوات الـصـوديـوم و بارا
بـتـركـيـز  05ــ  055جزء فى المليون الى عصير الفواكه هيـدروكـسـى حامـض الـبنـزويك هـى مـركـبات بيـضـاء
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مـتبلـورة .يـمـكـن اسـتعمـالها
امـا بـمـزجـهـا كـمـسـحوق مـع
الـغـذاء او بـمـزجها مع احد
المكونات التى تضاف للغذاء
كالنشا او بعمل محلول مائى
منها يغطس به الغذاء .
وتـتـمـيـز بنزوات الصوديوم
بقابليتها للذوبان فى الماء اكـثـر
مـن الـحـامـض لـذلـك يـفـضـل
اسـتعمـالها  .ومع ان البنزوات مسـموح باسـتخدامها بصـورة
عامة فى الواليات المتحدة االمريكية اال انه محظور استخدامها
فى بعض الواليات .
وهذا الملح مـعـدوم الـتـاثـير تـقـريبـا فى الوسط الحامضى
القريب من نقطة التعادل ويزداد تاثيره بانخفاض الـ pH
ويـكـون اعـال مـا يـمـكـن عـنـد  4,4 pHفـاقـل .
والـتـاثـيـر الـحـافـظ للـبـنزوات فـى ابـطـاء نـمـو االحـيـاء
الـدقيقـة مـعـروف منذ القـدم ففى عام  0035اكـتـشـف احد
علماء ميكروبيولوجيا االغذية عـدم مـقـدرة خـاليا الـخـمـيرة
 Saccharomyces cerevisiaeمـن الـنمـو فـى وجـود
بـنزوات الـصـوديوم بـتركـيز قدره  % 580وانها ( اى خاليا
الخميرة ) تـحـطمت تماما عـند تركيز . % 3
تـسـتعمـل الـبنزوات فى اغـذية كـثيرة منها
االوليومارجرين  Oleomargarineو عصير الفواكه و الـجـلى
و اغذية حامضية اخرى و فى حفظ انـواع من سـمك الـقـد
 Codfishالمحتوى على نسبة عالية من الرطوبة حيث تمزج
مع الثلج المستعمل فى حفظه  .والـتـركـيز الـمـسـموح
بـاسـتخدامه من هذا الـحـامـض ومـشـتقاتـه هـو  % 4,1من
وزن الغذاء كحد اقصى .
ويبـدو ان الـبنزوات اكـثـر فـعـالـية ضـد الـخـمائـرو
الـفـطـريات منها فـى الـبـكـتريا ضـمن الـتركـيز الـمسـموح
باسـتعمـالـه .
ومـلحـاه

الـصـوديـومى

و

2ــ حـامـض الـســوربيك
الـبـوتاسـيومى  :ــ
حامض الـسـوربيك هـو حامض دهنى ــ غـير مـشـبع ــ
يـسـتطـيع الـجـسـم تـمثيلـه غذائيا الـى مـاء وثانـى اكـسـيد
الـكـربون بـصـورة مماثلة لـشـبيهه الـمـشـبع ايضا حامـض
الـكـابـرويـك  . Caproic acidولـهـذا الـحـامـض و لـمـلـحـيـه
الصـوديومى و البوتاسيومى الـمـقـدرة على منـع نـمـو
الـفطـريات و الـخـمـيرة و بعض انواع الـبكتـريا التى تحتاج الى
نسبة عالية من الهواء ولـه ايـضـا تاثير ضعيف على بكتريا
حامض الالكتيك  .واسـتعمـالـه الـرئيـسـى هـو كـمـادة مـانعـة
لـنـمـو الـفـطـريات  . Fungistaticوقـد اقـترحت طـرق
عـديـدة السـتعمـالـه ( وامـالحـه كـذلك ) .
ويمـكـن اضـافتـه مبـاشـرة الـى الـجـبن بـنسـبة % 4,2
او ان يضـاف على سطح مادة التغليف او يـدخـل فى تـركيبها .
ولقد اقترح اضافته بنسـبة  % 4,1مـن وزن الـعـجـينـة
الـرخـوة الـمـستعملة النتاج الـكـيك لـيمنـع نـمـو الـفـطـر عـلـيه
وبـنسـبـة  % 4,42اثناء تخـزين عـصـير الـعـنب على درجة
حرارة الثالجة ( التبريد ) وذلك الطالة مـدة الـحـفظ .وبـنـسـبـة
 % 4,435كـحـامـض او  4045ــ  % 401كـمـلـح لـعـصـير
الـتـفـاح لـنفـس الـغـرض الـمـسـتعمل له فى عصير العنب .
ويمكن ان تنبعث من الحامض رائحة غـير مـرغوب فـيهـا
تـؤثـر فـى صـفات الغـذاء وخاصة الـناتجة من التخمر .هذا
وتفيد ابحاث حديثة فى مجال تكنولوجيا االغذية انه يمكن حفظ
الغذاء على درجة حرارة الغرفة العادية باستعمال معاملة
حرارية تقل كثيرا بوجود حامض السوربيك او احد امالحه عن
تلك الواجب استعمالها فى غياب هذه المواد الحافظة .وال شـك ان
معاملة الغذاء بدرجات حرارة منخفضة تفيـد كـثيرا فى
المحافظة على صفات الغـذاء  .مثال ذلك يمكن االكتفاء بوجود
 58530ــ  % 580من هذه المـواد ( عادة يضاف معها حامض
االسـكوربيك بتركيز  ) % 58500وتـسـخـين الـمنتـج لـمـدة
 0.5ــ  00.5دقيقـة وعلـى درجـة حـرارة  3787ــ 3880
درجة مئوية حـسـب نوع الـغـذاء  .وال شـك ان هذه الـمعاملـة
الـحـرارية وحـدها ال تـكـفـى لـحـفـظ الـغـذاء على درجة حرارة
الغرفة .
ولقد امكن حفظ بعض المنتجات الغذائية بمثل هذه
االمعاملة المذكورة لمدة تزيد عن  04يوما دون ان تظهر
عليها اى دالئل فـسـاد او تتغـير الصفات النوعية فى الغذاء .

يتبع فى ص 0
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(For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men ) “1 Peter
”2:15

"سعيد هو الرجل الذى يترآف ويقرض " (مز)1:772
تحت رعاية اسقفيات استراليا و السودان ،سوف تقوم مؤسستكم المتواضعه و بفضل كريم تعضيدكم ،بارسال حاويه لمدديدنده
الخرطوم بجمهورية السودان .ونحن فى امس الحاجه الى تعضيدكم المالى لتغطيه النفاقات التاليه-:
تكلفه شراء الحاويه.

شحن الحاويه الى بورتسودان.

تكلفه شراء جهاز كامل ل الطاقه الشمسية.

التكاليف الجمركيه ببورتسودان.

شحن الحاوية الى الخرطوم.

لذلك مؤسستكم الخيريه تتوسل اليكم بان تعضدونا فى اخد بركه هذا العمل الجليل
وذلك بارسال عطاياكم للرب على الحساب التالى-:
Financial Institution:- St. George Bank
BSB:112-879
A’cc:493911231
Swift Code:SGBLAU2S
وهللا العلى قادر ان يعوض تعب محبتكم بالباقيات عوض الفانيات.

وبامكاننا اصدار ايصاالت االعفاء الضريبى الخاصه بنا.

 % 4,7وانـخـفـاض عـدد بـكـتـريا  Flat sourفـى مـنـتـجـات
تابع مقال ” ثقافة غذائية“ من ص 8
الـطـمـاطـم عـنـد مـعـامـلـتهـا بـهـذا الـحـامـض  .وفـى حـالـة
 7ــ حـامـض الـخـلـيـك وبـعـض مـشـتقـاتـه  :ــ
الـبـيـض يـمـكـن رش مـحـلـول الـحـامـض عـلـيـه او
لـقـد سـبق االشـارة فى االعداد السـابقة ( عند التحدث تـغـطـيـسـه فـيـه  .وقـد لـوحظ على نطاق تجريبى امكان
عن الـحـفـظ بالـتخمـرات وخاصة التخمـر الخليكـى ) ان مضاعفة مدة التخزين لهذا المنتج ( اى البيض ) على درجة
الـتـاثـير الـحـافـظ لـهـذه الـمـادة يـرجـع الى زيـادة الـحـموضـة حرارة الغرفة .
( او تخـفيض درجة تركيز االيدروجين . ) pH
كيمياء
مجال
فى
ولقد اظهـرت االبحاث التى اجريت
 4ــ االحـمــاض الـدهـنـيــة  : Fatty acidsــ
وميكروبيولوجيا االغذية ان تاثير حامض الخليك ضـد البكـتريا اظـهـرت نتـائـج االبـحـاث فـى مـجـال كـيـمـيـاء
و الفطـر و الـخـمـيـرة هـو اعـال مـن تـاثـير حـامـض الـالكـتيك ومـيـكـروبيولـوجـيا االغـذية انـه يمكـن اسـتـعـمـال بـعض
او الـهـيدروكلوريكعلى نفس درجة الحموضـة  .ايـضـا االحـمـاض الـدهـنية كـمـانـعـات لـنـمـو الـفـطـر فـى االغـذيـة .
اظـهـرت نتـائـج االبـحـاث ان اضافـة مـحـلـول سـكـرى او مثال ذلك استعمال حامض الـكـابـريـليك Caprylic acid
مـلـحـى لـم يغير بدرجة تذكـر فعـل الـحـامـض على هذه وحـامـض الـبـروبيـونيك  . Propionic acidفـالـحـامـض
االحيـاء كما ان تاثيره كان متناسـبا مع الكمية المـوجـودة منه االول ( الـكـابريليك ) يـسـتعمـل فـى الـجــبن واغلب ما يكون
فـى المحـلول .
بشكل مكون فى مواد التغليف  .وفى بعض االحيان يضاف الى
معينة
لتراكيز
مقاومتها
فى
الدقيقة
االحياء
وتختلف
هذا
الـشـمع الـذى يـسـتخـدم لـطـالء االغـلـفـة الـمسـتعمـلة
ــ
:
ان
نجد
الميثال
سـبيل
فعلى
الحامض
من هذا
لالغـذية  .ويـسـتـعـمـل حـامـض الـبـربيـونيـك ومـلـحـاه
عـند تـركـيز  % 2من هذا الحامض تـم القـضـاء عـلـى الـصـوديـومـى والـبـوتاسـيومـى لـمـنـع نـمــو الـفـطـر فـى
فـعـالـيـة بكتريا  Pseudomonas aeruginosaفى  71دقيقة الـخـبز والـكـيـك .والـشـائـع هـو اضـافـة الـمـلـحـين كـاحـد
بينما احتـاجـت بكـتـريـا Salmonella typhusتـركـيـز  % 7الـمـكـونـات الـجـافـة كـان تضـاف الـى مـسـحـوق الـخـبـيـز
وتـحـتاج بـكـتـريا  Escherichia coliتـركـيـز  Baking powder % 4الـمـسـتخـدم فـى عـمـل الـكـيـك .
وتـحـتـاج بـكـتـريـا  Staphylococcus aureusتـركـيـز 9
 %للـقـضـاء عـلـيهـا فـى نـفـس الـفـتـرة الـزمـنيـة .
 1ــ مــواد الـتـبـخـير  : Fumigantsــ
وهـو
Dickon
وهناك مـركـب يـسـمـى دايـكـون
ومن امثلة هذه المواد بـرومـيـد الـميثيـل و اوكـسـيد
الـخـلـيـك
حامـض
مـن
مـسـحـوق ابيـض يـتكـون مـن خـلـيط
الـبـروبلين وفـورمات االيثيـل .وهـى تـسـتعمـل للـسـيطرة على
وخـالت الـصـوديـوم ويـضـاف كـمـادة جـافـة الـى الـطـحـين االحـيـاء الـدقيقة فـى الـبـهـارات و الـبـنـدقـيـات و الـفـواكـه
لـيـحـفـظ الـخـبـزمـن الـعـفـن الـذى ربـمـا يـتـسـبب بـواسـطة الـجـافـة .وال يـسـمـح الـقـانـون االمـريـكـى بـاسـتعمـال
. Bacillus mesenteroides & B. Subtills
االبـوكـسـيدات ( اوكـسـيد االيـثيـلين و الـبروبلين) فى االغذية
هـذا ويـضـاف ايـضـا ثـنـائـى خـالت الـصـوديـوم الـمرتفعـة الرطوبة  .هـذا وتـسـتعمـل مـواد الـتـبخـير فى
 Sodium diacetateبـتـركـيـز  4,4جـزء لـكـل  744تـطـهـير مـخـازن الـحـبـوب عـلـى نـطـاق عـالـمـى.
جـزء مـن الـطـحـين لـمـنـع نـمـو الـفـطـر ( الـعـفـن ) عـلـى
الـخـبـز .
 6ــ الـمـضـادات الـحـيـويـة  : Antibioticsــ
Dehydroacetic
الـديـهـيـدروخـلـيـك
حـامـض
امـا
تـعـرف الـمضـادات الـحـيـويـة بـانـهـا مـواد كـيـماويـة
 acidفـهـو مـسـمـوح بـاسـتعمـالـه فى حاالت خاصـة  .اذ تـنتـجـهـا احـيـاء الـدقـيـقـة مـعـيـنـة لها القابلية على اعـاقـة او
يسـتعمـل فـى حـالـة الـشـلـيك ( الـفراولـة ) كـمـادة مـبيـد تـحـطـيـم نـمـو انـواع كـثـيـرة اخـرى مـن االحـيـاء الـدقيقـة .
لـلـحـشـرات  Pesticideولـيـس كـمـادة حـافـظـة حـسب ولقد امكن فى السنوات االخيرة عـزل وتنقيـة عدد غير يسير
الـتعـريف الذى سـبق ان ذكـرنـاه لـهـذه الـمـواد  .ويـتـمـيـز منها كما وحددت صيغتها وخواصها الكيماوية .
هـذا الـمـركـب عـنـد اسـتعمـالـه بـعـدم تـرك رائـحـة كـريـهـة و ولقد تم بالفعل دراسة الـتـاثـير او الفعل الـحـافـظ لعـدد مـن
بقـلة تغـيـر تـاثـره عـنـد اخـتـالف الـحـمـوضـة .
هـذه الـمـضـادات الـحـيويـة كـالبنسـيلين و االسـتربتوميسـين
فـوق حـامـض الـخـلـيــك  Peracetic acidغـير وااليـروميسـين ( كلوروتتراسيكلين ) والتيراميسين ( اوكسى
مـسـمـوح بـاسـتعمـالـه فى الواليات الـمـتحـدة  .وعلى نطاق تتراسيكيلين ) والباستراسين والسيتيلين فـوجـد انها تـؤثـر
تجـريبـى لـوحظ تـاثـير هذا الحامض فى تـاخـير فـترة نـمـو بـدرجات متفاوتة على االحياء الدقيقة المسببة للتلف .
الـفـطـريات عـلـى الـعـنـب عـنـد رشـه بـمـحـلـول تـركـيزه

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

ومـسـمـوح فى الواليات المتحدة حاليا استعمال اثنين فقط
من هذه المواد وتحت ظروف ظروف خاصة وهما
االيـروميسـين و الـتـيرامـيـسـين وذلك باضافتها للـمـاء
الـمسـتعمـل لـتـبـريـد لـحـم الـدواجـن الـغـير مـطـهـى وبعض
االسـماك والحـيوانات الـبحـرية االخرى  .ولقـد اجـيز مثل هذا
االستعمال على اساس تـحـطـم هذين المركبين عـند طـهـى
الـمنتـج الـغـذائـى الـمـضـافـة الـيـه .
وفى الحقيقة ان كل المضادات الحيوية المذكورة اعاله
كانت تستعمل فى الواليات المتحدة قبل عام  7691اال ان
الـ  FDAقد اعادت النظر فيها ومنعت اسـتعمالها على اسـاس
انـهـا يمكن ان تكون فى المدى البعيد ذات تاثـيرات ضـارة
كـالـتاثيرات الفسيولوجية او تكون سببا فى تكون سالالت
بكتيرية مقاومة لها وضارة لالنسان  .واضافة الى هذا فانه
اليرغب فى استعمال هذه المـواد النـهـا يـمكـن ان تـؤدى الى
استعمال طرق غير صحيحة فى تصنيع االغذية  .وعمـوما
يجب او يفضل االتـسـتعمـل اذا امكن حـفظ الـغـذاء بـطـرق
اخـرى  .ويجب عند استعمالها ان تكون  :ــ ( )7ذات فعل
حافظ تحت ظروف التخزين ( )2ثابتة فى الغذاء لفترة يمكن ان
يظهر فعلها ضد االحياء المسببة للتلف وفعالة ضد عدد كبيرمن
االحياء الدقيقة الضـارة ( )7غـيـر ســامـة ضـمن الـتركيز
الـمـسـتعمـل ( )4غـيـر مـكـسـبة لـالنـسـان حـسـاسـيـة عـنـد
اسـتعمال مـضـادات حـيوية اخـرى للـعـالجـات الـطـبيـة .
عزيزى القارئ  ...عزيزتى القارئة  ...ماذا تعرف عن استخدام
المواد المضادة لالكسدة او مانعات االكسدة فى حفظ االغذية ؟
وماذا تعرف عن مواد تثبيت القوام ؟ وماذا عن مواد التحلية
الخاصة ؟ وايضا مواد التبيض ومواد التلوين والمواد المدعمة
للقيمة الغذائية ومواد النكهة ؟ هذا كله هو ما سوف نتكلم فيه
فى العدد القادم ان شاء الرب وعشنا .
كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو -:
 خادم بكنيسة ألقديسة دميانة وألقديس أثناسيوس ألرسولىببانشبول  -سيدنى .
 رئيس قسم علوم أألغذية أألسبق بجامعة إلمنيا بصعيد مصرFormer Head of Food Sci.Dept.Minia
Univ.Egypt.
 رئيس جمعية كيمياء ألزيوت أالفريقية أألسبقFormer President of African Oil Chemists
)Society (AFOCS
 عضو جمعية كيمياء ألزيوت أألمريكية أالسبق ))AOCSFormer Member of American Oil Chemists
Society
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الـمنـارة
ضن دةنلنش الن زنا
تعدي ي في ست  ، 9111وأز ً
ست ظ ال السين النعنذ اء بن ن سنتن ...9191
تعيشالا وتعداوا""..

عرض من  :جون كرياقوس
“فايزر” تعلن أن اللقاح ضد وديفد د  01-فدعدا
بنسبة ٪11
أعلنتنش كنا ن ن “ فن زن ” (الناليزن ا الندن ن ن
و”ب زالن يك” (ألد ني أن اللقن دن نالفنين 91-
الذي تعدالن على تطالزاه “ف ّع ل بتسبن ،”%19
بع ال ليل األولي لت ئن الندنا نلن النمن لنمن ن
ال ج ب السازاز الج ز لي  ...وأتى اإلعالن
في وقش تسجل فيه اإلص ب ا بنينيناوو نال ونن
الدس ج ا تي ع بياا في الع لم ع أ غم الزنين
فني النعن لنم للنى النعنالد للنى تن ابنينا
األكخن
اإلغننننالا وماد نننن األدنننناا الننننال ننننقنننن
ب يقن ندن د.و ن يا وأدع اإلعنالن للنى ا تنين
بيا في البال ص ا األو وبي  ،د سنجنل سن نم
ف ز ا تي ع بتسب  %91قبل الي ح في بال صن
وول س ازش وق ل ئيس كا ف ز و ن زنا ن
ثندن ننين أكن نا
الع م ألبياا بال ي “بع أ ما
على ب ء (تيشي أسالأ وب ء تذ أ نمنا ن قنان،
نع با أن ذه الدا ل تندنمنل ةنطنال ن ندن للنى
األ م ب لتسب للع لم في عا ت د الفين ..-91
وأد ف“ ،الدجدالع األولى ن ئ الندنا نلن
تجاب ت للق د الفنين  ،91-أعنطنش
الم لم
ال ليل األولي على ق لق ت علنى النالقن زن ن
الفي  ..-91وتسجل اإلص ب ا فني غن لنبنين دول
ديل الالفي ا
الع لم س الز ا قي سي ع ا تي
ووصالل أقس م العت ز الدا في الدنسن نشنينين ا
للى ق ت ايس يع بي القدالع وسنجنل لنقن ن ن
وسي ن ض دان لكالفي  91-لالس خ ام ى قبنل
اس كد ل ال ج ب السازاز لكت د لم زلقين قنبنالي
واسع ة ج وسيأ ..وق ل بنال ي “نن نطنلنع للنى
البي ن ا الد نعنلنقن بن لنين عنلنين
الد ز
ش
والسال الدسن ندن ن ايف الندنشن نين فني
األس بيع الدقبل
البابا تياضروس ي شن الكن سة التي تعم بها ..
دك ق اس الب ب تالاداوو
الننم ن ننني ب ن ب ن ايسننكننت ن ز ن
وبننننطننننازننننا الننننكنننناام
الداقسي  ،صنبن األ بنعن ء
 4نالفدنبنا ،نتنينسن السنين
الننعننذ اء والشن ننين د ننين نننه
بننبن بن دبننلننال بشننبنناا ،بننعن
تج ز .
وةننالل ننلنند ن ننه فنن ننأ
قننن اسننن نننه الننن نننضنننال
بننننهعننننالنننننه ،أن هدددد
الددكددند ددسددة ددا د لددهددا
ق استه سر المعمديييدة
ووان ذلك عام  .0191وقا ق اسة الدبدابداناأ دا
مرتبط به الكن سة فق تم تعم د فد دهدا سدندة
ضا ي لت ال ير سنة ظهدير السد د
 0191وأي ً
الع راء بها سنة  ..0191د تأ قن اسن النبن بن
تالاداوو ال ضال عقب ت كي تيسن السنين
العذ اء والش ي د ي نه بب ب دبلنال بشنبناا قن ئنال
تن وفني
" باو عليكم ت كي الكتيس بدذاب
الكتيس العلالز  ،ل زكم اآلن ل جدع النقن زسنين .
وق دكتت أزقالن ا الكتيس العنلنالزن والندنعندنالدزن
وأزقالن الدعدالدز زالم ت كي النكنتنينسن نال زنالم
يالد والكتيس تدا بداا ل نمنينا ن بن ازن
ال خطيط لن ن وبنتن ئن ن للنى اةنا نا نلن و ني
ال كي  ..أ الن ن كنين زندنا بنمنالثن ناا نل..و
صلالاا أةالذه ت كين نينكنل سنلنيندن ن فني
الع الق زم و اد "ز ب ا م ...كم الندنذبنح
بعال الدليب دون مزش الدياون ،نذا الندنذبنح
د ل التعم وننلنجنأ للنينه فني نل األ نالال،
سالاء ن أو ديق أو أفك ن نعنبن  .وننقنالل 7
طلب ا اد "ا ي " أي "اس جب ز ب ...اةا
ا ل ال الاكم ب زش الدياون ..مزش ال كازنس
ونذ ا اسم الدذبح والكتيس ال ي في والندنتنطنقن ،
و أن ك د يالد ..زالم ال كنين نال زنالم عنين
الكتيس الد لي ،فعي تيس تن نال  51بن بنه 4 -
نالفدبا .و كذا الكتيس ا دلش وت كيت بدش
ل اآلب ء األ الء والشندن سن واأل اةنتن وقن ل
الب ب تالاداوو" ،أن اتبط ب ذه الكتيس فق تنم
01

إصابات بالم ي دن وإالد ك ودامد فدي أوروبدا..
ومصر تتأهب للميجة الثا ة
فياوو ال ون ال ي
زب و أن الدال الم ني
ءا أكاو الدال األولى ،فق وصل عن د
لص ب ا ال ون الالي  41ليالن نالل النعن لنم،
ليالن و  599ألن ،،فني
أ الالفي ا تق اب
مز د اتيع ل الظ في األز م الدن دني  ،ن ء
القاا اا في بنعنا الن ول
على لقا الع ز
لالق ،تيشي ال ون ب ذا الشكل وا ال ن النمن ننين
تضاب أو وب .
الننعن ز ن ن الن ول اتننخننذا ل ننااءاا صن ن
واتج ش لإلغالا الكن نل بنتنسنبن نبنينا  ،نتن ن
بازط ني ال ي تخطش ن ن الندنلنينالن لصن بن ،
وتس ع إلغنالا ن نل بنعن انن ن ن ء الن ندنالزنش
البالد ني ،ذلك فنانسن الن ني اتنخنذا ل نااءاا
واسع  ...ذلك فادش ال كال األلد ني لغنالقن
واسع التط ا ،زب أ غ ًا ايثتي  ،بع أبلنتنش عن
ع د قي سي ال يا لليالم الاابع على ال نالالني
ع  91911لص ب ز في غضالن  54سن عن
الد دي  ،وفقً لد نقله القنع "سني.أن.أن " عن
ع وباا نال ..فنانسن بنلنجنينكن أزنالنتن ا ،
ال ول األو بنين تنجن ن ن ن الندنال ن
وغيا
ال ون بشكل سازع و نخنين ، ،وفني
الم ني
الالقش نيسه لم نج تلك األود في دنا بن نذا
الشكل ،ف ى اآلن لم نشعا ب لدال النمن ننين ن
اليياوو ال ي ،وال ي ن الندن نالقنع أن تنتن و
دا ةالل فن نا و نين وتن ن زن ا فني الشن ن ء
ع األنيلالن ا الدالسدي RKI)..
بل ا
دا والدال الم ني ص ع النبنلن تنالاصنل نع
ال ال ج ي ب ان عضال الجدعي الندندنازن
عنالد
لل س سي و الدت ع  ،ل يسيا ز ث
تيشي نال ونن و نقنينقن الندنال ن النمن ننين و نل
س عاض لن ن دنا قنازنبًن  ،وسنبنب الن نينشني
الدخي ،في أو وب
ف لم مسار العائلة المق سة عدلدم مسدرح اا دبدا
رويس
ت يل الكتيس القبطي السبش 7نالفدنبنا بنعناض
الييلنم النالثن ئنقني " سن النعن ئنلن الندنقن سن فني
دننا" ،و ننذلننك
لص ا ن ب عن
نينس الندنالدنال ،
و ننال نند ن الننيننيننلننم
لنن ن ج
والك ب
دزننننا الشنننن ننننينننن
ا س للاا نبن ا بندندنا النقن زندن وتندنش
تا د الك ب للى سش لنتن ا ني اإلننجنلنين زن
وايزطن لنين والنينانسنين والناوسنين وايلندن ننين
واإلسب ني  ،د تم عدل دوبالج للينينلنم بن لنلنتن ا
ذات .
وزش عاض الييلم ةالل اي ي لي ال ني سن نقن م
بدسا األننبن وزنس بن لنكن تن ائنين الندناقسنين
ب لعب سي  ،ق اس البن بن تنالادناوو النمن نني بن بن
اإلسكت ز وبطازا الكاام الداقسين ولنينين،
ل ال ولن وسنينااء عن د ن الن ول ذاا
الدل وأ ب الكتيس و ت ديع الدت طق ال ني
زشدل الدس .
وفي سي ا تيدل أعلتش الكتينسن النكن ثناللنينكنين
بددا أ س ع ا د زال ي الجدنعن الندنالافنق
الـ 19أ البا والسبش الدالافق ال 19نيس
الشننن نننا لنننخننن ام و سننن ولنننى ةننن ننن "زسنننال
السجي " (الق ا  ،ب ا سنين السنالم بندنسن ن
كيااتالن وتخلل الندن تندنا النعن زن ن النينقنااا
والدالدالع ا و ت لق ء الل أ ندنين ايفن نقن د
وةدالصي ه وأ افه والدعنالبن ا الن ني تنالا نه
الخ ام ةالله؛ و ذلك لق ء الل و ن ننين ةن ن
زسال السجي  .د اك دل الد تندنا عنلني ودنع
ةط وأ اف للي ا الق د  ،واألنشط الدق ا ن
الخ ام ألسا السجت ء ،ذا ب إلد ف للى لنقن ء
ع ني ف األنب ب ةالم ،الت ئب البطازا ني لشن ون
اإلزب كي البطازا ي  ،والخ ام ،والنذي تندن نال
نالل سن لن الننبن بن فننانسنيننس لننخن ام السننجننالن
وأسا م.

رسالة من القمص رافائ أفا م نا بع تعاف ه من
ف روس ويرو ا
زنننطننن لنننب بنننهتنننبننن اإل نننااءاا
اي اامز والدال بن لندن ا نينا
ل جتب اإلص بن بنكنال ونن ن نب
لز ن ن ب ك ن ي ع ن د للننى دزننا
ن ننيننت ن بنندننازننالط  ،النناا ننب
القدص اف ئيل أف ينتن  ،وذلنك بنعن أن تندن ثنل
للشي ء وةضع للعالج فياوو نال ونن ،
وذلننك فنني ل ن ع النندننس ن ننشننينني ن ا ةننالل األز ن م
الد دي  .وقن ل األننبن ل نين األسنقن ،النعن م
و ئيس الدا المق في القبطي األ ثنالذ سني فنى
بي ن له " نشكا هللا على سال ق و أبالن ال بيب
القدص اف ئيل اف يت وعالدته س ل ًد ال زا ببا
يت العج ئبي والق زس النبن بن
وكي ع الش ي
يالس الس دو وصلالاا سي ن األنب يالس افن
يت واآلب ء جدع ب ن ال زا" .بنينتندن ظن نا
القدص اف ئيل فنى فنين زنال تنم بنمنه عنلنى نالقنع
الدا القبطي األ ثالذ سي  ،ق م فينه الشنكنا
على الشي ء د ق م الشكا لكل أ ب ئه الذز ننالا
زدننلننالن ن أ ننلننه  ،وطن لننب الننجنندننيننع بننهتننبن
اإل نااءاا اي ن نناامزن والن ننبن عن اي ن ندن عنني
والدال ب لد ا ينا لن نجنتنب اإلصن بن بنينيناوو
ال ون  .زذ ا لن القدص اف ئيل أف ينتن نال
كد و وتلديذ ق اس الب ب نينالنس السن دو وقن
يت العجن زنبنى
سيم ا ب في ع م  9111ب زا
بدازالط  ، .و ن أ الداك ي للبطازا ي فني
ان خ ب ا البطازا الـ  999لإلسكنتن زن والن نى
أقيدش فى نالفدبا ع م 5995
وزير الصحة تستقب ال وتير مج يعقيب
ن لن مازن  ،ومزنا الدن ن
اس قبلش الن ن نال
والسك ن ،اليالم األ  ،ناا النقنلنب الندندناي
الع لدي ال ن نال نجن ي زنعنقنالب ،بن زنالان عن م
النننننننننننننالما ،
لننب ن ن سننبننل
النننننن ننننننعنننننن ون
وتنننننننننبننننننننن دل
الخنبنااا نع
سس نجن ي زنعنقنالب إلنشن ء قسنم لن بن ن ث
اإل ليتيكي بدس شيي ا وما الدن ن والسنكن ن
وأودح س ش ومزا الد والسنكن ن لشن نالن
اإلعالم والد ث الاسدي للالما  ،أن النالمزنا
نش ق أص ا قاا ًا ب س اث قسم لن بن ن ث
س شنينين ا (أ ن نن الندناا ن
اإل ليتيكي بكل
الطبي الدن نخندندن  ،األ ن نن النعن ن لنلندن ن
التيسي  ،ال ي الع لل نأ نين الدن ني ،الن نين ن
الع للدس شيي ا والدع ال عليدي  ،الندن سنسن
الننعننال ننينن  ،و نن زننازنن ا الشنن ننالن الدنن ننينن
ب لد فظ ا  ،نين سنين نم لد اج تنلنك األقسن م
دد ال يكل ال تظيدي لكل س شيى وأكن للنى
الياا الطبي للعدنل
أنه سي م ت زب جدالع
ب لك األقس م و بط ب إلد ا الدا ز لنلنبن نالث
وال تدي الد ي  ،بد زس م فى فع ي ء ق ي
الخ الطنبنين  ،وزنعنالد بن لنتنينع عنلنى دنلن ن
الدازا الدداي وأد ف أن اي ن ندن تنتن ول
العلدي ،نين لننه أسن و النخن ن
أ دي الب
الطبي ع لي الجنالد  ،شنيناًا للنى أن اي ن ندن
تطاا للى تالقيع ذ ا تي م في كن نا ننالفندنبنا
الع م الد دي ،بي ل ال ل الندندنازن
ال بع لالما الد والسك ن وقسنم الن اسن ا
النعننلنين لنلن نعننلننينم النطننبنني بننكنلننين طننب ن فن د
األ ازكي  ،ل تييذ بان ال زب عنلنى األبن ن ث
اإل ليتيكي ل طب ء الدل قي ب ل ل الدندنازن .
نبه أثتى ال ال نجن ي زنعنقنالب ،عنلنى
و
قاا ومزا الد ن والسنكن ن بن سن ن ن اث قسنم
ل ب ث اإل ليتيكي بدس شيين ا النالما لندن لنه
أ دي نبناع تضندن اي تنقن ء بن لندنتنظنال ن
ًا تق زم ف سبل الن عنم والن نعن ون
الد ي ،
طنبنين لنلندنالاطن
ع الالما ل ق زم أفضل ة
الدداي ،د أك د ب لج الد ال ني تنبنذلن ن وما
الد والسك ن في اي ن ندن م بن لدن ن النعن ن
ةالل تتييذ الدنبن د اا النائن سنين ،
للدالاطتي
ب إلد ف للنى ن نالد ن فني الن ندن ي لنجن ئن ن
فياوو ال ون الدس ج ( الفي 91
فر سا ن شر  01ألف جن ى وشدرىدم لدتدعدزيدز
أمن الب ي
أعلتش وما ال اةلي اليانسي  ،األ  9نالفدبا،

نشا  94أل ،ت ع وكاطى ل ع ز أ فنانسن
ال جد ا اإل بي  ،سبندن أفن د ننبنأ
فى الا
ع ل لقت "العابي ".
وزأتى قاا ال اةلين النينانسنين فنى ظنل تنتن نى
ال جد ا اإل بي الدن نطنافن فنى النبنالد ةنالل
األز م اآلةنينا  ،ن ن اةنا ن لصن بن ن ن فنى
تيس ةالل جالم سنلنح بندن زنتن لنينالن ،سن ء
جالم فى نتنطنقن
أ س السبش ،بع أز م قليل
تيس نالتادام.
نيس ب لقاب
بع فر سا  ..قتلم وجرحم جراء هجيم بـ الطعن
في ون ا
أعلتش الشاط الكت ز  ،األ ن  9ننالفندنبنا ،عن
سقالط ع د ن الضن ن زن نااء نجنالم بسنال
أبيا في زنتن نينبنينك ،نتن ا ووفنقن لنالسن ئنل
اإلعالم الد خ لي  ،أ ا الشاط النكنتن زن  ،عنبنا
القع تالز ا ،أنه تم تالقي ،شن نبنه بنه ،وطن لنبنش
سك ن الد زت ب لبق ء في ال اةل ولغنالا األبنالاب
وأود ش الشاط الكت ز أن ال دنينلن األولنين
شيش ع وقال ق يالن و 1ا ى بن نجنالم فني
زت يبيك الكت ز زا ب لذ ا أن جنالم طنعن
وقع بكتيس نالتادام في ن زنتن ننينس النينانسنين ،
ن
الخديس الد دي ،قن نل ةناللنه  1أكنخن
نب  ،أ ا السلط ا اليانسي أن تنينذ نجنالم
نيس تالنسي الجتسي ز عى لبناا نينم النعنالزسن وي
وصل ةاا للى فانس عبا زا ي نبنين وسن
اإلزط لي وزأتي ال نجنالم فني ننينس الشن نا النذي
قطعش فيه أو الندن و النينانسني صن نالئنينل
ب تي ،علنى زن كن ب كنينشن نني األصنل ،بنعن ن
عاض األس ذ على تال يذه فني دن د اسنين ،
صال ا سي لإلسالم
مسددتددشددار الددنددمددسددا يددع د بددمددحدداربددة اا س د م
الس اسيا بع هجيم استه ف ون سة في ف نا
ق ل الدس ش التدس وي سنينبن سن نين ن نال تن ان
ب "اإلسالم السي سني"،
سلط ا بالده تع م
الدن نطنافنين عنلنى
وذلك بع اع اء جدالع
تيس ثالليكي في الع صدن النتندنسن وزن فنينينتن
ال ت غاّد عبا "تالز ا" "زجب أن تكنالن لن ع
ديع الدسي يي ل ك ني العب د ب از وأ ن فني
ب اإلسالم السين سني
التدس ! ستالاصل ب م
ول نب ي أي تس ح مائن ،نتن و ن ء ذلنك فني
عاض تعليقه على اع اء على تيس ثالليكنين
ب لع صد فييت وأف دا وس ئل لعالم ندس وز نقال
ع الدس ولي في الشاط  ،بأن الالي  19كن بن
دالا الكتيس اددز عنبن
أصالل تا ي
"هللا أ با" .وأسيا ال نجنالم عن للن ن ا أدناا
دز ب لكتيس ال ي تم لغالق يع نبن اا أ نتنين
في أعق ب ال جالم وبن نسنب كن نالد عنين ن ،فنهن
الد طافي  ،و م زن ن نينالن "هللا أ نبنا" ،نطندنالا
ننقن عن ةشننبننين فنني الننكننتننيننسن و ننذلننك نناسنني
يء
ايع ااف .اتدل القس وس ب لشاط  ،لك
تدكتالا النيناا قنبنل وصنالل الشناطن ةنالل
ال دث ،لم زدب أ  ،لك لم زك ن الندندنكن
ميناي الشنتنب .وتنقنالم الشناطن
اع ق ل أي
لي ب ليل لقط ا الدااقب .
البابا فر س سن لتساع دا الدعد راء لدكدم د د
الرالبة في الق اسة و س ر في يرب التطييبات
تال ق اس الب ب فانسيس ظ ا األ ن  9ننالفندنبنا
صال ال بشيا الدالئكي ع الدن نتنين والن نجن ج
الد نشن زن فني سن ن النقن زنس بنطناو وقنبنل
الدال  ،ألقى األب األق و لد ق ل فنين ن "فني
عي ديع الق زسي  ،ت عالن الكتيسن لنلن نأ نل فني
الا ء الكبيا الذي زقالم على قي الندنسنينح .لن
الق زسي والطالب وزي م أ ما الشن نالد النتن فنذزن
للا ء الدسي ي ،ألن م ع كاله علنى أ ندنل و نه
في ي ت م ،وسط أفاا وايم ،ققي ال طالزب ا
ال ي بشا ب زسال  ،وال ي زن نادد صن ا ن النينالم
في اللي ال ي  .لن ال طالزب ا اإلنجنينلنين ني فني
الالاقع ،الطازق للى الق اس  .سأتنالقن ،اآلن عنتن
تطالزبي  ،الم نني والنمن لن وتن بنع األب األقن و
"ال طالزب الم ني ال طالبى لِل َد ن وننين  ،فَنهِنن نم
ز َع ون .تب و ذه الكلد ا ت قضن  ،ألن النبنكن ء
لينس عنال ن فنا وسنعن د  .لن أسنبن ب النبنكن ء
والدع ن ي الدالا والداض والش ائ األةالقي
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والخطيئة واألخطاء :ببساسا سة الس سيسام السيس سيسة
الهشة والضعيفة والمطب عة بالصع بسا .يسيسام
تُجرح أييانًا ويُجرِّبها السجس س س و س ء الس.سفسا س
سن
ويا ع يعلن الط بى لسلسنيسن يسبسسس باسبس
س
ال قائع وعلى الرغ سن سنا ّسلسث يسفس س
الرب ويضع أنفاه ت ت ظلث ه ليا ا غير
بالين وال ي ا قل به ن األل لسنه يرج
بصبر عزاء هللا ويخ.برو نا السعسزاء س سن
ال يامأضاف ال بر األعظ قسائس  :ؤيسدّسو ياس ع
ال.ط ي الفالث :بى لِل ُ سَعاء َإِنَّهُ يَ ِرث َ
مة يا ع السن يس س
األَرض إ ال ساعة
ِّ
ض ُع الس سلسَ
عن نفاث :تََ.ل َمنوا ل إِن َوسي ٌع ُ  .ا ِ
ال سعاء النين يعر ّيف يايسطسرو عسلسى
سانًا لسخخسر ويصس س إلسيسث
ذواته وي.رّ
وي س.سر س نسث س أ سلس ب يسيساتسث وايس.سيساجساتسث
و لباتث ه ال ين و إخضاعث أو الس.س سلسيس سن
شأنث وال يريوو الهيمنسة والاسيسطسرم عسلسى ّس
ش ء وال أ يفرض ا أ سار و صال ه عسلسى
يااب اآلخسريسن سدالء األشسخساذ السنيسن ال
س عسيسنس هللا
ثميسنس
ت ور ذ نية العال
الن يمن ه أرض الميعاس ّمسيسرا أ الس سيسام
األبوية نا ال.ط ي أيضًا يبوأ نا علسى األرض
ويسسسسس.سسم س س الاسسمسساء أيسسهسسا ا خ س م واألخ س ا.
األعزاء أ نخ.ار الطهارم وال ساعة والريمة؛
سر السروح والضسيس ؛
وأ نال ذواتنا للرب
سبسيس السعسوالسة والاس م جسمسيسع سن
ونل.زم
األ ر تعن الاير بعسس ال.يار نابة لن نيسة سنا
العال وث ا ة اال  .ك والم.سعسة الس.س ال سعسنسى
لها وال سطسر سة تسجسا األشس َّو ضسعسفًسا لس سو سار
سنا السورب ا نسجسيسلس
ال ويا والطس بساويس
واي.فا الي م الن ن .ف بث بجميسع الس سوياسيسن
ينّرنا بالوع م الشخصية والعالمية إلى الس سوا سة
وي وم لنا نماذج أّيوم لهن المايرم ال .ي م بسهسا
ّ رس بطري ة ريوم ال ت.سرر يسسفس أ نسفسسسر
ال.ن ع الن ال ينض لسلسمس ا س والس سصس
الملم ة الم ج سم بين ال وياين وال وياا :.هس
ليا ا .شابهين و .طاب ين لس ٍّ نه شخصيس.سث
وقو ر ال وا ة يياتث بس ساس شسخسصسيس.سث؛
وّ رس نا بإ سانث أ يفع ذلس وأ ياسر س
ن الورب وخ .البابا رنايس ّسلسمس.سث بسالس س :
ؤ ن العائلة الهائلة ن ت ين المايح المخلصسيسن
لويها أم ري السعسنراء ونس سن نسسسر سهسا بسلس س
لطانة جميع ال وياين لسنها ً
أوال وقب ّ ش ء
األم ال .تعسلس ّس سرس سنسا أ يس سبس أبسنساء سا
وي.بعه ل.ااعونا لس نس سن سيسنسا السرغسبسة س
ال وا ة وناير سرب ال.ط يبا.
بااياادى خااى خااطاا :الاانااصاار
شعب هذه البالد قال كلمته
أعسسلسسن السسرئسسيسسس األ سسريسسسسسى
المن.خ ج بايو ى خسطساب
سى انس.سخسابسا.
النسصسر السفس
السرئسا سة األ سريسسسسيسة بسالس س :
ؤشع ن السبس س قسا ّسلسمس.سث وتسعسهسو السرئسيسس
األ ريسى المن.خ جس بسايسو أ سام أنصسار سى
ويلمين  .سيسلس يسر بسأ يسسس أ سريسسسيسا يس يسو
الجميع وياعى أل ي ظى بف ة الجسمسيسع وأضساف
أنث ي.فه خيبة أ النين ص ت ا ل.سرا س شسيسرا
إلى أ جزءا ن ال.ف يض النى أعطى لث س أ
ن.عاو ّجمه ريين وسيم قرا يين ن أج ر عة
أ ريسا وي أ ة ّ رونا أّو بايو أنث يباشسر
نن االثنين ب.شسي لجنة ن الخبراء لل.عسا س سع
يروس ّ يو  91ضيفا :ؤن ن طالب بالعم
الي .اء يروس ّ يو وبسنساء السعسوالسة والس سضساء
على العنصرية
الهنود يحتفلوى بانتخا" :ابنتهم" نائبة للرئيس
األمريكي

أ ل ن س األلعاب النارية وأقا ا صل ا .شسسر
الن.خاب ّا اال اريس نائبة للرئسيسس األ سريسسس
الجويسو ووصسفس ا انس.سخسابسهسا بسأنسث لس سظسة سخسر
لأل ريسيين سن أصس سنسو وسخسلست ساريسس
الم ل سم ألم نوية وأب ن جا سايسسسا ساجسر ّس
نهما إلى ال اليا .السمس.س سوم لسلسورا سة الس.ساريس
ان.خابا .بفان
عنو ا صار .أو ا رأم تف
أّبر نص أ ريس و س قسريسة أجسواس سا س
جن ب الهنو ال .تبعو ن ّ 0888يل .سر عسن
العاصمة األ ريسية واشنطن ر ع أ فسا صس را
لهاريس بينما تجمع الناس س سعسبسو سنسوو س
لشسر اآللهة على الف الن ي .سث سع السرئسيسس
المن.خ ج بايو وغمر ّهنة المعسبسو س قسريسة
ت ال نوراب رام المعسبس س السمس سلس بسالسلسبسن وأسوا
ص م ور مت نا م جواريا .بسايسة السمسعسبسو
ط عسا .تس سلسيسويسة وقسا ر
يي
وعزف
ّا اراج و و ير يس ة والية تا ي ناسو
جن ب الهنو شارك االي.فا  :ؤ ناك اآل
ن ال رية الص يرم تش أيسو
ا رأم جنور ا
ال اليا .الم .وم ن لس سظسة
أر ع المناص
سسخسسر وقسسا ر ّسسا سساراج و س
يسسس سة واليسة تسا سيس
و ير
ناسو جن ب الهنو شسارك س
االيسس.سسفسسا  :ؤ سسنسساك اآل ا سسرأم
ن ال رية الصس سيسرم
جنور ا
ال اليا .المس.س سوم
تش أيو أر ع المناص
ن ل ظة خر وّفيرا سا رو .ساريسس الس.س
ار .ال رية عنو ا ّانت الخا اة ذّرياتسهسا
وينة
عن ير ا ع جو ا أل ها على الشا ئ
السريس  .الاسنس يسة سن
تشينا الجن بيسة خس
ال اليا .الم .وم إلى الهنو وقسالست ساريسس س
خطاب عام  8890إ ي اراتها ع جو ا ترّت
أثرا عمي ا على شخصي.ها وظلست ساريسس عسلسى
اتصا وثي بأ رتها الهنو وقسا خسالسهسا إنسث
يع.زم يض ر را تنصيبها يناير الم ب
رئيس الوزراء األساتارالاى يز ايام الاماعاار اة
يهنئاى بايدى
نسا الاسيسو سسس  .س رياس رئسيسس الس راء
األ .رالى نيابة عن ال س ة اال .رالية ى بسيسا
لث صباح االيو الم ا  0ن مبر ّ سن الاسيسو
سى األنس.سخسابسا.
ج بايو على نسجسايسث بسالسفس
الريا ية اال ريسية والايوم ّسمساال ساريسس عسلسى
ان.خابسهسا نسايسبسة لسث وأّسو س رياس عسلسى ا
ال .الف اال .رالس اال سريسسس السنى بسنسى عسلسى
ا س ال ي الويم را سيسة السمسشس.سرّسة سفس سيساسم
االناا الماساوام
ال ان الوول واي.رام ي ق ٕ
ى المع .وا .الوينية وغير ا ويريا .ال.عسبسيسر
وتن ع الرأى يظ ثابً.ا وأضاف ريا ا
ال س ة األ .رالية  .اص العم سع السريسيسس
المن.خ بايو و ٕاسارتث لم اصسلسة سسسا س سة وبساء
ّ س رونسسا والسسرّ س س السسعسسالسسم س لسسو سسع االنسس.سسعسسا
االق.صاس العالم وّنل العسمس عسلسى تس س سيس
الا م واال  .رار ى نط ة الم يطسيسن السهسنسو
والهاس وقو ت وم رياس بسالشسسسر السريسيسس
نائ الرييس اي بنس وو يسر
سونالو ترا
تس س يسة
الخارجية اي ب بي على اا م.ه
الع قا .بين ا .راليا وال اليا .الم.س سوم وأّسو
على اصلة العسمس بشسسس وثسيس سع السريسيسس
ترا و ٕاسارتث س السفس.سرم االنس.س سالسيسة سن اال
وي.ى نهاية .رم رئا .ث و ى الاياق نفاث سنسأ
الايسو أنس.س تسى السبسانسيسزى عسيس يسزب السعسمسا
سى األنس.سخسابسا.
المعارض الايو بسايسو بسالسفس
الريا ية اال ريسية والايوم اريس على ان.خابسهسا
نايبة لث وأشار الى ا ت الف الس اليسا .السمس.س سوم
وأ .راليا أ األنجا ا .المش.رّة سنسن الس سرب
العالمية الفانية
يزير الخارجية الفرنسى نحاار :الاتاطار
بالدنا ..يالمسلموى جزء من تاريخنا
أّو جا إيف ل سريا و ير خارجية رناا أ
يارتث ال.ا عة عشرم ّس يسر سرناس لسلس سا سرم
تضمنت ال ويث ي العسمسلسيسا .ا ر سابسيسة س
رناا وال ملة المنا ضة لفسرناسا الس.س انسطسلس ست
س ر لسسس م ساّسرو وشسوس
بواية ن ا .
ل سريا على ؤاالي.رام العميس لسالس س م و س
الر الة ال .أيملها لسأل سرؤ شسوسًا عسلسى أ
المالمين جزء ن تاري و س يسة سرناسا وتسابسع:
رناا وأييس
ؤنسا ح ت ير الوين وال.طرف
نا الصوس ؤ
سور الالطا .المصرية

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

خاى

شيخ األزهر لاوزيار خاارجاياة خارنساا ا سااء
لنبينا مرخو ة يسنلجأ للمحاكم الديلية
قسا ضسسيسسلسسة ا سسام
األّبر الوّ .ر أيمو
شسسسيسسس
السسسطسسسيسسس
األ سسر الشسسريسسف
لس سسائسسث و يسسر
خس
الخارجية الفرنا جا إيف ل سريا إذا ّسنس.س
تع.برو أ ا اءم لنبينا مو -صلى هللا عسلسيسث
و سلس  -يسسريسة تسسعسبسسيسر سنس سسن نسسر ضسهسسا شسسسس ً
و ضم نًاوأضاف شي األ ر أ ا اءم لنبينسا
مو صلى هللا عسلسيسث و سلس سر س ضسة تسمسا ً سا
و ف ن..بع ن يُائ لنبينا األّرم س السمس ساّس
الوولية ي.ى ل قضينا عسمسرنسا ّسلسث نسفسعس ذلس
األ ر ط دّوا أ أوروبا وينة لنبيسنسا س سمسو
ولويننا لما أسخلث سنا السويسن سن نس ر لسلسبسشسريسة
جمعاء و نر ض وصف ا ر ساب بسا س س
س
ولسسيسسس لسسويسسنسسا وقسست وال ر سسا سسيسسة السسوخ س
صطل ا .ال شأ لنا بها وعلى السجسمسيسع وقسف
نا المصطلح رًا؛ ألنث يجرح شاعر المالمين
صطسلسح يسنسا س الس س سيس سة الس.س
العال و
يعلمها الجميع وّا جسا إيسف لس سريسا و يسر
خارجية رناا ار شيخة األ ر الي م األيسو
لل اء ضيلة ا ام األّبر الوّ .ر أيمو الطي
شي األ ر الشريف ى إ ار يارتث لمصر
ديار

البابا توا ريس يدشن ماذاباو يقياقاوناا
القديس األنبا موسى بطريق العلمين
شهو سير ال ويسس الس س األنسبسا س سى بسطسريس
العلمين االثنين توشين نابح وأي نساّ .سنسائاسث
بيو قوا ة البابا ت اضروس الفان بابا ا سنوريسة
وبطريرك السسسرا م
السسمسسرقاسسيسسة وعسسوس
سسسسسن أ سسسسساقسسسسسفسسسسسة
السنياةوت تسوشسيسن
ثسسسس ثسسسسة سسسسنابسسسسح
الرئيس على ا الايوم العنراء والسبس سر عسلسى
ا ال ويس ار رقس وال بل على ا ال ويايسن
األنبا بيش واألنبا ّاراس الاسائسح سيسمسا سشسن
بعض اآلباء األ اقفة المشسارّسيسن س الصسلس ا.
نابح أخسرى بسسسنسائسس السويسر شسمسلست صسلس ا.
ال.وشين أيضًا توشين يسا س أيس س نسا .السسسنسيساسة
(األيس نا.ا ) وأي نة السبسانسطس ّسراتس ر (ضسابسط
الس ) الم ج سم شرقية الهيس يا السطس سس
السنا ّا قسوا سة السبسابسا تس اضسروس قسو أ اح
الا.ار عن الل ية ال.نّارية ال .تسدر لس.سوشسيسن
ّنائس الوير لوى وص لث السنياسة قسبس أ تسبسوأ
صل ا .ال.وشين
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اما للبيع
ريت ال س ة األ .رالية وينة ّا لة ت ع علسى
الااي ال رب للبيع بعو ا ظلت هج رم وخاليسة
ن الاسا نن ن  7ع سوّانت الموينة النائسيسة
رّزاً لصناعة
السسسلسسسدلسسسد سسس
ثمانينيا .ال ر
الـ  91وعملست
بسسهسسا أّسسفسسر سسن
 77فيسنسة سن
فن صيو اللدلد وأقام بها أّسفسر  9888شسخس
ي.ى عام  9017ولسن اآل يعيش بهسا شسخسصسا
ط ما ؤريس أو س.سرلس نسوؤ السن يسعسمس س
صناعة ال ل ى و وج.ث إير ين ال .توير هسى
ال .ضا ة الاياح العسابسريسن وبس ساس صس سيسفسة
Metroالبريطانية إ الموينسة سمسلس ّسة يسالسيسا ً
ل س ة والية أ .راليا الس سربسيسة لسسسنسهسا قسرر.
ريها للبيع للما.فمرين الراغبين اال .سفساسم
ن ااي.ها السبسالس سة  8828سسس.سار و سبسانسيسهسا
المورجة قائمة ال.را المس سلس يشسار إلسى أ
ال س ة ل تسشف عسن السمسبسلسي السن تسأ س س
ت ي ث ن عملية البيع لسسسنسهسا ّشسفست عسن أنسهسا
تن.ظر تل عطاءا .ترّز على شاريع الايايسة
ذا .ال.أثير المنخفض على البيسئسة وخسطسط بسنساء
أ اّن ال.خيي الطبيع أو الم ا والمعارض
قيباما يعود من جديد ..مناصاب جادياد لالارئاياس

السابق خي إدار بايدى
أل ى السرئسيسس األ سريسسس السمسنس.سخس جس بسايسو
ب.لمي ا .ل.عيين الرئيس األ ريس األ ب بساراك
أوبا ا فيرًا لل اليا.
س
الم .وم لنو
خسسسطسسس م قسسسو تسسسسسسس
رجة لل اية بالنابة
لرئيس ال سسس سة س
المملسة الم .وم ب ريسس جس ناس وتس ا عس
جس بسايسو س االنس.سخسابسا .السرئسا سيسة
عن
األ ريسسسيسة اساء الاسبست السمساضس و سيس.س لسى
يناير الم ب بسعسو يسفس
نص سونالو ترا
ل.نصيبث أ ا السمسرشسح السويسمس سرا س سهس نسائس
الرئيس األ ب لباراك أوبا ا وقو يس الرئسيسس
المن.خ بايو على وش تعييسن رئسيساسث الاسابس
المملسة السمس.س سوم
نص سبل ا بار
ا قو ياب شاّ لرئيس ال راء بس ريسس
و
ج نا وبايو اآل نش بصوس تجميع ريس سث
االن .ال ببطء وال.خطيط ل س س.سث السمساس.س سبسلسيسة
والمناص الوبل ا ية السرئسيساسيسة وأيسو األسوار
المملسة
ال .يج ش لها الافير األ ريس
الم .وم و تعيين ه ييث ي م البلوا بسإبسرام
صف ة تجارية بعو خروج بريسطسانسيسا سن االتس ساس
األوروب
ن أ السرئسيسس
ويخشى المادول البريطاني
الويم قرا قسو يس سضس عسلسى الس.س سوم السن تس
الم اسثا - .ييسث ّسا بسايسو
إيرا بالفع
ن .وًا صري ًا لخطط المملسسة السمس.س سوم لس.سجساو
أجزاء ن اتفاقية انا اب االتس ساس األوروبس إذا
ل ي .ال .ص إلى اتفاق ع الس.لة االوروبية وقسو
ي اجث ج نا السمسزيسو سن السمسشساّس إذا قسرر
الرئيس المن.سخس تسعسيسيسن أوبسا سا سفسيسرًا جسويسوًا
للمملسة الم .وم وتخطط وايس.سهس يسالسيًسا لسوعس م
يارم سولسة السعسام السمس سبس والس.س قسو
بايو
ت.زا ن إ ا ع قمة جم عة الابع أو قمة المنسا
وّ ما ن الم رر ع و ما المملسة السمس.س سوم
وقا صور لص يسفسة صسنسوا تسايسمسز :ؤّسانست
ناك ناقشا .غير ر مية وي.سهن نس اب يسزب
الم ا ظين ياليًا بسمسن سيسر سلسث بسايسو ّاسفسيسر
ووايو ن الواخ لث ص  .بالايا األ ريسسس
ي .رح إ سانية اخ.يار أوبسا سا وقسالس ا لسلسصس سيسفسة
البريطانية :ل و معنا أ ناك اي.ما أ يسر س
أوبا ا على بي الشسرؤ
ملك هولندا يمنو األنباا قرسااناي يساا لماا بالاقاب
خارس
لنوا نيا ة األنبا
نح المل يلي أليسانور ل
أر ان أ ف لنوا ال ام المسلسسسى ؤأورانسيسا-
نا ؤ بل ال ائ سجساء
االيسس.سسفسسا
ذل س خ س
بالعيو الخا س والف ثين
لسسبسسوء خسسو سسة السسسسسنسسيسساسسة
ال بطية به لنسوا والسعسيسو
الاسسسابسسسع لسسس.سسسأ سسسيسسسس
إيسسبسسارشسسيسسة سس لسسنسسوا
والسسسن أقسسسيسسس بسسسمسسس سسسر
المطرانسيسة س سويسنسة
أ اسسسسس.سسسسسرسام و سسسسسط
ا جراءا .االي.را يسة باسبس انس.سشسار سيسروس
ّ رونا الما.جو وأثسنساء االيس.سفسا اتصس نسائس
عموم أ ا.رسام عن ري الفيسويس ّس نسفسرانسس
وقرأ قرار المل يلي ألسيسسساسنسور سلس س لسنسوا
الخاذ بمنح نيا ة األنبا أر انى ال سام السمسلسسس
ؤأورانيا -نا ؤ بل الس سائسو ثس شسرح الس سرار
ضسا
الملسى لمنح نيا .ث نا ال ام المميز ا.عسر ً
الايرم الناتية لث نن وص لث لنوا عسام 9107
وبوء خو .ث رعاية المج.مع ال بط بسهس لسنسوا
وي.ى يا .ث أ فًا عام  8892وسور السفسارق
ت ي السنياة ال بطية به لنوا سن سجسمس عسة
ص يرم تا.أجر سانًا للسعسبساسم إلسى سد ساسة لسهسا
م.لساتها وأبني.ها الخاصة وخو .سهسا وأنشسطس.سهسا
وقو ظ يخوم و السا ن ال ييو به لسنسوا يس.سى
أصبح يعاونث ّ 91ا سنًسا س أنس ساء ا يسبسارشسيسة
وتنفي ًنا ل رار المل يلي أليسانور سلس س لسنسوا
قام الوّ .ر جاك ا يسلسيست أ س.ساذ السمسصسريسا.
وال بطيسا .بس.س سلسيسو نسيسا سة األنسبسا أر سانسى و سام
77
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الـمنـارة

"أورانيا -ناسو" بلقب الفافار حضف اححفافافا
نيافة المط ان بوليكاربو أوجين إيدين ،رئفيف
إيبارشية هولندا للس يان األرثوذكف  ،واألسفقف
يان هفيفنفدركف أسفقف الفكفنفيفسفة الفكفاثفولفيفكفيفة
ال ومانية في هارلم -أمسفاف ما  ،واألج جفيف ارم
ماتيسن رئي مي ال هبان الفبفنفدكفخ بفد،فمفنفوم،
والساي المص ى بهولندا حاتم عبدالقامر ،ونائفب
الساي المص ى إيهاج سليمان والفقفنفصفع الف فا
بالساارة المص ية بالهاى حاز ممدوح.
األردن يدين إعادة نشر الرسوم المسيئة للنليل ل
محمد و"أي محاولة لربط اإلسالم" باإلرهاب
مانخ وزارة الخارجية األرمنية في بفيفان السفبفخ
"اسام ار" نش ال سو الكاريكاتورية الفمفسفيف فة
للنبي محمد "تحخ ذري ة ح ية الا بفيف " ،مفنفدمة
في الوقخ ناسه بـف "أ مفحفاولفة لف بفم ا سفال
با رهاج ونقع البيان عن الناطق ال سفمفي بفاسفم
الوزارة ضي هللا علي الاايز قوله إن "الفمفمفلفكفة
تدين احسام ار في نش مثع هذه ال سو و(ت بف
عن) اسايائها البالغ من هذه الممارسات الاي تمثع
إيذاء لمشاع ما يقارج من مليار مسلم وتشفكفع
اساهدافا واضحا لل موز والم اقدات والمفقفدسفات
الدينية و،ف قفا ففاضفحفا لفمفبفام احفاف ا ا ،ف
وم اقداته تظاه مسلمون ت بي اً عن غضبهم إث
نش مجلة شارلي إيبدو الا نسية السا ،ة رسومفا
كاريكاتورية للنبي محمد قبع سنوات ،ثفم أعفامت
نش ها في األ ّو مفن أيفلفو تسفبفافمفبف مف بفدايفة
جلسات محاكمة ش كاء ماا ضين لمناذ الهجو
الذ اساهدف ففي كفانفون الفثفانفيتيفنفايف 5102
مكاتب الصحياة وأسا عفن مفقفافع  05شفخفصفا
بينهم رسامون ورأى الفافايفز إن "هفذه ا سفاءات
تففيففذ ثففقففافففة الففاففطف ف والف ففنف الففاففي تففديففنففهففا
المملكة" ،مشدما على "ض ورة رفض المفجفافمف
الدولي ا ساءة للمقدسات وال موز الدينية كما أكد
"إمانة األرمن أ محاوحت تفمفيفيفزيفة تضفلفيفلفيفة
تس ى ل بم ا سال با رهاج ،تفزيفيفافا لفجفوهف
الدين ا سفالمفي الفحفنفيف وقفا إن "مفا يف يفده
المجام الدولي الفيفو ففي ،ضفم عفديفد أ،فطفار
تحدق با نسانية جم اء هو مفزيفد مفن الفاف فاضفد
والاكات والاالقي ،ح تيذية ألسباج ف قة مذهبية
أو مينية أو إثنية وكانخ وزارة الخارجية األرمنية
مانففخ فففي  01مففن الشففهف الففحففالففي "الففجف يففمففة
ا رهابية" ق ج باري الاي أساف ت عفن مفقفافع
مدر ف نسي بقط رأسه ،ومعخ إلى "احفاف ا
الم اقدات الدينية" و"نبذ ،طابات الك اهية .وقُاِع
أسااذ الااريخ الفاف نسفي عفقفب عف ضفه رسفومفا ً
كاريكاتورية للنبي مح ّمد على تالمذته ،فيما قضى
الففمف ففاففد عففلففى يففد الشف طففةوو ف الف ئففي ف
الا نسي إيمانويع ماك ون احعاداء بدنه "هجو
إرهابي إسالمي" .وجاء هذا احعاداء بف فد ثفالثفة
أسابي من هجو بآلة حا ّمة ناّذه شفاج بفاكسفافانفي
يبلغ  52عا ًما أما المق ّ القديم لـ"شارلي ايفبفدو"،
أسا عن إ ابة شخصين بفجف وح بفالفيفة وقفا
مناّذ احعاداء للمحقّقيفن إنّفه قفا بفذلفا ر ّماً عفلفى
إعامة نش "شارلي إيبدو" ال سو الكاريكاتورية.
وزير اليقل يعنن دراسة إنشاء خلط سل لة دلديلد
يربط بين مصر والسودان
عقد الا يق مهند كامع الفوزيف وزيف الفنفقفع،
اجاماعا ً عب تقنية الايديو كونا انف  ،مف هفاشفم
ابن عوف وزي النقع والبنية الافحفافيفة السفومانفى
وبحضور السايف السفومانفى بفالفقفاهف ة ور سفاء
هي ات سكا حديد مص والموانئ الب ية والجاففة
والنقع النه ى ،ورئي جهاز تنظيم النقع الفبف ى
الدا،لى والدولى ،وذلا لفبفحفد تفدعفيفم الفاف فاون
بفدأ
المشا ك فى مجفاحت الفنفقفع الفمفخفافلفافة.
احجاماع ،بمناقشة بنوم وثيقة الا فاون الفمفشفاف ك
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فى مجا ال بم السككى ،والاى تهدف إلى توفي
الامويع الالز  ،لبدء مراسة الجدوى احقفافصفاميفة
واحجاماعية والبي ية لمش وع ال بم السككى بيفن
مص والسومان ،والذى يماد فى م حلافه األولفى
من مدينة أسوان وحاى جنوج وامى حلافا ،حفيفد
سيكون هذا الامويع من ،ال الانسيفق والفاف فاون
بين كع من مص والسومان والصندوق الفكفويفافى
للانمية احقاصامية ،وقا الفاف يفق مفهفنفد كفامفع
الوزي ،ال احجاماع باوقي الوثيقة ،وتسلفيفمفهفا
إلى الساي السومانى بالقاه ة ،لاوقي ها من جانفب
وزي النقع والبنية الاحاية السومانى .كما تباحد
الجانبان حو عدم من مش وعات الفطف ق ،مفثفع
مراسة تنايذ الطف يفق الفبف ى بفيفن مصف وتشفام
م وراً بالسومان ،ليكون بوابة للاجارة بين البلدين
وبين تشام ومو غ ج إف يفقفيفا ،وكفذلفا طف يفق
القاه ة ت السومان ت كيب تاون المار ب دم  9مو
اف يقية .وأكد الوزي أن مص تقو حاليا بانافيفذ
جففزء الففمففحففور ما،ففع األراضففى الففمففص ف يففة
( القاه ةتأرقين) ،حيد يم الط يق بمفحفاففظفات
الايو وبنى سوي والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنفا
واألقص وأسوان ،ثم يمافد الفطف يفق مفن أسفوان
وحاى الحدوم المص ية م ورا بماارق تفوشفكفى،
 55ومفنفهفا إلفى
وحاى أرقين عفنفد ،فم عف
السومان ،مشي ا إلى أن هذا المش وع لفه أهفمفيفة
كبي ة فى تحفقفيفق الف بفم الفبف ى وزيفامة حف كفة
الفاففجففارة مف الففدو األفف يففقففيففة ،وكففذلففا ،ففدمففة
المواطن المص ى واألف يقى ،وفاح آففاقفا ً جفديفدة
لا ص ال مع ،وتحقيق الانفمفيفة الشفامفلفة .كفمفا
طلب الفجفانفب السفومانفى الفاف فاون مف الفجفانفب
المص ى فى مجا النقع الفبفحف ى وففى تفدريفب
الكوامر البح ية فى األكاميميفة الف ف بفيفة لفلف فلفو
والاكنولوجيا والنقع الفبفحف ى ،حفيفد أكفد وزيف
النقع على أن مص ساوف كافة إمكاناتها لادريب
الكوامر الانية السومانفيفة ،سفواء ففى األكفاميفمفيفة
ال بية أو فى الموانئ المص ية والهي ة المص ية
لسالمة المالحة البح ية
ل لر

"الصحة العالمية" :اللعلاللي سليلصلل إلل
كورونا بحنول 1211
قا الدكاور جما عصفمفخ ،مسفافشفار مفنفظفمفة
الصحة ال المية ،إن ا ابات بايف و كفورونفا
،ال الموجة الثانية ساكون م تا ة ولكن لفيفسفخ
بنا حدة شه يوليو ويونيو ،حفاا الى أن م فظفم
الحاحت ساكون بين الماوسطة والخايفافةوأضفاف
عصمخ ،لـف"الفوطفن" أن مصف لفن تصفع إلفى
ا إ ابات وال الم كله هكفذا إح بفحفلفو عفا
 ،5155ومنظمة الصحة ال الميفة تفوقف فخ ذلفا،
فم توفي لقاح لاي و كورونا سفيفكفون أمفامفنفا
ب ض الاحديات وهى مدى ف الية اللقاح والفكفمفيفة
المااحة والس الذ سفيفطف ح بفه ففي األسفواق
وتاب أن سبب انخاا الفوففيفات عفلفى مسفافوى
ال الم هو اكاساج الا ق الطبية مهارة في الا امع
مف الفافيف و  ،وهفنفاك نسفبفة مفن الفوعفي لفد
المواطنين وكبار السن ،مشفيف ا إلفى أن الفمفوجفة
الثانية من الفافيف و تسفافهفدف الشفبفاج بفنفسفبفة
كبي ة ،موجها عدم من النصائح أهمها احسامف ار
فففى اتففبففاع ا ج ف اءات اححففا ف ازيففة وارتففداء
الكمامفات والفحفافاى عفلفى الفافبفاعفداحجفافمفاعفى،
والاهوية الجيدة الاا ة المقبلة بالازامن مف م،فو
فصع الشااء ،وغسع اليدين باسام ار لمدة ح تقفع
عن  51ثانيفة ،واحلفافزا بفدماج السف فا  ،وأ،فذ
مصع ا نالونزا الموسمية ألنه مهم هذا ال فا ففى
ىع ى وف انافشفار ففيف و كفورونفا وأعفلفنفخ
وزارة الصحة والسكان،عن  ،وج  99مفاف فاففيًفا
من في و كورونا من المساشايفات ،وذلفا بف فد
تلقيهم ال عاية الطبية الالزمة وتما شاائفهفم وففقًفا
رشامات منظمة الصحة ال المية ،لي تا إجمالي
الما افيين من الاي و إلى  99425حاحت حاى
نهاية اكفافوبف وأوضفح الفدكفافور ،فالفد مفجفاهفد

مساشار وزي ة الصحة والسكان لشف فون ا عفال
والماحدث ال سمي للوزارة ،أنه تم تسجفيفع 011
حالة جديفدة ثفبفافخ إيفجفابفيفة تفحفالفيفلفهفا مف فمفلفيًفا
لففلففاففي ف و  ،وذلففا ضففمففن إج ف اءات الففا ف ففد
والاقصي والاحفو فات الفالزمفة الفافي تُفجف يفهفا
الوزارة وفقًا رشامات منظمة الصحة ال الفمفيفة،
حفاًا إلى وفاة  8حاحت جديدة وقا "مجاهد" إنفه
طبقًا لاو يات منظمة الصحة ال المفيفة الصفامرة
فففي  51مففايففو  ،5151ف ف ن زوا األع ف ا
الم ضية لمدة  01أيا من ا ابة يف فد مفًشف ًا
لا اففي الفمف يفض مفن ففيف و كفورونفة وذكف
"مجاهد" أن إجمالي ال دم الذ تفم تسفجفيفلفه ففي
مص باي و كورونا المسفافجفد هفو 011222
حاحت من ضمنهم  99425حالة تم شفافا هفا ،و
 6566حالة وفاة.
م اجأة بـ الهرم األك ر ..علنلملاء ر لار يل لشل لون
أمرا ف بيائه يس ب ديرتهي
أذهع ه الجيزة األكب الباحثين مفن مقفة بفنفائفه
المذهع ،على ال غم مفن تشفيفيفده مفنفذ أكفثف مفن
 4211عا  ،لكن ب د كع هفذه الفقف ون والف فقفوم
وجد علماء ا ثار أن هناك عيبًا في هيكله.
وقبع ق ون عديدة وعند احناهاء مفن الف فمفع تفم
تيلي اله بالحج الجي األبيض ،وفيما بف فد
تم تج يده في السنوات الاي تلخ ذلا.
وقا باحثون من مًسسة "جلين ماش" لفببفحفاث
ومق ها الوحيات الماحدة وش كاء أبفحفاث مصف
القديمفة) ، )AERAبفدراسفة الشفكفع الفذ كفان
سيبدو عليه الهيكع األ لي ،وحدموا "عيفبًفا" ففي
ال مع وقا رئي المًسسة "جلين ماش"" :تمفخ
إزالة م ظم أحجار اليالف منذ ق ون لموام البناء
 ،تاركة اله كما ن اه اليو بدون م فظفم غفالففه
األ لي وحدم الا يق  84نقطة على اله حفيفد
مففن الففمففحففاففمففع أن تففكففون األحففجففار الففخففارجففيففة
موضوعة من ،ال البحفد عفن عفالمفات عفلفى
الهيكع المابقي ،وتم رسم هذه النقاط عفلفى شفبفكفة
بحيد يمكفن لفلفبفاحفثفيفن اسفافخفدا تفقفنفيفة تسفمفى
احنفحففدار الفخففطففي لففحففسففاج أطففوا كفع جففانففب
ووجدوا أن ثالثة جوانب من اله يا اوح طولها
بين  591.592ما ًا و  591.919مفاف ًا  ،لفكفن
الجانب الي بي كان يا اوح بين  591.918ماف ًا
و  591.496مففا ف ًا -
مما ي ني أنه كان بف فيفدًا
بنحو  04.0سفم ..وأمى
ذلا بالا يق إلفى وضف
نفففظففف يفففة مفففافففامهفففا أن
"القاعدة ليسخ م ب ة تما ًما"  ،لكن عفلفى الف غفم
من ذلا ،ما زالوا في حي ة بشفدن الفكفيفافيفة الفافي
اقا ج بها ال ما القدامفى مفن الفكفمفا وأضفاف
"ماش"":تُظه البفيفانفات أن الفمفصف يفيفن كفانفوا
يمالكون مهارات رائ ة للياية في وقاهم ،ح يس نا
إح الاكهن حو كياية قيا المص يين بوض هفذه
الخطوط بهذه الدقة باساخدا األموات الاي كفانفخ
بحوزتهم فقم وفصَّع الا يق في تق ي ه ،أنه لبنفاء
النصب الاذكارية من المحافمفع أن يضف الفبفنفاة
تصميم اله على شبكة ،ويطبقونه على األر
أثناء البناء ،ولكنهم أق وا بالحاجة إلفى مفزيفد مفن
البحد لم فة بالضبم كي ت مع هذه النفظف يفة
في الممارسة..
لنليلب خشل ل

تصوير رجل وهو يحاول إزاللة
ك ير من أمام كييسة بشرق ليدن
تحدثخ كنيسة في ش ق لندن عن محناهفا بف فد أن
تم القبض على مخ ج ىه علفى شف يفم ففيفديفو
وهو يحاو إزالة ليبها وقف الفحفامث الفمف وع
في كنيسة تشامويع هيد الم مدانية ب د ىه يفو
األحد في وضح النهار ذك ت حياة ميلفي مفيفع
أنه تم القبض على المشابه به في مفكفان الفحفامث
لالشاباه في حدوث أض ار جفنفائفيفة وقفا الفقف
جفففففففيفففففففمففففففف
توما ، ،فام
تشامويع هيد،
إن المشابفه بفه
لم يكن م وفًا

للكنيسة وقا في بيان إن "كنيسة تشفامويفع هفيفد
الم مدانية ت مع م المجام المحلي وتخدمه مفنفذ
أكفثف مفن  011عفا نفحفن نسفافمف إلفى أولف ففا
الموجومين في منطقانا ونهافم بفهفم بشفدة .نشف ف
الفمفبفنفى
باألسى ب د أحداث األم حيد ت ف
للاخ يب الشخص الذ تمخ ر ياه لم يكن جفز ًءا
من كنيسانا ،ولم نكن قد رأيناه قفبفع أمف  .نشفكف
هللا أنه لم يصب أحد بدذى وح ن يد أن يفًثف هفذا
على ،دمانا نوا ع الصالة من أجع الجمفيف ففي
تشامويع هيد وسنبفذ قصفارى جفهفدنفا لفخفدمفة
المجام ا ن وفي المساقبع.".
بحضور ال ابا تواضلرو ...أسلقل ليلة الل لدملا
تحت ل باليوم العالم لنعصا ال يضاء
نظمخ أسقافيفة الفخفدمفات الف فامفة وا جفافمفاعفيفة
والمسكفونفيفة احفافافاحً بفالفيفو الف فالفمفي لفلف فصفا
البيضاء ،وذلا بحضور قداسة البابا تفواضف و
الففثففانففي بففابففا ا سففكففنففدريففة وبففطف يف ك الففكف ازة
الم قسية ،والسيدة نبيلة مك عبيد وزي ة الهج ة
والقوى ال املة .كما شارك با حافافا لفافيف مفن
ا بففاء األسففاقففاففة والففكففهففنففة والففخففدا وأعضففاء

الجم يات المشاركة بب امج مف كفز “ قفم وامف ”
لامفكفيفن وممفج احشفخفاص ذو ا عفاقفةوبفدأت
ف اليات الحاع بالكلمة ا ففافافاحفيفة لفنفيفاففة األنفبفا
يوليو أسق الخدمات ال امة حيد تحدث نيافاه
عففن تففاريففخ األسففقففاففيففة الففاففى تففم تففدسففيففسففهففا فففي
عا  0965حيد قا قداسة البابا كي ل السفام
بكاابة تقليد عن األسقاية بخم يده كما كافب ر يفة
وأهففداف تففدسففي ف األسففقففاففيففة وهففى “ الففاففنففمففيففة
ا جاماعية” بحيد تكون ذراع الكنيسة الفقفبفطفيفة
بمجا الانمية ا جاماعية ،وقد ،د ففيفهفا الف فديفد
من األساقاة كفان آ،ف هفم األنفبفا يفًانف أسفقف
أسيوط وذك نيافاه أن األسقاية تخد المفصف يفيفن
مون الاا قة بين الدين والجن حيد تقو بال ديفد
من الخدمات منها ” :الم ضي ،األرامفع ،الفمف أة
والطاع ،الما ضين لل ن  ،الاالحين ،المدمنين،
المساجين ،ذو ا حايفاجفات الفخفا فة ،تشفيفيفع
الشباج ،الاايات الاي لي لهم عائع ،المجافمف فات
الاي تحااج للدعم الناسي وفى ،فافا كفلفمفافه قفد
الشك لقداسة البفابفا تفواضف و عفلفى حضفوره
للحفافع كفمفا قفد الشفكف لفكفع الفخفدا وأعضفاء
الجمف فيفات الفمفشفاركفةكفمفا تفخفلفع الفحفافع ففقف ة
إسا ا لب امج و،دمات األسفقفافيفة حفيفد قفا
الفمفديف الفافنفافيفذ
الدكاور هاني سفمفيف ريفا
لبسقاية بالا حيب بالقداسة البفابفا والضفيفوف ثفم
أوضح أن األسقاية تفهفافم بفالف فديفد مفن الفبف امفج
الانوية الاي تفخفد الفمفجفافمف بشفكفع عفا مفثفا :
“ ب امج الصحة وتحسين المسكن والانمية ال يايفة
واحقاصامية ومحو األمية وإنفهفاء ىفاهف ة ،فافان
ا ناث كما أوضح أنه منذ بداية الخدمفة أهفافمفخ
األسقاية ب مع ب نامج لذو القدرات الخا ة كما
ركزت على ا عاقة الذهنية.كما تم إنشفاء الف فديفد
من الم اكز با يبفارشفيفات واكفمفع “هفانفي” :إن
ب نامج “قم وام ” يهدف إلى جف فع األشفخفاص
ذو ا حاياجات قفامرون عفلفى ا عفافمفام عفلفى
أناسهم .كما نوه أيضا ً إلى مور تفاسفونفي راعفوث
الاي أسسخ ،دمة حبة  ،م باألسقاية ..وأوضح
أن أبناء الكنيسة فى الفمفهفجف يفدعفمفون أسفقفافيفة
الخدمات أيضا ً وهذا يد على الفاف ابفم والفوحفدة
بين الكنيسة األ بمص وأبنائها بالخارج ،كمفا أن
األسقاية تالقي الدعم أيضا ً من ب ض الفمفًسفسفات
واألشخاص بمص  ،و،ارج مص وأشار إلى أن
األسقاية تضم ، 421امما ً كمفا أنفهفا تفخفد 811
أل مواطن مص سنوياً .وفي ،اا كلماه وجه
الشففكف لففقففداسففة الففبففابففا ونففيففافففة األنففبففا يففولففيففو
والحضور.

ال ابا تواضرو .يسني درع اللتل لريلي للنلسل ليلرة
ن ينة م رم
سلم البابا تفواضف و الفثفانفى بفابفا ا سفكفنفدريفة
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وبطريرك الكرازة المرقسية ،السفيرة نبيلة مكككر
وزيككرة ال ك ولككة لككل ك ككمككرة و ك ك الككم ك ككريككي ك
بالخارج ،درع التكريم أثناء حف ًل الي والذى أقيم
بمناسبة الي العالمي للع ا البيضاء فكي مسكر
األنبا رويك بكالكككائك رالكيكة الكمكرقسكيكة الكككبكرى
بككالككعككبككاسككيككة ،بككرسككايككة وحض ك ر ق ك اسككة الككبككابككا
ئ اضروس واستذرت السفيرة س إكمكا الكلكفكل
لمتابعتك كا لكةكرفكة وزارة الك كمكرة والكتك ئكتكابك
انتخابات ممل الن اب في ي م ا الكاكانك وقكالك
للبابا :بركة كبيرة ليا المكاكارككة فكي اكذا الكلكفكل
وأئاب غرفة وزارة ال مرة الت ئتاب فكي يك مك كا
الاان انتخابات ممل الكنك اب ولك نكنكسك دور
الكنيسة الم رية في ئ سية الم اطكنكيك فكي اكذا
الاأ وصل م أجل ياسي نا ياارك في اللكفكل
لفيف م أساقفة الممم المق س بالكنيسة القبطكيكة
األرث ك سكسككيككة ،وس ك د م ك ال ك زراء والسككفككراء
األجانب في م ر وم المقكرر أ يكقك قك اسكة
البابا ئ اضروس الااني خال اللفل بتككريكم سك د
م الاخ يات الناجلة في كافكة الكمكمكانت مك
ضعاف وفاق ي الب ر ،ئاميعًا ل م واحتفكا ًء بكمكا
ق م ه م إنمازات لخ مة ممتمع م
البابا تواضروس :عهد الرئيس السيسي يهيهيد
تأسيسا حقيقيا لدولة المواطنة
استكقكبكل قك اسكة الكبكابكا ئك اضكروس الكاكانكي بكابكا
اإلسكن رية بطريرك الكرازة المرقسية ،وف ًا مك
ئككنككسككيككقككيككة ككبككاب
األحكككككككككككككككككككككككككككك اب
والسيكاسكيكيك  ،الكيك
المقر الباب ي باألنكبكا
روي بالعباسية.
وأك ك ق ك اسككة الككبككابككا
ئ اضروس الااني خال اللقكاء  -أ الك طك اك
أغكلك قكيككمكة فكي حككيكاة اإلنسكا  ،ماككيك ا بكفككككرة
التنسيقية التي ئضم مختلف الت ج كات السكيكاسكيكة
وئككمككمك أسضككاحاككا سككلك حككب وخك مككة الك ولككة
الم رية وأضاف البابكا ئك اضكروس الكاكانكي أ
حا ال ط ن يمك أ يستقيم إن بكمكاكارككة ككل
أبناله في البناء ،وأ سك ك الكرلكيك سكبك الكفكتكا
السيسي يا ئكمكككيكنًكا وئكأسكيكسًكا حكقكيكقكيًكا لك ولكة
الم اطنة و د ق اسة البابا ئ اضروس الااني بابا
اإلسكن رية بطريرك الكرازة المرقسيكة سكلك أ
المااركة في انستلقاقات ال ست رية واجب سل
الممي م جكانكبكه ،أ كاد الكمك كنك س ككريكم سكبك
العاطي وال كت رة يماء سب اإللكه ،الكمكتكلك ثكا
باسم التنسيقية ،بم اقف ق اسة البكابكا ئك اضكروس
الااني ال طنية في م اجك كة مكلكاونت بك رو
الفت الطالفية في الممتم الم كري وفكي نك كايكة
اللقاء ،ق سلما إسماسيل ،أمي السر الكمكسكاسك
للمنة حق ق اإلنسا بتنكسكيكقكيكة كبكاب األحك اب
والسياسيي  ،درع التنسيقكيكة لكقك اسكة الكبكابكا ،وئكم

التقاط بعض ال ك ر الكتكذككاريكة فكي أجك اء مك
الملبة والب مة...
تفاصيل الكهف األثرى الجديد بسقارة
ئفقك رلكيك الك زراء ووزيكر السكيكاحكة وانثكار
إح ى آبار ال ف الاالث الم ي ة التكي ئكم الكعكاك ر
سلي ا وب اخل ا س د ضخم م الت ابي الكخكاكبكيكة
المل نة والمةلقة وس د م اللقي انثرية المكذاكبكة.
وسك ف يككتككم اإلسككال سك اككذا الكككككاككف خككال
انسابي القليلة القادمة في مؤئمر صلفي بمنطكقكة
آثار سقارة ،وسلك بع اننت اء م أسما الت ثكيك
والت ير انثري.
و حرص ال كت ر م طف م ب ل سل ئ يكر
مقط في ي أثناء وج ده داخل الب كر ،يك جكه فكيكه
الاكر لكلك زارة وفكخكره بكالكلكضكارة الكمك كريكة

الفري ة والتي ي تم ب ا باكل خ ي.
ج ير بالذكر ،ا البعاة انثرية الم رية كان ق
أسلن خال السن ات الكمكاضكيكة سكلك سك د مك
انكتاافات انثرية الم مة بك كذه الكمكنكطكقكة ،ككا
آخراا الكاف س  95ئاب ئا آدميا مل نا بك اخكلك كا
م مياوات في حالة جي ة م اللفظ لككبكار رجكا
ال ولة ،والكك كنكة مك انسكرة ال ك  62والكذي ئكم
ك كر
اإلسال سنه في مؤئمر صلفي سالمي فك
أكت بر.

صندوق النقد الدول  :مصر ستحقق نموا إيجابيًا
ف منطقة الهرق األوسط وشمال إفريقيا
أسل صن وق النق ال ولي أ م كر اكي الك ولكة
ال حي ة التي ستلق نم ا اقت كاديكا إيكمكابكيكا فكي
منطقة الارق األوسط و ما إفريقيا خال الكعكا
المالي اللالي ،بفضل اإلصالحات األخكيكرة وفكي
ئقرير آفاق اقت اد منطقة الارق األوسط و ما
إفريقيا وآسيا ال سطكي ،ال كادر الكيك اإلثكنكيك ،
أ ككاد ال ككنك وق بككبجككراءات بككرنككامك اإلصككال
انقتك كادي الكمك كري الكذي نكفكذ سكا ،6102
مايرًا إل أ اإلصالحات انقكتك كاديكة األخكيكرة
خفض ال يك باكككل ككبكيكر قكبكل أزمكة جكالكلكة
ك رونا ،وا ما ساس انقت اد المك كري سكلك
ئماوز مخاطر الماللة.
ولف  ،إل أ مظلة برام اللمايكة انجكتكمكاسكيكة
في م ر ،والتي ئامل برنكامك ئكككافكل وككرامكة
للتل يالت النق ية ،وبكرنكامك ئكعك يضكات نكقك يكة
لمرة واح ة للعما غير الرسميي  ،سملك زيكادة
بأكار م  %091مكقكارنكة بكمكسكتك يكات مكا قكبكل
الماللكة وأ كار الكتكقكريكر إلك إجكراءات الكبكنكك
المرك ي الم ري ،الذي قا في ا بخفض أسكعكار
الفال ة بنل  %5.9منكذ بك ايكة الكمكالكلكة وحكتك
سبتمبر الماضي وأ ار إل أ الع يك مك الك و
في المنطقة ومن ا م ر ،طبقك أدوات لكلكتكأثكيكر
سل ئ فقات السل ورأس الما  ،كما نفذت الع يك
م ال و سات سعر ال رف المر  ،ئ خالت في
أسعار ال رف لمن ظروف الس ق المضكطكربكة
ولم اج كة ضكةك ط انسكتك كالك الكمكفكرطك ئك قك
صن وق النق  ،في وق ساب م الا ر الماري،
نككم ك انقككت ك ككاد الككم ك ككري ب ك اق ك  %5.9فككي
 ،6160/6161فكي إ كارة واضكلكة إلك نكمكا
إجراءات اإلصال ال يكلي وانقت كادي ونكمكا
خطكة الكلككك مكة فكي مك اجك كة الكتكلك يكات الكتكي
فرضت ا جاللة ك رونا.
البابا تواضروس ييدليى بصيوتيه فيى انيتي يابيا
مجلس النواب بالوايلى..
أدل ق اسة البابا ئ اضروس الاكانكي ب ك ئكه فك
انتخابات ممل الن اب ،الت انطكلكقك فكعكالكيكات
المرحلة الاانية الي ولم ة ي مي  ،وئ جه ق استكه
إل مقر لمنته اننتخابية بم رسة الكقكبكة الكفك اويكة
انبت الية بال ايل وأدلك ب ك ئكه ويكتكنكافك فك
المرحلة الاانية ننتخابات ممل النك اب ،6161
سككلك مك ى يك مككيك  6109 ،مككر ك ًلككا بككالككنككظككا
الفردىف  01دالرة ،و 046مر لًا بنظا القالكمكة
ف دالرئي  ،ف ملافكظكات الكقكااكرة والكمكنك فكيكة
وكفر الايخ القلي بية والكةكربكيكة واإلسكمكاسكيكلكيكة
وب رسعي ودمياط والارقيكة والسك يك و كمكا
سيناء وجن ب سيناء وأجري انتكخكابكات الكمك لكة
األول للم ريكيك فك الكخكارج أيكا  4و 9و2
نك فككمككبككر  ،6161سككلك أ يككتككم إسككال نككتككيككمككة
اننتخابات بل أق ك يك  09نك فكمكبكر6161
وئمرى ج لة اإلسادة لملافظات المرحلة الاكانكيكة
ف أيا  9و 2و 0ديسكمكبكر  6161لكلكمك كريكيك
بالخارج ،وفىال اخل ئكتكم يك مك  0و 0ديسكمكبكر
 ،6161سلك أ يكتكم إسكال الكنكتكالك الكنك كالكيكة
لالنتخابات ي  04ديسمبر.6161
بعد فهل أجهزة الحرائق ..ببغاء ينقذ صاحبه من
مو محقق فى أستراليا
نمح ببةاء ف إنقاس صاحبه م الم ت الكمكلكقك ،

جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى

بع أ أيقظه م ن سمي  ،ليتمك م الكخكروج
مكك مككنكك لككه الككمككاككتككعككل بككمكك يككنككة بككيككرزبكك
بأسترالياوسكرت سكاى ني ز سكربكيكة ،أ أنكتك
إنةي ي كا نالما سكنك مكا بك أ الكبكبكةكاء إيكريكك
بكبصك ار أصك ات ب ك ت سكا وككأنكه ي ككر
لككيك قككظ صككاحككبككه ،مك بك ء رالككلككة الك خككا فك
اننتاار ،وقا الرجل :سمكعك صك ت ضكربكة
وب أ إيريك ف ال كرا  ،فكاسكتكيكقكظك و كمكمك
رالكلككة دخككا  ،فككأخككذئككه وخككرجك بسككرسككة مك
الةرفة ،ثم رأي النيكرا ئكتك كاسك فك الكمكنك
وأضككاف أنككت ك  :أخككذت حككقككيككبككت ك وخككرج ك
مسرسا ..أ عر بال مة ألنن بخير فيما قا أح
سلماء اإلطكفكاء :لكقك صكر الكبكبكةكاء :أنكتك
أنت  ،لتنبيه مالكه ..اناك أج ة كاف للك خكا
ف المن  ،لك الببةاء نبه الرجل قبل أ ئ ك ر
األج ة إنذارا.
النمسا تبدأ حملة امنية الغيقق اليميسياجيد اليتيى
تبث ال طاب المتطرف
ف ض ء حالة م انستنفار انمكنكي بكعك وقك ع
ال م انراابي ئم ئةيير القيادات انمنية و نك
ق ات الارطة ام ما سكلك سك د مك الكمكسكاجك
واغلقت ا  .وأسل كار ني مكر وزيكر الك اخكلكيكة
النمساوي أنه بكعك الكتكاكاور مك رلكيك الك كيك كة
انسالمية ف النكمكسكا أومكيك فك را ئكم اغكالق
مسم ي لتردد سناصر متطكرفكة سكلكيك كمكا وككا
يتردد سلي ا منفذ ال م انراابي الذي ح ث فك
فيينا ي انثني الماضي  .وقا ني مر أنكه بكعك
ال م انراابي الذي وق ف فيينا سيكتكم إغكالق
س ة مسكاجك بسكبكب
الككخككطككاب الكك يككنككي
الكككمكككتكككاككك د وئكككردد
سناصر خطرة أمنيكا
وأضكاف
سلي ا
ني مر أنه بل م وزيرة انن ماج سك زانكا راب
ورلي ال ي ة انسالمية بالنكمكسكا اومكيك فك را
سلب ال ض القان ني وحل الممعيات الت ئك يكر
اذه الن سية م المساج  .وا ار ال زير ال أنه
ئم الب ء بمسم ي ف اللي الاكانكي ساكر والكلكي
السادس سار بفيينا
رويترز  :مسلحون يحرقون كنيسة ويقتلون 71
ش صا فى الكونغو
قال جماسة حق قية ولمنة مللية إ مك كاجكمكيك
قتل ا  00خ ا سل األقل وأحرق ا كنكيكسكة فكي
قرية بارق الك نة وائ م ا مقائلي مك جكمكاسكة
متا دة ئعمل في المنطقة بالمسؤولية س ال م .
وأك الميش وق ع ال م في قرية بكيكتكي بكبقكلكيكم
كيف الامالي سل بع نل  61كيل متكرا غكربكي
م ينة أويتاا لكنه امكتكنك سك سككر سك د الكقكتكلك
وقتل الق ات الك يكمكقكراطكيكة الكمكتكلكالكفكة ،واكي
جماسة أوغن ية مسللة ئناط في رق الككك نكةك
منذ التسعينيات ،ما يرب سل ألكف مك اطك مكنكذ
مطل  6105وفقا لبيانكات األمكم الكمكتكلك ة سكلك
الرغم مك ئكككرار الكعكمكلكيكات الكعكسكككريكة الكتكي
ئست ف ئ ميراا وقا كين س ككائك اك  ،رلكيك
إح ى المماسات المللية المك افكعكة سك الكلكقك ق
ل ينا ح يلة مؤقتة للقتل ئبلغ  00خ ا قتكلك ا
بطريقة وحاكيكة وائك كمك السكلكطكات الكمكمكاسكة
المسللة بال م سل السم الرليسي في مك يكنكة
بيني في  61أككتك بكر وإطكالق سكرا أككاكر مك
 0511سمي بين م س د غير معل م مقائكلكيك كا
وأسضاء في جماسات مسللة أخرى.
البابا تواضروس يحذر من كيورونيا  :األسيبيو
الماض توفى اثنين من األباء الكهنة به
وجككه ق ك اسككة الككبككابككا ئ ك اضككروس الككاككانككي بككابككا
اإلسكن رية بطريرك الكرازة المرقسية بضكرورة
اسكتككخك ا الككككمكامككة والككمكطك كرات وائكخككاس كككافككة
اإلجراءات انحترازية لم اج ة فيروس ك رونا،
نفتا إل أ األسب ع الماضكي ئك فك اثكنكيك مك
األبككاء الكككك ككنككة بسككبككب كك رونككا وأضككاف الككبككابككا
ئ اضروس الااني خال سظته األسبك سكيكة الكتكي

ألقااا مساء  60اكت برم كنيسة السيك ة الكعكذراء
مريم والق ي األنبا روي بالكائ رالية المرقسيكة
بالعباسية  -أنه ليس من الحكمة أن تيغيليق اليبيليد
مرة أخرى ،والبديل الوحيد أن نكون حريصييين،
وأن نأخذ مسافة مناسبة من التباعد ،وأنيه البيد
من الراحة ف المنزل عينيد شيعيور أص شي ي
بأص أعراض ولو بسيطةوتابع قائق ،أنه تم أمس
إصدار بيان من أجل تقليل األعداد ف اليكينيائيس
وأنه في حيال زييادة األعيداد مين اليميميكين أن
تن فض األعداد مرة أخرى ،وأنه علينا االليتيزا
بكافة اإلجراءا االحترازية لميواجيهية فيييروس
كورونا ،مايرا إلك أنكه اسكتكبكارا مك األسكبك ع
المقبل ستك انجتماع األسبك سكي اسكتكبكارا مك
السادسة مساءوقا ق اسة البكابكا ئك اضكروس إنكه
ئل ث س ن سيك مك الكاكقكافكة الكروحكيكة خكال
األسككبك سككيك الككمككاضككيككيك واككمككا الككتككطك ع  ،و
التبرع  ،وأنه س ف يتكلك ث الكيك سك ثكقكافكة
الككتككضككرع ،والككتككضككرع ا ك ال ككالة م ك أجككل
اآلخري  ،نفتا إل أ هللا يبارك الك قك لكانسكا
الذي يق خ مة لآلخري  ،كما أ هللا يبارك الما
لانسا الذى يتبرع مك أجكل اآلخكريك ولكعكمكل
الخير باكل سا وأضاف البابا ئ اضروس أ هللا
أسط اإلنسا اإلمكانية أ يل ثكه
في أي وقك مك خكال ال كالة،
وأنه م ما كان ئعبيرات اإلنسكا
بسيطة ف ي أما هللا سظيمكة ،وأ
ال كالة ئككطككرد ككل سككمككل الاككر،
وأن ا بماابة بخ ر ي ع إلك هللا،
وأ الايطا يسع دالما لتعطكيكل
اإلنسا س ال الة بكل الطرق وئابك قكالكال ،إ
ال ككالة مك أجككل اآلخككريك اككي اخككتككبككار قك ى
للملبة ،وأو أمر في ثقافة التضرع اي أ يك
لانسا ملبة ال كالة مك أجكل اآلخكريك  ،وأ
يملك اإلنسكا قكلكبكا لك يكه اإلحسكاس بكاآلخكريك ،
م ضلا أنه يمب أ نكتكعكاو مك اآلخكريك وأ
العالم نفسه يعلمنكا رو الكمكاكارككة ،وأ اكنكاك
مليار خص ن يم و المياه النكظكيكفكة لكلكاكرب،
وأنه ي ج بل ا ن ي ج ب ا أن ار سكظكيكمكة مكاكل
ن ر النيل وأ ار الكبكابكا ئك اضكروس الكاكانكي إلك
ضرورة اناتما بال الة ألن ا ئةير في اإلنسكا
ئماما ،وأنه فكي ئكربكيكة األبكنكاء نبك أن نكككتكفك
بالن الح الاف ية فقط ،ولك يمب أ ن لي مك
أجل م في كل حي  ،نفتا إل أ الكنيسكة سكلكمكتكنكا
ثقافة ال الة م أجل اآلخكريك وئكتك او جكمكلكة
أسكرني في صالئك باكل كبير بكيك الكمكمكيك ،
ولذلك يمب أ نكعكلكم أبكنكالكنكا ال كالة مك أجكل
اآلخري
جريمة ذبح جديدة تهعل فرنسا ..مقتيل وإصيابية
 4ف هجو بسكين ..رئيس بلدية يؤكد :الجاني
ردد هللا أكبر ..ماكيرون ييتيرأس ليجينية أزميا ..
البرلمان يقف دقيقة حداد وييعيليق اجيتيمياعياتيه..
واالتهاما تهير لـ"القاعدة“
ام إراابي ج ي است ف الفرنسيي بع قرابكة
أسب سي سل واقعة سبح أستاس التاريخ صكامك يكل
بائي ،في حادث أسقبتكه حكمكالت أمكنكيكة مك سكعكة
قككادئك ككا السككلككطككات الككفككرنسككيككة ضك الككمككمككعككيككات
والمنظمات المم لة م قطر وئركيا ،والتي ئناكر
الفكر المتطرف في الكبكالد وفك جكف الكفكرنسكيك
صبا الخمي ب م أق سليه اب بكاسكتكخك ا
سكي في بل ية ني  ،بالقرب م كنيسة نك ئكردا ،
ليقتل خص وي يب  5آخرو  ،وسط ئكأككيك ات
رلي بل ية بأ منفذ ال م ردد هللا أككبكروقكالك
م ادر إلساسة م نك ككارلك إ اليجياني قيطيع
رأس سيدة ،وطعن  7آخرين ،وبيحيسيس وسيائيل
إعق فرنسية ،تلقيى اليميدعيى اليعيا ليميكيافيحية
اإلرهاب ،اخطارا بالحادث ،ييبيدأ اليتيحيقيييق ميع
الهجو على اعتباره عمقً إرهابياً.رلكيك بكلك يكة
ني ف م ق اللادث وأسلن الكنكيكابكة الك طكنكيكة
لمكافلة اإلرااب أنك كا ئكلكقك فك وجك د صكلكة
للماني بمؤسسة إراابية ،خاصة ئكنكظكيكم الكقكاسك ة
حي جاء اذا الل ث بع أيا قليلكة مك مكطكالكبكة
وزارة ال اخلية لق ائ كا ،فكي قكرار ناكر فكي 69
أكت بر ،ب يادة اليقظة بع الت ي ات التي وردت
في بيا صلفي ئاب ل كالة ثبات المقكربكة مك
القاس ة وئك سك صكراحكة إلك أسكمكا ئسكتك ك ف
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الـمنـارة

مقاالت فى اإلستشهاد فى المسيحية
الحلقة األولى
تهنئة من القلب إلى شعب الكنيسة بمناسبة عيد رأس السنة القبطيطيطة
الجديدة  4171ش وكل عام وأنتم بخيرليجعلها الطر إلطهطنطا سطعطيطدة
على الكنيسة وعلى العالم أجمع وليَعُم السالم واليمأنينة العالم ويرفع
الر الوباء والغالء ويُنَجينا من الحريط والطغطريط وسطيطا األعطداء
واإلضيهادات ومن قيام الهراطقة.
سوف نتعرف معا ً على موضوع هام جداً فى المسطيطحطيطة وهطو شطديطد
اإللتصاق بحياة المسيحي فى ُكل األزمنة ولكنه يخطتطلطا فطى أسطلطوبطه
وقسوته واليوجد مسيحى فى العالم لطم يطتطعطر لطه بطأم شطكطل مطن
أشكاله المتعددة وهو اإلستشهاد فى المسيحية فى حلقات.
أوالً  :معنى اإلستشهاد :
كلمة اإلستشهاد هى من كلمة شهيد وهى ترجع إلى الكلمة اليطونطانطيطة
(مارتيروس) ألتى تعنى شهيد وهى تُيل على الشخط الط م يُطدلطى
بأقواله عالنية خاصة أمام المحاكم كشاهد إثبات على حدث وأُططلطقط
على اآلباء ال ُرسل أوالً كشهود لحياة الر يسوع الطمطسطيطد وخطدمطتطه
وقيامته وصعوده ( أع  )22 & 8 : 4ثم أُطلق على كل مؤمن يشهد
للسيد المسيد أمام الجميع والوالة وبسبب إيمانه يتم تع يبه وقتله.
ثانيا ً – أوائل شهداء المسيحية:
 - 4أطفال بي لحم:
حينما عرف هيرودس بميالد ملك اليهود المسيد الر من المجطوس
وأراد قتله وكان تحق زمن ظهور النجم منهم أمر بقتل أططفطال بطيط
لحم من سنتين فما دون أم أن اليفل يسوع كان أصغطر مطن سطنطتطيطن
ربما سنة ونصا فأزاد الفرق ستة أشهر حطتطى ينطمطن قطتطل الطيطفطل
بينهم وكان جنود هيرودس يدخلون البيوت بحثا ً عن أم طفل فى تلطك
المدة من سنتين فما دون وقُ ِت َّل الكثير من األططفطال وتطحطقطقط نطبطؤءة
س ِم َع فى الرامة نوح وبُكاء وعويل كطثطيطر
أرميا النبى القائل " صوتٌ ُ
راحططيططل تططبططكططى عططلططى أوالدهططا وال تُططريططد أن تَطتَط َعط م ألنططهططم لططيططسططوا
بموجودين" (م  )48 :2فهوالء األطفال هم شُهداء لسبب أن يكون
بينهم اليفل ملك اليهود ،شهداء من نوع آخر من اإلستشهاد فهطم لطم
يُقَدموا أنفسهم بل كان أمراً يُنَفَ ُ فيهم دون إختيار أما الشهداء الط يطن
يقدمون أنفسهم من أجل الشهادة ألسم السيد المسيد بكامطل إرادتطهطم
ه ا هو المفهوم العام لإلستشهاد فى المسيحية وبط لطك يطكطون أططفطال
طجط َّي مطن يطد
بي لحم أستشهدوا قطبطل سطنطة  2م مطع مطالحطقطة قطد نَ ِ
هيرودس ُك ٌل َمن يوحنا المعمدان ونثنائيل (يو .)14 – 14 :4
 - 2ودامون األرمنتى -:
كان يوجد َر ُجل يُدعى ِو ِد آمون وهو أسم مصطرم قطديطم مطعطنطاه َمطجطد
آمون وكان يعمل كبير كهنة معبد منتو إله الحر فى مطديطنطة أرمطنط
بصعيد مصر وكان ُملح بالمعبد مطركط دراسطات عطلطوم الطفطلطك مطنط
المملكة القديمة الفرعونية وكان هو دارسا ً للعلوم الفَلَكية وقطد سطمطع
أنباء عن وصول عائلة معها صبي شبيه أوالد الملوك إلى األشمونين
ب
(خالل فترة رحلة العائلة المقدسة إلى مصر) فقرر ال ها إليه و َر َك َ
حماراً وسافر من أرمن إلى األشمونيطن لطمطسطافطة حطوالطى  455كطم
شماالً وهناك تقابل معهم وكان الصبطي يسطوع وأمطه الطعط راء دائطمطة
البتولية والقديس يوسا النجار وسالومى قريبة الع راء ولكن عندما
تقابل معهم ودامون فوجئ بأن الصبي يسوع يناديه بطأسطمطه وأخطبطرهُ
بحواره مع أصدقائه قبل السفر وأنبهر ودامون مطن جطمطالطه وهطيطبطتطه
وتواضعه ونوره اإللطهطى ودار حطوار بطيطنطهطمطا وأخطبطر الطر يسطوع
ودامون أنه عند عودته إلى أرمن سيتقابل معطه أصطدقطائطه ويصطعطب
عليهم خبر إيمان ودامون وتركه عبادة الوثن ويدبرون لقتله ويُسفطك
دمه وفيما بعد سيصبد بيته كنيسة على أسم والدته ثطم بطاركطهُ الطر
وعاد فَ ِرحا ً لمدينة أرمن وتم كل ماقاله له الطر يسطوع وإسطتطشطهطد
فأصبد هو أول شهيد على أسم السيد المسيد فى مصطر قطبطل الطفطداء

(خالل اللفترة  2م –  7م) ل لك نؤمن أن روحه لم تدخل الفردوس إال
بعد إتمام خالص الر يسوع بالفداء على الصليب َمثَطلَط ِه َمطثَطل أعطقطم
مواليد النساء يوحنا المعمدان والقديس العقيم يوسا الطنطجطار خطادم
سر التجسد اإللهى ورؤساء اآلباء وجميع قديسى العهد القديم ثم بعطد
ِ
إنتشار المسيحية بنى المسيحيون كنيسة على أسطم السطيطدة الطعط راء
والشهيد ودامون األرمنتى فى القرن الرابع الميالدم فى منيقة تسمى
الجيوشنة بأرمن وحاليا توجد كنيسة معاصرة بنفس الطمطكطان وبطهطا
مبانى قاللى راهبات ويعرف بأسم دير الطعط راء وودامطون األرمطنطتطى
وشيده المتنيد القم زخارم جرجس فى عهد المتنيد األنطبطا إبطرآم
ميران اإليبارشيطة فطى سطنطة  4491م وتطعطيطد الطكطنطيطسطة الطقطبطيطيطة
بإستشهاده فى يوم  21أغسيس –  48مسطرم بطالطتطقطويطم الطقطبطيطى
الفرعونى سنويا ً والر يُجرم معج ات على يديه للمؤمنيطن ،أم أن
الشهيد ودامون إستشهد فى الفترة (  2م –  7م).
 – 7إستفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء
كان هو أحد السبعة شمامسة ورئيسا ً لهم ألنه كان ممتل ًئ من الطروح
القدس وأكثرهم نشاطا ً وتنقيما ً وهو يهودم يتطقطن الطلطغطة الطيطونطانطيطة
مثقا وعندما قبنوا عليه حاججهم بكلمات قوية كتابية أثبط صطحطة
معتقده المسيحى وشرح تاريخ الشعب وجحود اليهود فهطاجطوا عطلطيطه
ورجموه وأثناء الرجم كان يتيلع للسماء ورأم مجد هللا والر يسوع
قائم عن يمين العقمة أم الر يسوع المسيد فى َعقَ َم ِة َم ْج ِد ِه وطلب
الشهيد الغفران لراجمي ِه كما فعل الر يسوع على الصليب وقطد كطان
شاول اليرسوسي حاضراً عملية الرجم وذلك سنة 71- 79م فأصبد
هو أول الشهداء فى المسيحية ألنطه إسطتطشطهطد بطعطد إتطمطام الطخطالص
بالفداء كما أنه أول الشهداء بين الكارزين باإلنطجطيطل (تطعطالطيطم السطيطد
المسيد).
سل
 – 1يعقو الرسول أول شهداء ال ُر ُ
إبني َزبَطد ويطقطول
هو شقي القديس يوحنا الالهوتى اإلنجيلى وهما ٍّ
المؤرخ يوسابيوس أن الشخ ال م إقتاد القديس يعقو للمحاكطمطة
آمن بالسيد المسيد بعدما رأم ُح َجتَهُ وقوته وتطواضطعطه وتطوسطل إلطى
القديس أن يسامحه لتنفي أمر إقتياد القديس يعقو للمحاكمة فقال له
(سالم معك) وأعلن إيمانه فقُ ِي َع رأسيهما معا ً وناال أكليل الشطهطادة.
وذلك سنة  11م وي كر التاريخ أن هطيطرودس أغطريطبطاس بطعطد قطتطلطه
سطجطن الطقطديطس
للقديس يعقو وصديقه ومجموعة مؤمنيطن وأينطا ً َ
بيرس  -وقد أطلقه مالك الر وكان نائما ً نوما ً عميقا ً حتى أن المالك
نخسه فى جنبه ليستيقظ ( سالم عجيب وسط اإلضطيطهطادات)  -وبطعطد
فترة ذهب هيرودس لحنور إحتفال له وأرتدم ُحلَةً من الفنة كطانط
تعكس أشعة الشمس فهتا الشعب الرومانى هيرودس إلها ً وإذ مطالك
الر ينربه فسقط وتناثر من جسمه الدود وأسطتطمطر الطدود فطى أكطل
جسمه حتى مات وكان يقول أثناء ذلك عن نفسه "أنا اإلله على وشك
الموت"!.
 – 4يعقو أخى الر
كان القديس يعقو أخو الر ليس شقي الر بل إبن خطالطتطه مطريطم
زوجة كلوبا ألتى ُولِدَتها حنه زوجة يواقيم بعطد والدة الطعط راء مطريطم
فالسيدة الع راء لم تت وج فكيا يُعقَل أن تطتط وج وهطى أم هللاأ! أَلطم
تصل الع راء لدرجة الع ارم اللواتى يُن ِ َرن أنفسهن لحياة الرهبنة أ!
هل هنَّ أعقم من الع راء مريمأ! يجب التعقل فى مفاهيم العقيدة فهطى
دائمة البتولية وهل ألتى ن رت نفسها للر الر يَسمد بكسر نط رهطا
وتصبد مت وجةأ اليمكن وه ا الطمطوضطوع يطيطول شطرحطه فطالطعط راء
دائمة البتولية أما أخوة الر هنا هم أبنا الخالة حسب العادة اليهودية
كان أبناء العمومة والخال والخاالت يُعتبروا أخوة ألم يَقُل إبراهيم عن
إبن أخيه لوط أخيهأ وقد كان القديس يعقو رسوالً وأول أسقا على
أورشليم وقام َحنان رئيس كهنة اليهود بتقديم القطديطس يطعطقطو أخطو
الر للمحاكمة فى مجمعهم السنهدريم وحكموا عليه بطالطمطوت رجطمطا ً
بالحجارة (مثل إسيفانوس).
ثالثا ً – لماذا أضيهدت اليهودية واإلمبراطورية الرومانية المسيحية

 – 4إضيهاد اليهودية للمسيحية:
أول َمططن إضططيططهططدتططه الططيططهططوديططة فططى
المسيحية هو مؤسسطهطا الطر يسطوع
المسيد ذاته فكان الفكر اليهودم يتجه
نحو الخالص من ُح ْكم اإلمطبطراططوريطة
الرومانية فطقطط خطالص زمطنطى مطادم
أرضى ل لك رفنوا فكرة الخالص من
الخييئة ومن الخيية الجطديطة ألبطويطنطا
آدم وحواء رغم وجود الكثير جداً مطن
الطنطبطوات عطن مطجطئ مطخططلط الطعطالططم
وتحطقطقط بطوضطوح جطداً فطى شطخط
الر يسوع من والدته فى بطيط لطحطم
ومعج اته وصفاته والهطوتطه الطمطتطحطد
بناسوته وتعاليمه وخدمته للفداء حتى
الصليب ثم إضيهدوا أتباعه كقول الكتا " اليهود ال ين قتلوا الطر
يسوع وأنبيطاءهطم وإضطيطهطدونطا نطحطن  ...قطد أدركطهطم الطغطنطب إلطى
النهاية" (4تس.)49 &44 :2
إضيهاد اليهودية للمسيحية كان له أساليب ثالثة هى
أ – اإلنتقام بالتع يب والقتل
س ْليَة يستخدمون ه ا اإلسلو كما حدث مطع اآلبطاء
حينما يملكون ال ُ
الرسل عندما قبض الكهنة والصدوقيون على بيرس ويوحنا (أع : 4
 ،)25- 42واليهود قتلوا القديس يعقو الطرسطول إبطن زبطدم سطنطة
 11م والقديس يعقو أخو الر سنة  92م.
– نقام الوشاية وإثارة الشعب
ومن أمثلة ه ا اإلسلو ما حطدث مطع الطقطديطس إسطتطفطانطوس رئطيطس
الشمامسة والقديس بولس الرسول فقال اليهود عن إستفانوس أنطهطم
سمعوه يتكلم بتجاديا عن الناموس (أع  )41 – 4 :9وقبنوا عليط ِه
وكان شاول اليرسوسى على رأس راجمى إسطتطفطانطوس سطنطة  79م
وبسبب إستشهاد القديس إسيفانوس تشت المؤمنيطن مطاعطدا اآلبطاء
الرسل فخرجوا ونشروا اإليمان فى كل اليهودية والسامرة (أع ،) 8
وكان شاول يقوم بسجن الكثير من المؤمنين ولم يتوقا عن ذلطك إال
بعد ظهور الر له وأصبد أعقم كارز مسكونى فى المسيحطيطة حطيط
جال بالد كثيرة وكتب  41رسالة بالكتا الطمطقطدس وقطد ذاق بطولطس
الرسول الكثير من اإلضيهادات بأسلو الوشاية ضده حي وشوا به
اليهود كثيراً منها إلى ملك دمش فى سوريا (أع  )24 – 27 :4وفى
أنياكية وتسالونيكى وأيقونية ولِست َره ...ألخ.
جـ – نقام تغ ية الحقد بأفكار كاذبة
ه ا النقام إخترعه اليهود بعد دمار الهيكل سنة  15م على يد تييطس
الرومانى ورغم ماكانوا يعانونه مطن مطرارة آنط اك إال أنطهطم وجطهطوا
كراهيتهم للمسيحيين ولما أصبحوا عديمى القدرة ومنبوذين من األمم
لجأوا إلى تعليم جاليتهم بأفكار خاطئة عن المسيحيين فطى مطدارسطهطم
ووصل بهم األمر أن يتقاهر البعض منهم أنه آمن بالمسيحية ويطقطوم
من داخلها بنشر بدع هرطوقية لهدم المعتقدات المسيحية وأمثلة ذلطك
ماهو نراه اآلن من ططائطفطة السطبطتطيطيطن وشطهطود يطهطوه ولطكطن كطانط
بالحجة والمني العقيدم السليم ومن أمثلة
المسيحية تقاوم ذلك بال َرد ُ
ذلك َرد الشهيد يوستينطوس عطلطى تطريطفطو الطيطهطودم فطى أفسطس فطى
منتصا القرن الثانى الميالدم.
إلى اللقاء فى حلقة قادمة إن أراد الر وعشنا
اآلثرى الشماس /باخوم فاخورى

تحية للقضاء العادل الناجز
بقلم اآلثرم الشماس  /باخوم فاخورم
صلين بالمسجدين بمج رة شنيعة وقام بقتلهم بِدَم بارد اليعرف اإلنسانيطة وهط ا هطو اإلرهطا
لقد تأثرنا جداً بحادثة إعتداء اإلرهابي النيوزيلندم برينتون تاران ( 24عام) على ال ُم َ
صبَة لتلقى الفِكر وإنماؤه وتغ يته بعوامل الحقد والعنصرية وتترعرع سموم فتن ع اإلنسانية وتبنى الوحشية المدمرة
يبدأ بفكر غرسهُ الشييان فى قلب ذو أرضية َخ ِ

الط م

وب رة ه ا الفكر المسموم هو تعصب للعرق األبيض فقام ه ا ال ُمج ِرم اإلرهابى بفعلته بقتل أبرياء ْ
صط َر قطلطو آبطاء وأُمطهطات وأحط ن األقطار
فأز َه األرواح ويَتَم أطفال وأَ ْر َم َّل نِساء َو َع َ
َ
َ
ً
واألصحا وكل تلك المشاعر لم نُشاطرهُم نحن من وا ِجب ال ُمجامالت اإلنسانية بل إعتصرت قلوبنا ألما للحادثة الشنيعة ألننا تجرعنا الكثطيطر مطنطهطا فطى مصطر الطحطبطيطبطة مطن اإلرهطابطيطيطن
والسلفيين وإخوان الشياطين بل أبناء إبليس ال م هو قَتَال من البدء وإضيهاد اإلرهابيين للمسيحيين فى العراق وسورية وليبيا وم ابد تركيا لألر َمن وإرهابي بوكو حطرام فطى نطيطجطيطريطا
ل لك أَلَ ُمنا كان فى أعماق قلوبنا تجاه حادثة نيوزيلندا وتنرعنا إلى هللا أن يرحمهم ويُع م بالصبر أهاليهم
وقد تتبع بكل حرص مجريات القنية وقد تناولها القناء الشامخ القاضى العادل كاميرون ماندر قاضى المحكمة العليا فى كرايس إِتشيرش وه ا القاضى ننحنى بالتحية لهُ بكطل إحطتطرام
س ْجنُ المؤبد طول ال ُعمر وليطس 24
وإجالل إلصدار ِه ُحكماً تاريخيا ً بتوقيع أقصى عقوبة يستييع القناء ُ
س ْجن المؤبَد مدم الحياة دون إمكانية اإلفراج المشروط أم ال َ
الحكم بها وقنى بال َ
سنة فقط وغيرالقابل لإلفراج عن ال ُمج ِرم فى المستقبل إطالقا ً مهما كان األسبا وأشعر أن القاضى لو كان يملك إصدار ُحكم اإلعدام كان أصدره ولكن تلك هى أقصى عطقطوبطة يُطمطكطن أن
َصدُر
ت ْ
والطحطكطم صطدر فطى يطوم
الحكم نتيجة مداوالت ومرافعات وأدلة يقينية ودراسات قانونية وجنائية فى فترة وجي ة أقل من سنة ونصا فالحادثة كان فى يوم  44مطارس  2544م
ُ
وكان ُ
الخميس المواف  21أُغسيس 2525م.
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