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ــوم  ــاح الي ــتراليا صب ــة بأس ــة القبطي ودعــت الكنيس
اإلثنيــن الموافــق ٩ أغســطس المتنيح الشــماس أمير 
حنــا ) دياكــون تيمــون ( أميــن خدمــة مــدارس األحد 
بإيبارشــية ســيدنى وتوابعهــا ، وشــيعت الجنــازة 
مــن كنيســة القديــس مــار مرقــس، بحــي ارنكليــف 
جنــوب مدينــة ســيدني عاصمــة واليــة نيــو ســاوث 
ويلــز، بحضــور عــدد محــدود مــن كهنــة، شمامســة 
الكنيســة وأســرة المتنيــح ، وذلــك طبقــاً لإلجــراءات 
ــترالية  ــة األس ــا الحكوم ــي فرضته ــة الت اإلحترازي
فــي مواجهــة فيــروس كورونــا خــالل فتــرة اإلغالق 
ــازي  ــائل التع ــة رس ــة الكنيس ــل كهن ــد نق ــام، وق الت
نيابــة عــن األبــاء المطارنــة واألســاقفة ومنهــم األنبا 

دانييــل أســقف ســيدني وتوابعهــا، األنبــا أنطونيــوس 
مرقــس مطــران جنــوب أفريقيــا والقمــص تــادرس 
العظيــم  القديــس  كنيســة  كاهــن  ملطــى  يعقــوب 
ــدم  ــا ق ــكندرية، كم ــبورتنج باإلس ــار جرجــس اس م
الحبــر الجليــل األنبــا أنجليــوس أســقف لنــدن رســالة 
ــوات  ــة الصل ــي نهاي ــو ، وف ــجله بالفيدي ــه مس تعزي
زف شمامســة الكنيســة بااللحــان حامليــن صنــدوق 
ــل مراســم  ــم نق ــح الكنيســة، وت ــان حــول مذب الجثم
الفرصــة  إلتاحــة  اليــن  أون  بالكامــل  الجنــازة 
أميــر حنــا مشــاهدة صلــوات  الشــماس  لمحبــي 

ــى الرابــط ــك عل ــازة، وذل الجن

كل عام 
وانتم بخير، 

بمناسبة 
عيد أصعاد 
جسد السيدة 

العذراء

هنــأ قداســة البابــا تواضــروس الثانــي بابــا 
اإلســكندرية بطريــرك الكــرازة المرقســية، 
الســيدة  صــوم  بمناســبة  مصــر  أقبــاط 
اجتماعــه  خــالل  البابــا  وقــال  العــذراء 
ببــدء  “أهنئكــم  اليــوم:  مســاء  األســبوعي 
ــك الصــوم  ــم، ذل ــذراء مري صــوم الســيدة الع
ــا،  ــدة 15 يوم ــد لم ــراً، ويمت ــه كثي ــذي نحب ال
ــا:  ــارى فــي نســكياته وأضــاف الباب حيــث نتب
أســبوعا  تزيــد  التــي  النــاس  بعــض  “فــي 
تــأكل  ال  النــاس  وبعــض  الصــوم،  علــى 
أمــورا مطبوخــة إطالقــا، اكــن نحــن نثــق 
فــي شــفاعة أمنــا العــذراء مريــم ونضعهــا 
صومهــا  نعيــش  ومثلمــا  أمامنــا،  مثــاال 
شــهركيهك  لدينــا  كذلــك  الطريقــة،  بهــذه 

ــذراء.” ــا الع ــاة أمن ــي حي ــل ف نخصصــه للتأم
ــم  ــت نظرك ــن أحــب أن ألف ــا: “لك ــع الباب وتاب
كورونــا  الوبــاء  انتشــار  موضــوع  إن 
ســواء  الواجــب  الحــرص  منــا  بســتلزم 
األماكــن  فــي  الكنيســة  داخــل  بالتباعــد 
الواجبــات  مــن  بالنــا  وناخــد  المغلقــة، 
للتكــدش  جاعــي  وال  المطلوبــة،  الصحيــة 
للنــاس، فكلمــا كان هنــاك فرصــة لألماكــن 
الكنيســة،  المفتوحــة مثــل اســتغالل حــوش 
ــد  ــا ونبع ــا وصحتن ــى حياتن ــظ عل ــى نحاف حت
عــن العــدوى ونهتــم بمثــل هــذه األمــور”.
جــدا  مهــم  هــذا  كل  البابــا:  واختتــم 
مهمــا  يعــد  الــذي  اللقــاح  بجانــب 
الوبــاء  هــذا  ولمقاومــة  لحياتنــا  جــدا 

البابا تواضروس يهنئ األقباط ببدء صوم السيدة العذراء.. 
ويوجه رسالة بشأن كورونا

ترجــى الســيد ســكوت موريســون “ ســكومو “ 
رئيــس حكومــة أســتراليا عــدة مــرات ، ســكان 
مغــادرة  بعــدم  ويلــز   ســاوث  نيــو  واليــة 
ــة  ــزام باإلجــراءات االحترازي منازلهــم وااللت
للحــد مــن إنتشــار فيــروس كورونــا المتحــور 
ــام فــى أعقــاب  ــذى أدى الــى اإلغــالق الت وال
العديــد مــن مناطــق  فــى  الفيــروس  تفشــى 
ــر  ــك خــالل المؤتم ــة ، جــاء ذل ــدن الوالي وم
ــق  ــد المواف ــوم األح ــاح الي ــه صب ــى ل الصحف
١٥ أغســطس بالعاصمــة الفيدراليــة كانبــرا 
، كمــا أعلــن الســيد موريســون عــن إبــرام 
ــون جرعــة  ــتيراد ملي ــدا الس ــع بولن ــة م اتفاقي
خــالل  تصــل  فايــزر  لقــاح  مــن  اضافيــة 
الســاعات القليلــة القادمــة ، وقــد تــم تخصيــص  
٥٣٠ ألــف جرعــة منهــا لالشــخاص البالغيــن 

مــن العمــر بيــن ٢٠ و ٣٩ عــام فــى المناطــق 
الســاخنة بمدينــة ســيدنى عاصمــة واليــة نيــو 
ســاوث ويلــز. وفــى نفــس الســياق أعلنــت 
الســيدة جالديــس بريجيكليــان رئيســة حكومــة 
نيــو ســاوث ويلــز  صبــاح اليــوم فــى مؤتمــر 
صحفــى عــن إصابــة ٤١٥ بالفيــروس ووفــاة 
أمــس  يــوم  وذلــك  بالمستشــفيات  أربعــة 
الســبت ، كمــا أعلنــت الســيدة بريجيكليــان 
عــن ان ٥٠٪ مــن مواطنــى الواليــة تلقــوا 
 ٪  ٢٥ و   ، اللقــاح  مــن  األولــى  الجرعــة 
الســيدة  ناشــدت  كمــا   ، الجرعتيــن  تلقــوا 
نيــو  واليــة  أطبــاء  كبيــرة  شــانت  كيــرى 
باإلجــراءات  االلتــزام  المواطنيــن  ســاوث 
منازلهــم  مغــادرة  وعــدم  االحترازيــة 
اللقــاح لتلقــى  والذهــاب  للضــرورة  إال 

رسالة “ رئيس حكومة أستراليا  “ لألستراليين ) رجاًء الزموا منازلكم 
واإلسراع بتلقى اللقاح ( للحد من كورونا

 أساقفة وكهنة يقدمون التعازي في نياحة أمين خدمة مدارس األحد بإيبارشية سيدني

ديــر  رهبــان  ومجمــع  القبطيــة  الكنيســة  تحتفــل 
مارمينــا بكنــج مريــوط بالذكــرى الثانيــة والخمســين 
لرهبنــه تلميــذ البابــا كيرلــس القمــص روفائيــل 
آفامينــا وهــو أحــد شــيوخ الرهبنــة والمرشــح الســابق
ترتيبــه  وكان  عــام ٢٠١٢م  البطريــرك  لكرســي 
الثالــث فــي المرشــحين وهــم األنبــا تواضــروس 
واألنبــا روفائيــل وقتهــا ولــد باســم روفائيــل صبحــي 
توفيــق ألســرة تهتــم بالكتــب والقــراءة، كان يذهــب 
بــدران  بجزيــرة  مارجرجــس  بكنيســة  للصــالة 
ــنة ١٩6٤ م.  ــوق س ــة الحق ــن كلي ج م ــرَّ ــبرا تخ بش
ليســانس الحقــوق، جامعــة عيــن شــمس وبــدأت 
معرفتــه بقداســة البابــا كيرلــس الســادس ١١6، حيث 
ــا  ــة مارمين ــوار كنيس ــكنون بج ــارب يس ــه أق كان ل
ــس قمصــا  ــا كيرل ــا الباب بمصــر القديمــة وكان وقته
باســم مينــا البراموســي ويعيــش متوحــدا بالطاحونــة 
الشــهيرة وبعــد وفــاة والدتــه، ومشــغولية والــده فــي 

العمــل بدمنهــور، أخــذه جــده هــو وأخــوه الِصغــار 
ــة  ــت الطلب ــا لبي ــم رأى أن يذهب ــكندرية ث ــى اإلس إل
ــك ذهــب  ــس، ١٩6١وذل ــا كيرل ــه الباب المســئول عن
ــده  ــرف عن ــه، اعت ــس لخدمت ــا كيرل ــرة للباب ــد فت بع
ــاء  ــد بعــض اآلب ــم اعتــرف عن مــرة واحــدة فقــط. ث
ــم  ــاقفة، ث ــامتهما أس ــم رس ــى ت ــا، إل ــان بعده الرهب
ــه  ــارة.بعد تخرج ــس بش ــد االب جرج ــراف عن اعت
قــام بالتقــدم لبعــض الوظائــف، إال أن البابــا كيرلــس 
ــب  ــس المرت ــه بنف ــل مع ــي للعم ــه أن يأت ــب من طل
ــه )كان عمــره  ــي عمل ــه ف ــذي كان ســيحصل علي ال
حينهــا ٢٢ عاًمــا تقريًباسنةواســتمر علــى هــذا لمــدة 
خمــس ســنوات حتــى رهبنتــه واختبــره البابــا كيرلس 
الســادس فتــرة لمعرفــة هــل يميل للــزواج أم الرهبنة، 
ــي أحــد  ــا ف ــا برســامته راهًب ــرار الباب ــم فوجــئ بق ث
األيــام )قبــل الرســامة بيوم(.والتحــق بالرهبنــة عــام 

ــر ــوط، مص ــا، مري ــر مارمين ١٩6٩ م.بدي

الكنيسة تحتفل بمرور 52 عاما على رهبنة القمص روفائيل آفامينا تلميذ البابا كيرلس

يحكــي ابونــا دانيــال ابــو الشــهيد بيشــوي:.. عندمــا 
حــدث تفجيــر كنيســه طنطــا ذهــب شــاب يبكــي 
ــه  ــه واصحاب ــه اخوت ــوس بســبب فقدان ــا انجيل البون
واحبائــه فــي التفجيــر فقــال لــه ابونــا انجيلــوس انــا 
كنــت هنــاك فــي كنيســتك فتعجــب الشــاب ازاي 
ــدأ  ــا ابــي وقدســك عمــرك مــا زورت الكنيســه فب ي
ابونــا انجيلــوس يوصــف الكنيســه للشــاب وترتيــب 
االيقونــات فقالــه يــا ابنــي كنــت هنــاك وشــفت 
ــد  ــف عن ــكل وبيق ــن الهي ــارج م ــيح خ ــيد المس الس
ــار النــاس وكل مــا  الشمامســه والشــعب وكان بيخت
كان بيقــف عنــد شــخص كان بينــور واللــي كان 

بيســيبه كان بيوقــف مــالك عنــده يحميــه وفجــأة 
دخــل الســيد المســيح الهيــكل واثنــاء دخولــه حصــل 
التفجيــر وكانــت المالئكــة كثيــرة جــدا وكانــت 
موجــود الســيده العــذراء ومارجرجــس وابــو ســيفين 
ومارمينــا وقديســين كتيــر بــس مــش عارفهــم كلهــم 
وكانــت الماليكــة بتصــد الشــازايا مــن نــاس وتوجها 
لوحــدة  فيــه شــازيه وصلــت  ان  لدرجــه  لنــاس 
فــي اخــر الصــف قدامهــا حوالــي ٧٠٠ شــخص 
حاجــه عجيبــه وغريبــه . بيأكــد ان ربنــا اختــار 
نــاس معينــه للشــهاده ولالصابــه.... بركــة شــفاعه 
ابونــا القديــس انجيلــوس االنطونــي معانــا اميــن

ابونا انجيلوس االنطوني كان من السواح

 أطلــق االنبــا بســاده مطــران أخميم وســاقلته ومقرر 
لجنــة الطقــوس تنويــه جــاء بهــا، نظــرا ألن الشــهر 
الصغيــر “النســئ” هــذا العــام ال يوجــد بيــن أيامــه 

يــوم األحــد، فيمكــن أن تقــرأ قــراءات أحــد النســئ 
بــدال مــن قــراءات األحــد الخامس من شــهر مســرى 
الموافق 30 مســرى 1737 _ 5 ســبتمبر 2021.

تنويه من لجنة الطقوس بالمجمع المقدس

شــهد الملعــب الوطنــي بمدينــة طوكيــو، وقــوف 
ــروس  ــا في ــى ضحاي ــت عل ــة صم ــن دقيق الحاضري
األلعــاب  دورة  افتتــاح  حفــل  خــالل  كورونــا، 
ــة مــن  ــق بمشــاركة ٢٠6 دول ــي تنطل ــة الت األولمبي
مختلــف دول العالــم ومــن بينهــا مصــر. يشــارك فــي 
الحفــل ناروهيتــو إمبراطــور اليابــان، وإيمانويــل 
تومــاس  واأللمانــى  فرنســا،  رئيــس  ماكــرون 
ــن  ــدد م ــة وع ــة الدولي ــة األولمبي ــس اللجن ــاخ رئي ب
الشــخصيات العامــة فــى العالــم، وفقــا لليــوم الســابع. 

ــاح  ــل االفتت ــتاد حف ــة الس ــة المواجه ــت األبني وقام
المشــاركين  للضيــوف  تحيــة  رســائل  بارســال 
فــي األولمبيــاد . وتشــارك مصــر فــى أولمبيــاد 
طوكيــو  ببعثــة هــى األكبــر فــى تاريــخ المشــاركات 
المصريــة األولمبيــة، حيــث وصــل عــدد الالعبيــن 
لـــ١٤6 العبــا والعبة، بواقع ١٣٤ أساســًيا مقســمين 
ــى ١٢  ــة إل ــة، باإلضاف ــا و ٤8 العب ــى 86 العب إل
احتياطيــا، طبقــا لتعليمــات اللجنــة األولمبيــة الدوليــة

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو يشهد دقيقة صمت على ضحايا فيروس كورونا

أذا اردت تصفــح الجريــدة علــي االنترنــت أو أردت الرجــوع الــي عــدد ســابق )الرجــاء الضغــط 
علــي الصفحــة مرتيــن لفتــح الملــف(، يمكنكــم تصفــح الجريــدة علــي الموقــع االكترونــي التالــي
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عيد اعالن صعود جسد القديسه الطاهره والدة االله 

 مريم العذراء

 2222أغسطس 

 
تحتفل كنيستنا القبطيه بعععيعد اععالن صعععود جسعد العقعديسعه 

مسعر  العاعوا ع   21الطاهره والدة االله مريم العذراء يعو  

 .2222اغسطس  22

 

كلاا ننظر الي أمنا الالكه والي سيرتها العععطعره العتعي تعفعو  

منها رائحة القداسه الاتايزه نجدها ترسم لنا العطعريع  هعو ا 

انا أمة )خادمه( الرب .... تعظم نفعسعي العرب .... النعه نعظعر 

 االي اتضاع أمته . 

 

ومع كل هذا الاجد و الكرامة والعظاة  أمنا العذراء هى مثاال 

 للتواضع...

 

ان طري  التواضع العحعقعيعقعى العذت  عيعه تعععر  ععظعاعة   

وقدرته و ي نفس الوقت تعر  انك ال شئ ودائاا نشعكعر   

علي كل عطيه عالاا انك ال تستحقها ولعكعنعهعا هعبعة العاعحعبعه 

الاجانيه الاعطاه لنا بسخاء، و ي التعواضعع ال أ عتعخعر ععلعي 

االخرين مهاا كانوا )  هبت القديسه مريم بسرعه الي الجبال 

الي مدينة يهو ا لتخد  الباره اليصابات ( وال أديعن االخعريعن 

مهاا كانت اخطائهم او اسائتهم نحو   لم ير  احعدا أخعطعاء 

االخرين مثلاا رأت القديسه مريم معن العيعهعود والعفعريسعيعيعن 

والرومان حتي من الاقربين لها حيناا شك  يها البار يوسع  

النجار ورأت العظعلعم والعتعععذيعن واالهعانعه والصعلعن البعنعهعا 

 القدوس ومع كل  لك لم نساع منها ادانه أو أساءه. 

                    

+ التواضع ان ينكر اإلنسان  اته وان يقبل مشيئة   بعفعر  

وتسليم واال يتاسك برغاباته وان كانت صالحعة هعكعذا قعبعلعت 

  العذراء ان تصير زوجة مخطوبة والبتول تصير أما.

 

+ التواضع ان تعلم  ى  اتعك انعك ال تسعحع  ععطعايعا   بعل 

تتقبلها نعاة من محبته ورحاته هكذا القديسة البتعول أجعابعت 

الاالك بقولها هو ا أنا أمعة )خعدامعة(العرب، وأجعابعت العبعارة 

اليصابات بقولها ان   القدير نظعر للعى اتضعاع امعتعه. وانعه 

  صنع بها عظائم.

 

+ الاتواضع ال يدا ع عن نفسه و ال يدين احد، هكذا لم تدا عع 

 آمنا البتول عن نفسها أما  البار يوس .

 

+ الاتواضع ال يتكلم عن نفسه وال يفتخعر  عكعانعت العععظعيعاعة 

والدة   تحفظ جايع هذا الكال  متفكرة به  عى قعلعبعهعا، و لعم 

  تحكى عن العظائم التى صنعها معها القدير.

 

+ الاتعواضعع يعقعد  نعفعسعه لعلعخعدمعة 

العالية لعلعاعحعتعاجعيعن ، هعكعذا أ    

بالحقيقة  هبت سريعا لعتعخعد  العبعارة 

اليصابات  ى اشهر حالعهعا ايخعيعرة. 

وكععانععت تععقعع  خععارخ الععبععيععت لععتععخععد  

  الارضى و الفقراء.

 

أنععهععا حععقععام اي  الععاععتععواضعععععة   

الاتواضع الذت قال تعلاوا منى النعى 

وديع ومتواضع القلن ونسيبة البارة اليصابعات العاعتعواضعععة 

الاتقدمة  ى ايامعهعا العتعى قعالعت لعلعقعديسعة العععذراء الشعابعة 

  الصغيرة السن من اين لى هذا ان تأتى أ  ربى الي.

لذلك ير ع   الاتضعين و الاتعضعع دائعاعام ال يعديعن احعد بعل 

يحاسن نفسه و يتوب ويعتر  ويضع كل ثقته واتكعالعه ععلعى 

    و ينتظر خالص الرب.

بركة و شفاعة أمنا البتول الطاهرة كلية القداسة الععذراء كعل 

حين القديسة مريم تكون معنا كلنا و تشفع  ى سعالمعة بعالدنعا 

 وتحفظ كنائسنا وشعبنا و تصون رعاتنا. أننا  ى احتياخ.

 
 القمص تادرس سمعان

كاهن كنيسة القديسين العظيمين األنبا أنطونيوس 
جيلفورد -واألنبا بوال   

 الانارة 

جريدة شهرية مجانية تعبرعن االقباط 

 االستراليين بإيبارشية سيدني وتوابعها 

 

 لجنة التحرير والتصايم 

 مجاوعة من شباب ليبارشية سيدنى 

 بأشرا  القس يوس   انوس 

 

 سكرتارية الجريدة واالعالنات 

   2625352112السيدة/ ليلي حنا  
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الاقاالت الانشورة ال تعبر عن رأت العنعاشعر أو 

االيبارشية دقة الاعلومات الانشورة بعالعاعقعاالت 

مسئعولعيعة العكعاتعن لعلعجعريعدة العحع   عي ر ع  

الاقاالت الجارحة أو التي تشعل العخعال عات بعيعن 

 أصحاب اآلراء الاتباينة

  

للقراء ايعزاء لجريدة الانعارة يعاعكعن ارسعال 

 التبرعات علي 

PO Box 447  

South Hurstville NSW 2221 

 أو باإليداع على حساب الرقم التالى

Account name  

SYDNEY COPTIC MEDIA AS-

SOCIATION 

BSB 062 196 

Acc No 10576855 

        ) وياكن طلن ليصال بالقياة الارسلة (    



 ش  6171مسرى  61 اخبار االقـباط

 7 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 الكنيسة القبطية االرثوذكسية  

 ايبارشية سيدني وتوابعها . 

 

عظة عن :"السالم لك يا مريم خالص 

ابينا ادم " ليلة عيد اعالن صعود جسد 

القديسة السيدة العذراء مريم والدة 

 االله الي السماء
 

االبناء االحباء والغاليين , اود ان اهنننمنبنذ بن ن  نا  

عيد اعالن صعود جسد الندندةسنل النةناهنم   نمةنذ 

والد  االله , الي السماء ,   ضمعا اليهنا ان شفن ن  

عنا ا ام  بنا ةسوع المسيح لبي ةمحمنا , وةنعنعنن لنننا  فنينبنا  ني 

 لبوت السنمناوات , بنبنم نل صنال  اندابنل النبنابنا النمنعن نذ اال نبنا 

شواضموس الثا ي ، المب األله ةدةذ لنا حياشه لسنين عندةند  ومن نننل 

 بال يل  دةد .

 

 مقدمة: .6

 

الخالص الذي سوف نتااو  شار اه الاياوم هاو بسا اك دم :   6.  6

,  السيد المسيح المولود من العذراء مريم , علي خشاباة الصالايا 

:" ال ياوجاد  لدد اال  ثلث المحمات ادابل النبنابنا دنننودا النثنالنث 

خالص اال بدم المسيح , جميع االعما  الصالحة مهما سمت , مهما 

 علت ,مهما كملت, ال يمكن ان تخلص بدون دم المسيح ". 

 

 يعب علينا اةها االحباء ان  دد  ه ا الخنال  الن ص صنننعنه النمب 

لنا , و ددم شوبل حديدل ح ي  س ةي  ان   ناول  نن جسند ودم السنيند 

 المسيح لغ مان خةاةان .

 

موضوع العظة " السالم لك يا مريم خالص ابينا ادم" مهام :  2.  6

ول لك  فليه  ن ةوم  ي شسبحل  فن  النلنينن , و فنلنينه  ني   جدا

 شماجيد الددةسين , وةمبن ان  فليه  ي اص وات . 

 

 يعب علينا ان  بون دائما  س عدةنن بنالفنال  و فنابنينحنننا  نال نل 

 بالزةت  ثن الع  اء الحبيمات .

 

السيدة العذراء مريم خالص ابينا ادم بميالدهاا الدم الانااناي : 7. 6

, السيد المسيح , الذي خلص ادام االو  وكل نسله من عقاا     

الن ادم ابو ا  ا ن  ن الفعم  الممنوعل , و سم النوصنينل واصنبنح  

,    س حدا للدةنو ه ال ي ا   ا هللا بها اذا ا ن  ن الفعنم  النمنمنننوعنل

ة  اواء اماناا ر:"باماشاو  ما  فلي  ي شسبحل  ف  اللين اائنلنينن

 االولي : اكل ادم من ثمرة الشجرة ".    

 

و ي جهاد ا ةعب ان  عةي طاعل الوصيل االولوةل الدفنوص عنلني  

اص دئ , وال  ضحي بملبوت السنمناوات  ن نينم اص دنئ بنبنسنم نا 

. قا  القديس العظيم االنبا انطونيوس :" ان كال  للوصيل  هما  ان

زماننا ليس شيئا ان قيس بالحايااة االبادياة . لاي الاعاالام كال شا  

نشتريه بما يساويه , واالنسان يباد  السلعة بنظايارهاا , اماا وعاد 

الحياة االبدية ليشتري بنمن زهيد جدا , النه مكتو  :" ايام سنيننا 

هي سبعون سنة , وان كانت مع القوة لنماناون ساناة , والاخارهاا 

<, لذلك لان عشنا ثمانين سنة كاامالاة و 69:  09تع  وبلية >مز 

 تي مائة لي النسك, لاننا ال ننا  المكالاة لمائة سنة لقا  بال الاي 

دهر الداهرين . ورغم اننا جاهدناا عالاي االر  , لااناناا ال ناناا  

ميراثنا علي االر  , بل ننا  المواعيد لي السمااء , واذا خالاعاناا 

 الجسد ال اسد نسترده غير لاسد".

 

السيدة العذراء مريم خالص ادم , النها ولدت السيد المسيح : 4. 6

 ابن   الكلمة ادم الناني , لي بيت لحم اليهودية , كقو  االنبايااء ,

:"  ما  فلي  ي شسبحل  ف  النلنينن انائنلنيننوبالذات ميخا النبي  

السالم لبيت لحم مدينة االنبياء : التاي ولاد لاياهاا الاماساياح : ادم 

 الناني"

 يعب علينا ان  ه ذ جدا بدماء  الب اب المددس بعهندةنه, ال نه  نلنمنل 

 الحيا  .

 نقاط العظة : . 2

 

 ملخص سريع لنقاط العظة:

السيدة العذراء بميالدها للسيد المسيح خالاصات اباوناا ادم  :  6.  2

ونسله من عصيان ادم و واء لاوصاياة   و الاذي ادي الاي ان 

يكون االنسان : عبدا للشيطان, وادي الاي لسااد طاباياعاة االنساان 

 وبالتالي موته.

 

السيدة العذراء مريم خالص ابينا ادم , الن بميالدها للساياد  :  2. 2

المسيح علمنا لي تعاليمه الاطااهارة كاياص ناخالاص مان الاخاطااياا 

الرو ية المتنلة لي : خطية الكبرياء, وخطاياة الشاك الاقااتالاة لاي 

 وصايا   , خطية تبرير الذات, كما سنري.

 

السيدة العذراء مريم والدة االله خالص اباياناا ادم , الناهاا  : 7. 2

بميالدها للمسيح المخلص خلص ادم وبنيه من االمرا  النا اساياة 

المرتبطة بالخطية , منل : الخجل من الخطية , وخاطاياة الاخاوف , 

 كما سنري .

 

السيدة العذراء هي خالص ابينا ادام النه بميالدهاا لالاساياد  :  4.  2

 المسيح , خلص ادم ونسله من لعنة االر .

السيدة العذراء مريم خالص ابينا ادم , الن بميالدها لالاساياد  : 5. 2

المسيح , اصبح بامكان ابونا ادم ان يعود الاي الا اردوس باعاد ان 

طرد منه , واصبحت هذه االمكانية لكل نسال ادم االبارار , و اتاي 

 الخطاة اذا تابوا . 

 

 ت اصيل نقاط العظة : .7

 

السيدة العذراء مريم بميالدها للر  يساوع ادم الانااناي , خالاصات 

ابونا ادم ونسله من اشياء كنيرة , بنعمة الر  سوف نذكر منها ما 

 تمليه النعمة علينا كاالتي :

 

السيدة العذراء بميالدها للسيد المسياح خالاصات اباوناا ادم :  6.  7

 : ونسله من عصيان ادم و واء لوصية   و الذي ادي الي 

 

 : العبودية للشيطان :6. 6. 7

:" النه  ل الحاجاز وقاتال   ما  فلي  ي شسبحل  ف  اللين اائلين

 : الدم و واء و ررهما ". ومزق كتا  العبوديةالعداوة بالكما  : 

 حن االن ةا احبائي احما   ن صك العبودةل بفنلنينب  بنننا ةسنوع 

 المسيح , وذلك ان عفنا حيا  ال دوص والددابل .

 

  الموت االبدي وال ساد : :2. 6. 7

:" لكاي يارد ادم االنساان   ما  فلي  ي شسبحل  ف  اللين اائلين

: انك يا ادم ترا  قضية الموتاالو  الترابي الي ال رودس : ويحل 

 29:  16والي الترا  تعاود ". وهانااي اياة رائاعاة لاي مازماور 

,   وعند الر  السيد للماوت ماخاار  "  لنا اله خالص تقو  :" 

 اهلل وجد  خمجا لموت ادم و سله ب عسندا الن ص ال ةنننةنم بنه  نن 

 السيد  الع  اء .

:" لجاء علي جنسنا وكال   ما  فلي  ي شسبحل  ف  اللين اائلين

 .وال ساد "الخليقة : سلطان الموت 

:" الن  وهنا ا ةد ان اا بس  ا االه الدندةنس اانننابنينوس النمبنولني

االنسان اذ خلق من العدم لانه بطبيعته , علي اناه با اضال خالاقاتاه 

علي صورة   الكائن , كان ممكنا ان ينجو من ال ساد الطباياعاي , 

ويبقي لي عدم ال ساد لو انه ا ت ظ بتلك الصاورة بااباقااء   لاي 

 ولبن اال سان ببسما لوصيل هللا   ض  عم ل هللا .معرلته " . 

 

 عذ  حن بنواجه  وت العسد ولبننا ان  نا اشدياء وابنما  واندةسنينن 

 بوف  مث الحيا  االبدةل    السيد المسيح .

 

السيدة العذراء مريم خالص ابينا ادم , الن بميالدها للساياد  :  2. 7

المسيح علمنا لي تعاليمه الاطااهارة كاياص ناخالاص مان الاخاطااياا 

الرو ية المتنلة لي : خطية الكبرياء, وخطاياة الشاك الاقااتالاة لاي 

 وصايا   , خطية تبرير الذات, كما سنري.

 

  التخلص من خطية الكبرياء:: 6. 2. 7

: 7تاكاويان   ال ي اغمص بها الفيةان ا نا االولي حواء  ما ذ نم  ني
:" لقالت الحية للمرأة : لن تاماوتاا ل بال   عاالام اناه ياوم 4-5

  عارلين الخير والشر ". وتكونان كاهللتأكالن منه تن تح اعينكما 

:" تعلموا مني الناي ودياع  عاش السيد المسيح   واضعا جدا واال 
 , و حن ةعب ان  بون   واضعين دائما.ومتواضع القل "

 

 :من خطية الشك القاتلة لي وصايا  : 2. 2. 7

عبنس  نالم   لن تموتا ":"  4:  7تكوين   لدد االت الحيل للممم   ي

:" و أوصي الر  االله ادم قائال :" 61-61: 2تكوين لي  هللا الدم
من جميع شجر الجنة تأكل اكال . و أما شجرة معرلة الخير والشار 

 النك يوم تأكل منها موتا تموت ".لال تأكل منها , 
 

 عند ا حا ب الفيةان السيد المسيح واال : ان  نت ابن هللا ؟ اجابنه 

السيد المسيح :  ب وب .  يعب علينا ان  عمف المب وب  ي البن ناب 

 المددس  ما ذ مت بابدا .

 

  من خطية تبرير الذات القاتلة :: 7. 2. 7

  لدد الدي ادم اللوم علي هللا وعلي الممم  بسبب خةي ه ,  ما  دمم  ني

:" المرأة التي جعلتها معي هي اعطتني :" لقا  ادم 62: 7تكوين 
 من الشجرة لأكلت ".

 

 لدد عاش السيد المسيح , ةببت ال ةن ةنبنم ون ذواشنهنذ,  نثنن الن ص 

ذ م  ي  ثن ال مةسي والعفا  , ال مةسي ال ص بم    سه , والعفا  

ال ص امع صد ا شائبا .  ال ةعب ان  بم  ذواشنا بن  أشي باللوم علي 

 ذواشنا و عيش حيا  ال وبل  ي  ن لح ل .

 

السيدة العذراء مريم والدة االله خاالص اباياناا ادم , الناهاا  : 7.  7

بميالدها للمسيح المخلص خلص ادم وبنيه من االمرا  النا اساياة 

 المرتبطة بالخطية , منل :

 

الخجل الناتا  مان لاعال  : 6.  7. 7

 , الخطية 

 ننبننعنند ننا ا ننلننت الننمننمم  واعننةننت 

 جنلننهننا , خننعننال , ال ننهننمننا  سننما 

, كماا ناقارأ  وصيل المب االله لهما

:" لاانا اتاحات  1:  7تاكاويان لي 
 وعالاماا اناهاماا عاريااناانأعينهما 

لااخاااطااا اوراق تااياان و صاانااعااا 
 الن سهما مأزر ".

 

ان السيد المسيح عالج النخنعنن  نن 

الخةيل بمحب ه وبع ابه المايم , وه ا  ا حدث  نن السنيند النمنسنينح 

بمعا ل ه  ن بةمس المبول ال ص ا بما ,  لدد عاشبه بنحنب وعنالنج 

خعن خةي ه و دا الي  شب ه . و حن ابناء السيد المسيح  نينعنب ان 

 عاهد ان ال   عن الخةيل ح ي ال  خعن , وان بدةنننا  ن نوب  نو ا 

 بمما بل بم االع ماف وال ناول ووبائط النعمل االلهيل .

 

  الخوف النات  من لعل الخطية : 2. 7. 7

, 6:  7تاكاويان لي   بعد ا ا ال خا ا  ن  دابلل المب االله ,  ما  دمم
:" وسمعا صوت الر  االله ماشيا لي الجنة عند هاباو  رياح 69

لأختبأ ادم وامرأته من وجه الر  االلاه لاي وسا  شاجار النهار , 
الجنة... لقا  ادم للر  :" سمعت صوتك لي الجنة لخشيت , الناي 

 عريان لأختبأت  ".
 

ان السيد المسيح عالج خةيل الخوف الناشعل  ن الخةيل , واال : ا نا 

هو ال شخا وا , ح ي وان بدةت  هناك  ضنينلنل النمجناء بنالن نوبنل , 

 عند ا خاف بمعان بةمس وا بم السيد المسيح , ابله السيد المسينح 

 ال ه ببي بباءا  ما .

 

السيدة العذراء هي خالص ابينا ادم النه بماياالدهاا لالاساياد  :  4.  7

 لدد لنعنن النمب االلنه   المسيح , خلص ادم ونسله من لعنة االر  

:"  66-61: 7تكوين  اال ض بعد خةيل ادم وحواء ,  ما  دمم  ي
وقا  الدم :" النك سمعت لقو  امرأتك واكلات مان الشاجارة الاتاي 
اوصيتكم قائال : ال تأكل منها , ملعوناه االر  بساباباك ... شاوكاا 

: 15مزمور   وداؤد النبي ةدول علي اال ض  ي ".و سكا تنبت لك 
:" تعهدت االر  وجعلتها ت يض . تغنيها جدا سواقي   مالنة 0

:" كل االر  تسجد لك وترنم 4:  11مزمور   ما ةدول  ي. ماء "
: " االر   1:  11مازماور   انذ ةندنول  ني,    لك . ترنم السمك "

اعطت غلتها . يباركنا   الهنا يباركاناا   وتاخاشااه كال اقااصاي 
 االر  ".

 

 لنه ذ اذا باال ض ال ي  عيش عليها و نحنا نل عنلنينهنا  نن  نن  نن 

ةضمها , بواء  ن بوء اب خدام لما شعةيه لنا  يسن نخندم لضنم هنا 

وضم  اال سان ال ص ةعيش  واها او بواء بالخةيل , شخيلوا الخةيل 

شععن اال ض شةمد ال ةن ةخةمون  يها وعليها ,  نلندند طنمد النمب 

االله اال ذ ال ةن اخةموا  ي اال ض , وجعن بني ابنمائنينن ةنمانون 

 ه ا اال ض بعد ان اعةاهذ دمةع ه .

 

السيدة العذراء مريم خالص ابينا ادم , الن بميالدها لالاساياد :  5. 7

المسيح , اصبح بامكان ابونا ادم ان يعود الاي الا اردوس باعاد ان 

طرد منه , واصبحت هذه االمكانية متا ة لاكال نسال ادم االبارار , 

 و تي الخطاة اذا تابوا. 

 

 عند ا اخةأ ادم وحواء , طمدهما هللا  نن النعنننل ,  نمنا :  6.  5.  7

:" لأخرجه الر  االله من جاناة عادن  24-22: 7تكوين لي   دمم
, واقاام شارقاي جاناة  لطرد االنسانليعمل االر  التي اخذ منها . 

عدن الكروبيم , ولهي  سيص متقل  لحراسة طريق شجرة الاحايااة 
:" لاكاي يارد ادم   و حن  فلي  ي شسبحل  ف  اللين اائلنينن.  " 

 االنسان االو  الترابي الي ال ردوس ".

 

:" ومان قابال  ما  فلي  ي شسبحل  ف  اللين انائنلنينن:  2.  5. 7

وافنل "    ارجع ادم الاي رئااساتاه دلاعاة اخاريمريم والدة االله : 

:"   ال داء  ا ت  سم  هللا ,  نفلي  ي شسبحل  ف  اللين انائنلنينن

 ادم بينما هو  زين : سر   ان يرده الي رئاسته ".

 خاتمة : . 4

 لنس  جاهدةن ان  بون  ثن اللص اليمين ال ص  ال الوعد بنالندخنول 

لل مدوس    ابينا ادم , ال ه شناب واعن نمف بنالنمنسنينح النهنا و نادةنا 

 و خلفا .

 

 وكل عام وانتم بكل خير ولرح وسالم لي الروح القدس .

 صلوا من اجلي لي كل صالة .

 لمح  لكم

  

 األنبا دانييل

 بنعمة الر  أسقص إيبارشية سيدني

 وتوابعها
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 حات مع المصريين صف
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

   0202أولمــبياد طوكــيو 

 

 0202شاركت مصر في أولمبيااد طاوكاياو 

بااباارااضاا  ر ااابااياا  رااي   كااباار فااي  ااار اا  

 241مشاركتها حيث وصل عدد  لر ابيين 

أحتياطي وحو لاي  20ىرب  و ضاف  46 عباً و  61مقسمين  لي 

مليون جنيه مصري رغا   002مر فق إد ري. و كلفت  لدول   02

 لظروف   قتصاد    لتي  مر بها  لبالد ووصول  لر ابايايان  لاي 

 نتائج محدودة ومتو بر    تناسب مع حج    مكانيات  لمتوفرة. 

و حادة هرابايا  وو حادة   –حيث حصدت مصر ست ميد ليات فاقا  

 فضي  وأربر  برونز  . 

 

  لمجموع برونز   فضي  هربي   مركز  لبلد  

 220  00 42 00   ألول أمر كا 2

 66  26 00 06  لضاني  لصين 0

 86  22 24 02  لضالث  ليابان 0

 18  00 02 00  لر بع بر طانيا 4

 22  00 06 02  لخامس روسيا 8

 41  00 2 22  لسادس أستر ليا 1

 1  4 2 2 مصر  84رق   2

 

  قول  لتار   .....
  2006لمصر دور أولمبي مشرف منذ إشتر كها ألول مارة عاا  

في دورة أمسترد   ببرض  ر ابي  كامل . ومن   حد ث  لتي  ارفاع 

  2001رأس كل مصري  نه في  لدورة   ولمبيا  بابارلايان عاا  

حدث   عجاز  لبشري  لذي سجله  لبطل خضار  لاتاوناي ر خضار 

سمران  لتوني ( بطل رفع   ثقال و لذي ساجال ماجاماوع رفاراا اه 

كيلو. وكان رتلر بكل عظمته وشهر ه جالس في  لامادر   06288

 شارد  لمبارة ونزل من  لمنص  وصافحه  د  بيد  قد ر ً وأحتر مااً 

لما أحرزه. وظل  س  خضر  لتوني مسجل علي لوح  إستاد برليان 

 حتي  ومنا رذ . ورناك أ ضاً شارع  حمل إسمه. 

 ( 0222سبتمبر عا   0406آخر ساع  عدد رق   -ر لمصدر:

وأ ضاً نذكر أول من عبر  لمانش  لسبرح  لمصري إسحاق حالاماي 

  ورناك  سماء أخري    ُنسي عبرت  لامااناش ماناهاا 2006عا  

وحسن عبد  لرحي  ومره  عدد مان  لسابااحايان أبانااء  –أبو ريف 

  لنيل. 

و لتار     وليمبي للررب  حمل ساجاالً ماحادود ً    اتانااساب ماع 

  مكانيات  لبشر   و لماد   منذ بد     شتر ك  لدول  لرربيا  عاا  

2020 .  

  وباقايات 2001وأول دورة أولبيم  بالنظا   لاحاالاي بادأت عاا  

 حصيل   لميد ليات  لذربي  و لفضي  و لبرونز   محدودة.

 

   0222أولمبياد سيدني عا  

 و لحضور  لمصري .. ...
في عا  ألفين كانت سيدني  حتفل بالدورة   ولمبي  علي أربهاا.. 

... و لحق أن  ستر ليا حققت   فضل و ألكامال و  روع عالاي كال 

 لدور ت  لسابق  8 بد    من حفل   فتتاح  لهائل  لذي إستغلت فيه 

 لتكنولوجيا  لحد ض  في فن  ألباءة وأستحقت أن  اطالاق عالاياهاا 

  لصحف  لرالمي  ر  لرروس  لتي بهرت  لرال  (. 

لقد جمرت أستر ليا علي أربها إحدي عشر ألف ر ابي  ماضالاون 

دول . ه بت بينه   لخالفات  لسياسي  و لحاروب و لاراناف 8  022

و قتربت  لمسافات حتي بين  لدول  لمتخاصم  وساراماو  جامايارااً 

في إفتتاح  آللفي   لضالض  بمظاررة راائالا   احامال  لساال  و لاناد ء 

 للسال . 

و ستر ليا  لبلد  لجميل  لذي رحب بالاقاادمايان  لاياه مان ماخاتالاف 

أرجاء  لرال  لحضور  لدور ت   ولمبيا  و لاتارارف عالاياهاا8 راذه 

 لقارة  لجميل   لبريدة لها  دور كبير في  لدورة   ولامابايا  و لاتاي 

 . وكانت  ستر ليا في  لمركز  لضالاث 2081كانت في ملبورن عا  

 ميد لي .  08عالمياً وحصلت علي 

ماياد لايا   86  حصلت  ستر ليا علي 0222وفي أولمبي  سيدني 

هربايا  وكاانات  لار باع عاالامايااً. وقاد  ا    عاالن عان  21منها 

  . 0200 ستضاف  أستر ليا للدورة   ولمبي  لرا  

أ انااول  لاجاالايا   0222وحين  كتب عن دورة سيدني   ولمبيا  

 لمصر   بكل  قد ر وكيف إساتارادت لاه ساو ء عالاي  لاماساتاوي 

 لرسمي  لممضل في قنصل سايادناي  لاراا  وقاتاهاا عصاا  رمضاان 

وكذلك  لسيد محمد منير مد ر مصر للطير ن في سيدني وماماضالاي 

 لجمريات  لمصر   و لتجمرات  لمختلف  . أ ذكر  لاحامااس و  مال 

 في أبطال مصر أبناء  لنيل  لرظي   لقادمين. 

 وأستقبلنار  أبطال. 

رغ   نه  ل   حققو  أي درجا  مان  لاناجااح ... وجاماياع  لافاروع 

و لفرق  لر ابي  خرجت من  لتصفيات   ولايا  وكاانات  لاهاز ئا  

 متتابر . 

و رددت   سباب ...  ارة  لحك  غير عاادل...  لاماياد اا  لاياهاود ا  

مسيطرة ...  لاماناافسا  غايار عااد ا ...   عاال  فاي غايار صاالاح 

مصر ...  لر ابيون وجدو  أماماها  

أرقااا  ماانااافساا  غااياار مااتااوقااراا  ... 

وحكا ات ..وحكا ات وبقيت حاقاياقا  

و حدة. ل   حقق  لافار اق  لاماصاري 

أي نااجاااح فااي أولااماابااياا  سااياادنااي 

0222 . 

 

 

 

Sydney Paralympic Games 0222  
إختارت  للجن   ألولمبي  للمراقيان  لاماهااجار  لاماصاري ماور اس 

 منصور لحمل  لشرل   ألولمبي  وممضالً للجالي   لمصر  . 

وكان لهذ    ختيار صدي كبير لدي  لمسؤلين   ساتار لايايان8 فاقاد 

 لقي  هنئ  من  لسيد جون رو رد رئيس أستر ليا وقتهاا. و لساياد 

كي  بيزلي زعي   لمرارب   لفيدر لي  و لسيد فيليب رودوك وز ار 

 لهجرة و لتردد    لضقافي   لذي وصف إختيار  لاماصاري ماور اس 

منصور  نه شرف عظي  و قد ر لمجهود  ه في  لمجتمع   ستر لي 

 لسنو ت طو ل . كذلك  لسيد  ي  فيشر عمدة  لقر     ولمبي . 

 لسيد مور س وقتها كان عضو في بلد   أشفيالاد وأصاباح عامادة 

 بردرا بسنو ت. 

   اقاد  0222أكتاوبار عاا   20و حضرني  لذ كرة بيو    فتتاح 

مور س منصور إبن مصر و لرل    ستر لاي عالاي كاتافاياه ر فارااً 

 لشرل    ولمبي  مع نخب  من  لشخصيات  لمرروف  في  لماجاتاماع 

  ستر لاي ماناهاا جااكاي كايالاي  لاوز ارة  لافايادر لايا  لالار اابا  

و لسينا ور ريلين كونن و لسباح    ستر ليا   لاماراروفا  ساوزي 

 أونيل وكان  لمصري مور س وجها مشرفاً لمصر و لمصر ين. 

 

 بص شوف  لمصري بيرمل أ ه !  ! 
 0222من أكضر  لمشارد  لمؤثرة في  لدورة   ولمابايا  لسايادناي 

حماس  لشباب  لمصاري عااما  ساو ء مسالامايان أو مساياحايايان 

إزدحمت به   لمدرجات وكان للكنيس   لقباطايا  دور كابايار حاياث 

أرساالاات أو درااا فااي 

أ وباياساات لالاماالعاب 

لاااتاااشاااجاااياااع  لااافااارق 

 لاماصار ا . أكاضار مان 

شاب وفتااة مان  022

كااااناااايااااساااا    ناااابااااا 

أنطونيوس بجلافاورد8 

مان  422وأكضار مان 

 لكا ادر ئايا  بسايادناي 

و لكضير ن من باقي  لو  ات خاص  ملباورن نضاياف لاها  شابااب 

 لجمريات  لمصر    لقبطي  وأ ضاً شبااب  لاجاماراياات   ساالمايا  

  لمصر    لتي أسسها وليد  لجورري. 

كنت أجلس وس  رؤ ء  لشباب لدوري  لصحفي في  اغاطايا  راذ  

 لحدث للصحف  لرربي  أحساسات باعنافاراالاها  وقاد ه بات باياناها  

 لفو رق ول   كونو  سوي مصر ين قالابااً وقاالابااً وصاو ااً و حاد ً. 

 و جدو  منذ  لساعات  لمبكارة  شاجايارااً لالافار اق  لاماصاري فاي 

مبار ات كرة  ليد . ل   تو فر   عال   لمصر   للتلو ح بها  شجيراً 

للفر اقاناا ... ولا   اجادو  غايار أصاو  اها  فاي حامااس وأنافاراال 

 مرددون...  ر بص شوف  لمصري بيرمل أ ه ( 

وأما  رذ   لضجيج  وقف أحد  لمرلقين لاقانااة  لاتالافاز اون وسا ل 

 لشباب ماه   قولون؟؟ ومن  لمؤسف  ن  لفر ق  لر ااباي صاري 

 ل   حقق أي نجاح . 

 

عضو فاي  12أما عن  لفر ق  لمصري للمروقين فقد  شترك فيها 

 لرااب  لاقاوي8 وأغالاب   – لسباح    – لكرة  لطائرة   –رفع   ثقال 

أعضاء  لفر ق  لمروقين من  لر ب  لرسكر    لمختلف  في  لجيش  

 لمصري وحصلو  علي  در بات علي أعلي مساتاوي و اتاماتاراون 

بلياق  بدني  عالي . ورا   لاذ ان أعاادو   لاباساما  ورفاراو  رأساناا 

 22فضايا  و  22هربي  و  1ميد لي  منها  06بتحقيق  لفوز ب 

 برونز  . 

 

 .0222 لكنيس   لقبطي  ودورة سيدني 
كان لها دور كبير في  لترحيب بالفر ق  لار ااباي وماناذ وصاولاه 

لمطار سيدني و  مال  لمرقودة 

عليه 8 ولكان جااء عاو    

خير ً في  لمروقين  لذ ن حققاو  

نااجاااحاااً باارااد فشاال  لاافاار ااق 

 لااار ااااباااي. وكاااانااات فااارحااا  

 لمصر ين كابايارة وقاد دعاارا  

  ب  اادرس ساماراان و لاقاس 

شاانااودة ماانااصااور  لااذي كااان 

منادوب  لاكاناياسا  قاي  لادورة 

  ولمبي  حيث أقامت له  كنيس    نباا أناطاوناياوس حافال  اكار ا  

حضررا  لسيد  لقنصل  لرا  عصا  رمضان وحرمه وكذلك  لدكتور 

نبيل سال  رئيس  لبرض   لمصر   للمراقين وعدد كبير من  لشابااب 

 و  سر  لمصر  . 

وقد    ب  ادرس كلم  رن  بها  لفر ق وأشار  لي مختلف  لقياد ت 

و   ااجااهااات  لاافااكاار اا  

و لرقائد    الاتاقاي كالاهاا 

عاانااد نااقااطاا  و حاادة فااي 

 لاااماااجاااتاااماااع   نسااااناااي 

  لكبير... 

رر باادون مااحااباا   ...   

د ااان  ... و  عاااباااادة 

 مقبول  ((

لقد خلقت  لاباشار ا  مان 

أب و حد وأ  و حدة وبذلك جرلنا آد  وحاو ء أخاوة وأخاو ت فاي 

 لبشر  . كان  لت ثر باد اً علي وجه  لادكاتاور نابايال ساالا  رئاياس 

 لبرض ... و لترحيب  لذي قوبل به من  لكنيس   لقبطي  في  لمهاجار 

   ستر ي و ناول  لميكر فون ليقول .. 

أنا وس  أرلي  لبيت  لمصري  لكبير  لذي أعطانا كل حب وعاناا ا  

ول  نشرر بالغرب   طالقاً.  لقد  شرفنا بدعو اكا  لالافار اق ونشاكار 

 لكنيس  فهي بيتنا في كل أر  وكل مكاان .. وأباياف أن كالاما  

قبطي  رني مصري و   وجد قباطاي غايار مصاري وناتاشارف أن 

نكون مرك  وجميع أعضاء  لفر ق غمر ه   لفرح  بالوجود وسا  

أخو  ه  ونشكر   ب  ا درس سمران  لشخصي   لمحاباوبا  و  ب 

 شنودة و لكنيس        صيل  لكل ما قدمته لنا من محب  و قد ر. 

وشكر ً للشهاد ت و لهد  ا  لتي قدمتمورا لنا فرد ً فرد ً ورعاا اتاكا  

لنا. و سردني أن أقد  لآلب  ادرس وللكنيس  خاص  شرار    حااد 

 و لميد لي   ربير لشرورنا  لجميل نحوك . 

  لراب   ولمبي  منذ 

 نش  ها. 
قبل  لميالد  2822بدأت عا  

وكانت  تقد    حتفا ت 

  لجنائز   للشخصيات  لهام . 

قبل  لميالد فاز  221عا  

 لرد ء  غر قي  ليوناني 

كور وس في سباق    اد و  

ورو أول فائز رسمي في 

  لتار     ولمبي. 

في    طار  لرسمي  لدولي 

  لحالي...

 

  وأسسها د متر وس وفيكارس وأطلق عليها 2604  سست عا  

 دول .  021 لكونجرس   ولمبي وعدد أعضائها 

 

   كانت  لدورة   ولمبي  في  لسو د وجاء أس  أحمد  2020عا

 حسين أول  عب عربي مصري  شارك في  لدور ت   ولمبي .

   في دورة أمسترد      إشرال  لشرل    ولمبي  2006عا  

ألول مرة. وحصل فيها  لرباع  لمصري سيد نصير علي أول 

( وفيها   ضا حصل  6088ميد لي  هربي  في رفع   ثقال ر

 لمصري فر د سميك  علي ميد لي  فضي  في  لغطس وحصل 

   ضاً علي ميد لي  برونز  . 

   كانت مصر ه ت شان دولي عالي حيث كان 2004وفي عا  

 محمد طارر باشا عضو ً في  للجن   لدولي  للتحكي . 

    للو ء منير ثابت صالح غبر ال رئيساً للجن    ولمبي   لمصر 

عضو ً في  للجن   لدولي   2006وفي عا   0220 – 2008

  ولمبي  ر ولد في قنا بالصريد وأبن  لدكتور ثابت غبر ال و لد 

 سوز ن مبارك (. 

  ل   حقق  لفر ق  لمصري شيئاً . 0222دورة سيدني 

   حققت مصر ميد لي  هربي  وو حدة  0224 لدورة   ولمبي

 فضي  وأربر  برونز  . 

   حققت مصر ميد لي  برونز   وكان  0226 لدورة   ولمبي

 .  62 ر يبها  ل 

   2فضي  و  0حققت مصر  0220وفي دورة لندن   ولمبي 

 برونز  . 

  برونز    0حققت مصر  0221وفي دورة ر و دي جانيور

 .  28وكان  ر يبها  ل

   دورة طوكيو   ولمبي  حققت مصر و حدة  0202وفي عا

 .  84هربي  وو حدة فضي  وأربر  برونز   وجاء  ر يبها  ل 

 

رغ   نه نجاح محدود بالنسب  للتكلف   لماد   لتدر ب  لفرق إ   ن 

 فوق  لرنصر  لنسائي كان و بحاً و لذي  حقق بذربي    ولمبي  

فر ال عبد  لرز ز  شرف 8  ه لتي حصلت عليها  عب   لكار  ي

 و لذي كان له صدي و سع علي  لساح   لمصر   و لرربي .

 ونتطلع لمز د من  لنجاح في  لدور ت  لقادم .  

    

 و لي  للقاء في  لردد  لقاد  

 

  - لمر جع :

   لرب   ولمبي  ونش  ها 

  ار   مصر   ولمبي 

  للو ء منير ثابت. 
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 بقلم وريشة : جون كرياقوس 

ال شك أن أى كاتب يشتهى التأمل فى جانب من عظمظ ظل الظلظ ظا ظل 

العديدة والتى كانت تتسم بها أم النور منذ أن بظدأ  دظدمظتظهظا  فظى 

الهيكل وهى فى الثالتل من ع رها ..وكان من تدبظيظر أ أن تظتظيظتظم 

وأن تعيش دا  ا في الهيكل، فتعل ت حظيظاة الظوحظدة والوظ ظت وأن 

تنشغل بالوالة والتأمل .. إذ فقد  محبل وحنان والديها فظأنشظغظلظت 

فلى السنوا  ال ظايظيظل وعظلظى هظذه الوظلظحظا   -  ب حبل أ وحده 

ولظكظن هظنظا أتظواظ  أمظام  -أدذ  بركل تسجيل جوانب من حياتها 

عم ل ف يلل الو ت )وأي ا فى أستك ال ما بدأته بالعدد ال ايى 

لجريدة"ال نارة" "حول الو ت وأحكامه"( ولكن عظنظد  671لعدد 

العذراء الو ت شيئا مختل  بل ومويع هام اد يجذب أنظتظبظاه أى 

كاتب يكتب غن ف ا ل العذراء والتى هى فظى حظد ذاتظهظا بظ ظثظابظل 

مدرسل فى تعليم مزايا وعم ل كل ف يلل.. وبرغم ذلك فقد يالحظ  

أن طََوال َحيَاتهَا ُمْنُذ َوْات البَِشاَرة َوَحتَّى ُصظُعظود َجَسظَدهَظا الظكظريظم 

َسنَِجدهَا اَلِيلَل ِجّداً ما االته َوَمْعُدوَدة الكل ا  باأليافل الى تسبيحتها 

عند زيارتها لنسيبتها إليوابا .. بل فِعْنَدَما َكانِت تُِريد أْن تَُعبِّر َعْن 

:   2أمر َكبِير َعبِّر  َعْنهُ بَِكلَِ ا  اَلِيلَل جدا..} لَْيَس لَهُْم َدْ ٌر {) يو 

الَجلِيل .. َوِعْنَدَما ظَظلَّ الظلظلظل يسظو  فِظي   (وذلك فِي ُعْرس اَانَا  3

يُوخ َوتََغيَّب َعْن الَعْذَراء َويُظوِسظ  الظنَّظَجظار َوَكظانَظا  الِهيَكل يُنَااِش الشُّ

بَْيِن { ) لظو   2يَْبَحثَان َعْنهُ اَالَت لَهُ } هَُوَذا أبُوَك َوأنَا ُكنَّا نَْللُبَُك ُمَعذَّ

فِظي   ( .. وحيث ال شك أنها َحَ ِر  وعايشت َمَوااِ  َكثِظيظَرة  84:  

َحيَاة يَُسو  ولِكنَّهَا لَْم تلوح عنها .. َحتَّى بَْعد ُصظُعظود اْلظَ ظِسظيظح لَظْم 

تَتََزَعْم األُُمور بَْل يَْذُكر الِكتَاب أنَّهَا َكانِت َمْوَدر بََرَكل لِلتاَلَِميذ لِكظْن 

لَْم يُْذَكر لَهَا َكلَِ ا  اَالِتهَا..بل كانت منبع التوايع الذى ال مثظيظل لظه 

أى تتخلى وال تتسلط فكانت دا  ا فى المل رغم أدراكها عن يظقظيظن 

مكانتها عند الرب منذ بشارة ال الك بقوله لها: "..والقدوس ال ولود 

منك يدعى أبن أ "وأي ا ما ذكرعلى لسان الرعاة عند ح ورهم 

ليروا الللل وللتأكد من اول ال الك عندما بشرهم بقوله "ولظد لظكظم 

فلي أحداث ال يالد: رأ  العذراء أشظيظاء  ".." اليوم...ال سيح الرب

عجيبل رب ا تلوق سنها كلتاه صغيرة، وما أحاط بها من معجظزا ، 

ومن أاوال ال ال كل والرعاه وال ظجظوس .. ومظع ذلظك لظم تظتظحظدث 

ولكنها "كانت جميع هذا الكالم متفكرة بهه ملتخرة بأمجاد ال يالد، 

( وبذلك نرى أمنا الدا  ل البتوليل مريم أم 22-2:62)لو فى قلبها"

الرب وأم الكنيسل ال قدسل تو ت وتتلكر في البها لظيظس فظقظط فظي 

حوادث ال يالد وطلولل يسو  التى ال بد أي اً أنظهظا كظانظت زادظرة 

زاد  أه يتها إذ صار  مريم تلهظم  بلحما  ث ينل، ورب ا ذكريا  

وحقا أنها لو تكلمت عن تهله  من هو يسو  بشكل أكبر..  مع الوات 

الحقبة ولوتم تسجيلها بالكتب ربما قهد يصه هب حصهرهها لهكهنههها 

الصهمهت الهمهقهدت والهته مه    ال ظيمة والمتواض ة اقتنت فضيهلهة 

الداخلى فاقتنت كنزا ثمينا استحقت أن ينقلها الرب وإلهها بالنفس 

والجسد نحو السماء..وياليت المرء ان يت لم  هذا الدرت الثهمهيهن 

الهمهرأه الهمهحهبهه و ك ا أذكر اول ابظن سظيظراخ "  من امنا ال ذراء

للصمت عطيه من الهرب   والهنهفهس الهمهته سبهه ال يسهتهبهد  بههها 

( بل ويحق القول: ليو ت لساني ، فيتكلم البي 64: 21سيراخ " )

...بظل وأن هظذا يظدفظعظنظى  وليو ت البي.. فتتكلم يا أيها القدوس فظيَّ

ل عرفل ال زيد عن أه يل الو ت وذلظك مظن أجظل أن نظحظلظ  فظي 

 الوبنا معرفل أ وذكريا  معامالته العمي ل في حياتنا..

                                                                                                                                        

  تام  فى عظمة صمتها ال جيب :
لحقيقل أن الكل ا  تعظجظز عظن الظوصظ  حظول عظمظ ظل  ف ظيظلظل ا

الو ت عند العذراء ك ا حيث ليس كل ص ت يعنى ف يله ويظقظال 

عند البعض أن اإِلْنَسان الَكثِير الَكالَم اد يْعِرف بظأنَّظهُ فَظاِرَ َداِدظلِظيظاً   

ِمْن أ على حين الُ ْ تَلِئ ِمْن أ َكلَِ اته اَلِيلَل َويَُعبِّر بِأال الَكلَِ ا  .. 

وَصْ ته َمْشُغول بِأمر أهم واد عرفنا فى عورنا الظحظايظر بظعظض 

اآلباء أو القديسين الذين تنيحوا ت يزوا بظالوظ ظت والظذكظن عظكظسظوا 

حالل م تلئل روحيا بل وذهنهم مشغول باهلل والبعض كظان ال يظريظد 

ان يتحدث في ما اد يلوله عنه، مل ال أن يتلذذ بالحظديظث مظع أ 

في كالمه) وهذا ما كانت دا  ا تلعظلظه الظعظذراء(  أو بالتأمل الباطنى 

وذلك عن األهت ام باألحاديث اللارغل التى ال تبظنظي، بظل بظالظعظكظس 

تستنزف رصيده الروحي ولهذا ص ظت الظبظعظض لظيظعظ ظل ولظيظخظدم   

بناء وحيث أدركوا أن   الناس، وال ي يع وات الع ل في جدال غير 

كثرة الكالم ال تخلو من معويل  فكان صظ ظتظهظم لظيظس يظيظقظا مظن 

لظيظسظ ظع اآلدظريظن مظن   الناس أو عن حزن واكتئاب. فهظو يوظ ظت 

واد اال أحظد   داللهم ما اد يوحى به أ لهم ..نعم اد يكون من أ !

ُكو  يُسَِّكن َدلَايَا  وهكذا فالصمت عند َعِميَ ل {...  اآلبَاء } أنَّ السُّ

أم النور هو أيضا أكثر عمقا  وُمشبع بالخشوع واالتضاع والت م  

، فظقظد أعظتظكظلظت فى محبة هللا وعنايته وحكمته ب  وبصفات أخرى

السيدة العذراء وهى فى منذ الثااثل مظن عظ ظرهظا فظى الظِ ظْحظراب ال 

تعرف من الحياة سوى الوالة والووم والسهر ليال مناجاة للظرب، 

ال تعترض وال تتذمر، بظل ال   ال تللب شيئا وال تشتهى نلسها شيئا، 

بالحديث إلى أحد.. وفي الهيكظل تظعظلظ ظت حظيظاة الظوحظدة   تبادر حتى 

والو ت وأن تنشغل بالوالة والتظأمظل وإذ فظقظد  مظحظبظل وحظنظان 

فهننشهتهلهت بهمهحهبهة هللا وحهده أى عهكهفهت عهله  الصهالة والديها 

والتسبحة وقراءة الكتاب المقدت وحفظ الكثير من أيهاتهه وحهفهظ 

المزامير ول   تسبحتها ف  بيت أليصابات سلي  واضح عله  ذله  

المزامير وآيات الكتاب وهكذا لم ت هتهد  م خوذة من  فتالبية كلماتها 

مريم ال ذراء علهى الضهوضهاء 

وال عههلههى تضههخههيههم ا مههور او 

حتى كشفها للنات  فه  كانهت 

بههدون أى شهه  فههى عههبههاستههههها 

تههظهههههر قههوة الصههمههت والههتهه  

نههبههع   اسههتههمههدت جههذورههها مههن 

االيههمههان والههرجههاء والههمههحههبههة  

وبذل  أجد أن من أهم الفضائه  

الت  اقهتهنهتههها مهنهذ طهفهولهتههها 

حهيهه  ،  ههوالصهمههت الههمهقههدت

كههانههت تصههمههت بههلههسههانههههها عههن 

أحاسي  ال الم وما يجري فيه   

بهمه هامهالت هللا   لينشت  قهلهبههها 

م ههها  وههذه الهفهضهيهلهة الهته  

رحهيهلههها مهن   الزمتها حتى يوم 

هههذا الهه ههالههم بصهه ههوس جسههدههها 

المقدت لتكهون بهجهانهب أبهنههها 

  ومخلصها...
                                                                                                                              

أيضهها هللا نهههظهههر لصهههمهههتههههههها  

 المقدت :

اظظال الظظقظظديظظس إغظظريظظغظظوريظظوس 

أم هللا صظظانظظع الظظعظظجظظا ظظب بظظأن 

اتحدت عقليا باهلل بدوام الصالة 

والت م  وفهتهحهت طهريهقها نهحهو 

السماء جديدا. سهمهت بهه فهو  

الهذى ههو   المباسىء والهظهنهون

 الصمت الهقهلهبهى  الصمت ال قلى 
".وأي ا اد كرر اإلنجيلي اولظه 

كانت تحفظ جميع ههذا : “ عنها 

بهههه فههه    الهههكهههالم مهههتهههفهههكهههرة 

 (  ۱6   6۱:    ۲لهو ” )  قلبهها
وأيي  أي ا ما يظذكظرنظا داود 

كهلههها ” مزاميره بأن  النبي به في 

مهههجهههد ابهههنهههة الهههمهههلههه  فههه  

وما ددر   (   63:31)مز”خدرها

فهالسهيهدة …  النلس إال اظلظبظهظا !

ال ذراء أحسهت أن هللا أبهاهها  

، وك نها كانت تقيم حهوارا  مه هه

أن   فحتى عند بشارة ال الك لها بأنها ستحبل وتلد أبناً كانت تستليع 

يظكظون   تو ت على األال دوفاً ورهبل، ولكنها بدأ  تسأل: "كيظ  

ذلظك...   لي هذا " وكان رد ال الك لها محاوالً أن يويح لها ويلسر 

"الروح القدس يحل عليك واظوة الظعظلظى تظمظلظلظك..." وكظان سظ ال 

الشه     روح   ف  حوار بنوى  وليس حوار فيه العذراء استلساري 

، ولهذا ما كظان يظ ظكظن لظلظقظديسظل  فال ذراء كان بينها وبين هللا سالة

بالنسبل للس ظا ظيظيظن   مريم أن تحت ل ما نالته من نعم إلهيل فا قل حتى 

أن تتأمل في أع ااها أسرار أ وعلايظاه   وذلك لو لم تهبها نع ل أ 

هُم لها وبالتالى لظكظل الظبظشظريظل..وكظ ظا وصظلظهظا أ  به نههها "النهُمهننه  

ل ينه ا" ) (. وتأتي عبارة "منعم عليها" من كل ل يونانيل 24: 6لواا ع 

فقد نالت مريم ن مة هللا وحهيه  واحدة تعني أساساً "نع ل كثيرة". 

سون ش  نظر هللا لها ما تميزت به اله هذراء مهن فضهائه  ومهنههها 

ن م انه الصمت المقهدت وتهمهيهزت بهه اله هذراء .. صمتها المقدت

والذي ان كس بالتالى نوره على كثيرمن القديسين فهتهي هر مهجهرى 

، صظو  ال الم  وهز  اسس الحياة  واعطى صوتا خالدا للبهشهريهة

ههكهذا كهانهت اله هذراء والكل ل ال تجسد، صو  الظحظيظاة والظنظور.. 

صامتة قب  التبشير االله  لها ب نها سهتهصهبهح ام هللا اذ حهمهلهت 

وخهال  نهمهو االلهه   وبشرت بهه اله هالهم بصهمهت مهقهدت   المسيح

وب هد ، كانت تراقب بصمت ما يقوم به وتحفطه ف  قلبها  المتجسد 

المسيح واكبت الرس  بصمت وشدت ازرههم حهتهى مها به هد   موت 

برسالتهم التبشيرية وبذل  تبقى القديسة مريهم   القيامة وانطالقهم 

قائدة لموكب الصامتين ف  الرب منذ طفهولهتههها   حهيه  ال تهقهدر 

عهن   مباهج الحياة الزمنية وال تجاربها أن تسحهب فهكهر الهمه مهن 

تمت نا بشهركهة   التصاقه بالرب وتمجيده على تدبيره ال جيب  ج  

أمجاسه..حقا ان ال ذراء بصمتها المقدت قد تهههيه ت الهبهتهو  به ن 

تصير والدة اإلله  وبالصمت المقدت يتهي  الم من ليكون هيهله  

( وههذا أيضها ههو مها 61:    7کهو  6هللا وروح هللا يسكن فيه ) 

 يج لنا ان نت لم  الدرت من ا م البتو  حو  أهمية الصمت

                           

  ول لنا أن نت لم الدرت من أمنا ال ذراء:

وأديرا وليس آدرا حيث الكتابل والحديث عن أم الظنظور ال يظنظتظهظى 

لهكهى نه هر  هللا أبدا وداصل وهى تعل نا كي  أن نكون سظاكظنظيظن 

هو اد يتكلّم معنا في معظمظم أكثر  ن الرّب يتكلّم ف  صمت القلوب 

األحيان عندما نكون ساكنين وصظامظتظيظن والظ ظعظروف أنظه ال يظجظد 

ب  هم يش رون فى الصمت باالمتهالء االبرار لذه فى كثرة الكالم ، 

ولقد ايقنوا ان أ إذ وهبهم أذنيظن ولظكظن فظ ظاً  وفى الكالم بالفراغ  

أراس لهم بان يكونوا مسرعين فى االستماع مبهطهنهيهن فهى ،   واحداً 

" اج   يارب حارسها    التكلم ولذل  فقد صرخ ساوس بقوله الى هللا:

..بل وفى مظوسظوعظل االنظبظا     3:   686مز  لفمى احفظ باب شفتى "

في تعزيزه ل لهوم الو ت: "أدظبظر أحظبظاءك    22غريغوريوس ج 

وعندما تحص  عهلهى قهلهب وفهكهر أكهثهر ب ا تقوم به لكي يتله وا.. 

ال طية التهالهيهة   اشكر سيدتنا ال ذراء الطوباوية على هذه   هدوءا   

الت  ال تقدر بثمن " ولهذا نحتاج أن نكون علهى مهثها   اله هذراء 

مريم ب ن نهدأ وندع ك َّ ما حولنا يهدأ وأن نُسهكتهت كه  الضهجهيهج 

والفوضى  حتى ضجيج أنفسنا وأفكارنا ونهطهلهب نه همهة الهههدوء 

ولنص ِّ إلى مريم  والصمت لنستطيع اإلصتاء إلى ما يقوله هللا لنا.  

أم الصمت.. ن الصمت يساعد علهى رييهة الهحهقهائهع الهمهته هلهقهة 

بذواتنا وباآلخرين ويسمح لنا بريية الحياة من منظور آخر وذل  

ب ق  إسانة ونحب أكثر ولهذا قد يفتح لهنها الصهمهت بهاب الهرحهمهة 

هب    ها    حت هح  هارت إتسن والمتفرة والرغبة بالتحسهن..وكهمها يه كهده م 

ُكوت  ى  السُّ ُكوت ال  ت ر  ارتج السُّ خ  ى هللا و  ُكوت ن ر  نَّ فت  السُّ ي ا أخت   ت

نن هللا { ارتج ع  خ  نن ن فنس   و  ارتج ع  ا ُهو  خ  .ولهذا نطهلهب مهن أم  إتالَّ م 

أن تساعدنا ك  نكون أكثر صامتين. وهذا إذا التج نا حقها ”    النور 

إلى أّمنا القديسة بالصالة وطلبنا منها ن مهة أن نهكهون صهامهتهيهن 

حياتنا ونتشبه بها أى نته مه  كهثهيهرا    وأن يكون الصمت جزءا  من 

ونتحدث قليال  وربما قد يدرك الب ض أن ا مر ليس سهال  ولهههذا 

نطلب الم ونة من السيدة ال ذراء  ب ن نس لها أن تهجه هلهنها أكهثهر 

تشبها  بابنها الحبيب الذي بق  صامتا  ف  وجه من كانوا يتهمونهه 

وكما ف لت هى -امورنا كلها لهُ  زورا ب  ونثع فيهت تماما  مسلمين 

وأن يكون الروح القدت الساكن فينا ينجينا سائما  رغم التجارب  -

القو  او لف   الحع الذي يسكهن فه    أو الم ارضين فى تزايد ضٍد 

ساخلنا فلهذا نطلب م ونة أمهنها الهطهههرة وبه ن تشهفهع لهنها عهلهى 

                       ...                                                                                                                          الدوام
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سيدنا قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس 

 الثانى أدام هللا لنا حياتكم الغالية

 مطانية الخضوع والمحبة،

،السيدة صوم كلية الطهر بقرب نهنئ قداستكم 

 يعيدالرب األله العذراء مريم ، والدة اإلله،   

علي قداستكم بكل خير، هذه األيام المباركه أمثال 

يعطيكم كل بركة ويحفظكم لكنيستنا القبطية االرثوذكسية و

ويحفظ كنيسته وشعبها الممتدة بمصر وسائر بالد المهجر 

 من أقاصي األرض إلى أقصائها .

أب اآلباء وراعى الرعاة، الرب يديم أبوة قداستكم لنا ويثبتكم 

على كرسى مارمرقس الرسولى سنين عديدة وازمنة سالمية 

 مديدة.

 

تقرير عن خدمة نيافة األنبا دانييل، أسقف إيبارشية سيدني 

 0202وتوابعها خالل شهر يونيو 

 

قام نيافة االنبا دانييل، أسقف إيبارشية سيدني  .2

وتوابعها  بصالة القداس االلهي في يوم السبت 

يرافقه األباء كهنة  0202يونيو  5المبارك  

الكنيسة المؤقرين القس أنتوني مرجان، والقس 

كما قام نيافته بإعطاء سرالمعمودية صليب صليب 

وذلك  بكنيسة ألحد األبناء من الكنائس األخري، 

الشهيد العظيم مارجرجس و القديس االمير تادرس 

   Liverpool-  NSWالشطبى 

 

 

 

 

قام نيافة االنبا دانييل، أسقف إيبارشية  .0

سيدني وتوابعها  بصالة القداس االلهي في 

يرافقه  0202يونيو  9يوم االحد المبارك 

األباء  كهنة الكنيسة الموقرين، القمص مينا 

ديسقوروس، والقس بول فانوس، وذلك   

كنيسة األنبا أبرام ببكنيسة القديسة دميانة 

Long Point – NSW   ، نيافته وقام

شماس برتبة ابسلطس )مرتلين(  02برسامة 

 واغنسطس )قارئين ( . وكان يوماً رائعا

 

 

 ًً 

قام نيافة الحبر الجليل االنبا دانييل بصالة  .0

القداس االلهى بمناسبة عيد الصعود االلهى 

وعيد نياحة القديس العظيم المتنيح االنبا ابرام 

يوم الخميس المبارك  في اسقف الفيوم والجيزة 

يرافقه االباء المؤقرين ابونا   0202يونيو 22

القمص مينا كامل والقس بوال القمص بلمون 

والقس تيمون عبد المسيح وذلك بكنيسة 

 Longالقديس العظيم االنبا ابرام بمنطقة 

Point – NSW  . 

 

 

 

 

قام نيافة الحبر الجليل االنبا دانييل بصالة  .4

صباح يوم االحد السادس من   القداس االلهي

.من  0202يونيو 20الخماسين المقدسة في 

كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس لوقا 

القمص يرافقه    Gosford – NSWاإلنجيل 

جورجيوس فهمى ، كاهن 

الكنيسة ، و القس تيمون 

عبدالمسيح .وقام نيافته برسامة 

 شمامسة وكان يوماً مباركاً.

 

قام نيافة الحبر الجليل االنبا  .5

 دانييل بصالة القداس االلهي

 25المبارك  صباح يوم الثالثاء

لطلبة وطالبات  0202يونيو 

كلية القديس العظيم االنبا بيشوى 

Mt Druitt – NSW    يرافقه

القمص غبريال يسي وذلك 

بكنيسة 

الشهيد 

العظيم 

القديس 

 اسطفانوس. 
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قام نيافة االنبا دانييل بصالة القداس  .1

يونيو  61االلهي يوم الجمعه المبارك  

يرافقني القمص حنا جاد وذلك  0206

بكنيسة القديسة دميانه والقديس 

 – Punchbowlاثانسيوس الرسول 

NSW   

 

قام نيافة الحبر الجليل االنبا دانييل  .1

عيد تذكار رئيس في بصالة عشية 

المالئكة الجليل ميخائيل في يوم  

 0206يونيو  61الجمعه المبارك  

قه القس بيشوي بطرس، والقس يراف

وذلك بكنيسة رئيس كاراس فرج هللا  

المالئكة الجليل المالك ميخائيل 

 Mt Druittوالقديس االنبا بيشوى

– NSW   

قام نيافة الحبر الجليل االنبا دانييل  .1

بصالة القداس اإللهي في عيد تذكار 

رئيس المالئكة الجليل المالك 

ميخائيل في يوم السبت المبارك  

يرافقه اباء  0206يونيو  61

الكنيسة الموقرين  القمص بطرس 

مرقس والقس بيشوي بطرس ، 

والقس تيمون عبد المسيح وذلك 

بكنيسة المالك ميخائيل واالنبا 

 Mt Druitt - NSWبيشوى 

وقام نيافته برسامة شمامسة برتبة 

ابصلتس من أبناء دولة فيجى الذين 

انضموا لكنيسة المالك ميخائيل 

واالنبا بيشوى مونت درويت 

 سيدنى.

نيافة الحبر الجليل األنبا دانييل قام  .1

في يوم  اسقف سيدني وتوابعها

  0206يونيو  02االحد المبارك  

بحضور ومباركة الحفل الخيري 

السنوي لخدمة اخوة الرب تحت 

رعاية الجمعية االسترالية السودانية 

القبطية للخدمات االجتماعية الذي 

أقيم  بقاعة رويال جراند 

Granville – NSW   ًوكان حفال

رائعاً .وكذلك تم األحتفال بالذكري 

التاسعة عشر لسيامة نيافة األنبا 

دانيل أسقفاً علي إيبارشية سيدني 

 وتوابعها .

قام نيافة الحبر الجليل االنبا دانييل  .62

بصالة القداس اإللهي في يوم 

  0206يونيو  07االربعاء المبارك  

فى كاتدرائية السيدة العذراء القديسة 

 – Bexleyمريم و الشهيد مار مينا 

NSW   لرسامة  61بمناسبة العيد

اسقفنا المحبوب نيافة الحبر الجليل 

ورافقه  يونيو  07االنبا دانييل يوم 

األباء الموقريين كهنة الكاتدرائية 

القمص صمويل وديع، والقمص 

ميخائيل ميخائيل، والقمص داوود 

نجيب، والقس عبد المسيح موريس، 

 والقس شنوتي جبران .

 أبي وسيدي

اردت ان تكون قداستكم  ملما بكل تفاصل 

الخدمة لكي تصلي لنا وتباركنا لكي يعيننا الرب االله علي 

تكميل خدمته المقدسة بشفاعة والدة االله القديسة الطاهرة 

مريم ورئيس المالئكة الجليل ميخائيل وطلبات كل االنبياء 

 والقديسين االطهار امين .

 انحني في خضوع البنين واطلب البركة والحل الرسولي .

 حاللني يا سيدي

 +أبن قداستكم  دانييل،

 خادم كرسي سيدني وتوابعها 
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 بيني وبينك 
 

عزيزي القارئ كل سنة وأنت طيب بمنااسا اة 

عيد العذراء مريم . لو فارارناا فاي الاماوا اب 

الروحية التي كانت عاناد أا الاناور طا اعاا     

 ياخد وقت طويل علشان نرتب اشياء قالايالاة 

عن موا  ها الروحية. طيب لو سألتاك باياناي 

وبينك ايا  ماوا ا اك أنات ساواء روحاياة أو 

عقلية أو جسدية . كل أنسان بيختلف بس كال 

أنسان عند  موا ب بس أزاي يرتشفها وباعاد 

كد  ينميها وبعد كد  أزاي يستخدمها لاخادماة 

 خرين. نفس  وخدمة أال

 

علشان ترتشف موا  ك شرحها يطول بس عاوزة ص ر ونشاطات تمارسها فاي 

مجاالت مختلفة علشان ترتشف أي  الموا ب اللي عندك ولاماا تاعارا ماوا ا اك 

سهل أنك تنميها وتستخدمها في خدمة األخرين.  بس بيني وبيناك أناك تسااعاد 

األخرين أن يرتشفوا موا  هم  ي مهمة صع ة زي المدرس لما يساعد تالماياذ  

أنهم يرتشفوا قدراتهم وموا  هم في التحصيل العلمي، وزي الرا ن لما يتاعاامال 

 مع شع   ليرتشف  ما متميزين في اي  ليساعدوا أنفسهم ويساعدوا اآلخرين. 

 

و ي مو  ة عظيمة أنك تساعد االخرين ياريت كلنا نحاول نتماياز فاياهاا ألناهاا  

أوال  ستساعدك علي األنا وأنرار الذات و تساعد ناس كثيار عالاي اكاتاشااا ماا 

 بداخلهم وبالتالي  ما يساعدوا ناس أكتر وأكتر. وخلي الرالا    بيني وبينك. 

 وكل سنة وأنتم طي ين. 

 طلعت فؤا  جرجس 
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 تبك علي ماضال 

 ال تبك علي ماض

 فليس بعد باقيا                           

 وال تفكر في يومك

 واحداثه متقلقال                      

 وغدك ليس بيدك

 فاهلل له صانعا                      

 فلم ال تسلم حياتك

 فااليمان يجعلك مطمئنا        

 و ان اهتتمت كثيرا

 اتقدر ان تزيد زراعا واحدا              

 وان قضيت العمر

 قلقا اتراك تكون غالبا             

 انظر لطيور السماء

 كيف كال منها شبعا           

 ما من احد منها زرع

 وال يوما كان لزرع حاصدا            

 اذا لماذا القلق

 انسيت انك ابن الخالقا                   

 وانه وعد انه كل يوما

 لك بالخير رازقا                    

 اما تعتبر وللتاريخ

 تكون يوما دارسا                    

 تري هللا كيف

 كان للوباء قاهرا                    

 وكيف اعال شعبا

 في البرية وكيف كان مشبعا                

 وكيف اقام امواتا

 من موت وكان محققا                   

 في لحظة تنلمس

 عطفة وياتي الشفاء عاجال                    

 فقط صلي

 واثقا وكن باهلل                 

 هو هو امس

 واليوم وغدا               

 لم يتغير ابدا

 وان تغير الكون وفني                

 انت منقوش علي كفه

 فلم الضعف ولم الشقا           

 يوم تدعوه

 ياتيك علي الماء ماشيا                 

 

 جفاني النوم

 جفاني النوم وكم داعبته

 فلم يجبني سريعا                   

 و الححت عليه مترجيا

 اجابني ليكن ليلك طويال          

 اما تود ان تسامر الليل

 فتسامرك معه مفيدا              

 ولم يكن امامي بد

 اال ان ارحب بليلي كثيرا            

 فهو وحده الصديق

 وليس عنه بديال                   

 وذهبت بفكري احادثه

 عن الذكريات وكم منها فريدا      

 وظل يسمعني بشغف

 طويال  وكم ضحك مني                   

 واجابني لما انت منفعال

 فانت لم تات بجديدا               

 وناداني ليلي بحنان 

 اما تفعل شيئاً مفيدا              

 قلت ماذا تود مني

 وسافعله سريعا                    

 قال يا عزيزي اما تصلي

 فالليل للقديسين خليال             

 الم تسمع قوموا يا بني النور

 لنسبح الرب تسبيحا                   

 واما تاخذ من مثل العذاري

 مثال لك وتقلده تقليدا                          

 قلت صدقت يا ليل

 لقد علمت االن قصدك المفيدا                   

 ولماذا تركني النوم لك

  لتلقني الدرس المفيدا                  

 به اقترب من ربي

  واسهر مع صوت القديرا                   

 ولقد وعيت الدرس

 وتعلمته وان كان اخيرا                 

 وبعد ان انهيت صالتي

  جاءني النوم وكم كان عميقا            

 وقلت غدا القاك يا ليل

 لتسبح معي تسبيحا                        

 فردد معي الصلوات

 ونجتمع وعنا مسيحا                     

 

  نظرة شفقه

 عرفناك يالهي محبا عطوفا

 وكم اقترفنا وكم كنت غفورا              

 كنت يا الهي نبعا

 واطعمت شعبا تضرر جوعا           

 وقديما عصاك الشعب كثيرا

 فضربته ضربا موجعا واليما          

 وصرل موسي عبدك الكليما

 متضرعا لشعبه االثيما                 

 وقبلت شفاعته وتضرعه سريعا

 ورفعت الوباء بحية مثال الصليبا        

 وها نحن من وباء نقاسي جميعا

 فرط االنينا من  وجميعنا نئن                     

 اما من نظرع حنان لشعبك الضعيفا

 لترفع عنا غضبك الكثيفا                         

 عجز الفكر والطب وال بديال

 والحنون المغيثا فانت الطبيب                

 انظر الينا واعنا فكال من ضعيفا

 ونحن جبلتك وفديتنا علي الصليبا           

 فانس خطايانا نسي االم لخطا البنينا

 عيوننا مالها الدمع وكال منا عجيزا         

 اما من نظرع حنان للبنينا

 واجعل كال منا صحيحا قل كلمة              

 هذه شهوات قلب لالب القديرا

 من اوالد وحدك لهم معينا                      

 فانت وحدك الميناء

 وكلنا غرقي ال نعر  سبيال                  

 

 

 يا اللي  ياتك كلها كام

 يا اللي حياتك كلها كالم في كالم

 كله عندك سلطه وكالم من هنا وهناك

 ال يوم فكرت في كالمك وكانه كالم عيال

 عمال تحد  طوب وتنسي كانه خيال

 وكالمك يقتل ناس ويعور بعك ناس

 ما فكرت يوم تحسن وترقق االحساس

 كالمك وشيطانك الدساس وال فكرت تملح 

 مسكين عمال تخبط وتحطم االمال

 ما يوم اتعلمت من مسيحك ضبط الكالم

 وال يوم سمعت كالمه حتي مع العوام

 سالم وازاي هو طبيب يداوي ويدي كل 

 ويحول كل ضعف الي توبه وامان

 تغير االحوال يا اخونا دا كلمةحلوه 

 يا تقتل بها يا تغير من حال لحال

 صدقني الناس غالبة مس ناقصة كالم

 يعكر حياتها وتتمني تكون من االموات

 كل زعالن  حاول تصلح وتفرل بكلمة 

 مس زهقان ويبقي  خلي الكل يسمع لك 

 تشارك التعبان هو انت مس مسيحي 

 وبالش سكينتك تدبح بها الغلبان

 كله هتدفع ثمنه اوعي تكون نعسان

 ومتنساش بكالمك تتبرر وبكالمك تدان

 

 بقلم جورج  بيب

 معجزة اشباع الجموع  وسفر اعمال الرسل          

 بقلم جورج  بيب                                   

 

والذي يطططلطل عطلطيطه انطجطيطل -هذه المعجزة وردت في االناجيل وخاصة انجيل لوقا االصحاح التاسع 

 ولتقرا هذه المعجزة في صاة الساعة التاسعة من صلوات االجبية وقد وضعته الكنيسة -البركة

 

 يث كلم الجموع عطن مطلطكطوت -ولنحاول من خال التامل في هذه المعجزة التي اجراها الرب يسوع 

وهكذا قدم لهم الغذاء الرو ي )الكطام عطن مطلطكطوت -السموات وايضا المحتاجون الي الشفاء شفاهم

وايضا اطعامهم من الطمطمط  -السموات (وايضا الغذاء الجسدي ) من خال شفاء امراضهم الجسدية

 خبزات والسمكتين (

 

ولعل لنا بعض االسئلة التاملية في المعجزة مع محاولة الربط مع بعض اال داث التي ذكرت في سفر 

 وذلك من خال النقاط التالية :-اعمال الرسل 

 

االمر الذي اثار -وتكلم  تي بدا النهار يميل -كان السيد المسيح قد خاطب الجموع في موضع قفر  -6

 طيطث ال -خوف التاميذ طالبين من المعلم ان يصرفهم لكي يجدوا طعاما ولئا يموروا فطي الطططريطل

وايضا نطفط  الطمطوقطه فطعطلطه -والسؤال لماذا تاخر المسيح في الكام  تي نهاية النهار-طعام يكفيهم

 ( واطال الكام  تي سقط افتيموس من الططابطل الطثطالطث 9:   02بول  الرسول  ين كان يتكلم ) اع 

ولطكطن -وهل سنتحمل الطتطجطربطة-لعل الموقفين بروح االيمان يوضحان ان هللا قد يطيل مدة اختبارنا   

وايضا اقامة افتطيطمطوس -ليكن هناك ايمانا انه وان طال الوقت ستحدث معجزة ) مثل اشباع الجموع 

 والططذي ركططض عططلططيططه بططولطط  وعططاد الططي الططحططيططاة( واكططمططل بططولطط  الططكططام  ططتططي الططفططجططر

 

ماذا كان يقصد المسيح من ذلك وهو يعلم ان لي  لطديطهطم ال -(  67:  9اعطيهم انتم لياكلوا ) لو -0

له المجد اراد منهم ان يساهموا ولطو بطالطقطلطيطل ) الطمطمط  خطبطزات  ولعل -ماال وال طعاما لكل هؤالء

ولنقدم القليل لطيطد هللا -المهم ان نساهم -والسمكتين ( وهكذا يريد هللا منا ان نساهم ولو بالقليل لدينا 

 وسطططيطططكطططون كطططثطططيطططرا ) لطططيططط  لطططديطططنطططا اكطططثطططر مطططن خطططمططط  خطططبطططزات وسطططمطططكطططتطططيطططن(

ولعل نف  الشيئ قد فعله القدي  بطرس عند باب الجميل  ين شفي المقعد وقال عبارته المشهورة 

قطم ا طمطل -) لي  لي فضة وال ذهب ولطكطن الطذي لطي اعطططيطك ايطاه 

 (        1:    7سططططططططططططططريططططططططططططططرك وامشططططططططططططططي )اع 

 

اتكاؤهم خمسين خمسين : هنا علمنا المسيح لطه الطمطجطد الطنطظطام  -7

ولعل الرسل في الكنيسة االولي فعلوا نف  -الذي هو اساس كل نجاح

-(  يث  ينما نشات مشكلة خطدمطة اخطوة الطرب  7:    1الشيئ ) اع 

انتمبوا سبعة شمامسة بقيادة الطبطار اسطططفطانطوس لطيطنطظطمطوا خطدمطة 

وهكذا علمنا المسيطح لطه الطمطجطد انطه الطه نطظطام ولطيط  الطه -الموائد

 (  77:  61كو  6 تشويش ) 

 

هذا امر من المسيح لطه الطمطجطد   ( 61:    9لو     ) ارفعوا الكسر  -1

-و تي ال نكون مسرفين في تصرفاتنا غير مقدرين لمطا بطيطن لطديطنطا 

فطان اعطططانطا -ولنا ظ انفسنا اذ قد ياتي علينا وقت يكون ما بين ايدينا فقط خم  خبزات وسمكتيطن

وبكل شيئ  تي وان كان هناك الكثير -هللا وبارك ال نسرف غير مقدرين ولكن لنستفيد بكل كسرة خبز

 منه

 

والسؤال -في هذه المعجزة نجد السيد المسيح قد بارك وكسر واعطي التاميذ ليعطوا هم الجموع -5

-بدال من ان يعط الطتطامطيطذ وهطم يطعطططون الطجطمطوع -لماذا لم يعط المسيح الجموع من يده مباشرة 

والجواب لعل المسيح له المجد كان يمهد العطائه التاميذ سر الطكطهطنطوت والطذي اعطططاه لطهطم قطبطل 

لطهطم خطططايطاهطم  صعوده الي السماء ) ونفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفطرتطم 

 (00- 06:  02يو  غفرت لهم ومن امسكتموها عليهم امسكت 

 

  -وهكذا هناك العديد من البركات نحصل عليها من خال التامل في تلك المعجزة العظيمة

 

 ولربنا المجد امين
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 عرض من : جون كرياقوس
 

أبتهاج أستراليا بتنظيم دورة األلعاب األولمبمةميم  

  1٣٠1لعام
أضااا األ عابااانااا ، عبااا ااا   ااا   

  سااءاا ا ةاا  اا اا  12عال بااناا ا 

بر سبن  ع صء  وال   كاي ا ادالاا  عاساةارعبا ا   

وعءت عافرعح عبشنب و عبءسؤوب ن عاسةرعب  ن  

في  إعالن عبلج   عاوبءب ا  إسا ا ن يا اوا ا  نو   

باءا  ا ا  بار سابان   1٣٠1عابن ، عاوبءب   بن م 

وين  هى عباءار  عباثا باثا  عباةا  يساةا ا ا  فا ا ا  

أساةارعباا ا  نارم ياا اواا ا  هااان عاباانا ، باانا  عن 

وسا ا ااى  2٥٩١عسة  فة   ة   ة  ةلبي ن ع م 

ووصا  عبسا ا  سامايأل ةاي  ساين   1٣٣٣ع م

 ئ س عبيز عا عاسةرعبى  عبفيز بٔ اه  يم ي   خ  

با ااس فاادااب باءاا ن باار سااباان وكاي اا اادالااا  وبااماان 

اسةرعب    وأض م ةي  سين عن عبء ن عبنا باءا ا  

فدب ه  عبة   ءم    ئ ة ن عألبن ، عألوبءب ا   بااع 

 ن  يد  ر ة  سب بءم اا  بار سابان فاى أساةارعبا ا  

 ٠٣وعبن ب    وسيم سةد م عبفن ب  أل ف  ٔعكثر ةن 

ةم ن عبر ج ي، نرق كي ا ادالاا  فا  بار سابان 

وجيب  كايسات   صان نا  ان كايسات وبايجا ن 

وٕع بسي ةش و   الا ز   كءا  ةان عباءاةاياا  با ا ا 

ار ة ن    ض ة ن وعح   فا  بار سابان وعأل ار  

 ب بجيب  كيست .

 

قداس  الةابا تواضروس يعزي القبم  بميم مو  

 يسي فى نياح  زوجته تاسونى كلير

 ايبا اه   11ونعت عبم  سا  عبادابا ا ا   عباخاءا اس

ي سياى كل ر ذكاى 

زوجاا  عباااداااءااا  

باا ااشااي   ساا   و 

نااانااا ااات جااا ااا ز  

عبء ةدل  ةن ك  اسا  

عبااداا  ساا  عباانااا عا 

” ٔعبي س فا ان“ةر   وعبش    ف ليب ي ر ةراي  يس 

بحى  ونس غر، ة     س  اى عا صاءا  وال ا  

ا ي س وث و لد بٔ سةرعب    بح ي  عا ن ةاحا ون 

ةن ك    عبم  س  عبدب    بء     س  اى وعساريا ا  

بساابااب عإلجاارعاعأل عبااةااى فاارضااةاا اا  عبااحااماايةاا  

عألسةرعب   بالاحا  ةان ٕعااةاشا   فا اروس كاي واا  

نبااةاا ... و يااحاا ث عباادااءاا   اايحاا اا  ”  عبااءااةااحااي  

بس ي وس فى عو  عبج ا ز  عان  حالا  جا ا ن 

و  ة  ي سياى كل ر ة  زوج   عبدءا  با اشاي  

ع ة ً فى ةصر ؤعسةرعب     ا صا   ٤٤على ة ع  

ب  ء  ك ن عباداءا  با اشاي   ساى  2٥٩2فى ع م 

ضءن عالب ا عألس اف  وعبم    عباءاناةادالا ان بساباب 

ارع عأل سبةءبر عبسينعا عباةاى ٔعياخااها  عبارٔ ا اس 

 “.ةحء  ٔعاي  عبس نعأل 

وا م عبدء   يح   وعجب عبندعا ا  ب  عن كا ا ا  

  نء ةس  وننب عبم  س  ألبيه  عبروحى وةالك 

عبم  س  عبدء  ب شي  وع ٔ لةه   كء  يد م ب بشمر 

عبى عبا ن اا ةايع وعجاب عبانادعا وعالاى  ٔعسا ا  

ا عس  عبابا با  عباءاناوا  يايعضاروس عباثا ااى با با  

عإلسم      وب ر رك عبمرعز  عبءراس     اا ا فا  

عبحبر عبجل ل عالاابا  يا ن س ةا ارعن باي سانا ا  

وعب  ٔ ب عبب بي  إل ب  ن   س  اى وييعبن   وعالاب  

نعا  ل عسد  و ٔ  اس ن ار عألاابا  نا اين   ٔ ا اس 

عبءةيح  ن ب سةرعب   وعالاب  نعا  ل ٔعسدا  سا ا ااى 

وك ن ا عس  عبب ب  ييعضاروس اا  ساباب و بانا  

برس ب  يند   بلدء  ب اشايي  سا  جا ا اصا ا  

ك بة بى عبءس ح  ند م  و   ب  يند  ي  عبدالابا ا  

عبى عبيا  عبحب ب عبدء  ب شيي  سا    و عالا  

 ج ا عبد  ة  اينع    عج ن بألسار  و عباما ا اسا  

 ”وكل عالحب ا يند  أل عبسء ا

 

بيان مطران وأساقف  شبال أمريكا ب أن كنيمسم  

 مارجرجس البحترق  بكندا

أص   ة رعن وأس اف  ع ب  ن  أل نءا ل أةار اما  

ب  اً   عبروع ف ه عن ةش عر عبحدن وعاسى عباةا  

أص بة ا   فا  أعادا ، إحارعق كا ا اسا  عبادا  اس 

ة  جرجس عبدب    ف  كيبيةب   بف اميفر  غار، 

 يب ي  كء   2٥ك  ع   يم عالث  ن عبء ضى عبءيعفب 

أعل يع عن ين طف   ة  ا  ف  عبحبر عبجلا ال عااابا  

ة     أسد  ة س س ج  و ف امايفار وغار، كا ا ع  

وكااااااا ااااااا ااااااا  

ونااااءاااا ةساااا  

وناااااااااناااااااااب 

عبم  س   عبةا  

ياا  يااماار ساا اا  

ب   ةثل  عبرحء أل ا عس  عبب ب  ن ين  عبث ب  ا     

عبةسن   أل ةن عبدرن عبء ض   ويخ م عبانا  ا  ةان 

عبج ب  أل عالث    وة    عإل  ةار ا  و عاثا ايبا ا  و 

عبنرعاا ا  وعبالابا ا اا ا   واا   فا  ع با ا ةا ارعن 

وأس اف  نء ل أةر م  عبصليعأل عباى  ، عباءاجا  

 سيع عبءس ح عن  انا اى ساالةا ً و عحا  ابا ا ا 

عبم  س  ف  ك  ع  الل هان عبفةر  عبنصا ابا  حاةاى 

إع ن  ب  ا عبم  س  اا   ب ست ةب ى فداب بال هاى 

 جس  عبءس ح وجء ع  عبءؤة  ن.

كء   ف  عبء   اا  وعاسا اافا  عبصاال  ةان أجال 

عبااماا اا ئااس عا اار  عبااةااى عحااةاارااات عاالااى ةاا ع  

عاس ب   عبدل ل  عبءا ضا ا   واا  طا باب أصاحا ، 

عب   ف  عاحب   عاجالا فى  ة م ب  ا    عبحامايةا  

عبم     بةد    عب ع  عبم ةل بلم  س   وييف ر ةما ن 

ةؤات بءء  س  طديس   و صليعي   و عباخا ةا أل 

وعالجةاءا عا أل عباروحا ا  حاةاى  اةا  إعا ن  با ا ا 

 عبم  س  فى أسرع وات .

 

وزيرة الهجرة تدعم الطةية  المبميمريم  نمرمميم  

بطرس بأمريكا لتفانيها فى عبلها خالل جماحمحم  

 كورونا

 2٣٣ف  إط   ةب ن   "ةصر   بـا

 عجل"  ييعصلت عبسفا ار  اابا الا  

ةمرم عب  عبش     وز ار  عبا وبا  

باالاا ااجاار  وناايااين عبااءااصاار اا اان 

ب بخ  ج  ة  عب كةي   ا ارةا ان با ارس   ئا اس 

عاطب ا عبءد ء ن بءسةشفى بروك  ل عبج ةن  فا  

بااروكاالاا اان فاا  ااا ااي ااي ك باا باايال اا أل عبااءااةااحاا   

عاةر م    وذبا  نعاًءا  با ا  كا اءايذج با ابا ابا  

ةصر   ب بخ  ج يف ات ف  عءل    االل جا ئاحا  

كي وا  .   واا  أعاربات عبسافا ار  اابا الا  ةامارم 

بفخره  وععةدعزه  ب ب   ةصر عب كةي   اا ارةا ان 

وذب   الل عيص ل ه يف   وعصافا  إ ا ها  با اا ا  

اءيذج ةشرم وة  ا بالاءارأ  عباءاصار ا  فا  

عبخ  ج عبة  حرصت ةن  الل عءل   علاى  فا  

عس  وط    ع ب    ةش ر  إبى أن ةب ن   "ةصر ا  

 عجل" با ا  عباماثا ار ةان سا ا عأل ةصار   2٣٣بـ

عب  جح أل  صيص  ف    ة  عبءجاةاءانا أل عباةا  

 ن شين ب      ج عبيطان  وعبا كاةاي   اا ارةا ان 

  ر اءيذج بلءصار ا أل با باخا  ج .   وأنا نأل 

وز ر  عب جر  بء   ديم به علء ا و ابارعا ةصار 

ب بخ  ج ةن   ة  بإلاس ا    وسن  باباال عبانالا  

وعبج   بةيف ر ح    كر ء  وآة   بلءيعط  ن عبا ان 

 ن شين و ةن  شين ةن   فا  عباخا  ج .   وةان 

ا ح ة    ا ةت عب كةي   ا رة ن با ارس  ا با  

عبشمر بيز ر  عب اجار   ةاناربا  عان ععاةادعزها  

أ ً   بةد  ر عب وب  عبءصر   باءا   ادايم باه أبا ا ا 

عبيطان بارفا  عسا  ةصار فا  كال عباءاجا الأل .   

وأوضحت ب رس أن ةيب ه  بصنا ا  ةصار فا  

ةح فو  سيه ج عالاءا ا  عباةاما فال وباال عباخا ار 

بءس ع   عب  س؛ ح   إا   يخرجت ةن كل   طاب 

  وعءلت ف  ةسةاشافاى 1٣٣٥عبدصر عبن    ع م 

بروكل ن ف  ا ي ي ك  وي  جت حةاى أصاباحات 

 ئ س برا ةج ي   ب أطب ا عب   ب أل  الل ج ئح  

وحاةاى ع ن .    1٣1٣كي وا   ب اع ةان ةا  س 

وذكرأل عب كةي   ا رة ن با ارس أاا ا  وعجا ات 

ه  وفار اب عباناءال عا نع كابا ارع ةان عبصانا ، 

ب رو   عسة ن ، عبج ئح   ةن ح   ةاةا الابا أل 

عبءارضاى  ويايفا ار إةاما اا أل عبانادل  ويا ا ايا  

عبءسةشفى باب   وي و   فر ب عبنءل  ةش ر  إباى 

أا   وسب كل ذب  ب  يا  ار جا اً ع فا  ن عساةا ا  

وعسة ا عات عباحاصايل عالاى زةا با  عاةارع  

عبب ط   ف  يخص  أةرع  عبملى وضغب عب م .   

 اكر أن عبصح فا  ووسا ئال عإلعاالم عاةار اما ا  

ك ات ا  ا ةت ب  ة    عب كةي   ا رةا ان با ارس 

ك ءيذج ب ب ب  يف ات ف  عاءالا ا   االل جا ئاحا  

 كي وا .

 

البكافأة معتةَرة.. الرحيس يوجه بإطالق مسابمقم  

الختيار أفضل محافظ  ومركز وقمريم  فمي حميماة 

 كريب 

ا ل عبرئ س عب  عبفة ح عبس س   إن ةشروع ح ا   

كر ء  ف ل ةن هللا سبح اه وين بى علاى ةصار  

وعصفً  عبءب ن   ب ا   أةر غ ر ةسبايق  ال سا ااءا  

 إذع ة  ي  إاج زه  بشمل صح ح.

ج ا ذب   الل يافادا ن أعاءا ل يا اي ار عباءاحا و  

وعب رق عبج     فا  إطا   ةابا ن   "ةاًنا  اابا ا  

عبءسةدبل"  عب يم عبجءن  ووجه باججارعا ةسا بادا  

اف ل ةح فو  وةركد وار   ةن عبء  طب عباةا  

يشءل   ح    كر اءا   وأن ياماين اا اءا  عباجا ئاد  

"ُةنةبارة " اول ثاالثا  ةارعكاد سايعا كا ن ذبا  

بلء  د  افس   أو عبءشرم عل    وي ب : "عبءما فا   

ب ست ف  عبن ئ  عباي  ة  يد  ءه بم    ياةاءاثال فا  

عبءن ى.. إا  أ  أل ة ء  وجر ت عل ا ا  وباابات 

ف    ج   كب ر  وعبج   نن عب  س كل   ا  يه ونع  

عبرئ س  ضب ط عب  ي  عب   س   بلديعأل عباءاسالاحا  

عبءش  ك ن ف  ةب ن   ح    كر ء   بالاةانا ون ةا  

ان ةان  أه ب  عبدر  ب د ةيع عبءس عا   عباةا  يُاحاس 

عبءخرج عب   ئ   وصرح: "بي  رج   ةن عبدار ا  

وف    صرم وة  ن وك رب ا وهماع بم    نامالا ا  

 ب   ةغ ر  بدى إح   بسه برضه

 

مجل  التايم األمريكي  تختار مدين  المقماةمرة مم  

 1٣12أفضل وجهات العالم لعام 

ع ة  أل ةجل  عبة  ا  عاةار اما ا   فا  يصا ا افا ا  

عبس يي  ة     عبد هر  بةمين ضءن ا ئء  أف ال 

ي عاي  1٣12وج   عسةث  ئ   ف  عبن ب  بن م  2٣٣

عبن ب  بد   ي    وعبة  نءلت ع ن ةن ة ن عبانا با  

ة    ة ن كل ةن أث    ف  عبا اياا ن  وباربا ان فا  

أبءا اا ا   وكا ن فا  فاراسا   والس فا اجا س فا  

أةر م   وة     ف  أسب ا   وغ ارها  ووفادا ً با ااع 

عبةص     ج ا ع ة    ة     عبد هر  بساباب با ا ا 

عبءةح  عبءصري عبمب ار وعبااي  ا اةاوار عبانا با  

عفةة حه ار ب ً  ب إلض ف  إباى إاا ةا  ةاءاشاى أهال 

ةصر على كي ا ش عب  ال وعا ن ةان 

 ف  نق عب   ف   ف ن  عبءسةيي.

و وا  ع ة    ةجل  عبة    علاى اا ئاءا  

هان عاة كن ب  ا عل  يرن احا أل ةان 

ةرعسالا  عباءاجالا  ةان جاءا ا  أااحا ا 

عبن ب   ة  عبةرك اد عالاى أوبايا  عباا ان  ادا ةاين 

يج  ، ج     وةث ر وينةبر هان ه  عبس   عبث بثا  

عبة  يديم فا ا ا  عباءاجالا  باجعا عن اا ئاءا  اف ال 

عاة كن ف  عبن ب  وعبة  ا ةت ب   عبءجل  يامار اءا ً 

بلد ئء ن على ص ا عا  عبسا ا حا  وعبسافار وعباا ان 

عسة  عيع وسب ظروم عسةث  ئ   عبةم   وعبابا ا ا 

وعالبةم    ب الضا فا  عباى يسالا اب عب ايا عالاى 

عإلب عع وعبة ش ب وعبةرو ج بليجا ا أل فا  جاءا ا  

 أاح ا عبن ب 

  

..متظاةر يوجه لكبم  لمحميمان ال مرطم  خمالل  

 تظاةرات مناةض  لإلغالق بأستراليا

نع أل عنةب ك أل ع  ف  با ان آالم عباءاةاوا هار ان 

 ااالل ”  ااا ااي ساا وث و االااد“ وااايعأل ناارطاا  

عبءو هرعأل عبء  ه   بالغالق عبة م وعبةلد ح ضا  

ف روس كي وا   عب يم عبسبت  وسب ة     س  ا  

ع صء  وال   ا ي س وث و لد ب سةرعب    نا ا أل 

 الب   أعء ل ع   ةن ج اب عبءةو هر ن بن  أن 

اافيع ع  صر عبشرط  با باحاجا    و عبادجا جا أل 

عبف  غ  وعبحبر عاسين إض ف  إباى  ارق جاءا ا  

ايعع  عبصح  عبن ة  فى ةيعج   عاةش   فا اروس 

كي وا  وب  يفلت   يل عبشرط  ةن عبن     فدا م 

أح  عبءةو هر ن بةيج ه بمء  اي   على وجه أحا  

  يل عبشرط   و ا ةت عبشرط  باجبادا ا عبادابا  

على عشرعأل عبءةو هر ان  كاءا  طا بابات وزع   

عبصح  ةن جء   عبءاشا  كا ان فاى عباءاوا هارعأل 

 ب بةيجه في عً إلجرعا ع ةب   عبمش  عن كي وا .

  

تعرف عملمى ممركمز لموجموس المةمابماو  المتمابم  

 معلومات 2٣× للكنيس  األرثوذكسي  

 نةبر ةركد بيجيس عبب بي  ةؤسس  حا  اثا  فاى 

عبم  س  عبدب    عا ثيذكس    ح   ب أ عبةخا ا اب 

إلاش ئه عدب يجل اس اا عسا  عبابا با  يايعضاروس 

عبااثاا اااى فااى ااايفااءااباار 

بااااا اااااماااااين  1٣21

فاى  22٩عببا ار ارك 

ع عن ب   كا  كارساى 

عالسم      عبارسايباى 

عباااي أسااسااه عبااداا  ااس 

ةراس عإلاج لى وعسةش   على أ   عالسم      

م و صا  اا عسا  عبابا با  يايعضاروس  ١٩ع م 

عبث اى جدا ةن عبءدر عبب بي  عب  ر  ب بدر، ةان 

ن ار عبادا  اس عااابا  با اشاي  عبانا ةار فاى وعن  

عب  رون  وينةبر ة  د  ن ر   يناين عباى عبادارن 

عبارعبا  عباءا ااالن  ةاءاا   اانا اى فارصا  بالاادوع  

بلةالةس ة  عبح    عب  ر   وعالسةاءاةا ع با ابا انا  

عبءم ن عبجء لا و ساناى ةاركاد بايجايس إباى أن 

 مين ةاركادع  عئا ع فاى اشار عباءانارفا  وحافا  

عباةاارعث وعبااةاا   اا  عبااداابا ااى  وةاا ااةاا   باالااحاايع  

وعبةيعصل  وةؤسس  ةةء د  فاى عباةا اءا ا  و فا  

عبدا  عأل  وكاابا  نعا  عباةايعصال با ان عبشابا ، 

عبدب ى فى عبخ  ج وك  سة   عام و   م عبءركد 

إبى ييف ر بارعةاج ن عسا ا   ويا   ابا ا  ويا اوا ا  

ةؤيءرعأل ةة يع  برف  عبيعى بادا ا  ا  عباناصار 

عبءخةلف  ويمي ن كيعن  ةةء د   وكاب  عبءش  ك  

فى عبج   عبءسمياى بجي ح  ةس ح  ةفةيح  بالادا ا 

وعبحيع  ويب نل عبخبرعأل  وي و   أح عث ثد فا ا   

وو ش عءل وةن    عان عباةارعث عباءاسا احاى 

عبءصر   وكاب  ي و   بد اعأل وةؤيءرعأل نوب ا  

وةحل   بشب ، عبم  س  عبدب    ةن نع ل و ا  ج 

 ةصر.

  

مطران القدس للكنيس  المقمةمطميم  األرثموذكسميم  

يزور مطران جةل لةمنمان لملمكمنميمسم  السمريمانميم  

 األرثوذكسي  

اااا م اااا ااا فااا  عااااابااا  

أااا اايااا اايس ةاا اارعن 

عبمارسا  عاو نالا اءا  

وعبشرق عاناى بلم  سا  

عبدب    عا ثيذكس   عب يم  بد     أ  ه عباروحا  

ا  ف  ة  ي وف ليس جي ج صلا ابا  ةا ارعن جابال 

بب  ن وطارعبالاس بالاسار ا ن عا ثايذكاس  وذبا  

بم ي  عئ   عبد  س ة    ندي، عبسروج  عبساباةا ا  

بل  ن و الل عباد ا    يابا نل اا ا فاةا اءا   عبا ا ع ا  

عبةاك       كء  يب نال عبح    عن عبيض  عبرعهان 

ف  بب  ن وعبء  د ...ح ر عبالادا ا ةان عباما ا اسا  

عبسر  ا   عا، ة خ ئ ل أةا ان كا هان كا يا  عئا ا  

عبد  س ة   ندي، عبساروجا   وعا، عاا  عوس 

 دعل  وعا، عب  س جرجس ك هن ك ا اسا  ةا   

كااباارئاا اال  وعا، نااءاانااين كاا اا   وعا، فاا ني 

عسم     وكاب  ةن عبم  س  عبدب    عا، يا اءاين 

عبسر  ا  كا هان كا ا اسا  عبسا ا   عباناا عا وةا   

ةراس بألاب ط عا ثيذكاس بالابا ا ن  وعباءاحا ةا  

 عب هللا ةسل .

 

الةابا تمواضمروس 

يممممكممممرم أعضمممما  

مممةممادرة بشممةمماب 

 يستطي ب 

كرم اا عسا  عبابا با  

ييعضروس عبث ا  با با  عالساما ا   ا  وبا ار ارك 

عبمرعز  عبءراس     عب يم عإلث  ن   أع  ا ةب ن   

"نب ،  سة    وب  ه  ؤ  " عبة  يةب  ه  أسادافا ا  

عبخ ة أل عبن ة  وعالجةء ع   ةان  االل باراا ةاج 

عبة ء   عالاةص ن   عبة ب  بألسدفا ا وعباةاداى اا عسا  

عبب ب  عبشب ، عبءش  ك ف  عباءابا ن    بانا  ظا ار 

عب يم ف  عبءدر عبب بيي ب بد هر   ح   عر  كل 

ة    على ا عسةه فمر  عبءشروع عباي ا م بة ف ان  

بح ي  عااب   ايبا ايس عاسادا  عبانا م باءاصار 

عبد  ء  وأسدف   عبخ ة أل وعبفر ب عبءشرم عالاى 

 برا ةج عبة ء   عالاةص ن  .

وعر  عبشب ، اء ذًج  بءشروع ي   عبة  ي اةاءا  

بلءشروع أل ةة  ه   عبصغر  وذب  فا  عا ن ةان 

عبءج الأل ةن ب  ا ا : صا ا اا  وبا ا  ةساةالادةا أل 

  Onlineأج د  عبمءب يير  عب ب ع  وعبةاساي اب 

م عبجبس  ص  ع  عاحاا ا    عبح عن   عبميعف ر  فُرة

عبحبي، وعاعش ، عبءجفف وأعر، اا عسا  عبابا با  

عن سن نيه ب ان عب ء ذج عب  جح  ةن عبءشروع أل 

ةؤكً ع على أهء   عبصبر وعبءث بر  وعبنءل بشامال 

ج ن ب ءي وبد ا هان عبءشروع أل  كاءا  أكا  عالاى 

ضرو   عبةنل  وعالطالع عب عئ  علاى كال ةا  هاي 

ج    بة ي ر عبنءل وعبة   ب عبءاساةاءار ويا ا م 

ةب ن   "نب ،  سة  ا  وبا  اه  ؤ ا " عباى اشار 

ثد ف  عبنءل عبحر  وعالطالع على عافم   عبح  ثا  

بر  ن  عاعء ل ة  عبة ك   علاى أهاءا ا  عباةا   اب 

 إل ج ن فرص عءل الئد  بلن ش بمرعة .

. 

القوات البسلح  توق  بروتوكوال مم  المكمنميمسم  

األرثوذكسي  لتوفير األجهزة التعمويضميم  لم وي 

 القدرات

وانت عبديعأل عبءسلحا  بارويايكايل يانا ون با ان 

ةص   عاطرعم عبص  ع   بجءانا ا  عباءاحا  با ان 
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 67 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

القدماء وضحايا الحرب التابع للقواا  الولوةولوحو  

وأسقفي  الخدما  العام  واالجتلاعي  واللةكانيو  

التابع للكنية  القبويويو  اوذكواة ةويو  لو  مو وا  

تالير اوجهزة التعايضي  لذوى القدذا  الخاص  

وةلك بلقر الكنية  القبيي  اوذكاة ةي  بالعباسي  

ويأتي ةلك لي إطاذ حرص القيادة العام  للوقواا  

اللةلح  عل  تباد  الخبرا  العولولويو  والوعولولويو  

وتحقيق أقص  دذجوا  الوتوعواو  موع الولو وتولوع 

اللدن  ل  شت  الل اال  يهدف البروتا ا  إلو  

تالير اوجهزة التعايضي  من اللعدا  واودوا  

ووسائل اللةاعدة الالزم  لذوى القدذا  الخاص  

للتغلب عل  إعاقتهم وضلا  ملاذستهم لحقواقوهوم 

وحرياتهم من أجل تحايلهم إل  أعضاء مونوتو ويون 

 ل  الل تلع.

وألووقوو  مووديوور جوولووعوويوو  

الوولووحوواذبوويوون الووقوودموواء 

وضحايا الوحورب  ولولو  

نقل ليها تحيوا  وتوقوديور 

الفريق أو  محلود ز و  

القائد العام للقاا  اللةلح  وزير الدلاع واإلنوتوا  

الحرب  والفريق محلد لريد ذئيس أذ وا  حورب 

القاا  اللةلح  للحضاذ، مقدماً الشكر للكونويوةو  

القبيي  اوذكاة ةي  عل  كقتهم الغالي  ل  مصنوع 

اوطووراف الصوونوواعوويوو  والووذ  يوونووالووس  ووبوورى 

 الشر ا  اللتخصص  ل  ةلك الل ا  

 لا ألق  اونبا يالويواأ أسوقوخ الوخودمو  الوعوامو  

واالجتلاعي  واللةكاني   لل  ذحب ليهوا بولوديور 

جلعيو  الولوحواذبويون الوقودمواء وضوحوايوا الوحورب 

والحضاذ، مشيراً إل  سعادته وامتنانه بالوتوعواو  

مع القاا  اللةلحو  لو  دعوم وتوالويور اوجوهوزة 

التعايضي  لتقديلها إل  اوشخاص او ثر احتياجاً 

من ةو  الوقودذا  الوخواصو  والوذى يوتوم ضولون 

منظام  توكوالولويو  تضولون وصوا  الوخودمو  إلو  

 مةتحقيها

وعقب تاقيع البرتا ا  استقبل البابا توااضوروأ 

الثان  بابا اإلسكندذي  بيريرك الكرازة اللرقةيو  

مدير جلعي  اللحاذبين القدماء وضحايوا الوحورب 

والالد اللرالق له باللقر الباباى، وأعورب الوبوابوا 

تااضروأ الثان  خال  اللقاء عن ترحويوبوه بوهوذا 

التعاو  الذى يعلل من أجل ذاح  اإلنةوا .وأشواد 

بالدوذ الذى تقام به القاا  اللةولوحو  لو  خودمو  

 الل تلع اللدن  ل   ال  الل اال  

حضر مراسم تاقيع البروتا ا  واللقاء عودد مون 

قادة القاا  اللةلحو  والوقولوف ذالوائويول كورو  

مةئا  تياير البرامج بأسقوفويو  الوخودمو  الوعوامو  

وعدد من اللةووولويون عون بورنواموج مقِوم وامو   

 لذوى القدذا  الخاص م.

   

خالل االوليمبياد طوكيو تسجل قفزة  يزح الزاال  

 اإلصابة بكورونا

قفز  اإلصابا  الياميو  بوفويوروأ  واذونوا لوي 

حال ، أ  نحا ضوعوخ الوعودد  8282طا يا إل  

الذ  تم تة يلوه قوبول أسوبواع، لويولوا تةوتوضويوخ 

العواصولو  الويوابوانويو  عشورا  ا الف لوحوضواذ 

اولعاب اووللبي  واللشاذ   ليها، حةبلا ة ور  

و ال  بلامبر  لألنباء الويوام الوثوالكواء وتوتو واوز 

الحاال  التي تةو ويولوهوا الويوام الوثوالكواء، الوذذوة 

التي توم تةو ويولوهوا لوي  8282الةابق  التي بلغت 

يناير، وأظهر  اوذقوام الصوادذة عون الولوديونو  

لي  28إل   82اذتفاع عدد الحاال  الخييرة من 

اليام الةابق، واذتفع متاسط اإلصابا  الو وديودة 

 .3871خال  سبع  أيام إل  حاالي

وأعرب الخبراء لي وقت سابق عن مخاولهم مون 

أ  تصوول اإلصووابووا  لووي طووا وويووا إلوو  أسوواأ 

مةتاياتها عل  اإلطالق خوال  اولوعواب، بةوبوب 

 انتشاذ سالل  دلتا من ليروأ  اذونا.

وأوضحت و ال  أنباء  يادو أ  محالظ  سايتواموا 

حوالو  لوي حصويولو   291الل اوذة س لت أيضا 

غير مةباق ، بينلا من اللقرذ أ  تيلب محالوظو  

تشيبا من الحكام  إعال  حوالو  الويوااذف، ولوقوا 

لتقرير صادذ عن محي  البث الياباني  الفوضوائويو  

متي بي إأ ومن اللحتلل أيضا أ  تكا  عويولو  

نهاي  اوسباع التي امتد  أذبعو  أيوام لوالحوتوفوا  

بالتتاح العور  الوريواضوي قود أد  إلو  تورا وم 

الفحاص، وها ما قد ينعكوس لوي عودد الوحواال  

 القياسي.

  

قرار عاجل من الزنزيزابزة بمزاي مزحزايزنزة الزريز  

 كنسية الحذراء بالمرج

ياليا انوتوداب  88أمر  نياب  اللر  اليام الثالكاء

اللعلل ال نأيي للعاين  حريق نشب داخل  نويوةو  

العذذاء ل  منيق  اللر  بةبب ماأ  وهوربوأيوي، 

دو  وقاع ٕاصابا  و لفت الولوبواحوث الو ونوأيويو  

بةرع  ٕاجراء التحريوا  حوا  الوااقوعو  و وانوت 

غرل  علليا  شرط  الن دة، تولوقوت بوالغوا يوفويود 

بنشاب حريق داخل  نةي  العذذاء ل  الولور  ، 

 وتم الدلع بةياذا  ٕاطفاء للكا  الحريق.

ن حت قاا  الحلاي  اللدني  بالقاهرة لو  إخولواد 

حريق نشب داخل  ونويوةو  الوعوذذاء لو  مونويوقو  

اللر ، دو  وقاع إصوابوا  حويوث جواذى ذلوع 

 اودل  ال نائي  للتحقيق ل  أسباب الحريق.
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 شخ القلف ماس  إبراهيم اللتحود  الورسولوي 

للكنية  القبيي  اوذكاة ةي ، عن تدشين مشروع 

جديد تحت ذعاي  قداس  البابا تااضروأ الوثوانوي 

بابا اإلسكندذي  وبيريرك الكرازة اللرقةي  وها 

تصاير اللعالم الكنةي  اللصري  التراكي  بوتوقونويو  

دذج ، تلهيًدا لتالير جاال  التراضي  لوي  172

هذه اللعالم مون  ونوائوس وأديورة أكوريو . سويوتواح 

لللتابعين واللةتخدمين لهذه التقني  ال وديودة الوتوي 

ينفذها اللر ز اإلعالمي للكونويوةو ، قوريوبًوا الوقويوام 

ب اال  التراضي  لي تو وربو  موقواذبو  لولوزيواذة 

الااقعي  لهذه اللعالم، من خال  اللواقوع الورسولوي 

للكنية  القوبويويو  اوذكواة ةويو ، وقونواة الولور وز 

 اإلعالمي القبيي عل  ماقع ياتياب، 

ايتتاح أول دار إيزواء لزجزرجزال ازازايزا الزحزنز  

 األسرى يى أستراليا

أعلنت تقاذير صحفي  التتاح أو  موأوى لولوعونوخ 

اللنزل  للرجا  ل  أستراليا ل   وايونوزالنود بوعود 

ألخ دوالذ، ويوقوع موقور  322زيادة تلايل قدذها 

لوو  ضوواحوويوو    Sheltered By Graceمووأوى

لاجا  ب ناب بريةبا ، ويضم جناًحا مكانًوا مون 

غرل  نام إليااء ضحايا العنخ اوسورى مون  38

 88الذ اذ.   و ا  اللكا  يحتاى بالوفوعول عولو  

غرل  للرجا  والنةاء الذين يعانوا  مون الوتوشورد 

نتي   للعنخ اللنزل ، واالعتلاد عل  اللوخودذا  

والكحا ، ومشكال  نفةي  أو جةدي ، لكن تولوت 

زيادة ال ناح ال ديد خصويوصوا لضوحوايوا الوعونوخ 

 98اللنزلي من الذ اذ من خال  مونوحو  قودذهوا 

ألخ دوالذ أمريك .   وقا  مووسوس داذ اإليوااء 

إنه يعتقود أ  الولولو وأ هوا اوو  مون نواعوه لو  

أستراليا للرجا  الذين يحتواجوا  إلو  سوكون بوعود 

الهروب من العنخ اوسرى، ولقا لصحيف  مديلو  

ميلم البرييانيو .   وتوقودم الولووسوةو  الوخويوريو  

اإلقام  ماللدعام م وإداذة الحاال  للرجا  غويور 

عواًموا  82اللتزوجين الذين تزيد أعولواذهوم عون 

والذين يهدلا  إل  إعادة توأسويوس اسوتوقواللويوتوهوم، 

شخًصوا الولولو وأ سونوايًوا  22ويغادذ ما يصل إل  

الستئناف حياتهم ل  اللو وتولوع.   ويوقوا  مواقوع 

اللل أ عل  اإلنترنت أ  مبرام نا تتلحواذ حوا  

اإلنةا  ومصلم للةاعدة اوشوخواص حوقًوا عولو  

إعادة حياتهم إل  اللةاذ الصحيح بدالً من مو ورد 

 Shelteredمشا ل اإلسعالا  اوولي م.   ويعلل 

By Grace   بدو  تلايل حكامي ، ويعتلد عولو

التبرعا  الخاص ، وتفر  ذسام إيو واذ عولو  

مةكنها، اعتلواًدا عولو  دخول الوفورد، واوسوابويوع 

% مون 22اوذبع  اوول  هي معد  كابت بنةبو  

قوا  لوا وس إ   8239أجر العليل.   ولي عوام 

ت رب  أحد اوصودقواء لوي الوتوشورد ألوهولوتوه هوا 

وزوجته ليزا لبدء التفكير لي داذ اإليوااء، حويوث 

اضير الصديوق إلو  الوفوراذ مون حوالو  الوعونوخ 

اللنزلي مع بناته، كم  الح للعوثواذ عولو  عولول ، 

لكنه وجود أ  الودعوم لولورجوا  لوي حوالوتوه غويور 

موواجوواد.   وألوواد  أذقووام مووكووتووب اإلحصوواء 

 37أ  واحوًدا مون  ول  8238اوسترال  لوعوام 

ذجالً تعر  للعنخ ال ةدى أو ال نة  من قوبول 

 .  32شريك حال  أو سابق بعد سن 

 

صاالب أول دعو  يرح مكتوبزة بـزلالزقزبزطزيزةل: 

 لغة مصر األولى وناجم بتحجيمها لألطفال

دذاسته للتاذيخ القبيي وعلل أبحا  لويوه جوعولوه 

شغالاً بهذه اللغ  وتاذيخها، وو   يورلوس  ولوا  

عواموا دائولواً موا  82صاحب الـو 

يووحووكووي عوون الووتوواذيووخ الووقووبوويووي 

وصدقائه لون  هوذا دلوع أحودهوم 

يترجم له دعاة الفرح الخاص  به 

إل  اللغ  القبيي   فكرة مخوتولوفو  

وجديد وةقا   يرلس لي حديثه لـ 

ماليام الةابعم أ   ولولو  قوبويوي 

تعني ال نةي  اللصري  وليس الديان ، وللا نزلوت 

دعاة لرحي باللوغو  الوعوربويو  صوديوقوي الود وتواذ 

صلائيل قالي ازا  للا يكا  صاحوب الوحوكواو  

القبيي  دعاة لرحه تكا  بالعوربوي بوس لوبوعوتولوه 

الدعاة وها حالها باللغ  القوبويويو  عشوا  توكوا  

باللغتين القبيي والعربي.. مشيًرا إل  أ  دذاسوتوه 

الت  تتلحاذ حا  اللغ  القبيي  وتاذيخها جعولوتوه 

ينشئ قناته الخاص  بعد إتلام دذاسته يوقوام لويوهوا 

بشرح تاذيخ مصر وتواذيوخ الوبويواذ و  وتواذيوخ 

 اللصريين اللشاهير.

 

صززوا الززحززذراء مززريززم يززجززمزز  الززمززسززجززمززيززن 

والمسيايين.. ترانيم وابتهاال  وذبائح وعزطزايزا 

عزجززى أعززتززا  أديززر  مصززر.. مززراسززم وطززقززو  

االالتفاال  مافور  يح التاريخ وتحود إلى مئزا  

 السنين  

تبودأ الوكونويوةو  الولوصوريو  اوذكواة ةويو  صوام  

يواموا، وعولو   32العذذاء مريم للدة أسوبواعويون 

مدى أعاام طايل  تااذ  اللوصوريوا  مةولولوا  

وأقباط احتفاال  بلاالد و رنفاال  شعبي  ابتهاجوا 

بوووقووودوم صوووام 

الوووووووووووعوووووووووووذذاء 

وخووواصووو  لووو  

جوونوواب مصوور، 

وأجووووووووووولوووووووووووع 

الووووولووووووذخوووووا  

اوقباط عل  أ  االحتفا  باللاالد اللةيحيو  يوأتو  

طبقا للتقايم القبي  مثل االحتفا  بلالد القوديةويون 

وخاص  تذ اذ ولاتهم وذحيلهم بعد إتلام جهوادهوم 

ومةيرتهم علو  اوذ  واعوتوبواذهوم ديونويوا مون 

القوديةويون وأولويواء ا الصوالوحويون، وقود شواذك 

اللةللا  واوقباط ل  بونواء أضورحو  الوقوديةويون 

وأصحاب الكراما  موثول موزاذا  مواذجورجوس 

سيدنا الخضر، ول  الصعيد أما ن  ثيرة مثل دير 

جبل اليير بةلالاط، والذى تبدأ ليه الزياذا  ل  

شهر يانيا تزامنا مع زياذة العائل  اللوقودسو  إلو  

مصر...بينلا توبودأ احوتوفواال  ضوخولو  بوأسويواط 

وتحديدا دير دذنك  والعذذاء اللحرق حيث يتاالد 

آالف اللصريين اوقباط ومعهم عدد لويوس بوقولويول 

من إخاتهم اللةللين إلحياء ة رى صام العذذاء 

مريم وزيواذة أموا ون ذحولو  الوعوائولو  الولوقودسو ، 

وتةتعر  البااب  موظواهور الولواالود وتواذيوخوهوا 

وجذوذها وموراسوم موحوفواذة لو  تواذيوخ مصور 

وتعاد إل  مئا  الةنين.. ويأت  ل  مقدم  مواالود 

العذذاء مالد جوبول دذنوكو  لو  أسويواط، وموالود 

العذذاء ل  الدير اللحرق بأسياط، ولم يوتوم مونوع 

االحتفاال  نهائيا إال بعد انتشاذ ليوروأ  واذونوا 

واقتصر عل  أعداد قليل  وأغلقت اوديرة أبواابوهوا 

وحذذ  ذسليا من االحتفاال  ال لواعويو  خشويو  

انووووتووووشوووواذ الوووولوووور  والووووفوووويووووروأ وسووووط 

اللشاذ ين ..وصام العذذاء موريوم يويولوق عولويوه 

اوقباط صام الوفوريضو  الشوعوبويو  حويوث لور  

الشعب القبي  طقاسه عولو  الوكونويوةو  الوقوبويويو  

اوذكاة ةي  ذغم إقراذ الوكونوائوس اوذكواة ةويو  

اوخرى بواجواب صواموه مواعودا الوبوروسوتوانوت 

وتختلخ مدة صامه حيث تبلغ مودتوه عونود الوروم 

ياما موثول الوكونويوةو  الولوصوريو   32اوذكاة س 

أيام لقط عنود الةوريوا   2القبيي ، بينلا تبلغ مدته 

اوذكاة س واوذمن اوذكاة س، بويونولوا يصوام 

 38و 3الروم الكواكوالويوك يوامو  الو ولوعو  بويون 

أغةيس ويصام الكلدا  الكاكالويوك يواموا واحودا 

لـالعذذاء لقط وجليع الياائخ تبيح أ ول الةولوك 

خال  مدة الصام وترجع أسباب الصام للورسوا  

تاما عندما ةهب تالميوذ الولوةويوح إلو  الوقوبور لوم 

ي دوا جثلا  العذذاء مريم وحك  لوهوم أن وه ذأى 

ياًما من أو  مةورى  32ال ةد صاعًدا، لصاماا 

 37مةرى، لأصبح عيدا لولوعوذذاء يوام  32حت  

 مةرى من التقايم القبيي.

واحوتوفواال  مواالود الوعوذذاء  رنفاال  وطقواأ.  

مريم والقديةين لها مااعيد مختلف  حةب الترتيب 

الزمن  واالحتفا  ويكا  ل  تاقيت ولاة الوقوديوس 

أو عيد استشهاده، بينلا يأت  االحوتوفوا  بوالوقوديةو  

العذذاء ل  دذنك  بأسياط لو  شوهور أغةويوس، 

وها الذى يحل ليه صوام الوعوذذاء، ولوهوذا يوقويوم 

 83أغةويوس حوتو   8الدير احتفاالته مون يوام 

أغةيس ل   ل عام. واحوتوفواال  ديور الوعوذذاء 

باللحرق بأسياط تبدأ بزل  اويوقوانو  وهو  عوادة 

تتليز اللاالد اللةويوحويو ، وهوذه اويوقوانو  توكوا  

صوواذة لوولووعووذذاء مووريووم موون الصوواذ الوولوودشوونوو  

ويتقدمها اوسقخ والشلامة  وييلق عليوهوا دوذة 

الووعووذذاء ويووحوولوول الووخوودام والصوولووبووا  ويوورتوولووا  

اولحا  الكنةي  مرتلين، موا وب ضوخوم يوخوتورق 

جوولوواع الشووعووب ويووقووتوورب الشووعووب وخووذ بوور وو  

اويقان  الت  تم ذسلها بزيت الليرو  وقد اشتهر 

ل  أسياط اونبا ميخوائويول بونضوالو  عوادة وجواد 

الحلام اوبيض، ول  مشهود موهويوب يوتوم إطوالقوه 

أكوونوواء دوذة اويووقووانوو ، ولوواجوواد الووحوولووام قصوو  

موعوورولو  أ  أكوريوواء أسويوواط  وانوواا يوحووضوورو  

ويحصلا  علو  موقودمو  الصوفواف واليةوتويويوع 

البةياء الاصا  إل  م لع االحتفا ، وهنا قورذ 

اونبا ميخائيل. مويورا  أسويواط وقوتوهوا إحضواذ 

ال ليع أقفاص حلوام ويوتوم حضواذهوا االحوتوفوا  

وه  طبيع  تعاد إلو  مةوكونوهوا، وهوكوذا يوكوا  

ال ليع قد حصل عل  بر   الوحوفول وأيضوا يوقوام 

أكناء االحتفاال ... طقس الولوعولواديو  وهو  أحود 

أسراذ الكنية  الةبع  بينلوا يشوتورك الولوةولولوا  

واوقباط ل  تقديم النذوذ والوذبوائوح عولو  أعوتواب 

اوديرة ومحب  ل  بر ا  وسيرة أم الناذ.. وقوا  

ماجد  امل الباحث واللوذخ القبيي لدير الةويودة 

العذذاء ب بل أسياط والشهير بواسوم ديور دذنوكو  

مكان  مهل  ومتليزة ل  قلاب اللصريين جلويوعوا 

مةللين وأقباطا ؛ وةلك للا تلثله الةيودة الوعوذذاء 

من قدسي  ومكان  ل  قلابنا جليعا له  الوتو  قوا  

عنها الكتاب اللقدأ جولويوع اوجويوا  تويوابونو ، 

وجاء عنها ل  القرآ  أ  ا اصيفاهوا وطوهورهوا 

عل   ل نةاء العاللين ؛ وتت ل  هذه الكرام  لو  

موااسوم وأعوويواد الةويوودة الوعوذذاء خصواصوا لوو  

احتفاال  صام العذذاء حيث يتاالد اولواف مون 

البشر عل  الدير ملتلةين البور وا  ؛ ولوقود ة ور 

اللقريزى ل   وتوابوه الوقوا  االبوريوزى لولوعوالمو  

اللقريز  تحت  لل  أديرة أدذنك  أعلم أ  ناحويو  

أدذنك ؛ وهو  مون قورى الونوصواذى الصوعوايودة؛ 

ونصاذها أهل علم لو  ديونوهوم وتوفواسويورهوم لو  

اللةا  القبي  ؛ ولهم ليها أديرة  ثيرة ل  خواذ  

البالد من قبليها واودذنك  ها النيق القديوم السوم 

قري  الدذنك  وتقع ل  قري  قرب أسياط ويشتهور 

أهلها بوزذاعو  الوكوتوا ؛ والوكولوا ؛ والويونوةوا ؛ 

وهناك تقليد شفاه  قديم متداو  بويون اوقوبواط أ  

العائل  اللقدس  قد اختبأ  وقتا ما ل  مغاذة ب بول 

أسياط هربا من اضيهاد هيرودأ واالحوتوفوالويو  

واللاالود يشواذك لويوهوا اولواف مون الولوةولولويون 

 -  8واوقباط خال  لترة صام الةيدة العذذاء من 

أغةيس من  ل عام وتصل االحتفاال  إلو   88

الذذوة ل  الليل  الوخوتوامويو  لولوعويود حويوث يةوهور 

اللصلا  حت  الصباح البا ور موردديون الولودائوح 

والتلاجيد للةويودة الوعوذذاء عولو  أنوغوام الويوبوا  

والدلاف والناقاأ؛ ولقود حوفون لونوا الوفوالوكولواذ 

 القبي  الكثير من هذه اللدائح نذ ر منه..

  
رسائل سحد الاريري لجبنانيين: اإلخواي جماعزة 

 متطرية وأنا اد تغيير اتفاق الطائ 

أ د ندمه عل  التةاي  التي أوصلت عا  لرئاسو  

ال لهاذي  وجه ذئيوس الوحوكوامو  الةوابوق سوعود 

الحرير ، عقب توالو  نو ويوب 

موويووقوواتووي ذئوواسوو  الووحووكوواموو  

اللبناني ، عدة ذسائل للبونوانويويون 

والل تلع الدو  وعل  ذأسوهوم 

ذئيس الحكام  اللكلخ وترصد مالدستاذم خال  

التقرير التال  أبرز ذسائل مالحرير م لي لوقوائوه 

مع شبك  سكا  نياز عربي ...وأشعر بالندم عولو  

التةاي  التي أوصلت مويوشوا  عوا  إلو  ذئواسو  

ال لهاذي .أدعم ن يب ميقاتي بوقواة لوي تشوكويول 

الحكام .دعا إل  ذلع الحصانا  عن ال ليع لوي 

قضي  انف اذ مرلأ بيرو .مصلح  لوبونوا  توكولون 

لي أ  ين ح مميقاتيم لي تشكيل الوحوكوامو .ولو  

ذسال  لعا  قا  الحريرى ملم أ ن أتاقع بحيواتوي 

أ  يكا  بهذه النفةويو ، لوكونوي أبورموت الوتوةوايو  

لاقخ االنهويواذ واالقوتوتوا م.اعوتوذذ عون تشوكويول 

الحكام  القتناعه بأ  اومر أصبح شوخوصويوا موع 

الرئيس عا .أ د أ  اللشكل  قوائولو  لوي تويوبويوق 

الدستاذ طاللا هناك حوزب مةولوح وحوزب آخور 
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يفسر الدستدردبح بدمدسده ادساادي السد د تد    د  

حتد لدردي لددندندبالدجدد دا  الدنددادردند  الدس لد    دد   

المريرى "لم نسخل  د  تد د تد ر  دمدرد الد دندس 

   انه الفرا إل  ل ج ن كن   عل آخر ن:

اإلخبان ان عة ارطر ة لب لم  دندا ادجدأدم  د ند  
   كن   ادي حتد لدة لدنخدبان  د  د " لس  اسنن 

"بعض النرطر  ا  ك إلخبان  اشننرج  األت تد دة 

اعأم  أنك لب لم  نا اجأم   ن  لس  اسنن   هداا 

ا  يمصل اعج     ل ج ن ا  بعض األلراف" أكس 

أني ضس  غ  ر ا ف د الط  ف  ال ر  إل  أن ابا دف 

األحساب النس م ة اا ا شد   عدبن إلد  تدند در 

اعا   لألتف ه  لرث    الفراغ أكس أن اندفداد ح 

ار د  بد در ر خسد حن  لدجد دة  لد دسد  خسد حن 

اس م ة       "ب ر ر ذبم     ل ل ج  بنمدندندة 

د ل ة    انفا ح النر      الد دبا الدرد لد   كد ند  

آخر حت لدة لدي خد   حدباح  اد  تدند ى ند دب  

عرب ة  "الثبحن الر  نراهد   د  لد دجد ن تدردندر  

  ابده     نر  ج االنرخ ب ر ال رلن ن ة النق نة" 

  

أول تعليق من رئيس وزراء لبنان المكلف عللل  

 تشكيل الحكومة المنتظر

أكس ح  س الدب حا  الدند دجد ند  الدندندندف  نداد ده 

ا ق     ال با األحبع    أني يمظ  ب لسعم الدس لد  

الد  ا ادا اال دمد د األ ح بد   خد سدة  درنسدد  

   د  ” اد دقد  د “ لرشن ل المنباة الادسيدسن   د   

 صريم ر إل   ك لة "بنبا رج" األارين ة  "لدا 

أترط   إخن د المريق لنج  ت اج  انرش ح   آادل 

يبا    النجصه  أضد ف  011 عل ذلك    أ   

"ت  سخل    كل القراحار النرعنقة ب ألادبا   د  

ل ج ن ألن ها  األ اة  رطنده سد ند   دراح   إذا 

 سل ل ج ن إل  انأ  ح كد ادل  دذن ذلدك تد دندبن 

 ج نة  صسا الشرد األ تط بد كدندندي  ادا ند حد دة 

أخرى    ل   ت  ل إع ا ة    ل دجد ن إن هدجد   

ا ف   ً ب ا ح  س المنباة النننف نا ده اد دقد  د  

 ح  س الانأبحية ا ش   عبن عن  اإلتراع    

  شن ل المنباة    أ رب  رسة

 

حرائق هائلة شمال للبلنلانوو والبللليلر ا حلملر 

 فرق إنقاذ 9يدفع بـ

انسلع  حرا ق ه  نة    غ ب ر الصجببر بدذحدسى 

اج لق اسيجة الق   ر     عسد اا النساحع بقرية 

ب جب بنم  ظة عن ح شن ل  لد دجد ن   تدرعد ن اد  

انرشرر الج ران لرصدل إلد  الدندجد    لدردمد سدر 

األه ل     الدندجد لدق السدندجد دة الدنداد  حن د د  

 رد إنقد ذ  إتدعد ف  9الصن ه األحنر الن ج ن  بـ

لرقسيم اإلتع   ر األ ل ة لننص ب ا ارا  المرا ق 

 السخ ن النث ف بنسيجة الق   ر  إض  ة إل  إخ   

النبالج ا النمراسيا    اجطقدة الدمدريدق  كدند  

د ع   رد الس  ع الندسند  بسد د حار لدندمد سدرن 

الج ران  ام  لة إلف  أ   إندقد ذ األهد لد   أعدندا 

الصن ه األحنر الن ج ن  أني  د  الدس د  دق األ لد  

ادبالدجًد   01لبسب   رد اإلتدعد ف  دم إخد   

 2اص ب ا    اب   الدمدريدق  ندقدل  6 إتع ف 

إل  النسرشف      ب جب  انسل  حريق انرشر عدند  

عسن أ سنة اا بس   ا السيربن  أشا ح السدجدسيد ن  

 ا سع  ح دعدة الدمدريدق بسد ده تدرعدة الدأدبا  

الس خا الاي يضرب الندجدطدقدة    دادرى حد لد ًد  

اأبد اإللف    اإلندقد ذ كد ن الدر د دس الدند دجد ند  

ا ش   عبن   س لنه    الس ب  عشر ادا شدأدر 

يبل ب الا حي  ا خ ذ اإلارا ار ال  اة لدرد اد دا 

اأب ية ك انة لنبااأة  دادسد الدمدرا دق ندرد دادة 

المراحن النر فعة  احرن    سب  اباة حّر إل  

 ال  د  ا  يعس  النخ  ف اا انسالع حرا ق 

ا   ذلك    ا ص   ه  ف  ب ا الر  دس الدند دجد ند  

ا ش   عبن بب ير الساخن ة  ال ندسيد ر بدمدندبادة 

 صريف األعن   امدندس  دأدند    عدر  ادعدي 

األ ض ع الع اة    ال  د  أكس  دأدند  لدندر د دس 

عبن أنّي لنه اا األاأسن النعج ة  ال دندسيد ر أن 

 نبن ا هسن لنبااأة أي لد ح،  اد  إادند ند دة 

االترع نة بطبا  ر الا د  عدجدس الضدر حن كدند  

أارى عبن ا ص الً ب لنسير الع ا لندس د ع الدندسند  

العن س حينبن خط ح   لنه اجي أن  نبن أاأسن 

الس  ع النسن  عن  أ م االترعساد لنبااأة احرند   

 انسالع حرا ق  ال ت ّن     النج لق المرا ّة

 

الجيش والشرطة إيد واحدة ف  متابلعلة االقل ق 

التام بأستراليا الجيش والشرطة إيلد واحلدة فل  

 متابعة االق ق التام بأستراليا
ا  إح ف ع اإلس ب ر بف ر   كبح ن  النردمدبح   

يدبلد دي لد لد د   22حرد  يدبا  2٣9) دلر  ( ال  

شدرلددة  اليددة ند ددب تدد  ح  يدنددس سدد دد   الدد ددبا 

يبل ب المدندبادة الدفد دسحالد دة  29الخن س النبا ق 

االتددرددرالدد ددة الددقدد دد ا بددجددشددر  ددبار اددا الددادد دد  

األتررال  لننس عسن     ط  ق اارا ار اإلغ د 

الر ا الندفدر   عدند  عدسد ادا ادجد لدق غدرب 

 اجبب غرب اسيجة ت سن  ع سنة البالية  ه  

ب ننسر  ن     ر  نس   لد دفدربدب    كد اد درالندس   

ب كر  ن   ك ا نرد  ن   بدرااد  د   ادجدطدقدة ندأدر 

ابحج      ا   ذلك    أعدقد ب  دندسيدس اإلغد د 

 22الدردد ا الدد  احبدد  أتدد بد دد  أخددرى حددردد  يددبا 

أغسطس الدندقد دل   بد لدردساادا اد   شدسيدس  د دبد 

اإلغ د عن  النج لق الس خجي  الدرد  بدندباد دأد  

كدم  ٥يرع ا عن  تن نأ  عسا االبرعد د اكدثدر ادا 

عا النجس  تب  لغر  الرسبد ا  الدريد ضدة   

االلرساا ب ح سا  القج ع الطد د  ) الدندند اد ر(  د  

 الساخل  الخ حج     ان   اال   ر

 

شهادات لقاح كورونا االلكترونليلة للللملنلافلريلن 

 للخارج

حصددندد  "الشددر د" عددندد  نسددخددة اددا الشددأدد دن 

اإللنرر ن ة الر   سرعس الب احن إلسساحه   دريد د  

لننس  ريا لنخ حج   كره عن أد  شدأد دن  دطدعد دم 

ضس   ر   كبح ن  النسراس   عن أ  األهراا ر 

الث ثة   منل اتم انأبحية اصر العرب ة  فررح 

اركدسا د لد د   02٥غسا   احن الصمة  السن ن  

لرنق  لق     ر   كبح ن  لننسد  دريدا لدندخد حج  

اب عة عن  ان   النم  ظ ر  ح ث  عدندل هدا  

الددنددراكددس عددندد   سددريدد  عددنددندد ددة  ددنددقدد  الددنددقدد   

لننس  ريا  د ن االنرظ ح  د  الدندراكدس األخدرى 

النعج ة برطع م ا  ب    النبالج ا   ت رم  دمدسيدس 

 ت عة  12ابعس ع ال لرنق  الارعة خ   

 أ دد حدد    احن الصددمددة  السددندد ن الددرددسددادد ددل 

لنمصب  عن  النق   لننس  ريا لدندخد حج  حد دث 

خصص  إان ن ة اخر  ح اركس لق   الدندسد  دريدا 

عجس اخر  ح الدندمد  دظدة ثدم الدندركدس الداي  دريدس 

الرطع م بي   عجس الرطع دم تد دردم اخدرد د ح الدندقد   

النجد تده لدندسدفدر تدبا  كد ن لدس   الدخدند دج أ  

الباليد ر الدندردمدسن األادريدند دة أ  د   اال دمد د 

األ ح بدد   هددا  الشددأدد دار تددرددنددبن سدد لددمددة 

لرقسينأد  لدندادأد ر الدرتدند دة  د  الدخد حج   د  

النط حار   يننا لدندندبالدا الدمدصدب  عدند دأد  

ب لرباي إل  أ رب اركس د ل  لدردندقد  الدندقد حد ر 

  قسيم ا  يدثد د  تدفدر  لدندخد حج  تدبا   داكدرن 

 الط ران أ  الر ش رن    ال  ت بح   يننا 

 ت رم إسساح الشأ دن اإللندردر ند دة لدندندسد  دريدا 

  بدعدسهد  اتدردخدراج (QR code شرندل عدند  )

الشأ دن اإللدندردر ند دة لدندردطدعد دم يدبضدح الدمد لدة 

الصم ة لننس  ريا   اس ن بأا  الشدأد دن اد دعد د 

المصب  عن  الدادرعدة األ لد  ادا الدندقد    أ  

حصبلأم عن  الارعدرد دا  بد إلضد  دة إلد  ندبع 

 النق   النسرخسا  

 

 9إرهاب  بنيناء واستشهاد وإصلابلة  99مقتل 

 من قواتنا المنلحة

   إل ح الاأبد النرباسنة الر   قبا بأ  الدقدبار 

النسنمة لن حقة  دحر العج سر اإلحه ب ة عدند  

ك  ة اإل ا ه ر االتررا  ا ة لنس لة  خ   الفررن 

الس بقة ناح أبط   القبار النسدندمدة  د   دباد دي 

ضرب ر ار حقة لنعج سر اإلحه ب ة   جفد دا عدسد 

 دردا  29اا العنن  ر الجبع ة أتفرر عا اقردل 

 نف ري  شسيسي الخطبحن بنج لق العنن  ر بشن   

خدسندة  041بدجدس د دة ألد دة   1٣ت ج       ض ط 

ادأد    ٣4لنق ر ادردعدسدن األعد درن    ٥616 

التنن   ل  رن دح ن ااأسن بن ا را لندردصدبيدر 

 اأ   حؤية ل ن ة ب إلض  ة إل  اأ   كدند د دب در 

امنب   عسد اا الأبا ف النمنبلة  ادادندبعدة 

عد دبن  414اا الن  لغ الن ل ة ا كرش ف   ساد در 

أحساة  4ن تفة عن  النم  ح  الطرد الر  س ة  

دحاادة  ٥9ن تفة   ض ً عا اكردشد ف   دساد در 

 ٥2بخ حية  سرخساأ  العج سر الرنف ريدة  دساد در 

عربة  سرخساأ  العج سر الدردندفد دريدة  د   دجدفد دا 

عنن   أ  اإلحهد بد دة كدند  ندادمد   دبار حدر  

الددمددس د بدد لددرددعدد  ن ادد  عددجدد سددر الددنددأددجددستدد ددا 

 دردمدة ندفدق  0٣العسنري ا    اكرش ف   ساد در 

 سرخساأ  العج سر اإلحه ب ة    الردسدندل لشدند   

ت ج      إل ح  شسيس اإلارا ار األادجد دة عدند  

اإل ا   اإلتردرا د داد  الدغدربد  ندادمد  الدقدبار 

الابية ب لرجسد دق اد   دبار حدر  الدمدس د  د  

 با ي ضرب ر اتر    ة لنعج سر اإلحه ب ة  ذلدك 

عدربدة  211اا خ   حسس  اترأساف    سا ر 

د   حب ع  بعضأ  امندل بد ألتدندمدة  الداخد  در 

أثج   ام  ال أ  اخرراد النج لق الننجدبعدة عدند  

المس د الدغدربد دة  الدادجدببد دة لدند د د يد  د  ذلدك 

ب لرسااا ا     ا القبار ال مرية برنث ف أعند لدأد  

القر ل ة  حن ية األهساف االتدردرا د داد دة   د اد دا 

النص لح اال رص دية الدندصدريدة   دجدفد دا أعدند   

ال مث  اإلنق ذ    ال مريا األحدندر  الدندردبتدط 

ب إلض  ة إل   جف ا حنندة ادند درن لدندقدضد   عدند  

السحاع ر النخدسحن بدادجدبب تد دجد   ندردج عدجدأد  

اسحعة ب ناب  ن  ر الدأد دسح   242القض   عن  

ادسحعدة لدجد د ر الدخدشدخد    0004الندخدسح   

 نر اة لألعن   القر ل ة ال  تنة لقبا جد  الدندسدندمدة 

بنج لق العنن  ر ن   شرف اإلترشأ د  اإلس بدة 

اا أبط   القبار النسنمة هداا  يددكدس حاد    2

القبار النسنمة عن  أنأم ا ضبن بدندل عدسيدندة 

 إسراح إل رد ع اد  د دقد  ادا ادا ح اإلحهد ب 

 الرطرف  اباسنة ال ج    الرجن ة    ك  ة حببع 

 اصر    

 

 بيان هام يبدره البابا تواضروس والكنينة

نع  النج سة الق ط ة األحثبذكس ة  بر  تة  ساتدة 

ال  ب   باضر   الث ن   شأسا  البلا     بد د ن 

حتن  أسسح ي النج سة   اد   الد د د ن كد لدرد لد  

 جع  النج سة الق ط ة األحثبذكس ة  عند  حأتدأد  

 ساتة  ال  بد   دباضدر   الدثد ند  بد د لدغ الدمدسن 

 األت  شأسا  البلا الايدا تدقدطدبا خد   آدا  

 اا أم     طدأد در احاضد  الدبلدا ادا الد ددح 

االحه ب ة بس ج   الم   ة لنمف ظ عن  اا ن  تد ا 

كل النصري ا  اض ف ال   ن نثق ان  ضدمد دردأدم 

الغ ل ة  دا  أم الجف سة  لدا  داهده تدسي  إذ إن 

اثل هان الرضم ة  الاأبد الرد   د دالدأد  الدقدبار 

النسنمة ك  ة ه  اد يد دقد  اصدر آادجدة اسدردقدرن 

 يضنا لأ   مق ق الرقسا  الرخ     اخررم الد د د ن 

إنددجدد  نصددندد  أن يشددنددل الددرب أح ا  الشددأددسا  

بد لدرحدنددة  الدراحددة   أن يدعددسي  دنددبب ذ يدأددم 

 أح   أم   ينجح شف ً ا لننص ب ا   ت ًاد   أادجًد  

 لنصرن  الم   ة    دن  شع ً  

  

أسقفًاوو افتتاح مغارة العذراء بديلر  41بمشاركة 

   -درنكة بأسيوط بعد تطويرها 

اطرانًد   أتدقدفًد   د  ا دردرد    0٥ش ح  أكثر اا 

اغ حن الس سن العاحا  بسير دحنندة بد تد دبل الدرد  

ع ش    أ  الع  نة النقستة أثج   ححدندة الدأدر ب 

لنصر  ا   اال رر   بعس 

 طبيره  اا خ   ن د  دة 

األندد دد  يددبأنددس أتددقددف 

أت بل   بابعأ  لدأل د د ل 

األحثددبذكددس  الددنددغدد حن 

ارًرا  061لب   ااأرأ  

ارًرا   يعدبد  61 عنقأ  

تدجدة  د دل  2٥11  حيخ  نك الندغد حن إلد  ندمدب 

الن  د    أثج   اال رر    م حت اة القدس بد دشدبي 

 نًص  ب لسير   ش ح  ائ ر األ   ل    االحدردفد   

الاي أ  م بسير دحننة بنج ت ة ا رر   النغ حن الدرد  

 رسااا ا   رب بس  احرف الر ع س الس سن العاحا  

 الاي ي سأ    الس ب  اا الشأر الا حي 

  

مدبول  يتابع الموقلف اللتلنلفليلذو للملشلروعلات 

 بنانت كاترين” التجلي ا عظم“تطوير موقع 

عقس السكربح اصطف  ادسبدبلد   ح د دس ادادندس 

الب حا   اارن ع  لدندرد بدعدة الدندب دف الدردجدفد داي 

 دبد ”  الران  األعظدم“ لنشر ع ر  طبير اب   

أح  السدد ا بددنددسيددجددة تدد ندد  كدد  ددريددا   ذلددك 

بمضبح السكربح خ لس العدجد ند     يدر السد د حدة 

 اآلث ح   السكربحن ي تن ا  داد    يدرن الد د دئدة  

 الط  ح امنس اج ح عج ة    ير الط ران النسن   

 النبا  امنبد نّص ح  ح  س الادأد   الدندركدسي 

لنرعن ر   السكربح اصطف  اج ر  اسرش ح   يدر 

اإلتن ن   السكربحن هسى عنر  اسد عدسن   يدرن 

ال  ئة   اسئبل  الادأد ر الدندعدجد دة  د  اسدردأدل 

االارن ع  أكس ح  س الب حا  أن اشر ع  طدبيدر 

يُعس أحس أهم النشر عد ر ”  الران  األعظم“ اب   

الر   دمدردل أ لدبيدة  صدبى عدند  أادجدسن عدندل 

المنبادة  اشد درا إلد  أن الدندشدر ع يسدردأدسف 

 سبيق اسيدجدة تد ند  كد  دريدا عد لدند ًد  كدبادأدة 

لنس  حة الر ح ن ة؛ ب عر  حهد  ُادندردقد  لدندسيد ند ر 

السن  ية الث ح  كن  أندي يدعدرد در  د دندة اضد  دة 

ح حد ندد ددة لددننسدد ندد ددة بدد تددرهدد   أضدد ف ح دد ددس 

الب حا  أن اشر ع  جن ة اسيجدة تد ند  كد  دريدا 

يأسف إل   عظ م االترف دن اا النقبا ر الس  ح ة 

لأا  النسيجة  ذار الط ب  األثري  السيج   ال  دئد  

اع   اا أال  ضدعدأد  بدندند ندردأد  الد  دقدة الدرد  

 سرمقأ  ها  ال قعة الط هرن النقستة  ابضم  أن 

أعن   الرطبير تبف  مسدا الد د دئدة الدعدندراند دة 

ب لنسيجة  كن  أندأد  تدردب در الدعدسيدس ادا الدفدر  

االترثن حية    ر  العنل النخرنفة  اشسدا عند  

ضر حن أن يرم االندردأد   ادا أعدند   الدندشدر ع 

 بساية الع ا النق ل 

  ب  السكربح اصطف  ادسبدبلد   ادبادأد  حدسيدثدي 

أعدرف الدردمدسيد ر الدرد  ”  لنسئبلد  الدندشدر ع:

 بااأنم   لنا هاا النشر ع اا األهن ة بنند ن  

  باس  نن ف ر اا الر  س بسرعة االندردأد   ادا 

 جف ا    اا أال ذلك نما اسرعس ن إلنأ   ان   

النبا ق ر النطنببة    ال ل كل العق  ر  اا أال 

ترعة الرجدفد دا  أ ضدح أندي تد درد بد  عدا  درب 

ال رن اج الساج  لرجف ا النشدر ع  ال درد   د  هداا 

الصسد إل   نن ف اانبعة عنل لننرد بدعدة   دقدسا 

 ق حير د حية بش ن هاا النشر ع الدندأدم  خد   

االارن ع  أش ح   ير الط دران الدندسند  إلد  أندي 

 ن   رت ة أعن    طبير اط ح ت ن  كد  دريدا  

 ت رم عقس اارن ع ا  الدندسدئدبلد دا عدا الدردجدفد دا 

لنتراع    برن اج العنل اا ا ن ي  اتدردعدر  

النبا  امنبد نّص ح  ح  دس الدادأد   الدندركدسي 

لنرعن ر  النب ف الرجف اي لنشر ع  طبير ادسيدجدة 

ت ن  ك  ريا  اب   الران  األعظدم  دبد أح  

الس ا  اش را إل  اشر ع ر الرطبير الر  دسد دة 

اشدر عد    ادعدسالر الدردجدفد دا  04ال  لغ عسدهد  

 011الخ سة بنل اشر ع  ال ر  إل  أندي يدبادس 

ادا الدندعدسار الد  اددة 

لدرددجدفدد ددا الددنددشدر ع  دد  

الددنددب دد   كددندد  يددباددس 

ب لنب   اد  يدسيدس عدند  

ع ال  ابضم  أن الدندشدر عد ر  شدندل  0111

إنش   ت حة الس ا    طبير الجُس  ال  ئ  الدقد  دم  

  طبير اجطقة اترراحة السد دار عدند  اسد حدة 

 سان    ن  يركس  طبير الجس  ال  ئ  الق  دم  0226

عن  المف ظ ال  ئ    إثرا   صن م ال ندستدند ده  

 حبط اجطقة اتدردراحدة السد دار بسد حدة السد ا 

كنجطقة  ي حن ت  ح ة  احسن   ض ً عا  صدند دم 

ال نستن ه    اسحا ر اش هسن   حسيقة ارمف ة 

 دد  اددجددطددقددة اتددرددراحددة السدد دار نددب  إلدد  أن 

النشر ع ر  رضنا  صن م الندستدند ده بدندسد ح 

النش   الر  س  ببادي األحبع ا اا اركس الس اح 

حر  اركس النسيجة    طبير الم  السنج  الاسيدس 

ب لسيدردبندة  ادا خد   إضد  دة  حدسار تدندجد دة 

 خسا ر التر ع ب الندثد  دة السدندجد دة الدندردب دعدة 

 لننسيجة بعس الرجن ة 

لف  السكربح اصطف  اج ر إل  أن الدندشدر عد ر 

 شنل أيض ً  طبير اجطقة إتن ن ال س   اا خ   

 جس ق النب    إنش   اركسيا لنخسا ر    ضد  

السل ل اإلحش دي لرطبير الن  ن  السنج ة القد  دندة  

  طبير اجطقة  ادي السير اخررم ح  س الدب حا  

االاددرددندد ع بدد لددردد كدد ددس عددندد  أهددندد ددة الددرددسددبيددق 

لننشر ع ر الا حي  جف اه     ت ند  كد  دريدا  

 ا  يرم    النسيجة اا أعن    طبير  ا   دجدظد دم 

حح ر ل ران لننسيجة  ربدط بد دجدأد   بد دا شدرا 

 الش خ   غ ره  اا النسن الس  ح ة 

 

منليلحلي نليلجليلرو  0133الجهاديون يقتللون 

 يوم 033كنينة في  033ويهاجمون 

يظأر  قرير اسيس أن عسًدا ااه ً اا النس مد د دا 

 ُرنبا ببحش ة عن  يس الاأ دي ا اإلتد اد د دا  د  

يدبا الدند ضد دة   ُدردل  211ن ا ري  حر     الـد 

اس م ً  عن  أيسي ارطدر د دا إتد اد د دا   ٣462

 دقدط عدا الدعدسد اإلادند لد   62 هاا يقل بنقساح 

  حس     قً  لن   ن ر  2121لنقرن     ع ا 

يُظأر  قرير الانع ة الس ل ة لدندمدريد ر الدندسند دة 

أني  د  الدفدردرن  ( Intersociety ت  دن الق نبن )
ادا أ د د ع  121اا ا يب إل  يبل ب   م اخرط ف 

النس ح اآلخدريدا ادا الدقدرى  د  ادند د  أندمد   
ن ا ري    م ذكدر أتدند   أعضد   ادند عدة بدبكدب 
حراا اإلت ا ة الادأد ديدة  حعد ن الدفدبالند   د  

ها  الان ع ر اإلحهد بد دة ال  ان   أاسا  الرقرير



 ش  6171مسرى  61 اخبار االقـباط

 61 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

تعرف الكلل في جهودها للسيطرة على البالد من  

خالل خطف وقنلنل الاناناألنا اء.نرألناتم  ن نا تن  

اسلهداف مئات اءطفال م  ال دارس النينينينينرألن  

هذا العام، واخلطفه  مل ردون مسلانون وهنددوا 

 م.إألذات أسره  ما ل  ألل  دفع فدأل م

 

شاا  فتاةااى تاى لاقااا اللاباا  الاقاباطاى  099

 ZOOMبأسةراليا عبر

نظ ت إألبارشيلا سيدنى وملبورن النينوم انينينين ، 

شناب  099لقاًت للشباب حانر  منا ألنقنرب من  

وشا.  م  ج يع أناات أسلراليا ونيوزألليدا وجنرر 

 ZOOMال ايط الهادى، وذلك م  خالل تطبيق 

عبر شبك اإلنلرنت ح ل اللقنات عنينوان رالنرجنات 

ب  اإَللنَِ فَنى  نوا النر  سو فى الربر م  اآلأل  ر.َْل قَندس

نْ   نلس َمنْ  ألَْسنَُلونكو َياَو.ََ   و ألَ  َدائًَ ا لَ و ْسلََعدس ْ ، مو قولوو.َكو

ْ ، .ََوَداَعٍ  َوَخْوٍفر ر َجاَت ال َذى فَيكو  1َعْ  َسبََب الر 

ر وحاضر فيِ نياف  اءنبا أننينينلنوس 11:  3.طر 

أسقف ليدن، الذى أ د خالل ال ااضرة عنلنى أننِ 

عيدما ألكون هياك الكثير م  اللغنينينر من  حنولنينا 

فييب علييا ترسنين   "COVID 19.سبب و.ات ر

أنفسيا على القاعدة الثا.ل  الوحيندة النلنى ننعنرفنهنا 

وهى: هللامم وأضاف: رهللا ن أللغير قبل النو.نات أو 

خاللِ أو .عد م هللا ينا.نت، وننان  من  خنالل هللا 

 نلشيع أن ناع أمليا فى .عايا البعضرم

 

تدانا حاماا اقفقاال الاقاباطاياة  7111الكنيسة: 

 بمصر.. فالبابا يبحث اسةرداد بعضها 

عقد البا.ا تواضروس النثنانني، .نا.نا اإلسنكنيندرألن  

.طرألرك الكرازة ال رقسي ، اجل ناًعنا فني الن نقنر 

البا.وي .الكاتدرائي  الن نرقسنين  .نالنعنبناسنين ، منع 

أعاات هيئ  اءوقناف النقنبنطنين ، وقنال النقن ن  

موسى إ.راهي ، ال لادث الرس ي .اس  النكنينينسن  

القبطي  اءريوذ سي ، إَن انجل اع تياول منيناقشن  

سبل ضبط إدارة اءوقاف اللا.ع  للهنينئن  و نينفنين  

اسلرداد .عض اءوقاف و شفت الكييس  القنبنطنين  

اءريوذ سي ، أن  هيئ  اءوقاف النقنبنطنين  تنلنولنى 

 14فدانًا وقيراطي  و 7664انشراف على إدارة 

وقفًا .خالف أوقناف  334سهً ا تقرألباً ال  لو   لـ 

أخرى مال نراع مع هنينئن  اءوقناف الن ن نرألن  

ننظانار  591والعدألد م  العقارات ال بنينين  .نذلنك 

موظفًا وأشنارت النكنينينسن ،  11وقف وألع ل .ها 

إلى أَن ميلن  اإلدارة النانالني لنلنهنينئن  ال نادر 

، 5910.لشكيلِ قرار م  رئي  الي هورألن  فني 

اسلادث عدة مياصب إدارأل  داخل الهيئ  لا ان 

حس  سير الع ل واسل رارأللِ وهو مي ب و يل 

الهيئ  ال ساعد وسكرتير الهيئ  ال ساعد،   ا أنشُ 

هيئ  مكلب .رئاس  و يل الهيئ  للولي الينظنر فني 

ال هام م  اءع ال قنبنل عنرضنهنا عنلنى منينلن  

اإلدارة   ا أصَدر ميلن  إدارة النهنينئن  النانالني 

.رئاس  البا.نا تنواضنروس النثنانني عندة قنرارات 

تيظي ي  تسلهدف ضنبنط إدارة اءوقناف وأحنكنام 

الرقا.  على أع ال النينظنار، فانالً عن  اشنراك 

ال طارن  واءساقف  في مراقب  أعن نال النينظانارممم 

قارارا  بااباا ةدارى اقفقاال الااقابااطااياة فهاا ه 

 القرارا  أهمها ما يلي
أن ألعي  ناظر وقف ان .عد موافنقن  الن نطنران او 

انسننقننف النن ننخننلنن ، مننع انلننلننرام فنني اخننلننيننار 

ال رشاي  . نا جنات .شنروط النواقنف أن ألنكنون 

سيوات فقط قا.لن  لنلنلنيندألند،  3تعيي  الياظر ل دة 

مع سرألان هذا الاك  على اليظار الاالنينين  عنلنى 

ضوت حس  قيام  ل ميه  .ُع الِ أن ألل ا ال وافنقن  

على اسلبدال أي عقار موقوف إن .نعند اخنذ رأي 

ال طران أو انسقف ال خل ، لنلنلنانقنق من  أن 

اإلألبارشي  في غير حاج  إلى هذا النعنقنار ومندى 

مالئ   الث   ن ألعل د حسا.ات ناظر الوقف فنين نا 

تلا ينِ من  صنرف منبنالنا لنلنكنينائن  ان .نعند 

 اعل ادها م  ال طران او انسقف ال خل مممم:م

  

تخةلف تيها الطوائف المسيحية.. أساباا  تا ايار 

 موعد صوم الع راا مريا بين الكنائس

 ننانننت .نندأت الننكننيننيننسننلننينن  الننروم اءريننوذ نن  

والكايوليكي ، صوم السيدة النعنذرات منرألن ، لن ندة 

ألوًما، .يي ا الكييس  اءريوذ سي  ل وم السيندة 11

 55ألنوًمنا تنينلنهني فني  11العذرات منرألن  لن ندة 

أغسط  الياري، إذ للسيدة العذرات مرأل  منكنانن  

 بيرة .ي  الطوائف ال سياي ، واللي تا ل مكانن  

 بيرة لدى جن نينع الن ن نرألنين  عنلنى حند سنوات 

ألوًما مللاليًا، عنلنى  11وأسل ر ال وم على مدار 

من   55أن ألخلل  ال وم .قداس العيد ألنوم اءحند 

نف  ذات الشهر، .ي يع الكيائ  اللي تا نل اسن  

 العذرات .ال اافظات ال  رأل م

أسباب انخلالف في صنوم النعنذرات وقنال اءب 

جنور  جن ننيننل راعنني  ننيننينسنن  السننينندة الننعننذرات 

.السيود في ت رألاات خناصن  لـنالندسنلنور، إن 

أسباب انخلالف في صوم السيدة النعنذرات منرألن  

ألرجع إلى انخلالف في اللقوأل  ولي  في العنقنيندة 

موايفًا: أن انخلالف في انحلفال .نعنيند النعنذرات 

مرأل  وصومها، مثلِ مثل انخلنالف فني تنوقنينت 

انحلفال .عيد القيام  ال ييد وعيد ال يالد الن نينيند 

.ي  الطوائف ال سياي ، إذ تعل د الكييسلان النروم 

انريوذ   والكايوليكي  اللقوأل  النغنر.ني، .نينين نا 

تعل د الكييس  اءريوذ سي  اللقوأل  الشرقي صوًما 

م  الدرج  الثاني وألعد صوم السيدة العذرات مرألن  

م  اءصوام اللي ألارص الشعب النقنبنطني عنلنى 

صيامها تقدألنًرا لن نكنانن  السنيندة النعنذرات منرألن ، 

وأل ليع اءقباط ع  تياول اللاوم و ألكلفون .ليناول 

ال ُ ونت .الرألت فقط، وألس ح في صوم العذرات 

.لياول اءسن ناك .ناعنلنبنار  من  أصنوام الندرجن  

الثاننين ، وهنيناك النبنعنض ألن نلنينع فنينِ عن  أ نل 

اءس اك، ولك  البعض أل نومنِ .نرهند وتنقنشنف 

زائد وألكلنفني .نلنيناول الن نُ نونت .ندون زألنوت 

وصوم السيدة العذرات هنو ال نوم النذي صنامنِ 

الرسل أنفسهن  فنعنيندمنا عناد تنومنا النرسنول من  

اللبشير في الهيد، فقد سُله  ع  السيندة النعنذرات، 

قالوا لِ إنها قد ماتت، وعيدما ذهبوا إلى القنبنر لن  

أليدوا جسدها، فإ.لدأ ألروي له  أننِ رأى النينسند 

ألنوًمنا من  أول  11صاعًدا إلى الس ات، ف امنوا 

مسري، فُصبح عيد للعذرات ألوم  11مسرى حلى 

مسرى م  اللقوأل  القبطي وتوسنلنقنبنل اءدألنرة  16

القبطي  ال الألي  م  الروار م  اءقنبناط  نل عنام 

خالل صوم السيدة العذرات مرأل  والذي ألنانل فني 

أغسط  م   ل عام، إذ أللوافد اءقباط علنى دألنر 

 درنك  وهو أحد ماطات العائل  ال قدس 

وألقع دألر العذرات .اليبل الغر.ي ل دألنين  أسنينوط، 

وعننلننى ارتننفنناع مننائنن  مننلننر منن  سننطننح اءر  

الرراعي ، وألبعد ع  ال دألي  عشنرة  نينلنومنلنرات 

تقطعها السيارة فني ر.نع سناعن ، ولنلنذهناب إلنى 

الدألر ألعبر الرائر .ال دألي  غر.ًا حلى ألنرى ننفنسنِ 

في مواجه  جبل أسيوط الواقف ميل بًنا، وعنيند  

ألليِ جيو.ًا يالي   ينلنومنلنرات أخنرى إلنى قنرألن  

درنك ، ي  ألليِ ناو الطرألق ال اعد إلى النينبنل 

مساف   يلو ملر، وفي نهاأللِ ت نل السنينارة أمنام 

أ.واب الدألر   ا أل ك  للرائر أن أل ل إلنى الندألنر 

ع  الطرألق الدائري الذي ألبدأ عيد النكنينلنو ينالين  

قبل الدخول إلى مدألي  أسيوط م  اليه  الش نالنين  

 أر.ع  م  اليه  الييو.ي م 7وعيد الكيلو 

 

البابا توابرفس يسةقبل الراهبة الملرتة عالاى 

 دير السيدى الع راا بوالية أفهايو

اسلقبل البا.ا تواضروس الثاني في ال قر النبنا.نوي 

.دألر القدأل  اءنبا .يشوي .وادي الينطنرون النينوم 

انيننيننينن ، الننراهننبنن  اءم مننارألننيننا 

ال شرف  على دألر السيدة العنذرات 

والقدأل  ألوحينا النانبنينب .نونألن  

أوهنناألننو، .ننالننونألننات النن ننلننانندة 

اءمرألكنين ، ومنعنهنا اينينلنين  من  

الراهبات مممو قدمت اءم الراهب  تقنرألنًرا لنقنداسن  

 البا.ا ع  الدألر وتد.يرم

 

مااناااقلااة رسااالااة ماااجسااةااياار عاان الاار يااة 

 اقرثوذكسية للمرأى تي الكنيسة القبطية

قامت  لي  النقندألن  .نولن  النرسنول النالهنوتنين  

.طيطا . نيناقشن  رسنالن  مناجسنلنينر عن  النر ألن  

اءريوذ سي  لل رأة في الكييس  القبطي ، مقدم من  

 الق   اراس جرج  ميخائيلم

و انت ليي  ال ياقش  مكونن  من   نل من  ننينافن  

الابر اليليل اءنبا .ون مطران طيطنا وتنوا.نعنهنا 

ومدألر الكلي  اإل ليرألكي  .طيطا رئيًسا ،والد نلنور 

الق   منوسنى واصنف أسنلناذ النهنوا النعنقنيندي 

وال قارن .الكلي  ان ليرألكي  .نطنينطنا، والند نلنور 

الق  .اسيليوس صباي أسلاذ الالهوت النينظنري 

واللغ  اليوناني  .الكلي  اإل ليرألكي  .القاهرة ألنذ نر 

أن قرار الكلي  هو ح ول الباحث القن   ناراس 

جننرجنن  مننيننخننائننيننل عننلننى النن نناجسننلننيننر .نندرجنن  

 انملياز م

 

علرى أشياا ةنفرد بها البابا شاناودى .. تاعارل  

 عليها

حالن  خناصن  جن نعنت النبنا.نا 

شننيننودة الننثننالننث، .ننالشننعننب 

ال  ري، ا.  ال نعنيند النذي 

زرع ال اب  .ثقافلِ،  ان دائن  

د  ننرجنل دألنن ، عننامنناًل  النلننفننرا

. بدأ ن تعيي القوة اننل ار عنلنى النغنينر وإنن نا 

 سب الغير، الذي تغلغل في يياألا أفنعنالنِ، طنوال 

مدة جلوسنِ عنلنى النكنرسني النبنطنرألنر ني النلني 

أألام، لين نبنح  7أشهر و 7عاما و 79وصلت إلى 

سا.ع البا.وات م  حيث طول مدة الينلنوس عنلنى 

الكرسي ال رقسي وفي ذ رى ميالد البا.نا شنينودة 

 3، الننلنني تننانل الننيننوم الننثناليننات النن ننوافننق 09الـن

د .نهنا، طنوال  19أغسطن ، ننبنرز  أشنينات تنفنرا

، 59تارألخِ  رجل دأل ، ميذ خ سيييات القرن الـن

 99، عن  عن نر نناهنر 5915وحلى وفاتِ عنام 

 عاًمام

أصدر العدد اءول م  ميل  النكنرازة فني ألنيناألنر 

 ان البا.ا شيودة أول .طرألرك أليشيت عندة 1061

أدألرة قبطي  خار  م ر،   ا أننِ أعناد تنعن نينر 

 العدألد م  اءدألرة ال لهالك  ـ 

أول .ا.ا ألرس  أسقفًنا عناًمنا لنلنشنبناب وهنو اءننبنا 

موسى أول .ا.ا أليظ  حنفنالت إفنطنار رماناننين  

،  ان البا.ا شيودة 1065لكبار الساس مم ـ في عام 

 الثالث أول أسقف لللعلي  ال سيايم

ـ قام .سيام  أول .طرألرك إلرأللرألا وهو فنينلنبن   

مم ـن أسن  أسنقنفنين  لنخندمن  1009اءول في عام 

، وتنُسنسنت أسنقنفنين  1099ماألو  51الشباب في 

،  ن نا أسن  1046عام  لشوون أفرألقيا في عام 

، وأس  معهد الرعاأل  1001أسقفي  للكرازة عام 

مم في عهد  جرى إنشنات 1047واللر.ي  في العام 

ال قر البا.وي . يطق  اءنبا روأل  في العبناسنين مم 

 انطلقت في عهد  قيوات فاائي  قبطي مممم

ـ في عهد  تُسسنت منرا نر ومنتسنسنات عنلن نين  

ويقافين ، من  .نينينهنا الن نر نر النثنقنافني النقنبنطني 

، ومر ر النبنا.نا 5999اءريوذ سي ال تس  عام 

شيودة للليظي  وتكيولوجيا ال عنلنومنات الن نتسن  

، ومنتسنسن  منار منرقن  5999نوف بر  11في 

 مممم 1009لدراسات اللارأل  القبطي في عام 

 

ناااقاااط االحااةااافااااال  ف مساااار الاااعااائااالاااة   أهااا

المقدسة .. أبرز المعلوما  عن دير درنكاة ما  

 بدا صوم الع راا

تالفل الكيائ  القبطنين  اءرينوذ سنين ، .ندًتا من  

أغسط ، . وم السنيندة  4السبت ال قبل ال وافق 

العذرات، أحد أحب اءصوام إلى قنلنوب اءقنبناط، 

نظًرا لل كان  اللي تاللها النعنذرات لندى قنلنو.نهن ، 

 55ألننوًمننا، إذ ألننيننلننهنني ألننوم  11وألسننلنن ننر لنن نندة 

أغسط  ومن  .نين  النعنالمنات الن ن نينرة ل نوم 

العذرات، هي انحلفانت اللي ألقي ها دألر النعنذرات 

.درنك  .ن نانافنظن  أسنينوط، حنينث أعنلن  الندألنر 

اسلعداداتِ نسلقبال صوم السيندة النعنذرات منرألن  

أغسط  ال قبلوقال دألر السنيندة  4والذي ألوال في 

العذرات في .يان لِ إنِ .دأ حنينر غنرف اإلقنامن  

.الدألر، وذلك تن نهنينًدا لنينهنانات صنوم النعنذرات 

مرأل م وشدد الدألر، على ضرورة الاير للن نبنينت 

خالل تلك الفلرة مع ضنرورة اتنبناع اإلجنراتات 

انحلرازأل  ال لبع  وذلك في ظل أجنوات فنينروس 

 وروناودألر درنك  هو أحد ننقناط مسنار النعنائنلن  

ال قدس  داخل م ر، حنينث ألنعنلنبنر الندألنر  خنر 

ال اطات اللى الليُت إليها العائل  الن نقندسن  فنى 

رحللها فى م ر، وجات اءمر ليوسف الييار في 

حل  .ارورة عودتِ إلى فنلنسنطنين  منرة أخنرى 

ليُت العائل  ال قدسن  إلنى هنذا النينبنل، .نعند أن 

ارتالت م  جبل قسقام، حيث اتيهت جيو.ناً إلنى 

أن وصلت إلنى جنبنل أسنينوط حنينث ألنوجند دألنر 

درنك  ومغارة قدأل   مياوت  فنى النينبنل أقنامنت 

.داخلِ واتعد مغارة جبل درنك  الواقع  داخل دألنر 

 نينلنو منلنرات عن   9العذرات مرأل  النلني تنبنعند 

ماافظ  أسيوط )جيو.ي القاهرة(، نقط  اننطالق 

والعودة إلى فلسطي ، وتاظى . كان  خاص  لندى 

مسيايى ومسل ي صعنيند م نر جنينوب النبنالد، 

خ وصا .عد إدرا  النفناتنينكنان لنهنا  نُحند أهن  

مسارات الرحل  ال قدسن مموتنلنكنون منغنارة جنبنل 

درنننكنن  منن  عنندة غننرف تنناننلننوى عننلننى ننن نناذ  

وميس ات تاا ى حنيناة النعنذرات منرألن  وألسنوع 

الن نسنينح وألنوسنف النيننينار داخنل هننذ  الن نغننارة 

ال قدس ،   ا تا   ييس  ال غارة حيرا صنخنرألًنا 

جلبلِ العذرات مرأل  م  الياصرة .ُر  فلسطي ، 

وعدد من  الن نخنطنوطنات اءينرألن  النلنى تنانكنى 

تفاصيل ق   رحل  العائل  ال قدس  وقامت العائل  

أسا.يع في جنبنل درننكن ، وذلنك أينينات  3ال قدس  

رحللها في م ر، حيث ألقنام  نل عنام .نهنا عنيند 

 بير ألس ي عيد الليوت وتيذب .نوصنفنهنا واحندة 

م  أشهر ال ياسبات ال سياي  أ ثر من  منلنينونني 

زائر م  ال سياينين  والن نسنلن نين  من  منخنلنلنف 

اءع ار م  ج يع ماافظات م نروخنالل اءألنام 

ال اضي ، انلنهنت النكنينينسن  من  تنطنوألنر منغنارة 

العذرات مرأل  .دألرها .درنك  .هدف اسليعاب أ بنر 

عدد م  الرائرأل  وتوفير اللهوأل  له ، وافنلنلنانت 

ال غارة .ااور اءننبنا ألنوأنن  أسنقنف أسنينوط، 

 م  مطارن  وأساقف  الكييس  القبطي م 11و

 

تزامنا م  بدا صومها.. أبرز اقديرى الةي تحمال 

 اسا الع راا مريا بالمهمر

.دأت الكييسلي  الروم اءريوذ   والكاينولنينكنين ، 

ألوًما، .نينين نا  11صوم السيدة العذرات مرأل ، ل دة 

توسلعد الكييس  اءريوذ سي  ل وم السيدة العنذرات 

 55ألوًما تيلهي في  11مرأل ، السبت، ال قبل ل دة 

أغسط  النيناري، وتنرصند الـنالندسنلنور، أ.نرز 

أدألرة ال هير اللني تونان نل أسن  السنيندة النعنذرات 

 مرأل م

 دألر القدألس  العذرات مرأل  والقدألس  الشهيدة دميان 

ت  تُسيسِ، .عد أن وجد اءنبــنا ألنوسنـنـنف أسنقنف 

إألبارشي  جيو.ي النونألنات الن نلناندة اءمنرألنكنين  

لَاا وطلبنا  نبنينرا مـنـن  أ.نينائـنـنِ فـنـنى  احلياجا مو

اإلألننبننارشننينن  لننوجننود دألـننـننر قننبننطنني أريننوذ سنني 

للراهبات وللرهبان حيث إن النفنلنينات النراغنبنات 

فــى هــذ  الايــاة الن نقندسنـنـن   ـنـن  ألانطنررن 

ءخـذ موافق  نيافلِ للذهاب للرهبي  فنى م نر أو 

 اننلظار لاي  إنشــات الدألرم

وجـنـند  5917وفــى ألونينو   داوسونفيل چورچيا

اءنبــا ألوســف في مكان  نان منتسنسنا  نكنلنينـنـن  

لكييس   ايوليكي  عليــِ لنين نبنح دألـنـنر النعنذرات 

مرأل  والقدألس  دميان مم ألوجــد في دألـنـنر  نينينسن  

القدألس  العــذرات مرأل  والقندألسن  دمنينانن  جـنـنرت 

مــ  خشب  ال ليب ال قدس، وجــرت مــ  رفنات 

 مارجرج  والقدألس  دميان م

مم دألر القدألس  العذرات مرأل  واءنبا موسى اءسود 

.راري تكساس ألقع دألــر الســيدة العــذرات مرألــ  

والقــوي القدألــ  موســى ، جيو.ــى النونألـنـنات 

ال لاــدة اءمرألكيــ  ، وهــو تا.ــع إلألنبنارشنـنـنين  

فــي ظــل اإلرشــاد الروحــى لينينافـنـن  النانبنـنـنر 

اليليــل اءننبنا ألنوسنـنـنف أسنـنـنقنف إألنبنارشنـنـنين  

اءقننبننـننـنناط اءريننوذ نن  .ننيننيننو.ـننـننى الننونألـننـننات 

ال لاــدة اءمرألكيــ  ورئنينـنـن  دألـنـنر السنـنـنيندة 

العــذرات منرألـنـن  والنقنـنـنوي النقندألـنـن  اءننبنـنـنا 

 موســى

تارأل  اليشُة لقــد تُســ  مقــر الدألــنر النانالـنـني 

عــ  طرألــق  ييســ  الــروم الكاينولنينـنـنك عـنـنام 

م ، لنينكنـنـنون منقنـنـنًرا لنكنلنينـنـن  النعنلنـنـنوم 1054

الالهوتيــ  ، يــ  .عــد ذلـنـنك ارتنقنـنـنى لنينكنـنـنون 

دألــنًرا عنلنـنـنى ألـنـند النبنا.ـنـنا ألنوحنينـنـنا النثنالـنـنث 

والننعننشننـننـننرألنن  الـننـننذي دعـننـننا  دألـننـننر  ننور.ـننـنن  

 رألســلي ، و.يــت الخلــوة البييندألنكنلنـنـني وهـنـنو 

الــذى فيــ   ان أللــ  تســلي  وتك نينـنـنل النعن نـنـنل 

الرهبانــى ، ول ــدة أر.عــ  عقــود مــ  الرمــنان 

،  ان هــذا الدألــر ، .اليســب  لرهبانــِ والشــعنب 

ال خــدوم ميهــ  م.ــل ولــكل ال ياطــق ال ايطــ  

 ، هــو مــكان مليــُ روحــى و.يــت للخلــوة

و.دخــول اءلفيــ  الثانيــ  ، قــل عــندد رهنبنـنـنان 

الدألــر، ولــ  ألعد هيناك من  ألنطنلنبنوا النرهنبنينـنـن  

اســلاال  الايــاة الرهبانيــ  .نالندألـنـنر، وتنبنقنـنـنى 

فقــط ياليــ  رهبــان ألســكيون، و ا.ــدوا معانــاة 

ليســت .قلنينلنـنـن  إلعنالـنـن  الندألـنـنر وانهنلن نـنـنام 

. ســئولياتِ الكثيــرة لعــدة سنـنـنينين ، و ننظنـنـنًرا 

ل عانــاة الرهبــان ، اضطــرت  ييسنـنـن  الـنـنروم 

 الكايوليــك لعــر  ملكيــ  الدألــر للبيــع

تُسي  دألر السيدة العذرات مرأل  القدألن  اءننبنا  -م

م ، 5991موسى اءسودمم و فــي .داألـنـن  عـنـنام 

أييــات الباــث عــ  مــكان منيناسنـنـنب لنينكنـنـنون 

.يــت خلــوة لإلألبارشــي  ، قــام نيافـنـن  النانبنـنـنر 

اليليـنـنل اءننبنـنـنا ألنوسنـنـنف . نانبنـنـن  اآل.ـنـنات 

ال وقنرألـنـن  اءب .نينشنـنـنوي جـنـنور  ، واءب 

أيياســيوس قلــدس .ــُول زألــارة للدألــر ، فــكنان 
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إصااة اال كاه  ااةيااف راا اارااا  اا اا اا ا   اا  ا ااة 

  ٔةست كل ة ايدع  كلجم ع لتلقى كلترع م 

إصابة كاهن قبطي بفيروس  كرونس را براالرارو  ريرا 

 ٤ستررو بررصررحررا صرربرراب   رريرروف   انبررصررا    رر ررو  رر  

 اغسررررطرررر   ررررن 

ٕ صرررابرررة   ررر ررر ررر  

شروررومن وررورر ررون   

كررراهرررن كررروررريرررسرررة 

  رر ررن سرريررن   ا رربررا 

  طو ريرو  س  ا ربرا 

بو  بحى جيلفونم غوب ون وة ليرن رى  راصر رة 

س  ة  يرو لراسو س رلرٔ براالرارو  ريرا   برفريروس  

كونس ا    احون  اسل  او   ٕ ثوين ستر   ر رلرى   رى 

   ساشفى  ال ى   صالج   سقاف    با م  ييل  الر ر  

لين ى ستو بصحا با ط ياوان  لى صرحرة   ر ر ر  

شوومن تليفو ياً   ل خال ى م و ت سصلو ت كرحرورة 

شصب  ٕ  بانشية با شفا    رصراجرل  رى   س اسصرى 

      شوومن بو ل خبو ٕ صاباى  شصب   رنروريرسرة 

 حث ج يع   نحوة س  شصب بااخذ   حيطة س  رحرذن 

ون  ٕ صابة   ك ا م ى   ج يع برارلر رى   رارطرصرير  

   والب ضرن   رفريروس  س   رارٔ ف برا جرو   ت 

 ٕ حاو ز ة  لحن ون  إلصابة برا رصرنسا س  رارشران 

  فريروس    س شرارل   ر ر ر  شرورومن ورور رون 

وو ب لنوتيو وجل  كوا ا  س  ة  ريرو لراسو 

لوو ت   قراف خرال رحرا  ٨س لٔ  لى ون ن  اكثو ون 

باوظي    صن ن ون   رفرصرا ريرات   رنرورسريرة   ر راصرة 

ب جل  كرورا ار    شرؤ   اسلرو سح رونهرا   

 اه حا ٕ حافا ية   ذكوا    ياو رة  رلر رذ برٕ س ٕ برامن 

  ج ا ية  الانون   اى  نتنباحا    و ت   صرثر را ريرة 

  اوكية   س  اى  اقي ت بناتنن  اية    ن سة   صرذن   

  ناثو ينية سلرو ورن رورة لريرن رى خرالل   ر رن   

ورا رو  راف  ٢ ٕ  حى   ذا  اقي   وف   سبت    و    

  ب يامن    با هيجازسن  اجان رن ورطرو ن  ٢١٠٢

  نويسة  ٕ نويوية بإلاو  ريرا س ريروز رلرورن  س   ربرا 

 ا او ى  يشو وطو ن   نويسة   ناثو ينية بسريرن رى 

سح ون   صن ن ورن ورطران رة    الراقرفرة سكرحرورة 

  نوا ا  بج يع طو  افحا   ك ا قاف بار رثرل ورجرلر  

كوا ا    و  ة  ى   صن ن ون    والربرات   ر رووريرة 

س  وطوية باالاو  يرا   س رذكرو  ن قراورت كرورا ار  

ون وة لين ى باالاو  يا باصلي     نورات   رنروريرسرة 

 و يو    اضرى طربر راً  ٢٢ووذ  وف   سبت    و    

  و ن   اغالٔ   ااف  رحرنروورة س  رة  ريرو لراسو 

س لٔ   سق و    ن لات  لى كحوة   نويسة س رنم 

وحنم ون   ش اوسة س  لحا  اسن   رن   سح رون 

 نم وحنم ون  الو   شرصرب حرال ٕ قراورة    رو ب 

س  جواز ت وع ورو  ران  ٕ جرو   ت  ٕ حرارو ز رة 

  لحن ون  ا اشان   فيوس   

ارااد جاا ق كلااقاامااص رااناا     ااناا اا    ااف  

 كلمستش ى  أست كل ة.. ايستكمل عالجه  منزله    

 

كلجةالا" يقدم تمثةه للس د  كلعار ك... تازك اناة " 

  ع ص م "كم كلن  "
تحافل   نويسة    بطريرة  ثنثرويكسريرة  ري و رو 

سبررالم   رر ررحررجررو ب رروف   سرريررنن 

أغسرطر   7  صذن   وو ر    روف 

 رووراً  ٠٢  جانا س سا و  ر رنن 

 أغسط    ٢٢ واحى  وف 

سبررحررذم   رر رروررالرربررة قرراف   ررنكرراررون 

جرروجرر    ررجرراس رري  ألررارراي   رروررحررت   رر رريررن  ررى 

س  فو غي بنلية   فوون   ج يلة جاوصة    ويا بوشرو 

صونن   جرسر    سريرنن   رصرذن   ورو ر  براث رو ن 

 سي ك  برو حسرابرى   ر راق بر روقرع   رارو صرل 

  جا ا ي  يسبوك س ي ت و رٕ خراق  ر روقرع 

سطوي كش    جاس ي  ن تفاصيل    جس     لون 

 لسينن   صذن    حيث شوب   رجراس ري قرا:رالً    ن 

  ص ل با حج    طبيصي  صذن     ظحون سهو سورن 

    لون بأ و ن   ٔ ت   G R Pخاوة  ل 

ستابع   نكاون   جاس ي   ول  هذ    ص ل  اتى س ى 

 طان وج و ة ون  ث  ال   وحاية   راري حراس رت 

 ن  خوجحرا برا  رو ن   رو قرصريرة وسرارصريرورا برأحرن 

  صنقا   ى ي ك  سهذم   اجوبة   لو ريرة ترحراراج 

  ى من لة  حاية س قصية  لا ثال قبل تلو رورى حرارى 

   حنو خلل س نون هوا رك ترطرابر  بريرن   رلرون 

س  فونف    وحوت  لفلى سأسضٕ   جاس ي قا:الً  ن 

ت ثال   سينن   صذن   هرذ  س حرن ورن   رصرن رن ورن 

  ا  ي ات     الفة  حا  س  رارى  ر   رار   شروهرا 

 س ن كان هذ    ص ل  اطاب  وع    ونن   ذهروريرة 

س   اصانف  ليحا  ظحون   سينن   صذن   با ٔ اون 

 س و كب  شوها وع صوف   سينن   رصرذن      رارى 

قا ت هوي  ووذ   ن ج يع   جيال تطوبوى س خاا  

  جاس ي   ول سأ ا ون  احياي هذم هرى طرو ر رارى 

 ى تطو بحا  حي صونن  ر ريرة س راصرصرة  رلر روأن 

 سوثال طاهو س في   حاذا بى 

 

كلااالياا   “  ااوااراا     اازيااف .  اا   ساا اا ااف..  

تاوااتا اال  ااتاساا ياز   ك سااا  اا  ااز ”  كلاداااةعاى 

 كلالي   كلداةعا

تحت ن ا ة صاحب    ن لرة   ربرابرا ترو ضروس  

  ثا ي  بابا س برطرو روك   رنرو زن   ر روقسريرة  س 

شو نيى  ي    نوة   ولو ية  ث با وولي  أل ر  

  شباب  س ث با ن  ا:يل  أل    اف كوا:  سلرو 

  بلن  بنأ قبل قرلريرل 

حرررفرررل خرررو رررجرررى 

م رررصرررات وررروكرررٔ 

خررنوررة   ررالهرروت 

  ن ا ري برألر رفريرة 

  شرربرراب   ح ررو 

  ررحررفررل   رر ررطررو ن 

أشوم وا اسنيان  وطو ن  ثنورن  ثنثرويكر  س 

 ث با ن  ا:يل ألر ر   راف كرورا:ر  سلرو   ربرلرن  

س في  ون   با    نحوة   ذكو  ن    رو رجريرن هر  

سه ا  نبصة م رصرات   ورورحر   ٢١٢١م نلي  اف 

م صاين  آلبا    نحوة تحت إل    بابا كيو     وم 

  ررن ررن س  رر ررن رر  بررو رر    ررولررول   سم ررصررارريررن 

 لن نلين   صل ا يين تحت إل     ن   إكلي و ر  

  سنوننا س   ربرابرا م رولر رون    كر را ح رل 

   و جين  لرى مبرلروورة   ر روكرٔ  رى   رالهروت 

كراهرن س رلر را رى  ٠٢١  ن ا ى س نمه  حو  ى 

سقنف      واى بن ع   احوئة  ل و جين وا وي  رحر  

  ث ان   و يو  ي خرنورارحر  سحريراترحر    روسحريرة 

س نو و  ك را قرال   رنراراب   ر ر رن   رلري  سران 

َس ِنْن ُكو ُو  َ اِولِيَن بِاْ َنلِرَ رِة   َ “  ص وب   ولول 

   س رذكرو  ن وروكرٔ ٢٢   ٠) رع ”  َلاِوِصيَن  َ َْو 

من لات   الهوت   ن ا ى بنأ  لا بال م نليى  ي 

  س  ن ألرا    رنن لرة هرو  ٢١٠٨ بو ل  راف 

  الهوت   ن ا ي  ح ا ة   شباب ون تيان   ص رو 

   حامي ب فة  اوة س كل وحراس ت   رارشرنريرك 

 ي     ان    سيحي ب فة خاصة   حيث ترنر رن 

خطونن    شنلة  ي لو ة   ا ال    صلووات ورن 

ونان آلخو بسبب تطون  ا     ت را ت  آلن   

إلااالل   رصرلر  س   رارنرورو روجريرا   ر رارطرونن  ري 

وحاج ة   ص ا:ن     ا ية   ثاباة    نف سجوم  ل  

   ا ية قو ة  ني   شباب ت نوح  ورن   رن راد ضرن 

هذم   حج ات   ك ا  ن  ا     يوف  اصاول بأللروب 

  م ة س   بو هين س   ص ل س    وط   ري وروراقشرة 

  وون     ا ية و ا  سالٔف وصى   وم برورفر  هرذم 

  ولا:ل   س  فئة   كثو تأثو ً ون هرذم   رحرجر رات 

ه    شباب بسبب لو ة    فااب  لي   صرا ر  ورن 

حو ح  مسن  ن  نو و  وساصن ن  ذ ك   وع   اشان 

 ث نان    الوطة  ني   رنرثريرو رن ورثرل ترصران  

  ص ل وع     ان   سهذم    حرانبرات   تر رار رو 

  و  لي وحاج ة   ص ينن    سيحية   نثرويكسريرة 

  سلي ة س ط ولحا س    ا حا بل   حرا ترارصرني هرذ  

  وررو   ررنرران    رروهرريررة س سجرروم   ستسررصرري 

  نن لة   ى تألي  خامف وسيحى بطو  ة ووحجية 

س  ل ية  لوم  لى  إل حام   ستشنيل كو من جن نن 

ون    ن ف  نو ون أووا  س أكفا   لوم  لى  إل حام 

  وع توليع    صو ة س قرا رنن   ر رصرلروورات  رني 

  شباب و ا   نرورحر  ورن  إلمن ك   ر ربرنرو رلربرند 

  حن ثة   اي تٔ ن ون شنوكح  س ز ٔ ة إ  ا رحر  

  با ضا ة   ى تو ية  ثلو    سريرحريرة س ز رامن 

  او ية   ن وية  آلبا  س    ن ف س    رامن بر رطرونن 

هذم    شنلة وع تر رن ر    ر رصرو رة س   ر رصرلروورات 

   ولصة  ح  س   اي ت نوح  ون ورجراسبرة كرل ورن 

 سأ ح  لو   ون  ثبوا  أس     نسوين   وع ت رن ر  

 إلثباتات س  ثم ة   صل ية س    وط ية س   الهروتريرة 

س   اان  ية   ن  ة  لى صحة   روجروم  إل رحري س 

  برا ضرا رة  لالوة  إل  ان    سيحي    سرلر   رورا

  ى من لة حا ت   حام ة بشنل ش  ي  لاصوف 

 لى ج يع    نان   اشنينية   ورع   سريرو  رلرى 

 تطون   حن و س    ا ا   حن ثة  لوم  ليحا

 

 

 

كأل  ة . ر        رس يغة   كلمساتاشا اى  اعاد 

 تعةا ه

أ لوت وطو  ية جووب   و  ريرا   ن  ريرا رة  ث ربرا 

  طو يو  ووق   وطو ن جووب   رو ر ريرا   رام 

   و    طو  ية بصن خوسجى ون    رسرارشرفرى برصرن 

 تل ى   صالج  صنن أ اف 

سكان قن تصو   ثلبود    اضي  و نى صحيرى 

شن نم  ت   لى إثوها   لى إ ى    سارشرفرى سخروج 

ووحا بصن  نن أ اف سهو  آلن  ي ور رو   ر رطرو  ريرة 

 بجوها سبوج  تحت ن ا ة طبية خاصة 

 

.لس سا  هنئًة ا يةه .ر ف: اس    إ نتا ا كال 

    ي ي اع كسم     عةل ة 

سقال   و:ي    سيسي  بو حسابى   ولر ري  رلرى 

 يسبوك  "أت نف با احوئة إلبوة و و   بطلة  رو رال 

.ر ف لو  لهة على كلم دكل ل كلري  ل للكة كت ه 

  إ ى إ جاز جرن رن  رن رو 0202 أالم  ة  ط     

 رلررفرر رو س رر كررن قررننن   ر رر ررو رريرن  ررلرى صرروررع 

 إل ررجرراز ت  رري جرر رريررع   رر ررجررا ت"     ستررابررع 

  سيسي  "  رون برنبروراري  رو رال أشروف سبرنرل 

و وي  رو رع  لر  و رو  را ريرا  ري   ر رحرا رل 

   نس ية"    

 

اص ه    ب كلملك ج ا  كألالى إلى كلاماتاوا  

 كلم  ي كلك    

 لا ربرل   ر رارحر  

    وي   رنربريرو 

وررروكرررب   ررر رررلرررك 

خرررو رررو  ثس رررى  

 ٤٨سي رررك برررصرررن 

لا ة ون بن    لية  ر رلرحرا ورن ورنران  روضرحرا 

ب وط ة آثان   حوف إ ى    اح      وي   نربريرو  

 حنف وشوسد  ر رل وروكرب خرو رو  ثس رى إ رى 

  حرفراع  رلرى أكربرو سأقرنف سأهر  أثرو   روي  

و وود ون    شب   ي   اان خ  إل سا ري  سهرو 

ووكب خو و  ثس ى   اي  بلغ   روهرا أكرثرو ورن 

 اواً  س وضحا بطو  ة  : ة تاوالب ورع  ٤٢١١

أه ياحا با  اح      وي   نبيو  سأسضٕ   لو   

 اطر  ورفراراب   رُ رشروف   رصراف  رلرى وشروسد 

   اح      وي   نبيو س   وط ة    حيطة بى أن 

  لية   ل ووكب خو و  ثس ى تصن س حنن ون أه  

   شوس ات   حونلية  ثثو ة    صر رنن س  رفرو رنن  

و كن   لي أن  و     ص رل  ر   راروك شرا  ريرحرا 

 ل ن ة أس  اجوبة؛  حي  ااج جحن ستصب سوجحوم 

سمن لة ست طيو سإ ن م س  ل جام  ورارن قرو برة 

  صاف  وشيو  إ ى أن   لية   ل    وكب ت ت بنقة 

شن نن وع ض ان كا رة لربرل   رحر را رة  رلر روكرب 

س  اي ت    لحا ك طصة س حنن م خل هيرنرل ورصرن ري 

ست  ن صحا إ ى   صوبة   ذكية آ ية   احن   رن برصرن 

س  اي ت   لا ن وحا خ ير راً  رحرذ    رارو  ورن 

   انج   اسا و     وكب  ي ووقصحا   رجرن رن  ري 

وبوي واح  وو كب خو و با ر رارحر    ر ر روي 

  نبيو  سأضاف أن هذم   صوبة  ن حا قرننن  را:ر رة 

 لى   االب  لى أي  و :  و نرن أن ترو جرحرحرا 

 ي   طو    سقننن  لى    واسنن  ي    ورحروريرات 

س   لفات س وا اق أ ة  هأ ز ت  سقرن أثربرارت 

  صوبة   ذكية قننتحا  لي توفيذ    ح ة   ُ نلفة بحرا 

 و ل    وكب بوجاب أثوا  تجانب    حاكان   صن نن 

  اي قاوت خال حا بوف    روحرلرة ورحر رلرة برورفر  

أسز ن سأبصام سبوسز    وكب   اي   رل طرو رحرا 

طرن  ورع تروكريرب  ٢١واو سسز حا إ ى  ٤٢إ ى 

أجحٔن    يا     اصة إلخابان أم     صوبة سثبات 

  حينل    صن ي سويرول   رطرو ر  سي رك   ر ران 

 سصول    وكب بأوان تاف 

  

.اه   دكلا ال ارا ال لاما ا  ااا 

 0202ط     

كللرت جرحروم   ربرصرثرة   ر ر رو رة 

ب ريرن  ريرة   ريرة ح رنهرا أحر رن 

  جوني  ي ن اضة     الي   حن ث  سي رك برصرن 

 حاال ى    وكٔ   ثا ي  ي   اوتيب   رصراف بروصريرن 

  طة  ي ن اضرة  ٢١٨  طة جوني ح ن  ٠٤77

  سررالب قرربررل  رروورريررن  قرربررل أن ت سرراررنرر ررل برراقرري 

 6٠٢  و اضات س  يروف  ح رل   رجرورني  رلرى 

  طة  ي ن اضة  ٢٨٤  طة  ي   سباحة  ث   لى 

  فوسليةس ي ن اضة   جوي+  ووا رة برا رلريرٔن  

  طة وافوقا  لى  فسى   ٢٢٨ح ل   جوني  لى 

 يوت ي إ ى    وكٔ   ثا ي  ي إ جاز تان  ي ستصن 

  رريررة   ررجرروررني خرراورر  ورريررن  رريررة  رر رر ررو  رري 

بصن   ياري هرن  رة ورالك سلرير   ٢١٢١طوكيو

 يسى  ي   اا نو نس سق ريرة ورحر رن كريرشرو  ري 

    ان ة س  ية جيا را  رانسٔ  ري   رنران تريرى 

وين  ريرة  6٨   ين  ية ن صت نصين و و إ ى إ ى 

واوو ة  ي تان خ  ثس  بيام سترصرن   رفر ريرة هري 

 ٠1يهربريرات  س 7  ف ية    و  بجا رب  ٠٠  ـ

بوس ٔ ة سأصبحت ن اضة     الي   حن ث هري 

  و اضة   ثاووة تان  يا   اي تح ن  ريرحرا و رو 

 وين  يات تان  يا 

 

 الي ف جن اه عالاى  823.حمد   سا: تم إ  ةق 

 كل عثل كلم  يل اا .الم  ة  ط    

قال  إل الوي أح ن وولى خالل تر رن ر  برو راور  

   ذ د  لى صرنا   ربرلرن  أ رى  « لى وسئو ياي»

  بن أن تشانك و و  ي أس  بيام  و سا   ر رامف »

بال بين أكفا      تنن بح  بشنل ونث   س  رنس رة 

   ت  و  ي صوف    با غ  لجوة  ثس  بريرة  رنرن 

سأشران أ رى     .«كان هواك ت  يو ون قبل   لجوة

ورال ريرن جروريرى  رلرى   ربرصرثرة  6١٨إ ى ت  إ فرأ 

ورلريرون  ٢٤    و ة  ي أس  بيام طوكيو  ورورحرا 

جويى تاح لح    شوكات   و  ية  وشريرو  إ رى أن 

 ي   ربرطرو رة سهرو أورو    ٢6و و  ي    وكٔ 

خررالق   رراررحررت   رر رربرران ررات » ررلرريرر   و رريررفًررا  

  ثس  بية سجا  سقت   حساب

 

 جةه كإلط ة.  ةل   ةن يكاةااوا ن لاماناع حا يا  

 يةئل  ف كل ص ه لمدينل يقرنهة آالف كلسكةن

  ورصروكرارحر  ٠١ و صل  واصو  إلطفا     ثالثا 

 ي جٔ ون إ فيا   يو ا ية   رورع حرو ر  هرا:رل ورن 

  وصول إ ى ون وة  لراريريرا   راري  ر رطرورحرا آ ف 

  سنان  سكا حت  ؤ  إلطفا   لى جبحرات  رنن 

طو ل   ليل   ويو ن    شاصلة ووذ ث را ريرة أ راف  ري 

هذم   جٔ ون   جبلية      ة   و قصة  لى وسا رة 

 كيلوواو شؤ أثيوا   ٢١١

 

   ةحل كل كيب    ةئ ل كل م ئ لا

نقن  ي   روب   ريروف بشرير روخرة صرا رحرة  ثب 

  ررر ررربرررانك   رررو هرررب 

وي ا:يل     و:يلري 

 ٢٨ ن   رو قرانب 

لوة بصن أن ق ى  ري 

  حيان   وهبرا ريرة ورنن 

لوة  سهرو وروترل م رو   ر رن ر   ث ربرا  ٤٨بلات 

 رو ر ربرو  ٤بيشوي بو مي   وطوسن     س رن  روف 

  توهب  ي م و    ن    ث برا صر رو:ريرل  ٠1٢6

لربرار ربرو   ٢   صاوف بجبل    ل ون ب ااغة  روف 

س  ا ل إ رى م رو   ر رن ر   ث ربرا بريرشروي  ٠176

    تر ريرٔت ٠1٨٤أبو ل  ٢بو مي   وطوسن  ي 

حياتى با بساطة سوحربرة   رجر ريرع  سوران  حريران 

  اا ب   وهبا ية برنرل ترنقرير   رنران نغر  أ رى 

كفي     س ٕ بأن   نوى أحن س  ا ن  لى  فرسرى 

 ي كل أ  ا ى بل كان   نف ون  رأتريرى ز :رًو   ري 

قال اى ون أخوتى   روهربران    سأقرير رت صرلرو ت 

تجوئم  ي   حام ة  شون ون صباب   يوف سصلرى 

   لو ت ون أحبان   رنروريرسرة أصرحراب   روريرا رة 

نؤلررا  أم ررون س مي   رروررطرروسن   ررثررالثررة   ث رربررا 

وااؤ   م و   سو ان س ث برا إ سريرذسنس   م رو 

  بووو  س ث با أغابريرو   م رو   ر رن ر   ث ربرا 

بيشوي  إ ى جا ب ورجر رع نهربران م رو   ر رن ر  

 ث با بيشوي    قن لة   برابرا ترو ضروس    رثرا ري 

 ا نف ب ا     صٔ    ويا ة  ث با أغابيو  ألر ر  

سن:رريرر  م ررو   رر ررن رر   ث رربررا برريررشرروي بررو مي 

  وطوسن  س  ج ع نهبان   ن و  ري  ريراحرة  ثب 

  فاضل   و هب وي ا:يل     و:يلري  س رلرار ر  

 ٔ ً   ل ا:يًًّا ثلوتى س نل وحبيى  طا ربًرا  رورفرسرى 

  بانن   وياب س  رو حرة   رور ريرب س  ر ريرو و  ري 

 وج ع  ثبنان

 

ر  ه  اعل جديد   معهد كلد كسة  كلق ارا ال .اه 

 س تم  

أ لوت إم نن وصحن   نن لات    بطية  ن  إ باب 

   بول  لو غبريرن  ري    رارحرأ برأقسراف   ر رصرحرن 

    الفة  سي ك   اباًن  ورن أسل شرحرو لربرار ربرو 

     بل  سحاى ووا   شحو أكاوبو 

س حوي    صحن أقسراف   رصرلروف  إل سرا ريرة ست ر   

  اان خ    بطي    جا اد س  راروبريرة    رنن لرات 



 ش  6171مسرى  61 اخبار االقـباط

 61 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 

مصرع المرنم ديفيدد نداجدش يشدقديدقدهاا ي ي داه 

 يالدهم بعد سماع الخبر 

 9رحل عن عالمنا صباح االثنين 

أغسطس المرنم ديفيد نااحاب دا اد 

تاا اارحااث لاارااادن  اايااار   ااا  

يستقلهاا عاش ياقاياقاث  اثانايان عان 

اصدقائهما،  اصطداعهم دسيار  نقل دمدخل قريا  

دني رافش التاد   لمر ز عنفلوط دمرافظ  أ ياوط  

 قش خبر الرادن  اا  قاا اي عالا  اجح نااحاب 

 اعل، عوحث أ ل ثاناو،، عان عار از الاقاوصايا  

دأ يوط  الذ، لم يترمل خبر رحيلهم، فتوفي فاي 

الرال عقب  ماعث خبر عصرع أدنائاث االثانايان   

 ت ود أحدان الواق   إلاي السااعااأل اج لا  عان 

 4صباح يوم االثنين، حيث تم اإلداغ  عان  فاا  

أيخاص في ال شريناأل عن أعمارهم حمي هم عن 

عر ز القوصي ، إثار  قاوع حاادن تصاادم دايان 

 يار  عغ ي   يار  نقل دمدخل قري  دناي رافاش 

التاد   لمر ز عنفلوط دمراافاظا  أ اياوطاو تالاقا  

اللواء د تور عمر السويفي، عديار أعان أ اياوط، 

إخطاًرا عن عأعور عر ز عانافالاوط يافاياد داوقاوع 

حادن تصادم ديان  اياار  عاغ اي   اياار  ناقال 

دمدخل قري  دني رافش الاتاادا ا  لامار از عانافالاوط 

دمرافظ  أ ياوط،  تافارام الساياار  الاماغ اي،   

 حود  فياأل  قد انتقل عل  الفور لماوقاش الاباغ  

عااأعااور عاار ااز عااناافاالااوط   ااياااراأل اإل اا ااا  

 الشرطا   قاواأل الاراماايا  الامادنايا    ايااراأل 

اإلطفاء،  تمت السيطر  عل  الاراريان عان قابال 

قواأل الرماي  المدني    ياراأل اإلطافااء،  أ افار 

ر  ” ،  ” م  ح  ع“ يباح هم  4الرادن عن  فا  

د     ك  اماا تام ناقال ”  ”  ا     ك” ،  ” م  ص

الجثث لمشرح  عساتاشافا  عانافالاوط الامار از،، 

 حرر عرضر دالاواقا ا ،  حاارع الا ار  عالا  

الاناايااادا  الاا اااعا ، لاالااتاصااريااب دااالاادفاان  عااباااياار  

 الترقيقاأل في الرادن   
 

 ريال عبد العزيزاا أيل مصرية تفوز بالميدالديدة 

الذهبية  ي تاريخ األلعاب األيلمبية يأيل عربيدة 

تددفددوز  ددي لددعددبددة الددكددارتدديددةاا تدددر  الصدديدددلددة 

 بالجامعة البريطانية

العب  الكاراتي  فارياال أيار  

أعااناي  -عبد ال ازياز،  اتابات 

عو   دخلت العب  الاكااراتايا  

فارياال أياار  عاباد الا ازيااز، 

التاريخ د دعا أصبرت أ ل العب  تررز عايادالايا  

ذهبي  لمصر  أ ل فائز  دالذهبايا  فاي عاناافسااأل 

 ايالاوحارام فاي تاارياخ  16الكاراتي   ز  فاو  

عااًعاا،  22اج لمبيااد، حاياث تصادرأل فارياال، 

عجموعاتها في اجد ار التمهيدي  للمنافساأل،  في 

نصف الناهاائاي هازعات فارياال الاكاازاخساتاانايا  

، لاتاقاادال اجذرداياجاانايا  4-5صوفيا دير لتسيافاا 

فاي  0-2إيرينا زاريتسكا في النهاائاي  تاهازعاهاا 

طو يو عساء السبت    ثاعن  اياد  عاردايا  تافاوز 

دالذهب اج لمبي  داتت فريال أ ل العابا  تافاوز 

لمصر دميدالي  ذهبي  ليس فاقاف فاي هاذد الاد ر  

 625 لكن عبر التاريخ اج لمبي الماماتاد طاوال 

عاعا، د د  بش ذهبياأل  ادق   انت  لها لغعابايان 

رحال،  ما داتت ثاعن  يد  عردي  تفوز داالاذهاب 

اج لمبي    أ ل عيدالي  ذهبي  لمصر عنذ أ لمبيااد 

 ما أنها صاحب  أ ل عيادالايا  ذهابايا   2004أثينا 

، عانادعاا أحارز 2004لمصر عنذ أ لمبياد أثاياناا 

المصارع  رم حادر ذهبي  المصارع  الر عانيا     

أهد، إنجاز، جعي  عقب تاتاوياجاهاا داالامايادالايا  

الذهبي  في أ لمبياد طو يو قالت فارياال لاو اائال 

اإلعغم  هي تبكي يكًرا لكل الل   قاف حانابا ، 

يكًرا جعا    أعا  دد إناجاازك أناتا     عا  

إنجازى أنا   الرمد هلل يارح"    الميدالي  الذهابايا  

أقل هدي  يمكن تقديمها لماصار  ا اتاطاردأل داأ  

أعها هي عصدر قوتها  هي التي دذلت  ثياًرا عان 

الجهود لدعمها،  اعتبرأل أ  تتويجها دالامايادالايا  

الذهبي  في أ لمبياد طو يو أقل هدي  يمكن تقديمها 

فابارايار  61لمصر    فريال أير  )عن عوالاياد 

(، هي أ ل العب   اراتياث عصاريا  تافاوز 6999

دالميدالي  الذهبي  في اجل اح اج لايامايابا     هاي 

االدن  الوحيد  ج رتها  لادياهاا ياقاياقايان  تادر  

فريال أير  الصايادلا  داالاجااعا ا  الابارياطاانايا  

دالقاهر     ددأأل فارياال ريااحا  الاكااراتاياث فاي 

الثاعن  عن عمرها،  إل  حانب الكااراتاياث تاهاوى 

فريال الر م  القراء     حاوائاز د لايا  حصالات 

علياهاا حصالات فارياال أيار  عالا  دار نازيا  

فاي  16الد ر، الا االاماي لالاكااراتاياث فاي  ز  

،  تا اتابار أ ل عصاريا  2062المغرح في عام 

تفاوز دابار نازيا  الاد ر، الا االاماي لالاكااراتاياث  

 حصلت فضي  الد ر، ال الاماي لالاكااراتايا  فاي 

،  حصلت عل  دار نازيا  2066الصين في عام 

دطول  أفارياقاياا لالاكااراتاياث فاي ر انادا فاي عاام 

،  حصلت عالا  الامايادالايا  الاذهابايا  فاي 2066

دطول  ال الم لنايئي الكاراتيث في  ااناتايااغاو فاي 

، د د فاوزهاا فاي الاماباارا  2069تشيلي في عام 

النهائي  عل  العبا  الار  ايا  فاياكاتاورياا إيساافاا 

   حصلت علي ذهبي  دطول  الاد ر، 0-2دنتيج  

، دا اد 2069ال المي للكاراتيث في ددي فاي عاام 

فوزها عل  العب  أذرديجا  في نهائي الاباطاولا ، 

 حصلت عل  ذهبي  البطول  اجفرياقايا  فاي عاام 

،  حصدأل علا  فضايا  داطاولا  الاد ر، 2020

، دا اد 2020ال المي الكاراتيث في فرنسا في عام 

خسارتهاا عان اجذرداياجاانايا  أرياناا      فاازأل 

دالميدالي  الفضي  في دطول  البريميرليج للكاراتياث 

،  اماا فاازأل 2020الد لي  في النمساا فاي عاام 

، 2026داناافاس الامااياادالاياا  فااي تار ااياا فااي عااام 

 حصلت عل  الفضي  دسبب اإلصاد  التي عن تها 

عن المشار   في المبارا  الاناهاائايا     أ لامابايااد 

ياار ات فارياال أيار  حامان  2020طو ياو 

عنتخب عصر للكاراتيث في د ر  أ لمبياد طو اياو 

ناتاياجا   2026التي أقيمات فاي صاياف  -2020

 هاو يا اتابار االياتاراك اج ل  -حائر   اور ناا

لمنتخباأل الكاراتيث في اجل اح اج ليمبيا     فاي 

 اجام،  16عنافساأل الكوعيتيث  يداأل  ز  فاو  

حققت فريال الفوز في أ ل عباراتين دالماجاماوعا  

،  العابا  0-4الثاني  أعام  ًغ عن العب  الصايان 

 ويسرا دفضل نقط  اجفضلي  " انشو" دا اد أ  

حققت أ ل  نقاط اللقاء أ اًل،  خسارأل عابااراتاهاا 

،  تا اادلات فاي الاماباارا  9-2الثالث  أعام إيارا  

عاماا  0-0الراد    اجخير  أعام دطالا  الاجازائار 

أهلها لمبارا  النهائي     الميدالي  الاذهابايا  الاثاانايا  

لمصر عنذ فوز المصارع  رم حادر تغلبت فريال 

عالا   0-2أير  العبا  الاكااراتاياث الاماصاريا  

نظيرتها يرينا زارياتاساكاا العابا  أذرداياجاا  فاي 

المبار  النهائي ، لتتوج البميدالي  الذهابايا  لاماصار 

في أ لمبياد طو يو في عنافساأل الكاراتياث،  هاي 

ثاعن عيدالي  ذهبي  لاماصار عالا  عادار اجلا ااح 

اج ليميب ،  الميدالي  الذهبي  الثاني  المصري  عناذ 

فوز المصارع  رم حادر دالذهبي  في اج لامابايااد 

دأثينا     دذلك ت د فريال أيار   2004الصيفي  

أ ل رياحي  عصري  تفوز دالميدالي  الذهبايا  فاي 

تاريخ اجل اح اج لمبي ،  أ ل عاردايا  أفارياقايا  

تفوز دالذهبي  فاي اج لامابايااد لالا ابا  الاكااراتاياث    

الكلماأل المت لق : العب  الكاراتيا  فارياال أيار  

عبد ال زيز التاريخ أ ل العابا  عايادالايا  ذهابايا  

عصر أ ل فائز  داالاذهابايا  عاناافسااأل الاكااراتايا  

 الصيدل  الجاع   البريطاني 

  

ُكتّاب صحفيون: اإلعالم لم يعِط  رصة للمسلمين 

 كي يعلموا الكثير عن المسيحيين

أ د عدد عن الُكتّاح الصرفيين  رؤ ااء تاراريار  

الصرف أ  الش ب الماصار، ناجاب عالا  عادار 

تاريخث في صنش ال ي  المشترك دين  ل أطيافاث، 

 أ حروا خغل الجلس  الثالث  عان عامتامار د ر 

الدين في دعم ال ي  المشترك الذ، تنظمث الهيائا  

القبطي  اإلنجيلي  عل  عدار ياوعايان، أ  اإلعاغم 

المصر، ال ي طي فرص  للمسلمين  اي يا الاماوا 

 الكثير عن المسيريين عثلما يردن ال كس 

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو  قال  

مجلس الشيوخ، يرئيدس تدحدريدر الشدري ،  ن 

الدمددسدديددحديددن  ددي مصددر يددعددلدمددون الددكدثدديددر عددن 

المسلمين، يلدكدن اإلعدالم الدمدصدرط ال يدعدطدي 

 رصة للمسلمين أن يعر وا عن المسيحين يقدال 

، رئاياس تاراريار الكاتب الصحفي أكرم القصاص

اليوم السادش، إ  المجتماش الاماصار، عالا  عادى 

ال صور صنش لنفسث ال ي  المشترك،  المجتاماش 

حل عشكل  الت اي  داجعثال الش ابايا   الاثاقاافااأل 

 تادش القصااص فاي  الاماتاث: "الافاتان الاطاائافايا  

 ال رقي  هي ل ب  السياا ا   االقاتاصااد  لاياسات 

ل ب  الدين  أيار القصاص، إل  أ  "السيا   هي 

التي صن ت الفتن عل  عدى السانايان"، عضايافاا: 

"اجقتصاد أيضا لث د ر  بير في الفتن الاطاائافايا  

 اإلرهاح  قاال الاد اتاور عاراماد الابااز رئاياس 

تااراارياار حااريااد  الااد ااتااور: لاادياانااا عشااكاالاا  فااي 

النصوص  يمكن أ  ترل هذد المشكالا  دااحاتارام 

 ل دين لآلخر  تادش الباز: "إذا قاررناا الاتا اايا  

في المجتمش فيجب رفش ال نصر الديني،  االتاجااد 

لاننسااانااياا ، ج   اال إنسااا  لااث حاان أ  ياا ااياا  

  ي مل،  أيضا لث حن في نفسث

  

يقفة احتجاجية لـ أقدبداط كدنددا لدلدتدندديدد بدحدر  

 الكنائس
نشرأل النائب  غاد  علك، عضو حزح المرافظيان 

دالبرلما  الكند،  رئيس  عنظم   يفيك ريفايفال، 

عاالاا  حسااادااهااا الاار اامااي 

داااامااااوقااااش الااااتااااواصاااال 

االحااتااماااعااي فاايااساابااوك، 

صوراً لوقافا  احاتاجااحايا  

للتانادياد دارار  الاكاناائاس 

دا نتاريو دكندا يارك في الاوقافا  عاجاماوعا  عان 

المسيريين الاماصاريايان ،  الاجاالايااأل الا اردايا  

 الهندي  ، دمختلف أطيافها  دياناتها للتضاعن عاش 

الش ب الاكانادى، حاد الاهاجاوم الاماناظام  الاذ، 

ا تهد  الكنائس دالرر   التخريب  تشهد  انادا 

عوح  عن حر  الكنائس  التي  صلت ج ثر عان 

 نيس ،   ف عوح  غضاب عاارعا ،  الاتاي  55

ير ج لها الب ض للرد عل  الا اثاور عالا  رفااأل 

عئاأل اجطفال دقبور فا  عادار   انادا الساكانايا  

السادق  عان الساكاا  اجصالايايان،   الاتا   اانات 

تديرها الكناياسا  الاكااثاولاياكايا ،  حامال الابا اض 

الكنيس  الكاثوليكي  هذد الجرائم تأتي  قف  االقبااط 

دسبب حرين  نيس  الشهيد الا اظايام عاارحارحاس 

دفانكوفر غرح  ندا،  التي احرقت دف ال فااعال، 

 دعرأل دالكاعل،   ف ذهول عن االقباط في  ندا 

ل دم  حود ا، عاغقا  دايان الاكاناياسا  الاقاباطايا  

 السكا  اجصليين دكندا    عبر عادد  ابايار عان 

الراضاور داالاوقافا  عان غضاباهام عان الصامات 

الركوعي غير المبرر ،  الت  حاءأل في غضاو  

أ اديش عن حر   تخريب الكنائس في  نادا عالا  

عدار أ اديش قليل ،  ا  عن دينها الكنيس  الاقاباطايا  

 االرثوذ سي  دفانكوفر

 

بحضور األنبا دانيالاا األيبرا تستضيد  الدحدفد  

 الخيرط األيل لمؤسسة الرجاء لتنمية المجتمع

أعالاناات عاام اسا  الارحاااء 

لتنمي  المجتمش عان إقااعا  

حفلها الخير، اال ل دادار 

اج داارا الاامااصاارياا  غاادا 

السااباات الساااعاا  الااتااا اا اا  

عساء درضور عادد  ابايار 

عان الشاخااصاياااأل الاا ااعاا  

 السيا ي   يشاارك أيضاا 

في االحتفال االنبا دانيال  كرتير المجمش المقاد  

  عدد عن الكتااح  الامافاكاريان  رحاال اإلعاغم 

 الصراف   المهتمين دال مل ال ام    في تصرياب 

خاص قالت د  أعير  فماد رئيس عاجالاس اجعانااء 

أ  الرفل  يبدأ دأ دريت أداياض عان تااناي الاذ، 

يلقي الضوء علي الرااالأل الاتاي تسات ا اتاخادام 

ال قاقير   يفي  ت افيها خاص   أ  المم س  تدعم 

عبادر  الرئيس عبد الفتاح السيسي " حيا   ارياما  

" لذلك قررأل القيام قوافل طبي  في نجوع  قر، 

عصر يشارك فيها أطباء   أخصاائايايان نافاسايايان 

 احتماعيين ل غج الراالأل عاجااناا  عاناب أد يا  

ل غج االعرا  النفسي  د د تشاخاياصاهاا  اقااعا  

حمغأل توعي  للوقاي  عان اإلصاادا  عار  اخار، 

 عغج د ض الراالأل الاتاي تارغاب فاي دخاول 

المم سا  لالا اغج     اخاتاتامات د  أعايار  فاماد 

تصريراتها دتوحيث يكر خاص للفنا  احمد حغل 

عبد القو، علي إخاراحاث الارافال عاتابارعاا  إلا  

الساد  أعضاء عجلس أعناء الامام اسا   اال اتااذ 

ديشو، حورج  نائب رئيس عجلس اجعناء  عالاي 

حهودهم عن أحل ا تمرار ر ال  المم سا  الاتاي 

تستهد  الي التوعي  المجتم ي  للصر  الانافاسايا  

 عغج عرحي االدعا   ايضاا تاقاديام الاماشاور  

اج ري   تشخيص اجعرا  النفسايا   عاغحاهاا 

داإلحاف  إلي إقاع  د ر رعاي  اجياتاام  عسااعاد  

المطلقاأل  ذ ، االحتياحاأل الخاص   ال ديد عان 

 المجاالأل اجخرى التي تستهد  تنمي  المجتمش   

  

منتدى حوار الثقا ات يدنداقدد ردير الدديدن  دي 

 دعم العيد المشتركر

نظمت الهيئ  القباطايا  اإلناجايالايا  عاناتاد، حاوار 

الثقافاأل ترت رعاي  الاقاساياس الاد اتاورا انادرياا 

ذ ي  ذلك في يوعي ال اير  الارااد، عشار عان 

يهر أغسطس  عقد الممتمر حاول "د ر الاديان 

في دعم ال ي  المشتارك   ياارك فا  الامامتامار 

اجنبا دانيال عطارا  إيابااريايا  اإل امااعايالايا    

تواد ها   االنباا توعا  عطرا  إيباريي  الاجاياز  

   زير اج قا  الد تور ا عختار حما اث   عادد 

عان يايااوز اجزهار  ااماا ياارك اجح ا داولااس 

عيخائل   اجح ا يوحنا عطي  عن  اوهااج  عادد 

عن عطارن  الطوائف اجخرى   فاي لاقااء االناباا 

دانيال عن " د ر الدين في دعم ال ي  الماشاتارك 

دين النظري    التطبين" يدد عل  أهامايا   ثاياقا  

اجخو  اإلنسانايا    اناهاا  ثاياقاث عصاريا   ذلاك 

لت ا   اجزهر عش البادا فرانسياس إلصادار تالاك 

الوثيق  فأنها تر ز عل  االهتمام دالفقراء  أهامايا  

الروار عش اجخر   حري  الت بير  تسااءل االناباا 

دانيال في لقائث عن  بب عدم انتشار تلك الوثاياقا  

 في عصر حت  اج ؟ 

تجربة على الهواء لـ أيل ممدرةدة ريبدوت  دي 

 مصر

أحرى الماهاناد  عاراماد عااطاف  

خريج  لي  الرا باأل  الم الاوعااأل 

دجاع   عين يمس، تجرد  حقيقايا  

عاالاا  الااهااواء عااش أ ل عااماارحاا  

 ر دوأل "يمس" في عصر 

 طالبت الممرح  الر دوأل في البداي  الماهاناد  

عرمد عاطف الذ،  ا  يتواصل ع ها دأ  يرتاد، 

 الكماع  عن أحل  غعتث 

 قاعت الر دوأل "يمس" دت ريف نفسهاا، حاياث 

%  ذلاك عان 600أ دأل أنها صنااعا  عصاريا  

خغل  لي  الرا باأل  الم لوعاأل داجااعا ا  عايان 

 يمس

 لفتت الر دوأل "يمس" إل  أناهاا صانا ات عان 

أحل تقديم خدع  التمارياض فاي عساتاشافا  عايان 

يهور  ت ملات  60يمس، عشير  إلي أ  عمرها 

السير عنذ يهر فاقاف،  تاتارادن الالاغا  الا اردايا  

 يمكنها ت لم أ، لغ  أخرى      تاادا ات:"عافايا  

دديل للمر  البشر،  انا هساعدهم  أحميهم فاي 

حاالأل الوداء  قال الد تور عرمود المتيني رئيس 

حاع   عين يمس، إ  الر دوأل "يمس" يترادن 

ال ردي   يستطيش الاتا ار  عالا  الاوحاود  اواء 

عرح  أم أطباء  أحا : أ  الر دوأل "يماس" 

يمكنث إدخال دياناأل الرال  الصري  لكل عارياض، 

 حفظ اجعا ن داخل المستشف  لسهول  الاتارارك، 

 التواصل دين المريض  الطبيب الم االاج  لافات 

إل  أ  الر دوأل "يمس"  يمكنث الماشاار ا  فاي 

إحراء الجراح  لكن في عرحل  الحق  قريبًا،  هو 

 يتردن دال اعي  

 أ د أ  تاكالافا  الار داوأل "ياماس" ال تاتاجاا ز 

عليو  حنيث  هو ليس دديًغ عن ال نصر الباشار، 

في المستشف   يدد الد اتاور عاراماد أحاماد عاباد 

الراز ، عادر  الاجاراحا  الا ااعا  داطاب عايان 

يمس، أ  الر دوأل يتم ا تخداعث حاليًّا في ال ديد 

عن ال ملياأل الاجاراحا  الا ااعا ، عاثال عامالايااأل 

ا تئصال اج رام الكبير   المسالك  النسا  القلب 

  الصدر  

حراح  القلب المفتوح  أ حاب الاد اتاور عاراماد 

أحمد عبد الراز ، عدر  الجراح  ال اعا  داطاب 

عين يمس، فاي  قات  اادان، أ  الار داوأل لام 

يتدخل ف  حراحا  الاقالاب الامافاتاوح، داقاو  تالاك 

الفتر ، عست رحا إحراء أ ل حاراحا  ر داوتايا  

دا تخدام اإلنسا  اآللي قريبًا دالجاع ا   قاال: إ  

الجراح  الر دوتي  هي ا تخدام اإلنسا  اآللي في 

تنفيذ قراراأل للجراح أثناء ال امالايا ، حاياث إناهاا 

تزيد عن دق  ال ملي   تقلل اإلرها  الذ، يش ر دث 

الد تور تادش الد تور عبد الرزا ، أ  الاجاراحا  

دوا ط  الر دوأل تج ل نسب  اجعا  أعلا ،  اماا 

أنث يجب أ  ي ر  المريض دشأ  تلك الاجاراحا  

 أ  يكو  عتقبلها، إال أ   حاودد ال يافار  لادى 

المريض دشيء، حاياث إناهاا عاجارد  لا  فاي ياد 

 الجراح 
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Partner and Accredited 
Specialist in Family Law

Mark Youssef

Providing constructive legal advice 
for more than 120 years (est. 1894)

F R E E  C A L L

1 8 0 0  6 0 0  6 6 4
Contact us on: inquiry@tayscott.com.au 

or on www.taylorandscott.com.au
Head Office: Level 12, 276 Pitt Street, Sydney (near Town Hall station)

We also have offices in Lidcombe, Campbelltown, 
Wollongong and Newcastle.

Personal Injury / Workers’ Comp / Superannuation / TPD
(‘No Win, No Fee’ – conditions apply)

Family
(divorce, parenting and property)

Motor Vehicle Accidents 
(injuries and compensation)

Employment
(contracts, unfair dismissal and harassment)

Migration
(spousal and work visas / tribunal matters)

Property
(developers, mortgages and advice)

Will disputes
(family provision claims, mediation and court)

Criminal
(tra�c, AVOs and police matters)

Conveyancing
(�xed fee plus disbursements) 

Wills / Power of Attorney / Enduring Guardians
(�xed fee plus disbursements)

Commercial
(contracts, disputes and strategic advice)

Mention this ad when you call “We Care For You”

مرحباً بكم في مدرسة بایلس لتعلیم قیادة السیارات
لدینــا فریــق مــن الخبــراء علــي أعلــي مســتوي مــن المدربیــن والمقیمیــن لمســاعدتكم لتحویــل 

التــردد الــي ثقــة. ومــن مســتوي ســائق متــدرب الــي ســائق آمــن لمــدي الحیــاة. 

قیادة سیارة ( أوتوماتیك أو یدوي ) 
LR MR HR قیادة بص

 قیادة بصات عامة
قیادة شاحنات

أحصل علي مستوي أعلي مع بایلس لتعلیم قیادة السیارات
نوفر التعلیم وأمتحان القیادة في نفس الیوم 

أسطول من المركبات الحدیثة 
مدربین وممتحنین معتمدین من ھیئة الطرق والموانئ لحصولكم عل رخصة القیادة. 

أیمن مسعود 
موبایل: ۰٤۱۰٦۳۷۷۰۷ و ۰٤۰٦٥۷۷۷۰۱

info@paylessdrivingschool.com.au : ایمیل
www.paylesdrivingschool.com.au : موقع الكتروني

Welcome to Payless Driving School
Our Team of highly experienced instructor’s and Assessor 
to help turn your nerves into confidence from learner to 
safe drivers for life
Car (auto & Manual )
Bus    LR MR HR
Bus Authority
Truck LR MR HR HC MC
Upgrade your driving license@ Payless driving School  
We provide Training and your driving test with us on one 
day
Our fleet vehicle’s near new vehicles
We RMS ACCREDITED TRAINERS AND ASSESSOR’S 
TO UPGRED YOUR LICENSE
    Ayman Masoud
CALL US ON    0410 637 707   &   0406 577 701
Email       info@paylessdrivingschool.com.au
Visit         www.paylesdrivingschool.com.au

Welcome to Payless Driving School

 

 

عماد ميخائيل/مهندس   
A Dream Home                 حديثة ةتصميمات معماري                    Mobile: 0415 779 251  

 A Dream Home is designed by Emad Mekhail 
       Architectural - Engineering - Construction         Email: aadreamhomes@hotmail.com 
                              28 years of experience in Sydney                  82 ى خدمة الجالية بسيدنىف عاما  
                       We do a Full Service  –  Go To Your Place  – Free Quote 
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The Good Samaritan Medical Centre is
 looking for a 

VR GP to join our friendly team
• Part time and full time positions available
• Flexible working hours
• 75% gross billing

The practice is computerised and accredited with 
allied health professionals and pathology on site.

To express interest, please call 
Dr. Wadie Michael on 9602 3418 

Email: goodsamaritan@optusnet.com.au

If you are interested in publishing your advertisment in this 
section of El-Manara Newspaper, please email us on 

advertising@elmanara.org.au 
or contact us on 

0404 493 805
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جمعیة نیقودیموس القبطیة االرثوذكسیھ لدفن الموتي تسھل • 
الصعوبات في التعامل مع فقدان أحد أفراد األسرة أو أحد 

األحباء. 
یمكنكم األتصال بنا في أي وقت ۲٤ ساعة علي مدار ۷ أیام في • 

األسبوع .   
نحن علي أستعداد للزیارات المنزلیة لمناقشة الترتیبات النھائیة. • 
بإمكاننا توفیر قطع أراضي للدفن . • 
لدینا خبرة طویلھ في إرسال الجثمان الي الخارج مع إنھاء • 

جمیع اإلجراءات والترتیبات الآلزمة . 
للمزید من المعلومات اتصلوا ب جون إسكندر َعل الرقم اآلتي:• 

• St Nicodemus is family owned and operated Coptic Orthodox 
Funeral service.

• We understand the difficulties of dealing with the loss of a 
loved one.

• We provide you with a personal service 24 hours a day 7 days a 
week.

• All funeral arrangements are carried out at your discretion, 
whether it be at your home or in our office.

• We provide you with custom funerals to suit your needs and 
budget. 

• St Nicodemus Funerals has a wealth of experience in 
repatriation/transporting overseas your loved one to their 
country of origin.

Contact: John Iskander 
Address: 337 Forest Rd. Bexley,NSW,2207

Tel:  0425 291 964   or    1300 3000 77
Email: john@stnicodemusfunerals.com.au

Website:  www.stnicodemusfunerals.com.au
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