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ســكوت  االســترالي  الــوزراء  رئيــس  بعــث 
موريســون رســالة تهنئــة للجاليــة القبطيــة فــي 
رأس  النيــروز،  عيــد  بمناســبة  وذلــك  بــاده، 
الســنة للكنســية القبطيــة، وجــاء بنــص رســالته. 
ــة  ــنة للكنيس ــد رأس الس ــروز عي ــد الني ــم بعي اهنئك
القبطيــة، وتشــهد أســتراليا منــذ أكثــر مــن 50 
عامــاً وجــود مجتمــع حيــوي يتزايــد باســتمرار 
أمتنــا  أثــروا  الذيــن  األقبــاط  المســيحيين  مــن 
ــة....  ــة والمحب ــان والثقاف ــة اإليم ــال نعم ــن خ م
ــم متعطــش للحــب. الحــب هــو الحــل  ــوم، العال الي
ــي  ــب النق ــى القل ــاظ عل ــه الحف ــذي يمكن ــد ال الوحي
وضمــان التعايــش الســلمي الهــادئ أثنــاء تحديــات 

ــد  ــات، لق ــذه الكلم ــن له ــم مخلصي ــد-19، بقيت كوفي
دعمتــم وقدمتــم العــزاء لبعضكــم البعــض مــن 
خــال أعمــال تفيــض بالطيبــة والرحمــة، روابــط 
فــي  قوتنــا  هــي  األســري  والتكافــل  الصداقــة 
مواجهــة التحديــات والتغيــرات الكبــرى أنــا ممتــن 
جــداً للمجتمعــات الدينيــة األســترالية علــى كل مــا 
ــى أكمــل  ــؤدون دورهــم عل ــع ي ــه اآلن، الجمي تفعل
وجــه ولــدي ثقــة تامــة بأننــا ســنتجاوز هــذه األزمــة 
ــون  ــد تك ــم ق ــن أن احتفاالتك ــى الرغــم م ــاً، عل مع
خافتــة، أنــا أعلــم أنــه يمكنكــم بــدء هــذه الســنة 
ــون  ــى أن يك ــدد، عس ــان متج ــل وإيم ــدة بأم الجدي
هــذا العيــد مصــدر نعمــة وتجــدد لكــم ولعائاتكــم.

وافتتــح قداســة البابــا تواضــروس الثانــى، 
الكــرازة  وبطريــرك  اإلســكندرية  بابــا 
ملتقــى  األحــد،  أمــس  مســاء  المرقســية، 
القبطيــة  الكنيســة  لشــباب  األول  لوجــوس 
مصــر،  إيبارشــيات  فــى  األرثوذكســية 
والــذى يقــام فــى مركــز لوجــوس بالمقــر 
البابــوى فــى ديــر القديــس األنبــا بيشــوى 
االفتتــاح  حفــل  النطرونوحضــر  بــوادى 
ــة،  ــاء الكهن ــة واآلب ــار الكنيس ــن أحب ــدد م ع
والشــابات  الشــباب  مــن   200 بمشــاركة 
ممثليــن عــن إيبارشــيات الكنيســة مــن كل 
االحتفــال  بــدأ  المصــرى  القطــر  أنحــاء 
بموكــب قداســة البابــا، الــذى تقدمــه خــورس 
اســتقبال  ألحــان  يرتلــون  وهــم  الشمامســة 
إبــؤورو،  مينــوس،  “إفلوجــى  البطريــرك 
ومــر  الترتيــب”،  علــى  إزمــاروؤوت  إك 
مصــر  محافظــات  تمثــل  محطــات  علــى 
لهــذه  التقليديــة  األزيــاء  ارتــدوا  وشــباب 
إلــى  الموكــب  وصــل  حتــى  المحافظــات، 

البابــا  قداســة  وصلــى  االحتفــال،  مســرح 
الســام  بعدهــا  ُعــِزف  افتتاحيــة،  صــاة 
فوكيــه  مينــا  القــس  ألقــى  ثــم  الوطنــى، 
ترحيبيــة،  كلمــات  للملتقــى  العــام  المنســق 
ــه  ــجًا أجرت ــواًرا مس ــرات ح ــت الفق وتضمن
نشــأت،  ســاندرا  المخرجــة  قداســته  مــع 
وأوبريــت بعنــوان “ينبــوع فــرح”، وترنيمــة 
ــك  ــد ذل ــت أصــول وبع ــتى بن ــوان “كنيس بعن
الثانــى،  تواضــروس  البابــا  قداســة  ألقــى 
ــاركين،  ــباب المش ــا بالش ــب خاله ــة رح كلم
وأشــار فيهــا إلــى أن الشــباب هــم أغلــى مــا 
ــا  ــا لدين ــى م ــر وأغل ــى أرض مص ــا عل لدين
بالجــذور  التمتــع  إن  وقــال  الكنيســة،  فــى 
أعطانــا هللا  التــى  بالنعــم  نتمتــع  أن  معنــاه 
إياهــا فخــال فتــرة “كورونــا” أدركــت أن 
ــم  ــرى ل ــة كب ــو نعم ــس ه ــذى نتنف ــواء ال اله
ظــروف  أدت  كمــا  قيمتهــا،  نــدرك  نكــن 
فــى  النــاس  بعــض  دخــول  إلــى  الجائحــة 
حــاالت مــن االكتئــاب لــذا فــإن مــن أهــداف 

أى   JOY شــعار  يتخــذ  الــذى  الملتقــى، 
يكــون  كيــف  المشــارك  يتعلــم  أن  الفــرح، 
ســفيًرا للفــرح فــى أســرته وكنيســته ووطنــه.
وأضــاف قداســته أن التمتــع بالجــذور يكــون 
عليهــا  نشــأت  التــى  مصــر  أرض  علــى 
بزخــم  األرثوذكســية  القبطيــة  الكنيســة 
مصــر  عــن  النبــى  إشــعياء  نبــوة  صنعتــه 
قبــل الميــاد بمئــات الســنين وزيــارة العائلــة 
مرقــس  القديــس  وبشــارة  لهــا  المقدســة 
الرســول، وأشــار قداســته إلــى أن أســبوع 
 Made by“ بالحــب...  مصمــم  الملتقــى 
ــى. ــى الوطن love” الروحــى الكنســى الثقاف
ألجــل  ختاميــة  بصــاة  الحفــل  واختتــم 
الوطــن والكنيســة والنيــل، صاهــا قداســة 
ــاركين....  ــع المش ــه جمي ــا مع ــا وردده الباب
المجمــع  أعضــاء  مــن  االحتفــال  وحضــر 
المقــدس األنبــا باخوميــوس مطــران البحيــرة 
ــا  ــة، واألنب ومطــروح والخمــس مــدن الغربي
ــع  ــكرتير المجم ــادى وس ــقف المع ــال أس داني

المقــدس، واألنبــا رافائيــل األســقف العــام 
واألنبــا  القاهــرة،  وســط  قطــاع  لكنائــس 
واألنبــا  ســويف،  بنــى  أســقف  غبــلا 
واألنبــا  والفشــن،  ببــا  أســقف  إســطفانوس 
قطــاع  لكنائــس  العــام  األســقف  يوليــوس 
ــا  ــات، واألنب ــقفية الخدم ــة وأس ــر القديم مص
أكليمنــدس  واألنبــا  طمــا،  أســقف  إســحق 
ألماظــة  قطــاع  لكنائــس  العــام  األســقف 
نصــر،  مدينــة  وشــرق  األمــل  ومدينــة 
لكنائــس  العــام  األســقف  هرمينــا  واألنبــا 
ــل  ــا ميخائي قطــاع شــرق اإلســكندرية، واألنب
حدائــق  قطــاع  لكنائــس  العــام  األســقف 
القبــة والوايلــى، واألنبــا أغابيــوس أســقف 
ورئيــس ديــر القديــس األنبــا بيشــوى بــوادى 
النطــرون، واألنبــا أكســيوس األســقف العــام 
والمطريــة  شــمس  عيــن  قطــاع  لكنائــس 
أبــرآم  والقمــص  الزيتــون،  وحلميــة 
باإلســكندرية. البطريركيــة  وكيــل  إميــل 

شارك ١٢ أسقفا من أعضاء المجمع المقدس، فى حفل ملتقى لوجوس األول.

ــروز :  ــد الني ــاده بعي ــي ب ــاط ف ــىء االقب ــوزراء االســترالي يهن ــس ال رئي
ــة ــة والمحب ــا مــن خــال نعمــة اإليمــان والثقاف ــروا أمتن أث

قــام االنبــا رافائيــل أســقف عــام كنائــس وســط 
القاهــرة بإعــان انتقــال نيافــة الحبــر الجليــل االنبــا 
ــى  ــث نشــر عل بطــرس اســقف شــبين القناطــر حي
االجتماعــي  التواصــل  بموقــع  الخــاص  حســابه 
منشــور قــال فيــه :”نــودع لحضــن القديســين نيافــة 
الحبــر الجليــل االنبــا بطــرس اســقف شــبين القناطــر 
ــعبه و  ــيته وش ــزي ايبارش ــه، ويع ــح نفس ــرب يني ال

أســرته واحبائــه ســيقوم 
بالصــاة  البابــا  قداســة 
الطاهــر  جثمانــه  علــى 
ظ   1٢ االثنيــن  غــًدا 
المرقســية  بالكاتدرائيــة 

بالعباســية.

انبا رافائيل : نودع لحضن القديسين األنبا بطرس

احبائنا المباركين بإيبارشية سيدني والمناطق 
التابعة لها

 بموجب هذا ألغى المرسوم البابوي رقم . 1
٢019/17 فوًرا

 أوعز بأنه وفًقا للمادة 3 )11( من دستور . ٢
أبرشية األقباط األرثوذكس في سيدني 

وتوابعها ، أعين الحبر الجليل األنبا أنجيلوس 
رئيس أساقفة لندن مندوًبا بابوًيا ألبرشية 

 سيدني وتوابعها

نسأل هللا التوفيق لألنبا انجلوس واألنبا دانيال 
ورجال الدين وشعب أبرشية في سيدني 

وتوابعها.
نشكرك على سعة صدرك وتفهمك أثناء هذه 

 المرحلة

البابا 
تواضروس 
الثاني بابا 

األسكندرية 
وبطريرك 

الكرازة 
المرقسية

مرسوم بابوي
المرســوم البابــوي رقــم ٢٠٢٠/١٣ أبرشــية األقبــاط األرثوذكــس فــي 

ســيدني وتوابعهــا
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 االستراليين بإيبارشية سيدني وتوابعها 

 

 لجنة التحرير والتصميم 

 مجموعة من شباب إيبارشية سيدنى 

 بأشراف القس يوسف فانوس 

 

 سكرتارية الجريدة واالعالنات 
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الممممقمماالت الممممنممرممورة ال تممعممبمر عممن ر   

الناشمر  و االيمبمارشميمة لقمة المممعملموممات 

المنرمورة بمالمممقماالت مسمامولميمة المكماتم  

للجريدة الحق في رفض المقاالت الجارحة 

 و المتمي ترمعممال المبمالفمات بميمن   محمماب 

 اآلراء المتباينة

  

للقراء األعزاء لمجمريمدة المممنمارة يمممكمن 

 ارسال التبرعات علي 

PO Box 447  

South Hurstville NSW 2221 

 

  و باإليداع على حساب الرقم التالى

Account name  

SYDNEY COPTIC MEDIA 

ASSOCIATION 

BSB 062 196 

Acc No 10576855 

 

        (    ) ويمكن طل  إيصال بالقيمة المرسلة 



 ش  8371توت  9 اخبار االقـباط

 7 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 
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 عيد النيروز

 

عيدددددد النددددديرال هدددددو عيدددددد الددددد هدا  

ااألستدد هاب بددت نددستطيق ل  نقددو  لندده 

عيدددد الحدددسيديئ الددددلتش أل  األستددد هاب 

اال هدا  غير مقيد بعصر مد  العدصور 

اال بحكددا  لا كنيددسئ معينددئ اهددو  يددا  

الحسيديو  جحيعاً الذى به يعبر االنسا  

عدد  ايحاندده بالددسيد الحددسيج لدده الح ددد  

اليست سا ئ األضطهاب اقط هى سدا ئ 

األست هاب، لنحدا الد هاب  لبدرى ادى كدت 

 يدد   االطلددا  الددذي  يدليددو  االيحددا  

ايحارسونه ببساطئ اال باى الذى يذكر 

خالقدددئ باتحدددا اي اهدددد ادددى  لددد  العلدددئ 

االطهار  انقاا  الدسير  المانده الديدا  

االكددامبي  الددذي  يدحبددو  الددصبي  بكددت 

خطواته اآالمه الحلر ه م اهدي  ألجدت 

 مبكوت هللا 

 

قداب الدسيد الحدسيج  قاتد مسير  النيرال:

لدده الح ددد مددسير  الددصبي  اا ال   تددى 

ألنكددش لهددذا بعيتددش ادد   الددسيد الحددوت  
الحسيج له الح د ايضا تألش الجبندا تاركدا 

 28:2  ابطلنا مثاال لكى تتبعوا خطواته

اإ  كا  السيد الحسيج له الح د هدو هللا 

ااذ اجدد  بالدقيقئ اهو اوق كت اسدش، 
اد  الهيةدئ كاندسا  اضدق نلدسه ااطددا  

لدذل  راعده ،  تى الحدوت مدوت الدصبي 
، هللا ايضا ااعطداه اسدحا ادوق كدت اسدش 

لك  ت ثو باسش يسو  كت ركبئ مح  ا  
الددسحا  امدد  عبددى االرت امدد  تدددت 

اهدو ادى الدرجدئ  81-  1:2  اىاالرت

االالى قد ذاق مرار  االست هاب بطريقدئ 

اشددد مددرار  اعنددة اقددسو  اكددثر مدد  

الددد هدا ، اهدددو البدددار رتيددد  الدددس   

االحدبدددئ الكامبدددئ االدددذى قدددد  الدندددو 

اال لقئ عبى الحرت االبرص اال يا  

االحتددألحي  اهددو الددذى لددش ي ددد ايدده مدد  

 اكحه عبئ اا دد  تدستوج  الحدوت بدت 

اهو القابر ل  يحنق الحوت عنده    لذلد  

هدددو قاتدددد مدددسيرتنا لنستددد هاب اندددد  

 اراته 

 

ألنه هكذا ا د  هللا  لسباى األست هاب: 
العالش  تى بذ  ابنه الو يد لكدى ال يهبد  
كددت مدد  يدد م  بدده بددت تكددو  لدده الديددا  

لهددددددش اسددددددباى  88:7  يددددددواألبديددددددئ

االست هاب لننا نريدد ا  الكدت يصبدصو   

لذل  نعد انلسنا بااليحا  القدوى انحدوت 

ااال بالحعحوبيدددئ انحدددوت عددد  العالددددش 

اشددهواته امبذاتدده ابهددذا تبدددل الدد هاب  

ليعددرا ا خددري  طريددا الديددا  األبديددئ  

انحددوت عدد  ذااتندددا اكرامتنددا  ددتى ال 

نعطت عحت الص ص المتداب مبكوت هللا  

اندددسب  ادددى الوباعدددئ االتواضدددق  تدددى 

تصضق كت قوى الد يطا  تددت لقددامنا، 

ابكت اسيبئ ن اهد  دتى ال نكدو  عدثر  

أل دددد بدددت ندددسهت 

طريددددددا التقددددددوى 

االصد ص لب حيدق 

ااددددوق كددددت ذلدددد  

مدبدددئ هللا القويدددئ 

م  كت القب  ابها 

نددددددد  ا خريدددددد  

 دددددتى الحدددددسيةي  

 االحضطهدي  لنا 

 

تاريصندددا التأكيدددد عحدددت  عيدددد النددديرال:

الددد هاب  بددددلنا هدددذا التقدددويش لى تقويدددش 

ال هدا  منذ بد   كش بيقبدديانو  سدنئ 

  الك  ال هاب  هدى  يدا  االيحدا  212

اجوهدددره مندددذ البدددد  ايدددرى األبدددا  ا  

الصبي  كا  مددور العهدد القدديش ا دار 

 قيقدئ العهدد ال ديدد ال  سديدنا ااابينددا 

الدددرى يدددسو  الحدددسيج لددده الح دددد الدددد 

مصبوباً الش يلارق الصبي  كت الحدسير  

 ددتى اددى الددسحا  نددراه  حددت قدداتش كأندده 

مددذبو   عيددد الندديرال هددو عيددد انتددصار 

الدددددصبي  ااندددددضحا  لسدددددرى الصطيدددددئ 

االحوت إلى شهدا  الحسيديئ  لنه العيدد 

 الداتش سنكسار الكنيسئ اليومى 

 القمص تادرس سمعان
كاهن كنيسة القديسين العظيمين األنبا 

جيلفورد -أنطونيوس واألنبا بوال   

 

 

 

 

عيئ لنياائ لألنبا بانييت ، 

لسقة إيبارشيئ سيدن  

 اتوابعها ا  عيد النيرال 

 

 إيحا   عنوا  العيئ:

 لبا نا ال هدا  
 

َما اْلَحْنَلعَُئ يَا إِْخَوتِ  إِْ  َقا َ "  ايه العيئ:
َلَ ٌد إِ َّ َلهُ إِيَحاناً َاَلكِْ  َليَْ  َلهُ َلْعَحا ٌ؟ 

)يعقوى “ َهْت يَْقِدُر اإِليَحاُ  َلْ  يَُصبَِّصهُ؟ 
2  :82) 
 

 : نقاط العيئ

 

( إن ايمان اباؤنا الشهداء كان ايمان 1

  عمليا وحقيقيا، انهم تمموا اآلية القائلة 
يَا َلْااَلِبي، اَل ُنِد َّ بِاْلَكَ ِ  َااَل بِالبَِّساِ ، 

 ( 81: 7يو نا  8بَْت بِاْلعََحِت َااْلَداِّ  )
كان ايمان الشهداء له العمل  -1.1

الروحي الذي وضع الشهداء في 

مصاف االبرار: وتبرر الشهداء 

بأيمانهم العامل وكان لهم سالم هللا 

ْرَنا بِاإِليَحاِ  َلَنا َسَ ٌ     َا ِْذ َقْد تَبَرَّ
َمَق هللاِ بَِربَِّنا يَُسوَ  اْلَحِسيجِ  )را 

5 :8 ) 
كان ايمان اباءنا الشهداء  - 2. 1

حقيقي، امنوا بحقيقة الوهيه السيد 

المسيح وتجسده وفداؤه وخالصه 

الذي قدمه لنا، ونتيجة لهذا االيمان 

الحقيقي، تحرر اباؤنا من كل القيود 

التي تربطهم سواء باألسرة أو 

المادة أو العالم كله، قال السيد 

  َاتَْعرُِاوَ  اْلَداَّ َااْلَدّا المسيح 
ُرُكْش  )يو نا   ( 72: 1يَُدرِّ

 

( ايمان اباؤنا الشهداء كان ليس فقط 2

عمليا وحقيقيا، بل تحلي بفضيله هي 

األساس واالهم، فضيلة الصبر، قال 

بُْر َاْبيَُكْ  َلهُ القديس يعقوب    َاَلمَّا الصَّ
َعَحتٌ تَا ٌّ، لَِكْ  تَُكوُنوا تَامِّيَ  َاَكاِمبِيَ  

: 8َغيَْر َناقِِصيَ  اِ  َشْ ٍ   )يعقوى 
2 ) 

ان اباؤنا الشهداء اختبروا  - 1. 2

إرادة هللا الصالحة المرضية 

الكاملة، فكانوا كاملين في حبهم، 

ولرفضهم للكرامات األرضية، 

وتجردهم من كل االرتباطات 

العالمية غير المفيدة، وكانوا كاملين 

في تحملهم للظلم شاكرين 

ومصلين، وكانوا كاملين في تحملهم 

لآلالم حتى للموت كانوا متممين 

  َااَل تَُ اكُِبوا َهَذا لآلية القائلة 
الدَّْهَر بَْت تََغيَُّراا َعْ  َشْكبُِكْش بِتَْ ِديِد 
َلْذَهانُِكْش لِتَْصتَبُِراا َما هَِ  إَِراَبُ  هللاِ 
الَِدُئ اْلَحْرِضيَُّئ اْلَكاِمَبُئ  )را  الصَّ

82 :2 ) 
 

( كان ايمان اباؤنا الشهداء االبرار ليس 3

فقط عمليا وحقيقيا وصابرا، بل كان ايمانا 

أيضا له النظرة الي األبدية ونوال االجر 

التام فيها، فلم يدعوا أي شيء يضيع هذه 

النظرة الي األبدية، ال اغراءات 

والتهديدات وال عذابات بكل أنواعها، 

كانت نظرتهم وهدفهم واضح جدا لهم، 

  ُاْنُيُراا إَِلى هم نفذوا اآلية القائلة 
َلْنُلِسُكْش لِةَ َّ ُنَضيَِّق َما َعِحْبَناهُ، بَْت َنَنا ُ 

  ( 1: 8يو نا  2َلْجرًا تَاّماً  )
 

ذلك، سوف يجازي الرب يسوع ل( 4

اباؤنا الشهداء باألجرة الكاملة، كما قال 

  َها َلَنا آتِ  َسرِيعاً  82: 22رؤ قي 
َجالَِي ُكتَّ َااِ ٍد َكَحا يَُكوُ   َاُلْجَرتِ  َمِع  أِلُ

  َعَحُبهُ 
 

5 )

اماه  األجر  الت  سوا ي الي بها 

 الرى يسو  ال هدا ؟

تكريمهم في األرض، باالعتراف  -

بقداستهم ونتيجة لذلك تسمي الكنائس 

  اكريش باسمهم ونسمي ابناؤنا باسمهم. 
 – 885اما  الرى موت قديسيه  )مز 

     الساعئ التاسعئ( 
تكريمهم في السماء بواسطة االبن  -

   22: 82يو نا واألب، قال يسوع في 
إِْ  َكاَ  َلَ ٌد يَْصِدُمنِ  َاْبيَْتبَْعنِ  َاَ يُْث 

َلُكوُ  َلَنا هَُناَك َليْضاً يَُكوُ  َخاِبِم   َاإِْ  
 َكاَ  َلَ ٌد يَْصِدُمنِ  يُْكرُِمهُ ا ُى  

 

 إللهنا كت الح د االكرامئ ال  األبد آمي  

اندعددو كددت عيددد ندديرال اال حيددق بصددير، 

الددرى األلدده ل  ينعددش عبدد  جحيددق لبنددا  

ليبارشدددديئ سدددديدن  اتوابعهددددا ببركاتددددئ 

 ال بيبئ  

 

 صلوا ألجلي

 

 الُحــد  ل حيعكش ،،،

 

 األنبا بانييت

 بنعحئ الرى 

 لسقة إيبارشيئ سيدن  اتوابعها
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شيئاً ماا يارباي باياج الار.ا اياج ... يا اا     

 النجوم في السماء لها لغتها ورموزها. 

في كاتااق ااةاساب الابااباا شاناودة     ا اال  

الروح ( كا  بةايب ال ريق لما هو آت. لياباة  

الاابااابااا شاانااودة   اا ااال  الااروح  اامااالً .. 

 وكرازة ... ل وطج ول كنيسب. 

 و  رح ب ل بااباا شاناودة كاا اة باة اوة ماج 

الع ية ُمعمر الا افافاي الارااياس الا اياباي فاي 

م، كا  المؤتمر ال ومي ال يبي وُد ي البابا إلل اء كا اماب 2092

في  فتتاح هفا المؤتمر... وكا ة الجموع ت اطع بالتصفيق الحاد 

 المتكرر. 

وفي ل اء خاص شة الرايس ال فافي   ي ك تا يةي البابا بت ةيار 

شةية و هةاه كاتةراايب .ةيةة في طارابا اس وكاناياساب فاي باناي 

غازي.. مؤكةاً   تفازه باالاباط العاما اياج فاي لاياباياا. وحاا ار 

اةاسته في .امعات ليبيا ومراكزها االسالماياب. شاارحااً ماواا  

الكنيسب ال ب يب ودورها الوطني و الاتها بااالساالم وماواافاهاا 

م و الااتاهاا 2021م و 2020مج الحروق الص يبب ، وثورتي 

ال ياباب باالاةولاب. وكاا اة باةاياب الارحا اب .. ... والاكارازة فاي 

 المعمورة. 

م زار اةاساتاه ساة دو  وهاي روساياا 2092في شهر  كتوبر 

وروما يا و رمينيا وتركاياا وساورياا ولاباناا . وكاا   و  لا ااء 

تاريخي بيج كرسي االسكنةريب وكرسي ال س ن ينيب منف ال ر  

الخامس ب  اء اةاسب البابا مع الب اريارا الاماساكاو اي الاراحا  

 ديمتريوس االو . 

م و لتا اي باالابااباا الاراحا  باولاس 2093ثم زار الفاتيكا   ام 

السادس في  و  ل اء بيج كرسي االسكنةريب وكرسي روما بعاة 

  كثر مج خمسب  شر ار اً. 

في .ميع زيارات البابا شنودة كا  مو ع تا اةيار  ا اي   ا اي 

مستوي رسمي وشعبي. ل ة  ست ب ه في البية االبيض الارااياس 

االمريكي كارتر، وكا  يصحب اةاسته السفير المصري  شار  

غربا  . ودار حةيثااً وديااً وا ايااً لاةوره فاي الساالم الاعاالاماي 

 والشر  االوسي ومو وع ال ةس. 

 

كا ة تسبق زيارات اةاسته الر ويب الو ي الاكااما  لاماؤلافااتاه 

المتر.مب التي تا اةم الافاكار الاروحاي والاعا ااااةي والاالهاوتاي 

 والنسكي لإل سا يب  امب.  

ل ة وصفه اال الم العالمي ا ه  كبر وا ظ  ديني في هافا الا ار  

واةرته الجامعات ومنحته در.ات الةكاتاوراه الافاخارياب تا اةيارا 

أل ماله اال سا يب وس مته شهاادات تا اةيار ، ومافااتايا   غا اب 

المة  وكا ة ك ها كرازة وفاتحب خير وتافاهام  اماياق ألو ااع 

 الشر  االوسي. 

الكرازة التي  تسعة في حبريب اةاسب البابا شنودة في كثير مج  

الكنااسفي ك  مكا .  ومراكز التع يم الالهوتي وسيامب  شرات 

مج األساافب واألباء الكهنب لاياناتاشاروا فاي .اماياع الاماعاماورة 

وفروع ل ك يات االك يركيب وحركات واساعاب لا اتاولايا  والاناشار 

والتر.مب و شاط ا.تما ي مكثا  ور ااياب الشابااق واالطافاا  

واالسرة والمر ة والاماساناياج. و ماتاةت ياةه الاكارياماب با  شااء 

 مصحات لعالج االدما . 

ثم المةارس ال ب يب واالديرة وال ري الاناماوة.اياب والاناها اات 

الكنسيب... كنااسنا في المهجر مفاتاوحاب  غا اب ساا اات الاياوم 

وتررد االساافب في زيارات منتظمب إلفت اد ا وتاثاباياة الارواباي 

بيننا وبيج الوطج مما شجع   ي  اامب رحالت وتنشيي سيااحاي 

.معة مصرييج و .ا ب . واة  صبحة السياحب ال ب يب الةينياب 

 لمصر   ي معظم خرااي العالم. 

ل ة اتسعة الكنيساب الا ابا اياب خاارج مصار ولاباساة ااوة ماج 

اال الي لكي تنمو وتكرز و صبحنا  ري في استرالياا .اناساياات 

مخت فب تةخ  ايما ا  لي الكنيسب الا ابا اياب. والابافور الصاغايارة 

  صبحة  شجارا اويب  ستظ  بها. 

 

 م. 2922مارس  29 –م 2023 غس س  3البابا شنودة   

الحةيث  ج فترات مج حياة اةاسب البابا شناودة .امايا  .. وااة 

يكو  أل   غ بنا  اصره في  حةاث سنوات ماعاياناب ماج تاارياخ 

خةمته سواء داخ  الوطج  و خار.ه. و احاج كاواابااط الاماهاجار 

 وروبا ... اةاسته يمث   بض   –كنةا   –امريكا   –سواء استراليا 

وو.ةا  ال يور المصريب المها.رة التي حم ة فاي  ا او اهاا 

 الكنيسب االم... 

   مسيرة االاباط في استراليا ليسة ف ي سنوات مثمرة لتعميار 

كنااس و  ش ب متعةدة .. ولكج هناا  حةاثا ساالاة لاهاا دماوع 

المصرييج واهاتازت الا ا اوق 

حز اً و سفاً   ي ما يةور فاي 

مصاار ااا. وتااماااسااكااة االيااةي 

وسارت االاةام فاي مسايارات 

  تراض   ي  حاةاث وااعاة 

 في الوطج. 

هناا مشاك .. هناا كوارث .. وهناا ا تةاءات..  والعالم يعيش 

وسي ثورة االتصاالت ووكاالت اال باء ال تخفي خبراً.. وال تعاتام 

  ي حةث. والمصرييج هنا يعيشو  فاي  اصاي االرض ولاكاج 

  ص  المشا ر هناا تنتفض مع احةاث الوطج. 

 

 الاب اةاسب البابا شنودة بالرااياس   اور الساادات .. ساناوات 

 بح وها  ومرها. 

ل تاريخ  فكر  و  ما  فكر    الرايس السادات كا   ارق النااس 

م و.ه السادات اليه 2098 – 2 – 29ا باً ل ةاسب البابا .. ففي 

 خ اباً فريةاً .. 

" بعة  تفاايب السالم بيج مصر و سرااي  " .اء فيه .. ..  هةي 

 2098مج س الكنااس المسيحي العالمي .ااازة الساالم لاعاام 

ت ةيراً لجهود ا إلارار ساالم  ااد  ودااام فاي الامانا ا اب الاتاي 

 شهةت خ ي اال بياء ورساالت السماء . 

ولما كا  شعبنا مس ميج ومساياحاياياج ااة  اار  ا اي  ر اناا 

السمحب  ب اً وطنياً واحةاً.. وكتيبب   ا  واحةة مج  .  الحق 

والعة  والسالم .. و   الااً مج روح المحبب والتآخي التي تجمع 

بيج مس مي ومساياحاي مصار اا الاعاريا اب .. فا  اي  هاةي الاي 

اةاستكم الميةاليب الفهبيب الخاصب بهفه الجاازة لاإلحاتافااا باهاا 

 في المكا  الفي ترو ه مناسباً . 

واااباا  هاافه الااهااةيااب الااتااي 

اةماهاا  الارااياس الاراحا  

الساادات تاا اةياراً لا اةاسااب 

الاابااابااا ... شااهااة ساايااادتااه 

ل ةاسب البابا  مجة شهادة. 

كااا  ةلاال خااال  زيااارتااه 

م 2099ألمريكا في ساناب 

وااة سااجا  هافه الشاهااادة 

الرايس االمارياكاي كاارتار 

مج خال  تصريحه ل بابا حيث اا  : "    الرااياس الساادات ااة 

 حةثني  نل بصورة وديب رااعب." وكا ة باال ج يزيب حرفياً 

)President Sadat spoke very highly about 

you ) 

م ثاالث ساناوات فا اي .. كاا اة 2089م الاي 2099ومج  ام 

الفاص ب بيج الحب الكابايار .. والاحارق الاخا ايارة .. فا اة شاج 

م حربه   ي البابا و تهمه باعاةة اتاهااماات 2089السادات سنب 

 خ يرة.

  

م حاياث 2093بة ت مرح ب التشةد ل سادات بعة  صر  كاتاوبار 

 صب  ب ال، و كثر ث ب في  فسه و كثر ا فرادا بال ارار. و طا اق 

العنا  ل تيار االساالماي دو  ااياة فاي الاجااماعاات والاماجاتاماع 

والشارع السياسي لمحاربب التيار اليساري والشيو ييج ولاكاج 

 كا  االاباط هم ال حايا. 

  -تتابعة االحةاث  بتزاية االحةاث ال اافيب:

  م وحر  .معيب الكتاق الم ةس. 2092حادثب الخا كب  ام 

  رفض شيخ االزهر ورفض اةاسب البابا  تفاايب السالم مع

اسرااي  ورف وا الفهاق معه. و  ال  البابا   ه لج يةخ  

 ال ةس  ال يةا بية مع المس ميج. 

  ل  ف ي   399ا ال  السادات    ااباط مصر م يو ا  و 

سبعب مالييج وهفا كا   ام  9و .ابه البابا   هم  كثر مج 

 م. 2091

  .لم يعيج السادات سوي اب ي واحة في مج س النواق 

  .لغاء االةا ب المصريب واال الم  ةا ب ال ةاسات لي ب العية 

وهي المرة الوحيةة التي ا تر  فيها اةاسب البابا و ار 

 بو.ود    هاد  ة المسيحييج في مصر. 

  زدياد التعةي   ي االاباط وممت كاتهم وخاصب محالت 

 الفهب. 

  م كا ة  حةاث الزاويب الحمراء. 2089وفي 

 

 24كا ة العالاب بيج البابا والسادات تشايار الاي الاتاوتار وفاي 

م  ل ي الراياس الاراحا    اورالساادات خا اباب فاي 2089مايو 

مج س الشعب ها.م فيها االاباط   انااً فاي لاهاجاب شاةياةة .اةاً 

 ومركزا حةيثه ال سياسب في الةيج وال ديج في السياسب. 

م وفي الكاتةراايب الكبري بااال اباا روياس 2089مايو  21وفي 

في العباسيب و ظ اةاسب البابا في ا  ارو  سياسيب صعبب .. 

 .اء فيها 

" او  لكم اليوم..  ود    تهة وا و  ا   ر  ا كم هاداو ..   ماا 

 ود    تساتاماروا فاي هافا الاهاةوء ... وثا اوا      ياعاما .. 

وطري ته    يعم  في هةؤء..      داام العم  و حج كمؤمنياج 

باا  .. الباة      اع  ماامانااا 

 م    ي ستمرار.. و  يعم  

ماااج  .ااا اااناااا حاااتاااي دو  ا  

    ب." 

 

م وفااي 2082فااي ساابااتاامااباار 

اا ب مج س الشعب الاماصاري 

 لا اي الاراااياس الاراحاا    ااور 

  -السادات خ اباً .اء فيه:

 لغاء ارار رايس الجمهاورياب 

م 2092لساانااب  2982رااام 

بااتااعااياايااج اال اابااا شاانااودة بااابااا 

االسكنةريب وب ريرا الكارازة 

الاامااراساايااب، وتشااكااياا  لااجاانااب 

ل  يام بالاماهاام الابااباوياب ماج 

 خمسب اساافب. 

 اال با مكسيموس  س   ال  يوبيب وهو  الم اب ي.  (2

 اال با صمواي  اس   الخةمات العامب وكنااس المهجر. (2

اال با  ثناسياوس اسا ا  باناي ساويا  ورااياس هايائاب  (3

 االوافا  ال ب يب.

اال با  غريغوريوس  س   البحث الاعا اماي والاةراساات  (4

 ال ب يب.

 اال با يو  س اس   الغربيب وسكرتير المجمع الم ةس. (1

 وةلل لكي ال تب ي الكنيسب بةو  مج يمث ها  مام الةولب. 

 

 في اةاسب البابا.. !! وُ از  فاي ديار اال اباا باياشاوي وتاحافاظ 

مج االباء االساااافاب والا اسااوساب  219السادات   ي  كثر مج 

و شرات ماج الشاماامساب والاخاةام. وازدحاماة ساجاو  طاره 

 م. 2082والمرج وغيرها كا  ةلل في سبتمبر 

في هفه الفترة فر ة الكنيسب صوماً ثالثب  يام ك   سبوع حز اً 

 و لما.. كا  وفاء مج الشعب ال ب ي أل.  خةامه. 

 1ثالثو  يوماً مج هفه الكارثب .. وفي  حتافااالت  اياة الاناصار 

م وفو  الاماناصاب الارااياساياب لاالحاتافااالت ااتا  2082 كتوبر 

الرايس   ور السادات باياة االساالم الاماتا ار  الافي   ا ااهام 

 ال وة... ات  بية  حة  بنااه   ي المآل!! 

 

في بةايب حكم الرايس مبارا رايساً ل جمهوريب وباعاة  رباعاو  

م تم االفراج  اج ااةاساب الابااباا 2081يناير  1شهراً كامال في 

و ودته الي مسؤلياتاه الاكااما اب بااباا االساكاناةرياب وبا اريارا 

الكرازة المراسيب . واام اةاسته بصالة  ية الميالد بالكتةراااياب 

الكبري وبالتةريج  ٌفرج  ج ك  المسجو يج والماحاجاوزياج فاي 

السجو  والمعت الت مج االباء الكهنب واالسااافاب والا اسااوساب 

 والشمامسب. 

   هفه الفترة حم ة معها تغيرات في المجتمع المصاري باةاياب 

مج  حةاث الخا كب والزاويب الاحاماراء واارياب الاكاشا  واارياب 

الب ينا. ثم يتخ   ك  هفا مواا   ابرة مج ا تةاءت   ي كنااس 

وغيرها .. ... وك    –س ب بعض محالت االاباط   –مشا.رات   –

مرة يتكهرق الاجاو الاعاام وياناشاي اال االم و.اماعاياات حا او  

اال سا  وتكثر ال  اءات بيج ايادات ال رفيج والارساماياياج  اج 

الوحةة الوطنيب والنسيج الواحة.. وب ةر حكمب الماساؤلاياج ياتام 

 احتواء الحةث... .. 

 ولكج تب ي ح ي ب.. 

هناا  حةاث تتفاوت في شةتها و بورها بيج حةث وآخار ولاهاا 

صةاها وا عكاسها   ي مصر والمصرييج سؤاء داخ  الوطج  و 

خار.ه ... ويبا اي  اابااط الاماهاجار .ازء الياتاجاز  ماج  حاةاث 

 الوطج.. حتي و   بعةت  اةامنا  نه. 

 

   هفه الفترة الصعبب ألاباط مصر  ور في .بيج كنيستنا 

 ف ة   متنا ..      معنا ....   -ال ب يب 

 و  ه ي  ي بالعة  و  ه   بصبركم ت تنو    فسكم ( 

  و  متنا   ه ما  ح ي    يسكج االخوة معاً حتي في

 السجو .

  .و  متنا     كو  مثالً    ي واةوة صالحب 

  و  متنا     ساافتنا وكهنتنا وآباء كنيستنا   ي

 مستوي المسؤليب. 

  .حم وا ص با هم بشكر . وفخر . وصبر 

سالم لروح  بو ا المحبوق مث ث الرحمات اةاسب البابا شنودة 

 الثالث. 

 

 والي ال  اء في العةد ال ادم .. ... 

 م.2082سبتمبر  1خ اق الرايس السادات     -المرا.ع:

 كتاق   واال سا  ل ةاسب البابا شنودة.   

 السادات والبابا ل كاتب   ور محمة.   

 

 



 ش  8371توت  9 اخبار االقـباط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 

 بقلم وريشة : جون كرياقوس 

 

مع بداية ظهور جائحةة وةورا ةا اةت الةاةكابة ةا وةاة ة  

 951ارلم  تأمالتةت وةوه اةاا ابةوبةاك افبةا عاةت ابة ةد 

( اابةةمةةوكةةو  وةةا  0202بةةيةةكيةةدا ابةةمةةبةةارا  اه ابةةكيةة 

وما طكو  تداع ةا  اةاا  "كورونا..وشكة الدبوس"ب بوا 

اربما بمة   0202ابف كاس افبا خاله  ربع  عدا  ات عام 

اب  ض ا ما طكواة  مةض كةكارا اعلةاة ةدا  عمةور  ةد   

يةةدروةةهةةا    . اوةةدتحح ابةةابةةاةةحةةديةةد مةةا فوةةكتةة  اةةت 

ففى تحذير قول يسوع  ما يلت:" "كورونا ..وشكة الدبوس"

كممما كمانم  " و أن الموت قد يأتى بغته وربما بدون اعالن..

ع   وما وا وا اي   كذلك يكون حضور ابن اإلنسان.  أيام نوح،

اابةكجةاه    يةأوةلةو   ايوةكبةو     اعيام اباي  ة ة  ابةاةواةا  

جض  إبت ابة ةوم ابةاي اة ة   خة   ةو     يازاجو  ااببساك يُزاَّ

وةابةا    ابم يكاكثوا وات جاك اباواا  اجكاهم جم  ا    ابفلا 

بم  وقمال ححح   ٧1  -٧٣  : 0٢مةاةت     «يكو  وضور ابض اإل سةا 

..فاحترزوا ألنمفمسمكمال لمقمال تمبمقم  قم موبمكمال    يسوع لسامعيه:

  باإلفراط في األك  واإلسراف فمي الرمرو وهممموم المحميما ،

ألنه يمأتمي عم مى جممميم      ح فيدهمكال ذلك اليوم فجأ  مب  شرك

  فمابمقموا مسمتميمقم ميمن،   الساكنين ع مى وجمه األرك كم مهما.

لكي تتمكنوا من اإلفالت من ك  هذا    متضرعين في ك  وق ،

امض ابو وف ]مكك ةا عةبةكةما  مةام ابةض    المحتوم ان يكون،

وأيضما ربممما قمد يمتمسما ل حح   (   ٧٣  -٧٢  : 09بةو ةا   (   .«اإل سا 

البعض ولكن يارو ما ذنب األبريا  الذين ماتوا نتميمجمة همذا 

وها الرو أيضا يجيب ع ى هذا التساؤل قماالمال:"  الوبا ..!؟

أت نون أن هؤال  الج ي ين كانوا خطا  أكبر من ك  الج ي ين 

ألنهال كابدوا مب  هذا ؟) اى كان بسمبمب مموتمهمالأ كمال أقمول 

لكال : ب  إن لال تتوبوا فجميعكال ته كون أو أولمقمك المبمممانميمة 

عرر الذين سقط ع يهال البرج فى س وم وقت هال، أت نون أن 

هؤال  كانوا مذنبين أكبر من جمي  الناس الساكنين فى أورش يمال؟ 

: 87كال!؟ القول لكال : ب  إن لال تتوبوا فجميعكال كذلك ته مكمون")

امض ثمة اهاا ابوباك اةو بةمةةةابةة رلةابةة تةحةايةكمةض . أ. .. 5-2

بل وكية  ا علت اع   بلااو ك ابةأ  ابةمةو  بةض يةفةكأ بة ةض  وةدح

ولهذا ق   عنها أنها مجرد شكة دبوس..وم  هذا فالرو الحنمان ع 

ارغم فبا   يخةفةت عةلةت ابةأةكية   ا رحمنا بركة ابر  ال قاح..أ

 ا  باا ب   اة ةبةا  91اب   د ووه مافا ا ل  جائحة وورا ا اووا د 

اأط ب  اات و  بأا  اب ابم إف عاسةة ااوةدا اةي إوةدق ابةأةارا  

تؤثك اي  ارا  خكق اكسح ابوباك ات و  مكا  مض مالي ض اصابا  

ات و  بلد وما وصد   راا    يأ  عض خمسة مالي ض ابم تةكوةم 

اأ ك  اغبت او  ك  ا صغ ك ب  اوةاةت رجةاه ابةديةض اوةاةت اةت 

اب ال  ابغب ة اابماواك ا ها ل   اب الج اابةلةأةا  ا مةا  اةت ابة ةال  

وأصمبم  ابفأ كا اابات   وةوه بةهةا ا  ةوا اةاعمةك  لةوك وةاهحح

كما أصمبمحم  حمريمة أألنسمان   الصراع فى العالال من أج  البقا .!

مفقود  وع يه أختيار العزل األختيارى وحتى أصب  أجمبمارى فمى 

بعض البالد..وليس ع ى المر  أن يتذممر..أو حمتمى أن أن يسمأل 

والى متى؟ وأال سيكتال العدو الخفى)أعنى الوبا أ أنمفماسمه سموا  

أراد أم ال وحيث األعتراك ع ى القانون ليس فمقمط قمد يمعمر مه 

ل عقاو وربما التذمر والرفض قد يج ب ع ى األنسان  الممموت لمه 

 ولآلخرين..  

                                                                                                                                                 

 واق  كوفيد وساللته أمتحانا وتجربة مرير  ل برر :

اأد لمح ب  . امااوكا ابأوه االهكاا ع  إبل   خصمكم وةألةد 

( ححا يضةا خصةمةبةا 5:5بةط9زائك ييوه ملامًسا مض ية ةاةلة ة  اةوع

ابحاكك او اباك  ا عدا خفت غ ك مةكئةت  م  اةو اعمةك مةيةك  

محاربة مض  ج     ي  د ا عض ب   . ايةداة ةبةا بةاععةاةكةاف اةت 

اب  و  بلصالا إف  ر  ا  م او يفكض بوجو  ابيده اابفكاغ اابمل  

ااع أساما !ححاا  يةمةكةض     ةاةفةع بة  مةض خةاله اةات ابة ةزبةة 

اعج ارية؟ ححاا  يمكض مأاامة ابة ةزبةة بةااع ةاةفةا  بةهةا بةد  مةض 

ابو و  ات اعمكاض اببفس ة اابات  د تباج عض اب زبةحح ابخ؟ححاا  

 خا ار  ابوباك بكت  ا لم  وا اعواماه اابص ك ا  وه اعمك ابوا ةع 

بوكك ابم كاة طكيق ابخالصح!؟ح ا ربةمةا ابة ة ةض  خةاة ةك  ةوا 

ت زيا  ابكب بةد  مةض ابةحةز  اابةكةلبةة اابةاةامةك عةلةت تةيةكبةة 

حابكض اعاةم اةو    . وهكذا هناك تساؤالت عديد .ابمكضح!؟ح 

مح ا  يسك ها الط ا آلم  اوةاةت اةت ابةفةك حح ة ةم .  ةد لةمةح 

بلو اا  بايكبة  يوب ابصديق بكغم وماب  ا لاأاما  ابكض وةا ة  

ابايكبة بفائدت  ابكاو ة ابحكاب راو ة بم يكض يو ةك بةهةا عةلةت 

بسم  األذن سمع  عمنمك     بار ات ع ض  فسة وات ا سحق  ائال: 

حوأا ما  عظم  وكام  عض ابفحصححا يضا و بما واآلن رأتك عينى.

يامع مال ممن أخمطمأ ر ق اباالم ا ابموبو   عمت لأبوا ابس د ابمس ح"

هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ فأجاو الرو:ال هذا أخطمأ وال أبمواه 

لكن لت هر أعمال هللا فيه..وهكذا ما قمد يسممم  أو سممم  بمه هللا 

اابة ةكةم اةاا ابةبةمةوفج وحيث من قال فيكون والمرو لمال يمأممر..! 

اباابت:ححاأد  غااظ ابوابت إف ر ق شمالا شابا يأوق ايسبد وة كا مض 

ابم اكا ض علت  واماه ا آلم مض  ج  إيما هم بابس د ابمس حححاةأرا  

ابوابت    يبك  ب   اإف عكف    ابوماس مح  بةلةأةكاكا  اةأصةدر 

 مكت بفأئ ع ب     ا ام ابيبو  بابا ات  سوا اباوفتححابة ةد اةاةكا  

اباأت ابوابت بابوماس اوجدت ماهلال اا ي ححاباباابت  خ  م   اةت 

ووار اأاه ب  ابوماس:  إ بت بس   عكف و ف  شككك! وب    ك  

ب  بت ب لت  ت كف باعوةك عض  لكار إبهت ااا     اأأ  عة ةبةت  

اوا بت إبهت بص كا  اخل ة  اآل    ك  ابكة ك ب  بت  ل ت!! عةوض 

اب  ب ض ابيسديا ض اأتماع اآل  ب  ب ض راوة ةاة ةض! بة  بةأةد عةكاة  

ابكة ك اتما   بأمور لمااية بم يكض ممكبا بةلةكةاة  بةأ  تةكةوةفةهةا 

دروس كورونا وكوفيد ودلتما كمبميمر  بتححح!!! امما   شا ا      

وربما كان  مفيد  من خالل تجربة قاسية عاشتها ك  دول العالال، 

فالتجربة ذات جوانب إنسانية وطمبميمة واجمتممماعميمة واقمتمصماديمة 

وأمنية وسياسية.. وك  دولة تعمامم م  مم  وبما  كمورونما حسمب 

ظهور المكمبميمر ممن المكمتمابمات بكغم   ثقافتها وإمكاناتها وظروفها

المتراالمة أو هراشة القيال عند البعض....! وم  ذلمك ال يمدفمعمنما 

 ذلك الى التراؤم ألن رحمة هللا ع يمة 

                                                                                                                                                    

  ه  يمكن لألنسان تحدى تجربة الوبا  والمرك.!؟ :
اأد يباوك ابف كاس علت ا اكا  بدا  الائاا  ابك  عدابةة اةابةكة   

ك  ف  مام  ا   ود يملا ابأدرا عةلةت ابسة ةاةكا  اةمةهةمةا عةال 

اتفاخك ااشاهك اع سا  اا   وة كا ما يكو  مهزاما ب  مما يةداة ة  

بلهكاب مض ااا اب دا ابخفت  ت مواجهة ابايكبةة ابةكةض بة ةلةف 

 يض ابمفك او ث ابايكبة  ا ابوباك يكو   و ا ةا اةت تةحةدق بةأةدرا 

رغم ابا ل ةمةا  بةمةحةاا    خةا وةااةة   –اع سا  اك ف مباعا  

ا يضا ابا تكمض ابأوت  ا ابضة ةف بةأةدرا  -اعوا اطا  مض ابو اية

اع سا  ات ابمواجهة اابمأاامة  ا  الاسالم امؤمبا بابةأةوه : بةم 

تص  كم إ  بوكية ابكةض .  مة ةض   يةدعةكةم تةيةكبةو  اةوأ مةا 

تساا  و  ب  ل ي   مع ابايةكبةة  يضةا ابةمةبةفةا بةاةسةاة ة ةوا    

وفى أعتقادى أنه ال يمكن حدوث التمجمربمة (حح 92:9٧وو9تحاملواع

عن خارج سماح من هللا وهذا يعني بك  تأكيد أن ك  ذلك يمحمصم  

بإذنه وإرادته وبسماح منه، ومن ثال يستوجب الخضوع التام لهذه 

االلتفات إلى ما قد تمنمطمول عم ميمه المتمجمربمة   اإلراد  األلهية دون 

 القاسية ممن وقماالم  وأحمداث أو ممن قموانميمن و موابمط وسمنمن
يساوج  ابس ك علت ااأها  ع ها إ  وا   ا ائةع ابةاةيةكبةة خة  ةكا 

ارومة مب حح ا يضا اباساؤه ا  اع سا  يا لم مض  اهي مبة مض . 

اعخا ار  ا اعمةاةحةا  ايةدرك اةحةوق ابةكلةابةة ابةمةكلةلةة بة حح!

؟؟ححاابوا ع   يمكض ابايااة  بةأ  .   يةكيةد اةالك اع سةا   ا 

يضع اب وك ات  ماحا   ا  خةاة ةارمة ةأةد صة ة  بة   ةد تةاةفةاا  

نمعمال ألمال يضم  هللا ص وبة اعخا ار  ا لهوبا  مض   سا  آلخكحح!ح

مض خالبة   أبراهيال أبى األبا  فى هذا األمتحان أو األختبار الصعب

طل  مب     يضع  بب  ابوو د مةحةك ةة ااةوابةاق  عةاةات بة  بة ةد 

ش خوخة طويلةح! ابكض  بكاا م  يح ات ابايةكبةة ابصة ة ة  ابةهةاا 

وةةا  عةةزيةةز امةةحةة  عةةبةةد ابةةكب بةة  ااةةت  ةة ةةاس مةةدق  ةةوا 

إيما  ححاابايارب ااعخا ارا  ابص  ةة    تةداة ةبةا     ةفةكةك اةت 

 بديابا ازااه ابح اا مهما طةابة   ا  صةك  بة  اتةداةع اع سةا  

وبمذلمك اباو ف عض ابخا ة ااب حث عض اباوبة اابكةف عةض ابوةكحح

هللا يعطى لنا الفرصة.. فمبال من خالل المرك فهى فرصة ل توبة 

واألعتراف وإصالح األخطا  ب  ويدف  الى الركر ونمو الفضماالم  

ب  وممارسة حيا  اإليمان..ولهذا أقول ان تجارو هللا لنا لها فاالد  

رغال ع ى عكس من تصور البعض أو حتى ما نسعى له أحيانا فى 

                                                                                             محاوالت المقاومة والصمود..                

                                                                 

  إذن ال مفر فى التكيف والتعايش م  العدو الخفى:

وال أعنى بالتعايش م  هذا الواق  الجديد أو م  العدو الخمفمى فمى 

ألن هذا ليس من طبيعة المممؤممن –الهوا  هو األستسالم واليأس 

ولكن ع ينا قبول مريقة هللا وما قد سم  به ل برر من  -المسيحى

هذا الدرس أو التجربة وم  ذلك أدرك ان رحمة هللا عم ميمممة بمال 

حدود وال ير ى بفنا  البررية أو ما بها ممن شمرور..ولمهمذا لمال 

وبمرغمال ظمهمور  -يهدأ الع ال لمحماولمة المخمروج ممن همذا الموبما 

ولكمن مم  همذا فمهمنماك خمبمرا  يمدعمون إلمى -ال قاحات المتنوعة

التعايش والتكيّف م  كورونا وتوابعها حيث يتوقمعمون بمقما  همذا 

الضيف البقي  فتر  طوي ة وهو ما نتج عنه ممن  مغموطمات ومما 

يرافق ذلك من ق ق وخوف وافكار س بية أليام وأسابي  قمد يمقمود 

 الى التأثير س بيا ع ى الحيا  اليومية والصحة المنمفمسميمة لم مبمرمر

ممن المممخماوف   ا طمرابمات قم مق المممتمممبم مة بمالمقم مق المعمام، وو

المر ية،كما يمب  وق  الفراغ كمرك ة كبير  ل رباو أو بالنسبة 

ل مسنين وحيث تزداد حدتها في ظ  الحجر الصحي، مم  قم مة أو 

المسنيمن أو   ل مسن فى بيوت رعاية   انعدام النراط اليومي وأيضا 

بحضن العاال ة، مما قد يصب  الرخص من دون مهمة وممن دون 

تنمصم  ممجم مة "إيممموشمن" بماالسمتمممرار   هدف في الحيا  ولهذا

بالتواص  هاتفياً م  األصدقا  واألقربا ، واستخدام المكمامميمرا إن 

سمح  القوانين  والخروج من البي  الستنراق الهوا  )إن  أمكن، 

في الب د بذلكأ م  مراعا  الحرص ع ى المتمبماعمد مم  اآلخمريمن، 

الممنمزلميمة أو برمي   خمر  ومحاولة الترفيه عن النفس بالريا ة 

محبوو كمالمقمرا   ومرماهمد  االمبمراممج المهمادفمة أو االسمتممماع   

ل موسيقى كما الدين يرير بأن اإلنسان الذل له عالقة قويمة بما  

يستمد منه السالم واالمم  والمرجما ، وهمذا ممن أقمول الموسماالم  

وتمحمديمات   المفيد  في الدعال النفسي الالزم لممواجمهمة صمعموبمات 

الحيا  كما يرار إلى أن المخموف ممن الموبما  إذا قمد يمؤدى إلمى 

محاسبة  االنسان نفسه، واتخاذ قرارات لتغيير حياته وتموجمهماتمه 

هللا   والسم موك فمي خموف   الي االفض ، والعم   بالوصية االلهميمة 

فيكون االمر صحي ومقبول،ولكن إذا أدل الخوف ممن المكمورونما 

وتوابعها إلى ه   ورعب وتوقف  أنرطة الحيا  فهذا أمر يصعمب 

االنسان ان يعيش حياته الطبيمعميمة وممن ثمال يمجمب عمالجمه..   فيه 

فأيضما بمالضمرور  يمجمب أن يمتمقمبم  افمراد األسمر  همذا المواقم  

ويتعايروا معه ويجب ع ى اآلبا  واألمهات تحم  المسؤولية وان 

المبمعمض   وترجي  بعضهال   يكونوا قدو  ألبناالهال ويعم وا ع ى دعال 

ولممبمماقممي افممراد األسممر  مممن أجمم  الممتممعممايممش ممم  واقمم  جممديممد 

مخت ف...وربما لى عود  ل حديث بمزيد من التمو ميم  والمتمأكميمد 

        حول هذا الجانب ن را ألهميته فى حياتنا المسيحية... 
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 ( ... 19ثقـافــة غــذائـيــة )
 (  ٠عصـائـر الفاكـهـة )

 مـنـيــر حـنــا اســكـنــدر      /أ . د      
 

عزيزى القارئ ... عزيزتى القارئة تحدثنا فى العدعدا البعا ع  

عن تدريف الدصير ــ الفرق  ين الدصير الطبيدعى االعدعصعيعر 

الصناعى ــ تجهيز الثمار لدملية الدصر ) فرز الثمار اغبلها 

ــ تقشير الثمار اهرسها ( ــ االالت المبتخدمة فى استعخعرا  

الدصير ــ طرق فصل المكونعات العطعبعيعدعيعة العبعيعر معرغعو عة 

الدالقة  الدصير ثم طرق حفظ الدصير االتى اهمها  )الببتعر  

 ا المواا الحافظة ا الحفظ  التجميد االحفظ  التدقيم ( .

 

ااالن اعنا نبتكمل الحديث االتدرف علعى معا يعلعى  ـعـ  

مواصفات عصير الفاكهعة ـعـع االاعتعراطعات العفعنعيعة العوا ع  

توافرها فى الفواكه المبتخدمة فى تصنيع الدصائر ــع امعثعلعة 

لبدض الدصائر ) عصير الليمون ـ عصيعر العتعفعاع ـع عصعيعر 

 الموالح ـ عصير الدن  ( ـ عصير الفاكهة الـمـركـز .

    

 مـواصـفــات عـصــيـر الـفـاكـهــة  ــ  

    

 يجـوز اضافـة كـل اا  دض المـواا االتية  ــ  

  ــ مـحـلـول سـكرى1
بحيث اليـقـل الـمـقـداا  الـدمدفدـد    ــ حـمـض االسـكور يك2

 . جزء فى المليون  022عن 

 .ك لستريك او الطرطريك او الم ليك ــ حمض عضوى 3

% مدن الدمد دتد   02الـمـواا المضعافعة ععن تزيا نسبة ــ ال 4

 .ال ه ئى 

السم ح ب ض فة ب زوات المببتر  يجوز فى ح لة العص ئر ــ 5

 توضيح ذلك على البط قة ـشــرط %  2,0ب سبة الصوديوم 

   

 تـدـبـئـة اتـخــزيـن عـصــيـر الـفـاكـهـة   ــ 

  

عد د  فدى عدلدي  دطديدح مدطد   المببعـعتعر العـصــير يـدـبــا 

. اتبعتعلعز  فى اوانى زج جية  اا الو ق المقوى اا ب لقصاير 

اندوا   ك لع ي والتط ح والبرتق ل استعم ل دض انواع الدصير 

العورنعيعو اا خ  ة من الصطيح مطلية بد ندوا  خد  دة مدن 

ويدطدفدـدل .  للدمدحد فدلدة عدلدى لدون وطدعد  الدعدصديدر   االنامل

على د جة حرا   م خطفة اليق   فدعدل   تـخــزيـن الـدـصــير

 عـوامل الـطـســ د .

 

عـزيزى القارئ ... عـزيزتى القارئة ... ماذا تدرف ععن  

المـاا  الورنيشية ) االنعامعل( العمعبعتعخعد  فعى طع   العدعلع  

الصفيح التى تبتخد  فى حفظ االغذية ؟ اما هعى انعواععهعا ؟ 

 اما هى اهميتها ؟ 

 

معرفة مكون ت الم د  الغذائية المدراد حدطدلدهد  من المهم  

مدكدوند ت الدمد د   عيعن تدطد عدل حيث يحعد  فى العلي الصطيح 

العلي الصطيح من الااخل فمث  فى ح لة حطـد  امددن الغذائية 

المواد البروتي ية المحتوية على نسبة ع لية من الكبريت ف ندهدـد  

لون اســود ) هدو كـدبدريدتديدـدا مكونة تتط عل مع معـان العلـي 

 . الـحـايا( 

  

تـ كـل بطعل المؤثرات الجويدة يحد  لها العلي الصطيح كما ان 

خ  ة االكسجين الذى يتحا مدع االيدا وجديدن مسدبدبد  الدتد كدل 

لت ثير الم د  الدمدحدطدولدة عدلدى  . كذلك الحال  انببةب ستمرا  

 . العلبة من الااخل 

  

لذلك زياا  فى المحافظة على مددن العدعلع  ا ععد  تعدعرضعه 

تبتدمل مواا ارنيشية مختلفة لطع   لتاثير الماا  المحفوظة 

عب    عدن  دمدوم ومدواد . اهـذه الـمــواا الدل  من الداخل 

 . في ولية وشمعية 

  

افيما يلى اهـم انـواع الـمـواا الـورنـيـشـيعة ااسعـعتعخعـعدامعهعا 

  ـالنـببـة للمـواا الـبـذائية   ــ

 

فدى طد ء الدعدلدي يـبــتخـد     Enamel Cــ اينامل سـى  1

كـعبعـعريـعـ معثعـعل بمواد غذائية مدحدتدويدة عدلدى  المراا تدبئتها

المـواد الدبدروتديد ديدة اايضـا الط  ولي  ــ الكـرني ــ الـقـرنبيـط 

ك للحـوم و االسـم ك وهدذا الد دو  يدحدتدوى عدل اكسديدا زندك 

) حيث يتكون اكسيا زنك ابيض اللون ال يؤثر على لون الم د  

 الغذائية بج ني انه غير س م ( 

فى طـ ء الـعـدلدـدي يـبــتخـد    Enamel Rــ اينـامـل ار  2 

ب لخفر والط كهة وم تج ته  والمحتويدة عدلدى الـمـراا تدبئتهـا 

مواد ق بلة للذوب ن فى الم ء ك لع ي و الدبدرقدوق و الدكدريدز و 

 . الب جر 

فدى طد ء الدعدلدي يـبــتخعـعد    Enamel Lــ اينــامـل ال  3

بد لـدطدمد طد  ومد دتدجد ت االند ند   وعصديدر   الـمـراا تـدبئتهـا

 .مق وم للحموضة الليمون والبرتق ل حيث ان هذا ال و  

 افيمـا يلـى اهميـة اســتدمـال االنـامـل   ــ  

 

. يح ف  على لون الم د  الغذائية المحطولة وعام تغديدر  )ا( ــ 

يوقف التط ع ت الكيم وية التى تدحداب بديدن مدكدوند ت )ب( ــ 

الم د  الغذائية وبين معان العلي وبذلك ال يت  تدلدوثدهد  بد لدطدعد  

 .المعانى وال يحاب تـســم  

 . يقـلل من حـاوب الـتـ كـل ) ـ( ــ 

 

افيما يلى اهـم الـشــعراط الـعوا ع  تـعوافـعرهعا فعى الـعمعـعواا 

 الـورنيشية   ــ 

 

 .ســهـلة االســتعمـ ل و خيصـة الـثمـن ( ـ 1) 

خ لية من الطع  والرائحة الغير مدرغدوف فديدهد  وغديدر ( ـ 2)  

 .ض    ب لصحة 

تكون مق ومة للمواد الح فلدة ومدقد ومدة لدلدمدؤثدرات ( ـ ان 3)  

 . الميك نيكية 

 

االاتراطات الوا   توافرها فعى العفعواكعه العمعبعتعخعدمعة فعى 

 صناعة الدصير  ــ 
  

الـدعدـدصدـدـديدر مـثعـعل تص يع م تج ت الط كهة المحطولة يتطل  

وشدراف الدطد كدهدة الدطدبديدعدى و الـطبيعـى والعصير الدمدركدز 

المربى و الجيلى و المرم د وعجي ة الط كهة و الط كهة المجططة 

 ان يتوافر فيها ما يلـى   ــ 

  

الدمدمديدز سليمة مكتملة الحج  واللون الطدبديدعدى ــ ان تكـون  1

ت ئ  الدغدرا الدمدسدتدخدامده د جة من ال ف  لكل ف كهة وفى 

 .فيه

اا الحيدوانديدة اا الحشـرية خ لية من اال  ب ت ــ ان تكـون  2

. التغيرات الطسيولوجية غير المرغوبةاكذلك الميكروبيولوجية 

الدمدسدتدخدامدة خ لية من التلوب ب ث   الكيم وي ت ــ ان تكـون  3

الدمدعد دن االتعزيعد فعيعهعا فى مق ومة امراا وافد ت الدطد كدهدة 

عن ال سي المسموح به  فدى الدتدشدريدعد ت الدغدذائديدة االخـرى 

 . المعمول به  

خ لية مدن كدل او بدعدض تـكـون بحيـث  ــ ان تجهز الفاكهة 4

واالع  ق الثمرية و الخ ي  الصلبة و االنسجدة القشو  والبذو  

 . الغير مرغوف فيه  وذلك طبق  الحتي ج ت التص يع 

المستعملة فى تص ديدع مد دتدجد ت الم د  السكرية ــ ان تكـون  5

 0:   0الـسـكروز او السكروز والجلوكوز بد دسدبدة هـى الط كهة 

فيم  عاا العص ئر وشراف الط كهة الغ ية ب لعدصديدر الدطدبديدعدى 

وال يسمح بد سدتدعدمد ل الدمدحدلديد ت فقط حيث يستخام السكروز 

 . الص  عية  

المسموح ب ستدخداامدهد  الـمـواد الـملـونـة ــ يـجــوز استخدا   6

 . ان يوضح ذلك على  بط قـة الـعـبو   شـرط غذائي  و حي  

المواد المحس ة للطع  والدمدكدسدبدة لدلدقدوام ــ يـجـوز اضافـة  7

الدتدوابـدل اكعذا والمسموح به  غذائي  والمواد المف د  ل كسا  

 . بحيث تكون مط بقة للموا ط ت القي سية الخ  ة به  

جدزء فدى  2و0ان تزيا نسدبدة الدز نديد  عدلدى ــ اليـجــوز  8

جزء فى المليون والقصاير عدن  2و0المليون والر  ص عن 

 . جزء فى المليون فى ال  ت  ال ه ئى  002

 الـمـرضـية . من االحـيـ ء الـاقيقـة خـ لـيـة ــ ان تكـون  9

الفغط الااخلدى لدلدعدبدو  اقـدل مـدن الفدغدط ــ ان يكـون  11

 . الخ  جى 

  

 افيما يلى امثلة لبدض عـصـائـر الـفـاكـهـة   ــ   

  

 ااال ــ عـصــير الـلــيــمـون   ــ    

 

 تتلخـص الطـريقـة فيمـا يلـى   ــ 

كميـة مـدن  ـشــر يت  .   البـبـيلالثم   الم  سبة ث   ( اختيار1)

% من الكمية الكدلديدة بد سدتدخداام اى  2,0القشـو  تع دل 

 وسيلة م  سبة  

الى الجزء المبشو  كمية من السكر تدعد دل وزنده يضاف  (2)

مع التقلديدي الدجديدا السدتدخد ص مدكدوند ت ايترك لفتر  

 . ال كهة او اال وم  التى توجا فى القشو  

يعععععدعععععصعععععـعععععر  (3)

الععععلععععيععععمععععون 

ايصععععععععفععععععععى 

بقطعة نلديدطدة 

مدددن الشددد    

ثععععم يضععععاف 

المحدلدول اليه 

الددد ددد تددد  مدددن 

السددددددددددكددددددددددر 

والقشو  بدعدا 

فصددددددددددددددددددددل 

 القشو . 

فى جدو بد  د فدى وعد ء مدن الدزجد   او يترك الدصير  (3)

حتى يتد  لما  س عة الصي ى او الصلي الغير ق بل للصاا 

 . اتزان المكون ت 

وذلك %    2,0ب ـزوات الصـوديوم ب سبة يضاف للدصير  (4)

بعا اذابته  فى قليل من الم ء الس بق غلي نه عدلدى ان يدتد  

 . التقليي جياا بعا اض فته  

وذات داك ـدة الدلدـدون فى زج ج ت نليطة يدبـا الـدـصيـر  (5)

مدلدلدـد  فى مكد ن اتحـفظ  دد احكا  قفلها احج م م  سبة 

استعم ل الزجد جدة الدتدى يدتد  مع مراعا  وجـيـا التهـوية 

فتحه  فى فتر  زم ية قصير  وذلك الن العصير المحطول 

بهذ  الطريقة عرضة للطس د بسرعة بدتدغديدر طدعدمده الدى 

الطع  المر بدعدا فدتدح الدزجد جدة وتدركدهد  فدتدر  زمد ديدة 

 . قصير  

 

 

 

  

 ثانيـا ــ عـصــيـر الـتـفــاع   ــ   

  

 اختيـار الصنـف   ــ 

 

يمكن استعم ل جميـع ا  ـ   التط ح لـص  عة العصيدر اال ان 

بعدض اال د د   الدتدى يدكدثدر اسدتدعدمد لدهد  فدى امدريدكد  هدى 

Delicious , Baldwin , Jonathan , Greening & 

Winesap    الندتد   عصديدر م يمز    ط ن او اكدثدر . اعاا

و  2,0) تتراوح بين  حموضة مناسبةجيا ال كهة يحتوى على 

معواا سعكعريعة % محسوبة كح مض م لديدك ( وعدلدى   0,,2

 . (  Brixبركس  00,0) او   00,0تقترف من 

  

  اعداا الثمار اتجهيزها للدصر  ــ 

 

تعهعـعر  .  ثم   التط ح جياا لطصل الت لف والط سدا مد دهد  تفرز 

اتعدعـعصعـعر   Hammer or grater millفى ط حدوندة  الثمار

ـدـ  002ب ستخاام الواح الخشي والقم   ) فديدتدحدصدل غدلدى 

. ج لون من العصير من كل طـدن مدن ثدمد   الدتدطد ح (  082

وي ح  اخت   كمية العدكد    فدى الدعدصديدر تدبدعد  لدطدريدقدة 

 . استخراجه 

  

 حفـظ الـدـصـير  ــ 

 

يـعـبـ  فدى قا اا اليه ب زوات الصوديوم يحط  العصير ب ض فة 

وفدى هدذ  الدحد لدة االخديدر  يدجدي .  محكمة القطل علي  طيح 

امـعا  عواسعطعة اجراء عملية تدرويدق لدلدعدصديدر قدبدل تدعدبد دتده 

الدتدرشديدح اا  واسطة المستحفرات االنزيمية المحللة للبكتين 

. اقعد يعحعفعظ العدعصعيعر بعا اض فة م د  مس عا  على الترشيح 

) السريعة او الخ طدطدة ( غديدر انده يدجدي مدراعد   ب لـبـسـتر  

عدلدى طدعد  لمد دع تد ثديدرهد  الفد   التحك  فى د جة الحرا   

م  تستعمل طريقة الحط  ب لتدرشديدح ) خد ل . اناارا العصير 

 . المرشح ت البكتريولوجية ( او ب لتجميا 

بطيتـد مـديدن ) جـد ( وفدى هدذ  يـدعـم الدصـير ااحـيـانـا  

 . الح لة يف   للثم   المهروسة قبل عصره  

 

 7يتبع فى ص  
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 ثـالـثـا ــ عـصــيـر الـمـوالــح : ــ 

  

واشهههر  عصير البرتقالكثر انواع عصير الفاكهة انتشارا هو ا

فه  الهرهارى فه  ههغا الهىهر  ه ه    االصناف المستخدمة 

Temple , Pineapple , Valencia & Seedling   .

ف  الرارى لكنه ليه  شهااه ها عصير ال ج ريب فروت وينتشر 

يمزى عصير البرتقال . وكثيرا ما ف  جمهورية مصر ال ربية 

عصهيهر . اماا ب صير الجريب فروت بقصد ته هديهل الهنهكهههة 

فانه ي با عل  نطاق ضهيهب ببهبهب الصه هوبهات الهته  الليمون 

 . تكتنف صناعته 

  

تهاهاشه  هاو عصهيهر الهمهواله  فه  صهنهاعهة واهم ما يراعى 

الن هاذه استرالص الهزيهوت اله هطهريهة الهمهوجهور  بهالهثهمهار 

تبهتهرهدال ا ت مـاـارا . لاذلا  تكبب ال صير طه همها الزيوت 

كهمهيهة الهمهوار وتاداد  خاصة ف  استرراى عصير المهواله    

الصلبة ال القة ف  ال صير بتاديد مقدار الضىط الهواعهع عهله  

 . اثناء ال صر والتصفية الثمار 

  

عصايار جهالهونها مه   111اله   57مه   ويعطى طـن الثمـار

 ه   01عصير اللاياماـاون او جالونا م   01    51او   البرتقال

 عصير الجريب فروت . جالونا م   121

  

لفصل البغور والموار اله هالهقهة  هيهر تصفيته يتم وهذا العصير 

مه  ازالاة الاهاـاوا  . وياجاب المر وبة عقب ال صر مباشر  

. وعاا   تاجارذ هاذه ال صير للماافظة عل  عوامل نهكهههتهه 

عل  ررجة حرار  مرتف ة للمباعد  ف  طرر الهزيهوت العملية 

(  Essential or volatile oilsال طرية ) او الطيهار    ه ه 

ولهكه  ته ته  ههغم اله همهلهيهة .  والت  استرلصت مع اله هصهيهر 

اتصهال اله هصهيهر يالاـازح تادااشاـاى بالنتيجة الهمهرجهو  مهنههها 

تصهىهيهر وكاذلا  اى اثناء الببتر  والت بئة با كبجي  ب د ذلك 

حجم الفراغ المتروك ف  اعال ال لبة  ل  اعهل حهد مهمهكه  او 

 . شىله بى از خامل 

  

بهالهقهفهل الهمهاهكهم او الراطفة بالببتر  عصير الموالح ويدفظ 

ثم ت ريض ال لب المقفلة ل رزاز الماء البارر اثهنهاء تات تفريغ 

. او   تطل  . وقد تطلى علب العصير باالينامل تاريك ال لب 

 01عل  ررجة حرار  تقل ع  بتخـزين علب العصير وينصح 

ال ( للماافظة عل  نكهههة اله هصهيهر وتهقهلهيهل °   1757ف ) او °

تااش  ارتفاع ررجة الارار  اثناء . ويجب مدى تاكل الصفي  

لاون الاعاصايار و اكساد   ااما  ببتر  ال صير من ا لتىهيهر 

بالتجاماياـاد االسكوربي  ) فيتامين سـى ( . يمكن  فظ العصير 

 . اكثر ارتفاعا  ير ان التكاليف ف  هغم الاالة تكون 

  

 رابـعـا ــ عـصــيـر الـعـنـب : ــ  
  

ه هو الهكهونهكهورر ف  صناعة ال ص يهر اصـناف العنب اش ه ر 

Concord  ويليه ال م وس كاتMuscat     مها يهمهزى . وعاا

الموسكات باصناف اخرى للهاهصهول عهله  عصهيهر مهفهضهل 

عند بلو ها مرحلة عط ف الثم ار . ومن االهمية بمكان النكه ة 

النضج المناسبة والت  يمك  الهته هرف عهلهيههها به هصهر به هض 

الثمار وتقدير نببة الموار الصلبة الغاابة ف  اله هصهيهر الهنهاتهج 

 . باسترداال ا يدروميتر او الرفراكتوميتر 

  

تفصل الاثاماار ثم ار ال نب وب د ازالة الماء م  عليها   تـغـســل

تهته هر   Stemmerباسترداال ماكينهة خهاصهة  من عناقيدها

.  فيها الثمار للدفع والضىط فتنفصل م  ال ناعيد وتتهشم عهلهيهال

فه  اوعهيهة مهزروجهة الهجهدران ويهتهم   تـسـخين الثمـاارثم يتم 

فبرفع ررجة الاهرار  .  تبرينها بالبرار او ف  انابيب للتبري  

.وياجاب ف يبترلص اللون م  جلد الثمهار°   101او  137ال  

عند التبري  ان تكون الثمار خالية م  ال نهاعهيهد  ن وجهورهها 

به هد ذلهك تاعاصاـار الاثاماـاار .  يكب ب ال ص ير طه همه ها م هرا 

. ويمكان ان ب اس ت مال ا لواح والقماش او بالمكاب  البريمية 

% مه  وزنههها مهار   257ال    157للثم ار ال مهش مة يضاف 

مباعد  عهله  اله هصهر فهتهزيهد نبهبهة اله هصهيهر ) مهثهل مهار  

Diatomaceous earth  ) . 

  

ج ال ون ا ل ك ل  101با وال  كمية العصير الناتجة وتقدر 

 . ط   م   ال ث م ار 

  

عدر كبير م  طرطرات البوتاسيوال ويجب التخلص من 

بتخزين ويتم ذل  (    Argol’sا يدروجينية ) او ا رجول 

. ب ض الوعت فتترسب هغم المار  حيث يمك  فصلها  العصير

تااشيا لظهور الراسب ف  عبوات عصير ال نب ويجرذ ذل  

التخزين . وقد يسـتغنى عن عند عرضها عل  المبتهلك 

وبديه  ان .  بم املة ال صير بالطرر المركزى او تصفيته 

ترويب مظه ر ال ص ير بب بب ترس يب يؤ ذ الى التر زي  

 . ب ض الموار ال القة مع الطرطرات 

يفص ل ال ص ير الرااب وعقب ترسيب الطرطرات  

. ببابه بطريقة الب يفون وعد يرش  ال صير لزيار  ترويقه 

موار انزيمية ماللة للبكتي  للمباعد  عل  كما قد تضاف 

الم با ف  ال لب الصفي  او يدفظ العصـير وعار  .  الترشي  

 .الزجاجيات بال ب ب تر  ال بط يئ ة 

ف  ص ن اع ة انتاى عص ير ال ن ب وتتبـع طريقة  

 . عل  نطاق ضيب ع ص ير ال ك ري ز 

 

عزيزذ القارئ ... عزيزتى القارئة ... ماذا تعرف عن عصيار 

الفاكهة الـمـركـز ؟ وما هى استخداماته ؟ وما هاى مازايااه ؟ 

 وما هى طرق الدصول عليه ؟ 

  

 عـصــيـر الـفـاكـهــة الـمـركـز :ــ 

 

 تـعــريـفـه :ــ 

الغى يتهم تهركهيهزم او تهركهيهز ال طبي    ع ص ير الفاكه ة هـو 

 )   Total Soluble Solidsالموار الصلبة الكلية الغاابة فيهه 

)TSS) م  ال هصهيهر ا  اذا نهص %    04التـقـل عن وبايث

وقاد يضااف عل   ير ذلك ف  المواصفات القياسية الهنهوعهيهة 

ل رفع تلك ال نب بة وبشرط ت هوضه هيهاههها عهله  س  ك روز اليه 

 . البطاعة 

 

 اســتخـدامـات الـعـصــيـر الـمـركـز :ــ 

 

يمك   اع ار  ت ر فيف ة واس ه هتهره هدام هه ك ه ه هصه ه هيهر  (1)

 طازى   

ي ب تر دال ف  تاض ير ال ش راب ا س اس   المبترهدال  (2)

 ف  صناعة المي ام الىازية   

يمهكه  اسهتهرهدامهه فه  تصهنهيهع الهجهيهله  ومهنهتهجهات  (7)

   المرابز  

عالاى ناز  ت تمد جميع طرق الاصول عل  ال صير المركز 

بدرجات متفاوته لهلهاهصهول عهله  عصهيهر مهركهز الرطوبة 

اهام . وفاياماا يالاى بدرجات تركيز متباينة وحبب المطلوب 

 هذه الطرق : ــ 

 

  ــ التركيز بالدـرار  تدت الضغط الجوذ العا ذ : ــ 8
حيث يبر  ال صير ف  هغم الاالة ف  اوان  مفتوحة )حهلهل( 

تات الضىط الجوى ال ارى وعل ررجهات حهرار  مهرتهفه هة 

) ررجة الىليان( وتزرار ارتفاعا لزيار  تركيز الموار الصهلهبهة 

. وباالارغام مان الغاابة ف  ال صير نتيجة فقد الرطوبهة مهنهه 

اله هصهيهر الهنهاتهج يهفهقهد اال ان  هغم الطريقة نرفا  تكاليف ا

حهيهث الكثير م  الصفات المر وبهة فه  اله هصهيهر الهطهازى 

ط ما مهطهبهوخها طعمـه ال  اللون الداك  ويكتبب لونه يتىير 

يهاهد مه  . وهذا كالاه م ظم الفيتامينات الموجور  به فقـد مع 

وتاكاا  تاكاون استرداال هغم الطريقهة فه  تهركهيهز اله هصهااهر 

العسل االساو  عصير القصب لصناعة عل  تركيز  مقصور 

مع انهرهفها  خهواص ف  المنازل صلصة الطماطم وصناعة 

 . الجور  ف  الصلصة الماضر  بهغم الطريقة بدرجة كبير  

 

 تفـريـغ : ــ ــ التركيز يالدــرار  تدـت  2

وف  هغم الطريقة يتم تركيهز اله هصهيهر عهله  ررجهة حهرار  

ع  تلك المتب ة ف  التركيز تات الضهىهط الهجهوى منخفضة 

حيث انه ) اى التهفهريهغ(  استخداح التفريغوذلك بببب ال ارى 

ي رى ال  انرفا  ررجة  ليان ال صيهر   ويهتهوعهف مهقهدار 

ا نرفا  الااصل ف  ررجة الارار  عل  مهقهدار الهتهفهريهغ 

المبتردال حيث كلما زار التفريغ المبتهرهدال كهلهمها انهرهفهضهت 

ررجة  ليان ال صير   وانهرهفها  ررجهة  هلهيهان اله هصهيهر 

يه ريهان عدال وجور الهواء ف  حيز او اوعية التهركهيهز بجانب 

ال  الاصول عل عصير مركز ياتفظ بم ظم مهكهونهاتهه مه  

الفيتامينات والصبىات والموار المبئولة ع  النكهة الطبيه هيهة 

عدال ت ر  ههغم الهمهركهبهات لهلهاهرار  وذل  بسبب لل صير 

 ال الية او ا كبد    

   

حهيهث باوصاة  26ــ  20يتراوح بي  والمتبع استخداح تفريغ 

 ه   137ف  هغم الظروف فان الماء يىل  عل  ررجهة حهرار  

فهان الهمهاء يهىهله  بوصاة  29واذا زا  التفريغ الى ف °   141

ف عل  ان يه خهغ فه  ا عهتهبهار ان ررجهة  هلهيهان ° 57عل  

. وتاتام ف °   11ال صير ترتفع ع  ررجة  ليان الماء بمقدار 

ف  حلل خاصة مزروجهة الهجهدران عملية التركيز تدت تفريغ 

عار  تبر  بالبرار او بالكهرباء وتصمم بايث تتامل التفريهغ 

 .  ال ال  بداخلها 

 

 Concentration byــ الـتـاركـاياـاز بـاالـاتاـاجاـاماـاياـاـاد  7

 freezing   ــ : 

     

العصير المركز المدضر بهذه الطريقة باماا يالاى : ـاـ  يمتـاز 

ع  اله هصهيهر   مكونات الط م واللون والراااة به ) ا ( ــ وفر 

 . المركز الماضر بالطرق ا خرى 

بم ظم صفاته الطبي هيهة والهكهيهمهاويهة ببهبهب )ب( ــ اال تفاظ  

 . ع  دال ال ت    ر  ل ل ا   رار 

. اال اناه التىيرات الكيمهاويهة وا نهزيهمهيهة بهه ) جـ ( ــ بـطـ  

اال ان بالر م م  كل هغم المزايا لطريقة التركهيهز بهالهتهجهمهيهد 

 :نغكر منها بعـ  الـعـيــوب هـذه الـطـريقة لها 

 .ع  طريقة التركيز بالارار  ــ ارتفا  تكاليف االنتاج 8

% مهوار  71 كهثهر مه  ــ صعوبة التركيز بهذه الطريقاة  2

نظرا  نفصال الموار الصلبة الغاابة مهع بهلهلهورات  صلبة ذاابة

زيهار  وهاذا يساباب الثلج عند زيار  التركهيهز اكهثهر مه  ذلهك 

لزوجة ال صير وبالتال  ص وبة زيار  ررجة تركيز اله هصهيهر 

 . تب ا لغلك 

مان ــ صعوبة تركيز العصائر المدتوية على نسباة عاالاياة  7

حيث ينفصل جزء كبير م  اللهب والهمهوار بهذه الطريقة اللـب 

الىروية ف  البللورات الثلجية اثنهاء الهتهجهمهيهد وبهالهتهاله  يهفهقهد 

ال صير جزء م  مكوناته مما يج له فقيرا ف  الهطه هم والهلهون 

 .والراااة ) مثل عصير الجوافة والطماط م ( 

   

  طرق  ـفــظ الـعـصــير الـمـركـز : ــ 

 

 يتم ذلك باحدى الطرق ا تية   

الـسـرياعاة ويبتردال لهغا الىر  ال ب ب تر  الـبـســتر  ) ا ( ــ 

واحد  يه هقهبههها تهبهريهد ح لـمـد   قيقة °   18عل  ررجة حرار  

 . وذلك لل صير الم با ف  عبوات 

بهنهزوات الصهوريهوال ومهنههها الموا  الداافا اة استرداال )ب( ــ 

 .او احد امالح حمض الكبريتوز %  4و8بتركيز 

 

   

 -كـاتـب هـذه المـقـالـة هـو :

 

خا ح بكاناياساة الاقاديساة  مايااناة والاقاديا  اثانااساياو    - 

 سيدنى . -الرسولى ببانشبول 

 

رئي  قسم علوح االغذية االسبق بجااماعاة الاماناياا بصاعاياد  -

 مصر

Former Head of Food Sci. Dept - Minia 

Univ. Egypt. 

 رئي  جمعية كيميا  الزيوت االفريقية االسبق     -

Former President of African Oil Chemists 

Society (AFOCS)   

 عضو جمعية كيميا  الزيوت االمريكية االسبق -

Former Member of American Oil Chemists 

Society   )AOCS)   

              .اسـتاذ علوح االغذية المتفرغ بجامعة المنيا -

Emeritus Professor of Food Science Minia 

Univ.  Egypt 
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 بينى وبينك 
 

 عزيزي القارئ بيني وبينك أولوياتي تعباني، قبل ما أشرحلك أحب أقول لك كل سنة انت طيب بمناسبة عيد النيروز. 

نرجع لموضوعنا اولوياتي . كل صبح إصحي وأقول لنفسي ايه الواحد اللي مفروض يعمله النهارة علشان الواحد يعمل األهم ثم المممهمم. ويمفم مل 

ة اصلي واقراء االنميميمل والمممزامميمر دالواحد يفكر اعمل أيه األول والثاني والثالث وطبعا في الخريطة بتاعت اعمالي ، أقول لنفسي انا الزم النهار

 طيب وبعدين. آه صح ألزم كمان أعمل شوية رياضة أمشي واجري وكمان ممكن اعوم شوية في حمام السباحة. 

 كالم جميل جداً طيب واألكل دي مش مهم. المهم اخلص الحاجات الكثير قوي إللي مآجلها لي مدة وشوية أتصاالت كمان عاوز أعمملمهمم. لمحمد كمده

 والموضوع ماشي تمام. 

 كتبت أولوياتي والوقت كالعادة سرقني ووصلت آلخر اليوم وقعدت ساكت احاسب نفسي ايه اللي عملته النهاردة، وايه اللي خلصته ممن المحماجمات

 اللي ورايا. 

الحاجات الروحية اجلتها لبكرة كالعادة طيب والرياضة هي كمان اجلتها علشان حسيت اني تعبان شوية بعد أكلة عيب قعمدت اكمل لمحمد مما جمانمي 

 تخمة طب واالتصاالت قلت لنفسي أعملها في عطلة نهاية االسبوع. أمال الوقت راح فين؟ دا انا بإسال نفسي؟ 

 

سمعت األخبار بتاعة كورونا وبعد كده دخلت علي الفيس بوك خمس دقايق خلصوا بعد ثالث ساعات وبعد كده ح رت االخبار في حته ثانية يمكمن 

 . أن كمان حمالمك زي حمالمي قمولمي هللا فيه حاجة ما سمعتهاش وأكلت ثالث أو اربع مرات وراح اليوم !!! بس تاني يوم وعدت نفسي أني كمان هاعمل جدول ألولوياتي واعملها أن شاء

 بيني وبينك. 

 طلعت فؤاد جرجس 

 واالصيل اصيل

 

 واالصيل اصيل وان غدر الزمن به

 فهو ذهب وان علي التراب وجهه

 وااليام والمواقف تظهر معدنه

 يغويه غواء فيغير جلده فال 

 تواجهه صعاب فيزداد صالبة

 وال شيء يغريه فيغير موقفه

 فقول الحق عنده منهجا

 وان خسر صديقا له محببا

 منصف لفقير واخر معدما

 وان تعرض للوم االخرين معزبا

 وها المعدن النفيس بالنار يصفي

 رونقا وكلما زادت ناره زاد 

 واالصيل حياته موقفا

 يدفع حياته وال يتداني مخزال

 فقامته دائما مرتفعة

 ارتفاع الظراف في قامته

 كنز مخفي هو وان اختفي

 تكشفه المواقف في تصرفه

 ما جرح يوما انسانا وال

 استغل ضعفا وحقق منه مكسبا

 كالورد اذا ذبل فجت رائحته

 وان مضي عليه وقت فهو مزكيا

 هو لغيره والولئك مكسبا

 وشمعة تذوب مضيئة لغيرها

 

 وقلوق قاسية

 

 وقلوب قاسية من حجر قد قوعوا

 قتلت بها المشاعر واصحابها قتلوا

 لغريق حنوا  ما تاحروا باحد وال 

 فكيف الحجار ان تتحرر لمن زلوا

 ويكيفهم ان يعيشوا وان غيرهم دفنوا

 وقلوب لحمية برقتهم قد عرفوا

 من حرير هم ومن خيو ه نسجوا

 شغلوا  بغيرهم  يحسون بالكل وكم 

 تالموا وكم من اجلهم ابكوا باالمهم 

 ضارعين لربهم من ضيقتهم يخرجهم

 يفرحهم وقليل فرح االخرين 

 خسروا النفسهم ناسين وكم 

 حياتهم لغيرهم وكم الخرين بذلوا

 وان كلفهم مماتا عن خيرهم ما رجعوا

 ما عزفوا هم لحن موسيقي غيره 

 حملوا الكل في قلوبهم وان حقلوا

 عملوا الجلها  ال عرفوا االنا وال 

 وقلوب الحجر من صوان صنعوا

 وان نحتوها بازميل ما نحتوا

 قلوب قاسية وكم اصحابها افترسوا

 حمالنا منوهم اصدقاءا ولهم لجئوا

 فافنرسوهم ووليمة بهم صنعوا

 وكم بكتهم قلوبا وكم حزنوا

 والحياس لنوعي القلوب وللناة عرفوا

 قلوب حجر واخرح حرير وقد كبروا

 

 فكرت في حالي

 فكرت في حالي لقتني بعيف وحدح

 وال عايز حد غيرح يشاركني عمرح

 وكان الكون كله لي

 وال حد يتنفس اال بيي

 وغيرح ملوو اح حقوو

 ونا الكل في الكل ومف محقوو

 نفسي ودايما اقول يله 

 وغيرح مف عاجبه يبقي يمشي

 وانا اللي دايما قدام

 انا الهمام والكل ورايا دا 

 ماحد يعرف حاجه غيرح

 وال حد في مستواح يساوني

 لي يسمع واالكل 

 ولي الزم يخضع

 ونسيت اني شوية تراب

 سراب يوم هندفن وابقي 

 وصفحه في كتاب ينووح

 ال احد يقراه ولو كان قوح

 واصب  في يوم ذكرح

 وال كنت فاكر ان ده يجرح

 وهوه دا حال العالم الحالي

 الكل ماشي وكله فاني

 ولسه بفكر اني عايف وحدح

 وال حد زيي وال حد مبلي

 ويا ريت افوو واقول

 كالم يدخل العقول

 اعرف حقيقتك يا مسكين

 شوية تراب انت وشوية  ين

 فكر في اللي باقي علي  ول

 ومن اجلها كله يهون االبدية 

 القديسين عرفوا وفهموا الموضوع

 واتواضعوا بكل خضوع

 والمتي حكون اعمي القلب وناسي

 عمال اتكبر والناة مني تقاسي

 ويا ريت اغير التفكير

 لو فات االوان حندم ندم مرير

 

 قال النهار لليل

 قال النهار لليل لونك اسود ليه

 قال بس الكل يحبه ويجرح عليه

 يرتاح الكل في يحب  

 بعد ضوضاءر وحركتك الكتير

 الناة يلزمها هدوء ودا مف كتير

 وانا بوبعي ليل هادح

 واصواتي قليله وال حد ينادح

 والكل في سكوني متهني

 والكل متجمع ومستني

 جلسة عائلية جميلة

 وعشوس عزوه لذيذه

 وكلمات من القلب ولو قليله

 واللي يبص للسماء يالقي نجومي

 جيران مع بعضهم بيالغوني

 فاهم كالمهم وهمه عيوني

 منورين وحابتين ولبعضهم محبين

 ويحاكوا القمر ويحاكيهم

 ويعظموا خالقهم بكل ما فيهم

 وفي سكوني تحلي الصلوات

 وتامالت وكالم كله صالس 

 ومزامير وصلوات اجبيه

 وترانيم جميله رايحة وجايه

 وفي ليلي الكل هادح

 وفي المناسبات كل التهاني

 والكنيسة تسهر في

تسب  يا بني النور 

 قوموا لي

وانت يا نهار 

 بضوضاءر

الكل بيجرح حتي 

 اصحابك

 ما حد دارح بحد

 حتي ولو كان يوم حد

 شمسك محرقة وقويه

 والناة منها خايفه ومخفيه

 ويدوروا علي شوية هدوء

 ويرفعوا عيونهم لفوو

 مستنيني انا الليل اجي

 ا بوب عليهم وداويي

 واقول تعالوا اهدوا

 واسترخوا استريحوا 

 عرفت يا نهار مميزاتي

 وانه مف باللون وال بسوادح

 ولوال وجودح ما حد كان له هدوء

 يقعد يستري  ومن صخبك يعود

 وشمسك الحارقة والجلد منها يدوب

 وحركة ودوشه في كل الدروب

 انما انا هادح وفي حالي

 الكل يلجا لي وينادح

 في السكون والفكر يكون هادح

 في التعامل يبقي عميق

 بدون بريق والصالس عميقة 

 والهمس حواليا في كل شيء

 بدون شوشرس والنعمة متوفره

 عرفت فضايلي

 وليه ربنا خلقني

 علشان الكل يرتاح

 ويبقي بكره لك متاح

 وانا مستريحتف الناة في

 بكره يومهم هيبقي صعب

 وال ينفع ضوء ر

 

 بقلم جورج حبيب
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 يف لو  ال يف

 

 ا  يمج نك ن  لعلا نوع يف

 انوفب و ا كيغعملف ح تعملف

 امو   نفاعيف حايفالف  نيف

 حنضن نض   يف ح فا حامت   ذيف

 نض  نكمعسفج  عنش ل ملف حنضن 

 اونيل ل ومنس كنله  عييف

 حنك اتنا حنكف  ععا نقفي نش ض مليف

 اقعل نكق نا  ل ل  مء ا  وعفضيف 

 حو   نكمفا  رامنييف حلقمديف

 حايفا دقعي يف حنج ني ذ  يف

 حاعل نافليف  م نكعن  حنرافو 

 اعل نك يفج حاعل لنف ح و ليف

 حكعال  غعم   نييف حو    فدت 

 اعل نكمنفا حنكياف  اا ي ف يف

 حو   افام حنج   مب ن فايف

 كل لين  انم حو   اعع يف

 كع سن  نكعيف ح  عا ح فم  ي قيف

 كل لعا  حلوا   اا نيوف يف

 

 يا اليف شايل بالي

 

  فكن  نفاه  فكا   فنفب   عم

 نكن   ليا حنكن  اعليا

 يعيا ض تذ حكعفلا اف  ععل مال

 يوفو ضيقه ا  نكيفت  يف ح يفء 

 حنكيفت ض ن  حنكله   منفء

  ف يش  نعا ا  وفكا

 ح ني ضعمر  لعفكا

 حلت ف نك من ه اعل اينف   عم

 حنلذ ض ق ضتنم اف نلذ  فعذ  تعم

 ضق   ا   ه ن ا

 ي ح حاا و  حاقعا اعمء ن  م

 ر  نذ ا   م  ن نعي  ا  وفك 

 حنويم الم  حن  ش   عفض 

 حلععذ نج يي ء وفنفب   عم

 ا  فنل ايا دتندح حض  عم

 حنلذ  ف اعلعا اغمحت

 حينمفج اعمء حن تفت  ضف  ا  نكممحت

 حام ف نا اف  ععل ا حامغمو

 اا لوم  كيوم    سنق ين  لمو

 حن ل نكقف    ا  نكينف ل   ب ن ل

 يع ذ اعمء  فكلن  ينعل

 ندنلل ح اخ ح سف ف   عم

 حيعف  كم  ا حدن نع   سعم

 حلععذ  م  وعف ا

 ر  يق  اعل نكن  دو  ل حنفكا

 حنكي   اف  يفا نكن   ام  كا

  نعا ا  وفكا  ف يش

 اف كا حافو اعمء و معه نكنش

  ي ين  وفكا ح قف ل

 ح ني نكه ولف ل حولف ل

 ن    حن قه نكتفخ

 حن    يا نم  ح نكغفخ

 ن قه  ف ا حند ه ين 

 ح مو كل  فتخ دفي ل 

 دن نلف نلعفج انتفج

 ح  ع  ييا  فتخ نلف ض تفج

 ض تذ اا   م  نكلن 

 حنك اعال حنغه نرين 

 لقع  نيعا  م  ا  دن 

 ن ي ين  لقع  ح قف ل  ن 

  في    فد ل  ف تخ ا فء

 اف ون ف دفيل ن ذعنف ح فء

 ن م  اينف حنلف انعفج دن 

 ح قف ل  ن  ح ن 

 حنكينف ل دن وف نلف نكون 

 حنكيفس اقعا ومنكعنف

 نر نكن  نم  حنكن  نم  كعنف

 ح  عو   ن    عم ح  عم

 اا نكيغعم حاا نكلتعم

 حن م  د   نل ن ل

 ض ل يمن  ا حضفمو كعل

  يذ اعا  ف ر ح فج افك 

  فكن  نم  حنضمنش ا   عفك 

 اف  يذ امضفر ح فد 

 نفاه لقع   ال  ينض 

 دكنم ذ  فعذ امتم 

 ح ه املنح  فمكمن  فضم 

 نينل  فج اا نكومفت عا

 ا  نكفعه حنكففو حنويف يفتاعا

 حنلذ اعلعا ا متل ا   سف ف

 حيوفو ضق   حنكيفس  ننش دتف ف

  فلمن  ع فمن اعا

 ح ف اف نن حن كعا

  ف ت ذ ضقم  ك فكا

 حضيمغه  فومنكا

 حا   م  ضفه   ن  نك  فج

 حر  يق  يات حر ضفمو نلف انتفج

 حاف  يق ا ضذ ا ين  نك  فج

  ايمفو  نينل  فنقا ح نل يي  

 

 ها يوما جميال لكم

 

  ف  ماف نوعن كلش نلف ي سعل

 اموف اعل  ن فت لش حنان ش 

  ف نلف ضن ق ر ف ه نكعفام ح

 ن نينف حض  مف ك 

 نومكنف اا  فلئح نك  اتمم    

 حنك  نتانح لف عا نلف ضن ق

 ن عش حوع  ف حك عفضل نلف حن ق

 كا نضم نف ضتل 

 ا  نضل   عه حيمضنف  مج 

 ح ه ض تفج  م ن ي 

 حدف ف ه  سمس حنيفضتل

 كوف نللمل  حنيع  تدمكع ل

 حندفكل نج  مي  نكميعح

 ح ظنم وتل نك 

 حنك  وقه نك حن  نلف ضن ق

 نومو نكوفا كلوم حننتم نكلفلم

 حنك  ام ل وع ن نلف ضن ق

 اف  ضم ل نكل عمحج حنلف كل نفف

 حا نل نكل عم ا نلف  نش وفدال

 حكنيو  نكومكمد   حج يعمج

 دف نفنش كل حنج وف  نكقم ععمج

 حكنوقنم  اا اميل دفتوول

 ح ما ل كع وه دم م  ح فش 

 حكله ا  ف  نلف امنمد

 حدفد د ييل  ه نك  مج

 حنكعم  كنم فا نلف نفا 

 ا فا  حدفن ه نكله ايل 

 ح عه دفضمء ن ت 

  ففد  حكم   ذنش اا نكش

 حكله اظنم  نلف ايفا

 حكله  نش ظنش نلف افيه

 حكله  فل  دفاعا  ع  

 ني  تننعل ين  نكسم ق حنلفا 

 ح يمت  دفلعم كناوع 

 ح  ت ي  نكله حنكاو  نكغقعم

 حدفامر نكله انش نحرد 

 اا ننننش ينتذ كعيفكمن  ني 

 حكا نضمء نحرد  كايفخ اق مدح

 حر رلفس لقمدنش ات  يح

 ح ه اا ك  ل يعق

  لتمل  حنلف ا عا

 افضح كنله نوذفل 

 اف نكله نحرد  ح منا 

 ر نيعق  ماف   ونلش

 ح  ق  كلش حك ونلش

 يي   نكمنفا حنراه

 ح ه اا   ت ي   ن انه

 نلف ن م ش حوتعتلش

 انوف    ضش نلف ي  فلش

 حنج لععذ نر  تيع نف

 نل ش ا   نت  نوع لش

 انف  ماف ن   ن كلش

  نامومن نامومن  نلش

 

 يا كنيسة يا ام القديسين

 

  ف  يععح  ف انلح  ف ن  نكف  ععا

 ضفنا ايمت حنكمن نا ا نئنعا

 ا مم عا  وتمن اعع نش حكنمنفد  

 نو فت نول  ين  اعا حر اعا 

 نول  ين  افتنمنال نك ظعش

 حر داعفلل حر نن نا ن وعش

 حر ن فلمخ نكق   نكيغعم

 حر نن نا نكتسمدعح نكوتمت ا

 حر نن نا كعتعف نك اعتا

 نكن  وعمحن نك فكش  ف وفج ح فعا

 حر  فكمن امنافعا ر ي قمن 

 حر م ك ظل ين  نر وفج  فلمن  ف  عا

 حر نول  ين  نن نا  يععح نكف  ععا

 نكن  ا  تنس نكعيح  فلمن اعفام ا

 ح  امن نتحنونش  له  فعا

  ف  يععح  ف انلح  ف ن  نكف  ععا

  م  حردء وعمب اعم نكوؤايعا

 نيمنت ش حن وفلنش  ن ش ا  اتعا

  يي نكوع من  ا حديلعفت   ل  

 اا  ه ا  يح ح م ل كنومب ا ف اعا

 يغعم ش ح تعم ش  فك انخ اا ان وعا

 ن  نكمن نا نلذ  ف  يععح نكغفكععا

 ضفنا ايمت ح عنو  ينعل ندش نكف  ععا

 دن وف تنا ح تندا المت   فكعوفا عا

 تي  عنش كتا نر وفج حكل اف ت ا

 يمامن نج د  يفكش افل 

 حينفمن لقمدنش  فكغفك 

 نيه اعع نش  فج كنش افد 

 حا ذم كنش اا  ا  نريفك 

  ف  يععح  ف يمحس نكعوفي 

 اموا  مردء اعم يفد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   يرف النزوف

 

 امأل لقمس نرلف  ام ق نز م

 نك ام اينف نك سمف حاينف 

 ح يفء ت عق نكومفيم

 ح يفء اا امفيم  يلم

 اا ضفف نل ام  ح يفء 

 اع مء اعا يظعش نر م

 ح يفء اا ض فنم  ديعيف

 حضل مه  ش  يذ ي  ش نكتيم

 ح يفء اا ضظيل حني ف

 ح م اوعق اوع ن  عا نكتمم

 ح يفء اا ظنو ل   عمن

 حكم نللعم حكش   نا  يا لقعل 

 ح يفء اا ن كذ كل ييع ف

 امد  كا  ماعح وام

 ح يفء اا ند  يع ل ا  يعق

 اام  حضتلم ي  ش نر م

 ح يفء اا  م اذ  

  ف   دحج نج ضسنق ايل لنق

 ح يفء اا   تا   عم ا

 حنج   مب  فسمنب نكوسم

 ح يفء اا   يع  كا  سف

 حنج لظمب نكعل لظم   يم

 ح يفء اا  م ناعا ا  نموا

  لفف ينعا حكم اا نننا  عم

 ح تف    حو  

 ناعيف حنج ضغعم  ه نكتمم

 حو     تا كانضا حنج ن سفب اقم

 ر  نونا حر   م ا

 حنو عفنا نكعل نو عف  نكيتذ كنوسم

 ن  ه نك سفا

 ح ه اا ض فاه ا ل نلتنم
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 عرض من : جون كرياقوس
 

البابا تواضروس يستقبل الوفد الرهبانى المسافر 

 إلى روسيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فىى الىرىقىر 

البابوى بىالىقىا،ىرلي الىلىوي الىفىرىلىاي وفىد ا بىا  

األساقفة والىر،ىبىال الىسيىو سىلىلونول الى ى ىلى ىة 

الروسلة األنثوذك لة فى إطان التبادل الىر،ىبىانىى 

بلو ال  ل تلو تأتى ،سه الليانل ضرو نشاط لجى ىة 

العالقات بلو ال  ل تلوي التى بىدتت مىرى ىنىا  ى ىس 

 .سبع س وات

وفى سلاق  تصل استقبل قداسة البابىا فىى الىرىقىر 

البابوىي تيضاي تلل  ى  اش وف كىا،ىو الىجىالىلىة 

الروسلة فى  صر السى وصل  صىر  ى ىس ثىال  

تشنر لفد ة الجاللة فى القا،ىرل والىدىردقىة تىأتىى 

زيىانل الى ىىا،ىو الىروسىىى لىىقىداسىىة الىىبىابىىا بىىنىىدف 

التعانفي ونقل " اش وف" تىيىلىات الىبى ىريىر  

كلرل ب رير   وس و وسىارىر نوسىلىاي لىقىداسىة 

 البابا

 

األنبببببا اريببيببا يبب ببعببم الببيبببببيبب  الببعببالببمببم فببو   

اسيفانوس : رفع اسم يصر عاليبا ببمبسبتب بفبى 

 كليفالند كلي ك

مى األنبا تن ىلىا األسىقىع الىعىاي   

ونرلا الرركل الثىقىافىل الىقىبى ىل 

األنثىىوذك ىىل الىى ىىبىىلىى  الىىعىىالىىرىىل 

فوزي تس فانوس نرلىا  ىجى ىا 

إدانل ونرىىلىىا ق ىىد الىىتىىفىىديىىر 

بر تشفى ك لفالند بالواليات الرىتىيىدل اال ىريى ىلىة 

سابقاًي وتول  و تسا ق د تفدير ل ق   فل العالىد 

و ؤسا و دبىر  ىؤسى ىة الىقىديىا  ىان  ىرقىا 

لىدناسىات الىتىانيىب الىقىبىى ىل.   ونىقى ى   ىريىىدل 

الدستون نى  بىلىال الى ىعىل و ىا  فىلى    ن ىل 

الدكتون فوزي اس فانوس نرلىا ق ىد الىتىفىديىر 

بر تشفى ك لفالند ك ل ك بأو،ايو ألكثر  و ثالثلىو 

 ٥ما ا ومضو  ج ىا إدانل الىرى ىتىشىفىى لىرىدل 

تمواي نفع فلنا اسد  صر ماللًاي كىرىا مىدي تبى ىا  

الوطو فل إتا ة الفرصة لرئات االطبا  الرتفوقلو 

فل التدني  بالر تشفى  و مالل الر ح الدناسىلىة 

تو العرل بنا. كال  دنسة  و نوع ماص بىتىرا  

 ىرىىلىل بىرىىا لىى   ىىو مىبىىرات وكىىفىا ل فىارىىقىة فىىل 

اإلدانياتي كرا ترلل ب  وكى  الىدبى ىو ىاسىل الىسي 

ات د بالي رة والج د والصبر.  ن     ىو   تل 

ير ح تسرت  و يبل  ملا اً سرارلاً تعىليىاتي كىال 

ن اًل  يبًا مالًرا مادً ا وتسا  ؤسى ىة الىقىديىا 

 ان  رقا الرسول وكال ل  دون  ند فىل إنشىا  

الرركل الثقافل القب ل األنثوذك لي لىلى ىافىأه   

 .ألمرال 

 

ا ببمببد بببا ببا »فببم ركببري  بببببيبب   ببر بب    

 المسلم الذ  تبرع بأيواله للك يسة «الم  او 

قىىال الىىقىىرىى   ىىوسىىى إبىىرا،ىىلىىدي 

الرتيد  الرسرل ل   ل ة القب لىة 

األنثوذك لةي إل ال  ل ة القب ىلىة 

ماي م ى نلا ىة  07تيتفل بررون 

القديا  بىلى   ىر ىا ونشىرت 

الصفية الرسرلة لفىريىع مضىرىة 

تانيب األقبىاط الىرىتىفىصىصىة فىل مىر   -زنقا

القص  الر ليلة القىديىرىة والىرىعىاصىرلي قصىة 

مالقة ت رد باشا الىرى ىشىاوي بقى الىقىديىا  ىبىلى  

 ىىر ىىاي تىىيىى  مىى ىىوال الىىرىى ىى ىىد الىىسي تىىبىىرع 

لىىالكىى ىىلىىريىى ىىلىىة وقىىالىى  الصىىفىىيىىة إل الىىقىىديىىا 

األنشلدياكول  بلى   ىر ىا كىال يىبىسل  ىنىًدا 

كبلًرا لجرع التبرمات لب ا  الردنسة اإلك لىريى ىلىة 

وك ل تنا فل ظل ق ة الرواند الضعلىفىةي ونفى  

الىىرىىجىى ىىا الىىرىى ىىل صىىرف ت ىىوال مىى ىىى تىىعىى ىىلىىد 

اإلك لروس وتابع  القصة  كال  بىلى   ىر ىا 

يقوي بتصرفات تبدو ل ا  فىجى ىةي ولى ى ى  كىال ال 

يفجل فل سبلل تيقلع ،دف ..  ثىال كىال يشىتىرط 

إذا دمل إللقا  م اب فل  فل زفاف تو وفىال تل 

يأمس  ب ًدا كبلًرا وبىعىد تل يىأمىسه يىيىرن وصىال 

تىىبىىرع لىى ىىرىىدنسىىة اإلكىى ىىلىىريىى ىىلىىة تو كىى ىىلىى ىىة 

 نشرةوامتتر  الصفية القصة   و ذلك تل زان 

الري و ال بلر ت رد باشا الرى ىشىاويي وكىال  ىو 

تشنر تغ لا   صر  و  ديرية الدربلةي واشىتىنىر 

فل توامر القرل التاسع مشري وسج ى  اإلنىجى ىلىل 

لفترل قصلرل إثىر تىنىرىة بىاطى ىة وكىال ذلىك فىل 

ي وبعد مرو    ىو ال ىجىو تىوافىد مى ىلى  2071

ال اس  و كل  صر وكال   ند  ىبىلى   ىر ىا 

السي تلقى م بىة فىل  ضىرل الىرى ىشىاوي بىاشىاي 

وتمج  بنا الباشا  دا لدن ة تنى  تدن   ىدانس 

قب لة فل وقفلت  تي يتد الصرف م لنىا  ىو نيىع 

تناضل الباشا. والردانس ،ل   دنسة الصى ىارىع 

القب لةي و دنسة ط  ا القب لةي وتم ىل  ىبىلى  

  ىلى  ذ،ى  بىاسىد  ىبىلى   1٥7 ر ا شلً ا بق 

 ر اي ويصرف  و ب ك األنىجى ىو و،ىو  ىبى ى  

كبلر  دا وقتناي وقاي  بل  بصرف الشلك وسى ىد 

األ وال لفلي ة الب ريىركىلىة فىل  ىلىلانىلىة بى ىا  

الردنسة االك لري لة وكىانى  الى ى ىلى ىة الىقىبى ىلىة 

االنثوذك لة قىد  ى ىيى  األنشىلىديىاكىول  ىبىلى  

 ىىر ىىا لىىقىى  قىىديىىا فىىل دون االنىىعىىقىىاد األول 

و،ىو تول  ىجىرىع  1722ل رجرع الىرىقىدس مىاي 

 .يرتس  البابا تواضروس الثانل

 

 34اكت اف  وت بريائى عاش فى يصبر ببببل 

 يليون عام بوا ة الفيوم

استعر  الدكتون مالد مبد الدفان وزير التع ىلىد  

العالى والبيث الع ىرىىي تىقىريىًرا قىد ى  الىدكىتىون 

تشرف مبد الباسط نرىلىا  ىا ىعىة الىرى ىصىونلي 

 ول تر ىو فىريىع بىيىثىل  صىرى  ىو  ىا ىعىة 

الر صونل بإشراف نرلا الىجىا ىعىةي و شىانكىة 

الىىدكىىتىىون 

،شىىىىىىىىىىاي 

سىىىىىىىىىىىالي 

تسىىىىىتىىىىىاذ 

اليفريات بجا عة الىرى ىصىونل و ىؤسىا  ىركىل 

 ا عة الر صونل ل يفريات الفىقىانيىةي والىبىا ىث 

مبد   و،ر طال  الىدناسىات الىعى ىلىا بىجىا ىعىة 

الر صونل بالتعاول  ىع وزانل الىبىلىئىة بىإشىراف 

د.ياسرلو فؤاد وزيرل البلئةي و شىانكىة الىدكىتىون 

 يرد سا ح  دير ماي  يرلات الر  قة الرركلية 

بجناز شئول البلئةي و   ع التعاول بلىو  ىا ىعىة 

الر صونل ووزانل البلئةي تىرى ىو فىريىع الىبىيىث 

الرصرى  و ت جلل اكىتىشىاف  ىديىد لى ىوع  ىو 

اليلتال البر ارلة بالرلاه الرصرية ير ع لرىا قىبىل 

 ىى ىىلىىول مىىاي وتشىىان الىىتىىقىىريىىر إلىىى تل ،ىىسا  32

االكتشاف يرثل طفرل لع را  اليىفىريىات الىعىربي 

 لث إن  يعد الررل األولى فل التانيب الىتىل يىقىود 

فلنا فريع مربىل  صىري تىوثىلىع  ى ىا ونىوع 

 ديديو  ىو الىيىلىتىال وتوضىح الىتىقىريىر تنى  تىد 

بىواسى ىة  1772استفرا   فريات اليوت مىاي 

فريع بيثى  ىو مىبىرا  وزانل الىبىلىئىة بىررىاسىة 

الدكتون  يرد سا حي وتد دناسة وتوثلع الىيىوت 

الجديد تي  إشراف و تابىعىة الىدكىتىون يىاسىرىلىو 

فؤاد وزيرل البلئةي و ىركىل  ىا ىعىة الىرى ىصىونل 

ل يفريات الفقانية برراسىة الىدكىتىون ،شىاي سىالي 

ولف  التقرير إلى تل اليىوت يىبى ى  طىولى  ثىالثىة 

كجدي وقد سىرىى الىيىوت  077ت تاني ويلل نيو 

السى تد استفرا    و وا ة الفلوي )فىلىو  ىلىتىا 

تنوبا(ي وتنى  يىرىتى ىك الىعىديىد  ىو الىفىصىارى  

التشرييلةي التى  ى ى ىتى   ىو الىتىعىايى  فىى ذلىك 

الوق  ...و و  انب ي صرح الدكتون  يرد سا ىح 

ت د الرؤلفلو الررل للو ل دناسة بأل ، ا  الىعىديىد 

 و اليلتال القديرة بر فف  الفلويي والتىى تىعىود 

إلى العصر اإليوسل لي  شلًرا إلى تننا تعد    قة 

 نرة لدناسة ت ون اليلتال وتشان الدكتون ،شىاي 

سالي إلىى تل ،ىسا االكىتىشىاف سىا،ىد فىى زيىادل 

 عانف الفريع البيثى مو تصل اليلتال القىديىرىة 

وآللات التعاي  بل ناي وال ظد البلئلة الفاصة بنىاي 

 را سامد فى تو ل  نؤية الفريع البيثى كرا تكىد 

مبد   و،ر تل ،سا االكتشاف الناي يرثل إضافىة 

لدناسات الترا  ال بلعل الىرىصىري واإلفىريىقىل 

 ول اليفرياتي ومىاصىة  ىفىريىات الىيىلىوانىات 

القديرةي والتل ت ند يو اً بعد يوي فل كشع تلدىاز 

م رلة  نرةي  شلًرا إلى تل توثلع نوٍع  ىديىٍد  ىو 

اليلتال البر ارلة يرثل نىقى ىة  ىيىونيىة فىل فىنىد 

تىى ىىون الىىيىىلىىتىىال و ىىو الىىرىىقىىرن تل يىى ىىشىىر ،ىىسا 

االكتشاف الرند اللوي األنبىعىا  بىإ ىدى  ىجىالت 

 .م د البلولو ى العالرلة الرر وقة

 

الباببا تبواضبروس يبد بد كباتبدرائبيبة البقبديب  

 يقاريوس بديره ببرية  يهيت

د ببد بببداسببة البببببابببا تببواضببروس البب ببانببم ...  

الكاتدرائية البدبديبدل البتبم تبم بب بايهبا فبم ديبر 

 القدي  يقاريوس الكبير

يبد  0١ببرية  يهيت، بم اركة  

  اآلباء األسابفة
وتد تدشلو ثالثة  سابح م ى تسرىا  

قدي ل الديري وتيقونة  ضو ا ب 

)البان وكراتون( و ا ل األيقونات 

 .))األي ونوستاس

كال قداسة البابا قىد تزاحي لىدى وصىولى  الىديىري 

ال تان مو ال و ة التسكانية التل تىؤن  لىتىدشىلىو 

ال اتدنارلة والرسابح الىتىل تىد تىدشىلى ىنىاي الىرىسبىح 

الررلىا مى ىى اسىد الىقىديىا  ىقىانيىوس الى ىبىلىر 

والرسبح البيري م ى الت عة واألنبىعىلىو شىنىلىًدا 

شلو  شلنل  والرسبح القب ل مى ىى اسىد الىقىديىا 

يو  ا القصلر وقال قداسة البابا فل ك رة قصىلىرل 

 –  ىرى  20تلقا،ا مق  التدشلو تل يوي ت ا )

تغ  ا(ي كال تسكىان إمىادل   ىد الىقىديىا  1٥

 قانيوس إلى ديره ببرية شلنل ي  شلًرا إلىى تل 

 ث ث الر رات الرت لح األنبا إبلفىانىلىوس ،ىو  ىو 

وضع  جر تساس ال اتدنارىلىة الىجىديىد وتل آبىا  

الدير تكر وا العرلي وتشاد قداسىتى  بىالىجىنىد الىسي 

بسل  الرن دسول والعا  ول الىسيىو قىا ىوا بىعىرى ىلىة 

الب ا  وشان  فل صى ىوات الىتىدشىلىو  ىو ت ىبىان 

ال  ل ةي تصيىاب الى ىلىافىة األنىبىا دانىلىال تسىقىع 

الرعادي وسى ىرتىلىر الىرىجىرىع الىرىقىدسي واألنىبىا 

 انتلروس األسقع العاي لى ى ىارىا قى ىاع شىرق 

ال  ة اليديد بالقا،رلي واألنبا قل ال تسقع سل ا  

الشراللةي واألنبا  ل ا تسقع ونرلا ديىر الشىنىلىد 

 ان ر ا بالف اطبةي واألنبا دانلال األنبىا بىوال 

تسقع ونرلا دير الىقىديىا األنىبىا بىوال بىالىبىيىر 

تكىتىوبىر  0األ رري واألنىبىا دو ىاديىوس تسىقىع 

وتوسلدي واألنبا  قان تسقع الشرقلة والعاشر  ىو 

ن ضالي واألنبا يوللوس األسقع العىاي لى ى ىارىا 

ق اع  صر القديرة وتسقفىلىة الىفىد ىاتي واألنىبىا 

 ىى ىىاني األسىىقىىع الىىعىىاي لىى ىى ىىارىىا قىى ىىاع شىىبىىرا 

الج وبلةي واألنبا تنجل وس األسقع العاي لى ى ىارىا 

ق اع شبرا الشرالىلىةي واألنىبىا  ىانكىوس تسىقىع 

د لاط وكفر الشلب والبراني ونرلا دير القدي ة 

د لان  بالبرانيي واألنىبىا بىافى ىل األسىقىع الىعىاي 

ل  ارا ق اع الر تلهي واألنىبىا ،ىر ىلى ىا األسىقىع 

العاي ل  ارا ق اع شرق اإلس  دنيةي واألنبىا فىاي 

تسقع شرق الر لاي واألنىبىا سىلىدانوس األسىقىع 

العاي ل  ارا ق اع ملبة ال فلي واألنبا تك لىوس 

األسقع العاي ل  ارا ق اع ملو شرا والر رية 

و  رلة الليتول كرا شان  فل الص وات القىرى  

سر لوس سر لوس وكلل الب ريركلة بالىقىا،ىرل 

 .ومدد  و ا با  ال ن ة والر،بال

 

عالمة يصرية تبقبود فبريب   ..«ناسا»بمساعدل  

 دولى الكت اف يسار نهر ال يل القديم

 ص   العالرة الرصرية إيرال غى ىلىدي 

األسىىىتىىىاذل بىىىقىىى ىىىد مىىى ىىىوي األن  

والريل ىات بىجىا ىعىة األ ىد الىرىتىيىدل 

و ديرل  فتبر الفضا  واالستشعان مو 

بعد ل  اررات بدول طلاني م ى   ية تقدن بى ىيىو 

دوالًنا ت ري لًا لردل ثال  س ىوات  ىو  172203

 ؤس ة الع وي الوط لة ل  ىشىع مىو   ىان نىنىر 

ال لل وفروم  القديرة وفقا لروقع  ىا ىعىة نىون  

كانولل ا بالواليات الرتىيىدل وتىقىود غى ىلىد فىريىقًىا 

 تعدد التفصىصىات  ىو الىبىا ىثىلىو  ىو  ىا ىعىة 

 اكواني تستراللاي والرعند القو ل لبيو  الفى ىك 

والجلوفلليىا   صىري و ىا ىعىة  ىرىفىلىا لىرسىد 

مري ة ل ظاي  لاه ال لل ل ت ويري وذلك باستفىداي 

االستشعان مو بعد ونظاي الرع و ات الىجىدىرافىلىة 

والىىرىى ىىو ىىات الىىرىىلىىدانىىلىىة الىىتىىانيىىفىىلىىة واألثىىريىىة 

والجلو ونفولو لة والىجىلىوفىلىليىارىلىة وي ىتىفىدي 

الىىفىىريىىع  ىىعىىدات  ىىلىىوفىىلىىليىىارىىلىىة ونادان  ىىتىىقىىدي 

وت  ولو لا تصوير باألقران الص امىلىة بىاألشىعىة 

تي  اليررا   و وكالىة نىاسىا و ىركىل الىفىضىا  

األلرانل ووكالة الفضا  األونوبلة المتراق ن ال 

الصيرا  وال شع مو التضانيا الجوفلةوقال  

غ لد  إل اكتشاف ال لل الىقىديىد والىيىصىول مى ىى 

ف رل تكثر دقة مو الر ال السي كان  تىو ىد فىلى  

اليلال الرصرية القديرة ،و  ا يىرى ىو تل يىيى ىو 

بش ل كبلر تدابلر اليفاظ مى ىى الىتىرا  الىثىقىافىل 

ويليد  و الومل بنسه الرواقع  و ت ل التفى ىلىط 

 .ل ت رلة اليديثة

بعثة فل ال ودال يشان إلى تل العالرة الرىصىريىة  

قادت ن  ة اسىتى ىشىافىلىة  ىلىدانىلىة فىل صىيىرا  

ال ودال بيثًىا مىو تنىظىرىة صىرف  ىدفىونىة فىل 

دوالن  0٥777الر ال كجل   و   ىيىة قىدن،ىا 

 و  ؤس ة نيتشاند لىون ىبىري يىسكىر تل غى ىلىد 

ولدت فل  صري و ص   مى ىى الىبى ىالىونيىوس 

والرا  تلر فل الجدرافلا ال بىلىعىلىة  ىو  ىا ىعىة 

ط  ا والىدكىتىوناه  ىو  ىا ىعىة سىاوثىنىا ىبىتىولي 

الرر  ة الرتيدل و،ل تسىتىاذل  ىالىلىاً فىل  ىا ىعىة 

 نون  كانولل ا األ ري لة

ي  ص   م ى  ارلل األسىتىاذيىة  1722وفل ماي 

الرترللل فل التدنيا و ارلل الترلل فل التىدنيىا 

 و  ج ا األ  ا ي و،ل تمى ىى تى ىريىد تىيىصىل 

 UNCم ل   ا عة نىون  كىانولىلى ىا. كىرىا تىد 

ت ىريىرىنىا بىجىارىلل  ىجى ىا  ىيىافىظىل ي  1712

 .الرر وقة ل ترلل فل التدنيا

 

يصر تفو  بعضوية يدلسى اإلدارل واالست بمبار 

 البريدي باتحاد البريد العالمم

فازت  صر  رث ة فى البريد الرصرى بىعىضىويىة 

 ج  ى االدانل واالستثران الىبىريىدى لىرىدل تنبىع 

س وات فى االنتفابات التى ت را،ا اتيىاد الىبىريىد 

العالرى مالل دونت  ال ابعة والعشريو الرى ىعىقىدل 

تغ  ا بىأبىلىد ىال.  12 تى  0مالل الفترل  و 

،ىىسا وقىىد تكىىد الىىدكىىتىىونو مىىرىىرو طىى ىىعىى  وزيىىر 

االتصاالت وت  ولو لا الرع و ات مى ىى تل فىوز 

 صر بىعىضىويىة  ىجى ى ىى االدانل واالسىتىثىرىان 

البريدى باتياد الىبىريىد الىعىالىرىى يىعى ىا تىقىديىر 

الرجترع الدولى لر انىة  صىر ودون،ىا الىريىادى 

و شانكتنا الفام ة فى الريافل اإلق لرلة والدولىلىة 

لت وير ال لاسات البريدية برا يتواك   ع تى ىا ىى 

دون الرىؤسى ىات الىبىريىديىة  ىول الىعىالىد والىتىى 

اصبي  تىقىدي إلىى  ىانى  الىفىد ىات الىبىريىديىة  

مد ات  ت ومة ترثل قلرة  ضافة لتيقلع الت رىلىة 

االقتصادية واال تراملة فى الرجترعات. واضاف 

الدكتونو مررو ط ع  تل الفوز بالعضوية يجى ىد 

نىىجىىاح اسىىتىىراتىىلىىجىىلىىة الىىدولىىة لىىتىى ىىويىىر الىىبىىريىىد 

واالستثرىان األ ىثىل إل ى ىانىلىاتى  وتىعىظىلىد دونه 

االق لرى والدولى   وضيا تل الىبىريىد الىرىصىرى 

يشند طفرل كبرى  و  لىث  ضىرىول الىفىد ىات 

الرقد ة ل رواط لو و  توى  ودتنا برىا يىتىواكى  

 ع الرعايلر العالرلة   شلرا إلىى الىدون الىيىلىوى 

ل بريد الرصرى فى دمد م ط الدولة ل تيول الىى 

 جترع نقرى  ت ا ل بامتبانه ت د ق ىوات  صىر 

الرقرلةي ونكللل اساسلة لت فلس استراتلجلة الدولىة 

لتعليل الشرول الرالى. كرا و   الدكتونو مىرىرو 

ط ع  التن ئة لقلادات البريد الرصرى والعا ى ىلىو 

ب    تر لا لند دواي ال جاح والتوفلع. و و  انبى   

صرح الدكتون و شريع فىانوق نرىلىا  ىجى ىا 

ادانل البريد الرصرى بأل االنتفىابىات ،ىسا الىعىاي 
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شهدت 

منافسة كبيرة بين البلدان األعضاء؛ حيث حصلت 

مصررر عررلررك الررلررركررث ادد  مررن حرريررث عررد  

األصوات داظهرت نتائج فرز ادصوات حصو  

صروت  ٤٣١مصر علك الرلرركرث األد  بروا ر  

 ٤٢١دجاءت كينيرا فرك الرلرركرث الرورانرك بروا ر  

 ٤٢٣صوت دتنثانيا فك اللركرث الرورالرث بروا ر  

صوت، األمر الذى يروحرم مرةرانرة مصرر عرلرك 

 .اللستويين ادفريقك دالعاللي

 

السيسي يوجه دعوة لووييور اقاقوات لوزو و يو   

اسزراتيجية الدالة لنشر الفكر الوسطي الورشويود 

 امبادئ صحيح الدين 

ا اجتل  الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الخليس، 

م  الدكتور محلد مختار جلعة، دزيرر األد را ، 

داللواء محلد أمين، مستشار رئيس الرمرلرهروريرة 

للشرودن الرلرالريرة. د را  السرفريرر بسرا  راحري، 

اللتحدث الرسلي باسم رئراسرة الرمرلرهروريرة،  ن 

اسررتررعرررا  جررهررو  دزارة »ادجررتررلررال تررنرراد  

األد ا  في تطوير هرير رة األد را ، فضر   عرن 

تدريب دتأهيل األئلة، دكذلك نشاط الروزارة فري 

داطل  الررئريرس عرلرك  .«مما  التأليف دالترجلة

اللو ف التنفريرذل لرخرطرة دزارة األد را  بشرأن 

تدريب األئلة، موجه ا بتعثيث جهو   عم األحوا  

اللالية لألئلة، دتةويف البرامج التدريبية العرلرلريرة 

دالوقافية عالية اللرسرتروى الرلروجرهرة لرهرم، سرواء 

برأكررا يررلرريررة األد ررا  الررددلرريررة أد بررالررتررعررادن مرر  

الرلرروسررسررات الرلررعررنرريررة بصررنرراعررة الروعرري دبررنرراء 

ا دستراتيمية الددلة لنشر  الشخصية، دذلك تعثيث 

الفةر الوسطي الررشريرد دمربرا ح صرحريرم الرديرن 

دتصحيم اللفاهيم الخاط ة، من خ   تةوين جيل 

متليث من األئلرة دالردعراة الرلرسرترنريرريرن، الرذيرن 

يستطيعون صياغة رأل عا   يني منضبط، عرلرك 

نحو يراعي اللستمدات دينتهج فقه الروا ر ،  دن 

 .اإلخ   بالحفاظ علك ثوابت الشرل الحنيف

 

فن اقيقونة القبطية االمضمون الالهوتي لب ض 

أيقونات السيد المسيح االسيدة ال وررا  بوموركو  

 بي لمباس

يعقد اللقاء الشهرل اللرتقب بلركث برك لرلربرا ، 

 ٣في تلا  الساعة السا سة دالنصف يو  الملعرة 

، بررئراسرة دمربراركرة حضررة ٢2٢٤من سبترلربرر

صاحب النيافة األنربرا مرارتريررد  أسرقرف شرر  

السةة الحديد دتوابعهايلقك الدكتور يوسف زكري، 

محاحرته الرهرامرة، ترحرت عرنروان فرن األيرقرونرة 

القبطية داللضلون الر هروتري لربرعرن أيرقرونرات 

السيد اللسيم دالسيدة العذراء، دذلك بلرقرر نريرافرة 

األنبا مارتيرد  بةنيسة السيدة العرذراء مرهرلرشرة 

بمروار نرفرح أحرلرد برددلأ ذكرر أن مرركرث  بري 

للبا ( يختص بدراسة أنشطرة الرترراث الرقربرطري 

دالرح ت العللية ددرش علل، دتربرنري أبرحراث 

عللية جرديردة لرتردريرب صربرار الربراحروريرن عرلرك 

الدراسة دالبحث في مما  القبطريرات، براإلحرافرة 

 لك كورسات خاصة بدراسة اللبة اليونانية، للردة 

سراعرة، دمرنرا شررة نصرف سراعرة، دذلرك بررقراعررة 

ممهثة خاصرة برلرقرر نريرافرة األنربرا مرارتريررد  

ديررحرراحررر فرريرره نررخرربررة مررن السررا ة األسرراتررذة 

اللتخصصين في التراث القبطي، كالتاريخ دالرفرن 

داآلثار، داأل ب القبطي، داللوسريرقرك الرقربرطريرة، 

دتاريخ الرهبنة، داللخطروطرات ديرقريرم الرلرركرث 

مررحرراحرررة شررهررريررة تررقررا  فرري السرراعررة السررا سررة 

 .دالنصف من يو  الملعة األدلك من كل شهر

 

الحسود يو ودإل اانسوان مون »البابا تواضراس : 

 «خيرات هللا نفسيًا اجسديًا

أكد البابا تواحررد  الرورانري، برابرا اإلسرةرنردريرة 

بطريرك الةرازة اللر سية، الحسد يعرد  اإلنسران 

من خيرات هللا نفسي ا دجسدي ا د را  الربرابرا خر   

عرر ررة اجررتررلررال األربررعرراء األسرربرروعرري، اإلنسرران 

الحسو  يشبه الصدأ الربريررة دحرك يرأكرل نرفرسره 

بنفسه انتبه لنفسك دهرذا كرلره  عروة لرحريراة الربرر 

دأحا  الخ صة أن نمراح األشررار خرا ل دد 

، داألبرار يصفرهرم الرلرثمرور األد   يعيك طوي  

مستطر ا الخ صة يا أخوتي نعتبر تأملنا في هرذ  

الليلة هو بداية هذ  الدرد   رد  فري الرحرةرلرة 

.. ٣3يقدمها لنا  اد  النبي مرن خر   الرلرثمرور 

دتاب  أ رأ اللثمور دتأمل فري كرلرلراتره، دسرو  

نرأخرذ خر   األسرابرير  الرقرا مرة برعرن األجررثاء 

دنأخذها كدر  من  رد  الحةلة نرترعرلرم مرنرهرا 

 .حةلة الحياة التي نعيشها. 

 

نيويورك ت لن حالوة الوطووارئ بسوبوط اقموطوار 

 الغ يرة    

أصدرت خدمة الطقس الوطنية أد  تحذير طارح 

لها من الفيضانات اللفاج ة في أجثاء مرن مرديرنرة 

نيويورك. دنشرت خدمة الطقس الروطرنريرة مسراء 

ا طارئ ا من الفيضانرات الرلرفراجر رة  األربعاء تحذير 

في أجثاء من مانهاتن دبردكلين دكوينرث د رالرت 

خدمة الطقس  ن هذ  هي اللرة الوانية التي تصدر 

فيها مول هذا التحذير، دكان األد  لشرلرا  شرر  

نيوجيرسي  بل ساعة داحدة فقرطروذكررت خردمرة 

الطقس الوطنية علك مرو ر  ترويرترر  لرةري نرةرون 

داححين هذا التحذير الخاص بلرديرنرة نريرويرورك 

هو اللرة الوانية التي نصدر فريرهرا حرالرة طروارح 

من الفيضانات اللفاج ة   نهرا األدلرك فري مرديرنرة 

نيويورك(. كانت اللرة األدلك التي أصدرنا فريرهرا 

حالة طوارح فيضران مرفراجر  فري شرلرا  شرر  

نيوجيرسي  بل ساعة دحسب  ن بي سري نريروز، 

تعد تحذيرات الفيضانات داألعاصريرر داألمرطرار 

البثيرة هي آخر ما تبقك من  عصرار  يردادأعرلرن 

بيل  ل ب سيو، عرلردة مرديرنرة نريرويرورك، حرالرة 

الطوارح بسبب  عصار  يردا، دمرا أطرلرح عرلريره 

حدثا مناخيا تاريخيا، م  هطو  أمطار  ياسية في 

أنحاء اللدينة أ ت  لك فيضانات دمرخراطرر عرلرك 

الطر . كلا أعلن حاكم دديرة نريروجريررسري فريرل 

مورفي حالة الطوارح بسبب اإلعصار  يداددفرح 

سي  ن  ن تو فت جلي  خطوط مترد األنفا  فري 

مرديرنررة نرريرويررورك تررقرريرربرا فري سراعررة مررترأخرررة، 

األربعاء، حيث تسربربرت برقرايرا  عصرار  يردا فري 

هطو  أمطار غرثيررة داحرترلرا  حرددث سريرو  

دأعاصير في أجثاء من شلرا  ددسرط الرلرحريرط 

األطلسي دتداد  عد  من مستخدمي مو   ترويرترر 

مقاط  فيديو تأ هر هطو  األمطار دتردفرقرهرا  لرك 

 .مترد أنفا  مدينة نيويورك

 

افززاح م رض اقرشيدياكون حبيط جرجو  فوي 

بيود موطوران اأسواقوفوة لووس  3٧عيد نياحزه الـ

 أنجلوس

احتفلت الةنريرسرة الرقربرطريرة األرثرو كسريرة، أمرس 

 32أغسرطرس، برالرذكررى ال ر ٢٤السبت اللوافح 

لررنرريرراحررة الررقررديررس 

األرشررريرررديررراكرررون 

 .حبيب جرجس

دفي هذ  اللناسربرة 

الردحيرة، شرهردت 

كررنرريررسررة الشررهرريررد 

الرررعررر ررريرررم مرررار 

بروديرة كرالريرفرورنريرا ”  بيرل فر در“جرجس بحي 

األمريةية، افتتاح معر  القديس حبيب جررجرس 

حلن احتفادت الةنيسة بيد أصحاب النيافة األنربرا 

سرابيون مطران لو  أنملو  داألنربرا سرو ، 

 .األنبا ابراها  داألنبا كيرلس

جراء ذلررك عررقررب انرتررهرراء الررقرردا  اإللرهرري دسررط 

 جراءات احتررازيرة، مشرد ة لرلرحرد مرن انرترشرار 

فيرد  كوردنا، د د ألقك األحبار األج ء كللات 

ردحية تخللها بعن الترانريرم الرردحريرة لرةرورا  

كنيسة مار مر س، دفي كللة ردحريرة لره ترحردث 

األنبرا سررابريرون عرن الرقرديرس حربريرب جررجرس 

 .دخدمتنا باللهمر

دتحدث األنبا سو  عن القديس حبيب جررجرس 

دالتحديات اليومية، داصرطرحرب الرحربرر الرمرلريرل 

األنربررا سررو  األبرراء األسررا رفررة، كررهرنررة دشررعررب 

الةنيسة في جولة باللعر  شرح فيرهرا عرد  مرن 

الصور التاريخية في مناسبات داحتفادت مختلفرة 

بحضور القديس حبيب، دصور عرائرلرتره دبرعرن 

القيا ات الدينية دالشخصيات الرعرامرة دخرطرابرات 

بخط يرد  أرسرلرهرا الرقرديرس  لرك برعرن تر مريرذ  

دالقيا ات الةنسية، كلا حم اللعرر  مرمرلروعرة 

 .من كتب دمولفات القديس

  

الدكزور أنطون ميالد يزقلد اساإل المجد االشرت 

 من الكنيسة الراسية

استقبل  داسة البطريرك كيرريرل 

بطريرك موسةو دسائر ردسريرا 

الدكتور أنطون مي  ، أمس، في 

مقر بطريركية موسةو داللمل  

اللقد  للةنيسة الردسية األرثروذكسريرة فري  يرر 

 انيالو  في موسةو، د لد  دسا  اللمد دالشر  

من الدرجة الوانية للساهلته في ترطرويرر الرحروار 

بين الةنيسرة الرقربرطريرة األرثروذكسريرة دالرةرنريرسرة 

الردسيةدكان الدكتور أنطون مي    د شارك مر  

دفد رؤساء درهبان األ يرة الرقربرطريرة الرذل زار 

الةنيسة الردسية خ   األسبول األخير من شرهرر 

أغسطس اللراحري، فري  طرار تربرا   الرخربررات 

الرهبانية بين الةنيستين، د لد   داسة الربرطرريررك 

الررردسرري هررذا الرروسررا  احررتررفرراد  بررذكرررى مرريرر    

ري  السبرعريرن د را   رداسرتره فري كرلرلرتره أن ردح 

ا للتقلريرد  الةنيستين القبطية دالردسية متقاربتين تبع 

النسةي، دأنه يعتبر الرةرنريرسرة الرقربرطريرة صرديرقرة 

دحليفة للةنيسة الردسية ألنرهرلرا ترترلرسرةران برةرل 

اللبا ح داللعتقدات اللسيحريرة الرلرشرترركرة عرلرك 

مستوى اللن لات اللسيحية، دأشار  داسته بشةل 

خاص  لك مو ف الةنيسة القبطية لردعرم الرمرهرو  

للتبلب علك ادنقسا  الةنسي في أدكرانيا دتروابر  

 .األزمة اللرتبطة به في األرثوذكسية العاللية

 

شجرة مريم بالمطرية.. إحدى نقاط الزنمية عولوى 

 مسار ال ائلة المقدسة

أال جم ية تز اقد على تطوير اتشغيل نوقوطوة  .. 

  -  0٧08على مسار ال ائلة المقدسة   سبزوموبور 

سرنرة  ٢222نبت بها نبات البلسان ملا يقرب من  

عندما أستقت أرحها من ماء الب ر الرترك  غرترسرل 

بها الطرفرل يسرول أثرنراء رحرلرة هرردب الرعرائرلرة 

اللقدسة  لك أر  مصر..دزارتها اإلمبرراطرورة 

الفرنسية أدجينك أثناء ادحترفرادت برتفرترتراح  رنراة 

 . دترربررارك بررهررا الررمررنررو  ٤681السررويررس عررا  

الررفرررنسرريررون دكررترربرروا عررلررك فررردعررهررا اسررلرراءهررم 

مستخدمين ٔاسنة حرابهم دسيوفهم دنرا  برعرضرهرم 

الشفاء لعيونرهرم دأمرراحرهرم الرلرخرترلرفرة برعرد أن 

اغتسلوا من ماء الب ر دسملوا شةرهم هلل علك مرا 

نالهم من خير.. شمررة مرريرم برالرلرطرريرة نرقرطرة 

يرا روت “ بركات لةل من يرترر   عرلريرهرادذكررهرا 

، د را   “ مرعرمرم الربرلردان“ فري كرترابره “  الحلوى

اللطرية من  رى مصر عندها اللوح  الرذى بره 

شمر البلسان الرذى يسرترخرره مرنره الردهرن فريرهرا 

دالخاصية فك الب رفي حي اللطرية، تمد منرطرقرة 

أثرية تمل  أثار مرن الرتراريرخ الرفررعرونرك حريرث 

، دهك األثر الوحيد البا ك مرن ” مسلة سنوسرت“ 

دهرك مصرنروعرة مرن ”  أدن“ معالم مدينة الشلس 

حمر المرانيت الور ى، ديربرلرو طرولرهرا حروالرك 

ا ددزنها حوالك ٢2 ” شمررة مرريرم”طن اد ٢2متر 

من األثار القبطية، دهك شمرة جليث تررجر   لرك 

نسبرة لرلرعرذراء ”  مريم“سنة دسليت باسم  ٢222

مريم حيث مرت عليها العائلة اللقردسرة برلرنرطرقرة 

اللطرية، دجلسوا يست لون تحت شمرة، دكرانروا 

في احتياه لللاء، دبدٔا الطفل يرلرعرب برقردمريره فرك 

أدر ، فنب  عين ماء، شربوا مرنره، ثرم غسرلرت 

العذراء م بس الطفل، دصبت ماء البسيل عرلرك 

أدر ، فٔانبتت فك تلك البقعرة نربرات را عرطرري را ذا 

رائحة جليلة، ديأعرفباسم البلسم أد الربرلرسران أمرا 

األثرررر مرررن الرررتررراريرررخ اإلسررر م رررفرررهرررو مسرررمرررد 

، أد مسرمرد دمرقرا  سريردى أحرلررد ” الرلرطررادى“ 

اللطرادى، سليل الددحرة الرنربرويرة يرخرضر  حرك 

اللطرية بالةامرل لرترطرويرر شرامرل مشرتررك بريرن 

دزاراتالسياحة داآلثار داألد ا  دالتنلية اللحلية 

دمحاف ة القاهرة دجهاز التنسيح الحضارى، ك   

ف نطا  علله.دمن اللخططات الهندسية، ترحرويرل 

شارل اللطرادى للللشرك سريراحرك عرلرك غررار 

شارل اللعث لدين هللا الفاطلك دتفقد الدكتور خالد 

العنانك دزير السياحة داألثار األعرلرا  الرمراريرة 

باللشردل، بمودت مستلرة بصفته أد من خر   

جودت مس ولك دزارة السياحة داألثار لرلرو رو  

” الرعرنرانرك“ علك دحر  األعرلرا  الرمراريرةدجره 

بتثديد مركث زدار شمرة مريم بشاشات تفاعلريرة 

لتعريف الثائر بنقاط مسار العائلرة الرلرقردسرة فري 

مصر دبلشردعات الترميم دالتطوير التري ترلرت 

بها، باإلحافة  لك دح  برعرن الرقرطر  األثرريرة 

القبطية بقاعة للعر  اللتحفك برلرنرطرقرة شرمررة 

 .مريم
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عاما لولوموجوزومون الومودنوي يودعوم بونوا  اانسوان 

 المصري

أكد القلص موسك  براهيم اللتحدث باسم الةنيسرة 

القبطية األرثوذكسية أن  ع ن الرئيس عبد الفتاح 

را لرلرلرمرترلر  الرلردنري،  ٢2٢٢السيسي لعرا   عرام 

دادستراتيمية الوطنية لتعثيث حقو  اإلنسان فري 

مصر، يعد تةريسا دتتويما لةل الرمرهرو  الربرنراءة 

التي تقو  بها الددلة الرلرصرريرة فري سربريرل  عرم 

دتعثيث مةتسبات اللرحلة الرراهرنرة الرتري ترهرد  

 لك بناء اإلنسان اللصرل في مختلف اللمادت.. 

د ا   براهيم، في تصريم لروكرالرة أنربراء الشرر  

األدسط،  نه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيرسري 

مسودليته دح  أما  عريرنريره عرد  مرن الرلرلرفرات 

دالقضايا أهرلرهرا ادهرترلرا  براإلنسران الرلرصررل 

دحقو ه، دهو ما ظهر بوحروح فري الرعرديرد مرن 

اللشردعات ادجتلاعية دالتنلوية الرترك تشرهردهرا 

ب  نا حاليا، دفتا  لك أن الرددلرة حرريصرة عرلرك 

منرم كرل مرواطرن حرقرو ره كرامرلرة مر  الرتروجريره 

بضردرة آ اء كل فر  لواجبه حتك تةتلل مر مرم 

الملهورية المديدة التك تليح بملي  الرلرصرريريرن 

دأحا  أن أحد أهم معايير النماح لدى الدد  هو 

ادهتلرا  برقرضرايرا حرقرو  اإلنسران، دأن  عر ن 

الرئيس السيسي عن استراتيمية دطرنريرة لرحرقرو  

اإلنسان يعد بلوابة نقلة هامة للصر دأبنائها، دهو 

ب  شك أمر يدعم الترنرلريرة الرحرا ثرة عرلرك أر  

مصر حاليا، دالتك تقو ها رؤية داححة إلحرداث 

نقلة كبرى للصر، دفتا  لك أن مصر تلتلك كرافرة 

اللوه ت دادمةانيات التك تمعلرهرا  را رة عرلرك 

تحقيح طلوحات أبنائها بفضل الطا ات اللوجرو ة 

 . في كل مةان علك أر  مصر.

  

إيبارشية المحلة : اقنبا كاراس أصيط بوكوورانوا 

 احالزه في تحسن

أعلنت  يبارشية اللحلة الةبرى بلحاف ة البربيرة، 

 صابة األنبا كارا  أسقف عا  اللحلرة برفريررد  

من الشهر المارل، دأشارت  6كوردنا دذلك يو  

 لك أن حالته الصحية في تقد  ملرحروظ، دطرلربرت 

الصرر ة مررن أجررلرره دكررتررلررا  الشررفرراء دأحررافررت 

اإليبارشية أنها تقد  الشةر ألطباء اللحلة دلرببراء 

الةهنة دلشعب اإليبارشية للتابعرة حرالرة نريرافرتره، 

راجين أن يرف  هللا الوباء عن هذا العالم دالمرديرر 

بالذكر، أن نريرافرة األنربرا هردرا مرطرران أسروان، 

أصرريررب أيضررا بررفرريرررد  كرروردنررا، دأصرردرت 

مطرانية أسوان بيانا بحالته د د طالبت اللطرانيرة 

الملعة اللاحية الصو  ث ثة أيرا  دجرل الصر ة 

 لشفاء نيافته 

  

ما الفرق بين السنة القبطية االسنة الميالديوة... 

 أثري يوضح

أعررلررن الررلررعررهررد الررقررومرري لررلرربررحرروث الررفررلررةرريررة 

دالميوفيثيقة، بردء السرنرة الرقربرطريرة يرو  السربرت 

سربرترلربرر الرمرارل، دأشرار  ٤٤اللاحي اللوافح 

اللعهد في بيران صرحرفري، أن جرلرير  الردراسرات 

العللية اللختلفة، أكدت أن الفراعنرة هرم أد  مرن 

 اموا بحساب طو  السنة الشلسيرة، دعررفروا أن 

دربر  يرو ، دسرلرك برالرترقرويرم  ٣83طو  السنة 

عرامرا، أد  8٢8٢اللصرل القديم الذل بردأ مرنرذ 

السنة القبطية، ديتساء  البعن عرن الرفرر  بريرن 

السنة اللي  ية دالسنة القبطية، فلا الفر  بينهلرا  

أماالتقويم القبطي هو ترقرويرم تسرترعرلرلره الرةرنريرسرة 
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األرثوذكسية في مصر، حيث بدأت  ودوا ابسد د  

قد دةديدة، فقدوافدم ابد داا  7171ابماضي ابسدةدة 

ففقًا بلتقووم ابمصرى ابقأوم، فظهر نتيجة  2627

قغيير اب دةدابدمدة فدي ابدتدقدوودم ابدمدصدر   حديدث 

ق ّرض ابدتدقدوودم ابدمدصدر  بدلدتدغديديدر، مد  قد د  

بةليموس ابثابث ابذ  تحأث فيه عأة قدغديديدرا   

عد  رددروددم  ودداأة عددأأ توداا ابسددةددة ابددمددصددروددة 

فتضاف مجأ  شاكدر كد ديدر ايثداروديد  بدو ارة 

ايثار، بـ ابور ، تن ابسةدة ابدقد دةديدة ندي ابسدةدة 

ابمصروة ابقأومة بك  قدادالديدلدهدا، فبدأاودتدهدا مد  

قو ، فندي قدرقد د   7اكتمال فيضان نهر ابةي ، 

تكثر ما قرقد د  مد  تفقدا  ابد راعدة فابد دصداأ 

فابايضان فمدا ودتد دلدم بدهدا، مدوضد دا تنده تمدر 

اإلم رارور ابرفماندي تسسدةدت بدتدغديديدر بدأاودة 

تسسدةدت مد  كد   62ابتقووم ابمصر  بي أت ووا 

عاا بيت ام  م  ابتقووم ابديدونداندي ابدجدأودأ  فندو 

تساس ابتقوودم ابدجدرودجدورى ابدذى وسديدر عدلديده 

ابغرب إبد  ابديدواو، فندكدذا ظدهدر إبد  ابدو دوأ 

ابتقوودم ابدقد دةد ، فابدذى ود دتدلدي عد  ابدتدقدوودم 

ابمصر  ابارعوني ف  بأاوته فقةوتكمد  شداكدر  

قتأبي ابسةة ابق ةية م  تسماء ابشهور ابتي وتأبي 

شدهدرا، كدمدا  77مةها ابتقووم ابمصدر ، فقضدم 

عرف  بها ف  ابتقووم ابارعدوندي مدةدذ األسدرة ابـ 

ف  عهأ االحتدلل ابدادارسدي بدمدصدر، فند   62

بابترقيب  قو ، بدابده، نداقدور، كديدهد،، ردوبدة، 

تمشير، برمها ، برموأة، بشةت، بدنندة، تبديدب، 

مسرى، فنسئ........تما ع  ابسةة ابميلأوة ابسةة 

ابميلأوة تف ابتقووم ابجرودجدور ، تف ابدمدسديد دي 

ابذ  نسير عليه اين، فهو ابمدسدتد دمد  فدي تكدثدر 

أفل اب ابم، فوسم  نذا ابتقووم فدي تسدلدب ابدأفل 

اب ربية بابتقووم ابميلأ ، ألن عأَّ ابسةي  فيه و دأت 

م  سةة ميلأ عيس  ب  مروم، فابسةة ابدمديدلأودة 

فدي ابسدةدة  722ووًما في ابسةة اب سيةة، ف 722

شدهدًرا...تمدا نشدأة  76ابك يسة، فني قتأبدي مد  

ابتقووم ابميلأ  . كان  ابأفبة ابرفمانية قستد دأا 

تشهر، فبما احتل  اإلم راروروة  71ققووًما وضم 

ابددرفمدداندديددة مصددر اسددتددادداأ ابددرفمددان مدد  عددلددوا 

ابمصروي  اباراعةة ابالكية، فقاا ووبيوس قديدصدر 

بت أو  ابتقووم ابرفماني ابقأوم، فكان عأأ ابسةديد  

في ابتقووم ابيوبياني م ةيا عل  ابتقدوودم ابدرفمداندي 

ابقأوم ابذ  و ت ر سةة إنشاء مأوةة رفما عدالدمدة 

اإلم راروروة ابرفمانية بأاوة ابتقدوودم فندو سدةدة 

ق.ا.، فبد دأ ابدمديدلأ قدافمد  ابدأفل سديدر  127

ابكاثوبيكية نذا ابتقووم. حت  استقر األمر عليه في 

  .ابقرن اب شرو ، فق لته ك  ابأفل مأنيًا

  

البابا خالل عظة تدشين كنينينانة الن:نعيا   عنيند 

ا رننن الننانن نناي   الننيننيننتفل بننانندننًننم بننح ارنندنندا  

 الًتعوبية

نددةددأ قددأاسددة ابدد ددابددا قددواضددرفس ابددثددانددي، بددابددا 

اإلسدكددةددأروددة، فبددةددروددرر ابددكددرا ة ابددمددرقسدديددة، 

األق ار خلل عظة قأشي  كةيسة ابسيدأة ابد دذراء 

مروم فاألن ا قكل نيمانو  قائلً  ك  سدةدة فتندتدم 

ري ي  بمةاس ة عيأ ابةيرف ، فنو عيأ ن   نةادرأ 

به ع ر ك  كةائت اب ابم، ن تداد  بده امدتدأاًأا مد  

اب ضارة ابارعونية ابدقدأودمدة، كداند  ابد دضدارة 

ابارعونية حضارة سةية فكان بهدا قدقدوودم خدا  

بها، فعةأمدا تقد  ابدمدسديد ديدة فدي ابدقدرن األفل 

ابميلأ  عل  ودأ ابدقدأودت مدارمدرقدت ابدرسدول 

فاستشهأ في مأوةة اإلسكةأروة فناب  اإلسكةأرودة 

اإلومان بابمسيح فلار  تفل كدةديدسدة فدي قدارة 

تفروقيا قةال نذا اإلومانوقاب   "عاش ابمسديد ديدون 

في مصر عصور كثديدرة فكدان مد  تشدأندا عداا 

ا فنددو ابدد دداا ابددذ  اعددتددلدد  فدديدده ابددمددلدد، 682

أقلأوانوس عرش اإلم راروروة ابرفمانية، فكدان 

راسية فمضةهًأا شأوًأا بلمسي يديد ، عدلد  ودأوده 

استشهأ ابمئا  فوقال في  مةه اسدتدشدهدأ حدوابدي 

مسديد دي فدي مصدر فخدار  مصدر،  811111

فألن قارو ه كان حاسًما في مسديدرة ابدمدسديد ديدة 

عل  ترض مصر اختار األق ار ابسةة ابتي تعتل  

ا ف  لونا بأاوة ابسةة ابقد دةديدة 682فيها اب رش 

ابجأوأة فتضداف  ود درف ندذا ابدتدقدوودم بدتدقدوودم 

ابشهأاء تف ابتقووم ابق ةي، لار  ابسةة ابق ةديدة 

فاسماء شدهدورندا مدأخدوذأ مد  تسدمداء ابدتدقدوودم 

ابمصر  ابقأوم فقمتا  ابسةة ابق ةية بدأندهدا سدةدة 

حسابية، فابسةة ابميلأوة فابهجدرودة سدةدة فدلدكديدة 

فبك  ابسةة ابق ةديدة سدةدة حسدابديدة فعدأأ األوداا 

ودوًمدا،  71ابمو وأة بدكد  شدهدر مد  شدهدورندا 

 2فتضيي شهر لغير سمي بأواا ابةسئ فوكدون 

تواا فقاب  بةرورر ابكةيدسدة األرثدوذكسديدة   2تف 

عاش ابتقووم حت  ابيوا فنذا واسر بةا بماذا وكدون 

مواعيأ االحتااال  بأوةا م تلاة ع  ابغرب، ألندةدا 

نسير عل  نذا ابتقووم فتعيداأندا مضد دورده عدلد  

نذا ابتقووم ابق ةي، ن تا  ب يأ ابةيرف  في بدأاودة 

ابسةة ابق ةية فوستمر تحتاابةا بابةقت ابدادرود دي 

قو   عيأ ابصليبو ابذ  ن تا  به بمأة  71حت  

ثلثة تواا، فقمضي مسيرة ابسةدة ابدكدةدسديدة بدكد  

تعياأنا فمةاس تها فقذكارقها فتكم   ن   ن دتداد  

ب يأ ابشهأاء قأ نظ  تنه عديدًأا قدأودًمدا، فبدكد    

تن م في األ مةه ابم الرة تن نسدمد  عد  ف دوأ 

شهأاء فتن نرانم فن رفهم، فصار ندةدار شدهدأاء 

م الرو  فبذب، اختار  ابكةيسة تن قد ديدأ مدرة 

ف راودرو  72تخرى بلشهأاء ابجأأ فاختار  ووا  

م  ك  عاا فنو قذكار أخول ابسيأ ابمدسديدح إبد  

ابهيك ، فاختار  نذا ابيدوا ألنده قدذكدار شدهدأاء 

بي يا، فاختدارندا ندذا ابديدوا بديدمدثد  كد  ابشدهدأاء 

فن تا  به فوكون ووا فرح ف اأ  ن   نارح ب يأ 

ابةيرف  فنارح م كم ابيوا فك  األح ار األساقدادة 

فايباء ابكهةة فابشمامسة بتأشيد  ندذأ ابدكدةديدسدة 

ابجميلة، فنشكر   تنه تعةانا في اب  ور كةديدسدة 

ثانية ب أ كةيسة ماربوبت، فبأت اب م  في كةدائدت 

تخرى فربةا ودكدمد  فودادرحدكدم  دمديدً دا، فتف ده 

ابشكر خدا  بدلدقدمدا رافدائديد  األند دا بديدشدو  

فنصلي تن و ةيه   ل ة فوكم  شاائه فايبداء 

األح اء ابذو  و دأمدوا ندةدا تبدوندا ودوحدةدا فتبدوندا 

 وناثان فك  ايباء األح اء في كةيسة ماربوبدت، 

ربةا و ارر اب أمة ف ابمةةقة ق مر تكثدر فتكدثدر، 

فاسم اب  ور به مأبول في اب هأ ابقأوم فن تا  بده 

في اب ص ة فبه مأبول في اب هأ ابجأوأ في حرب 

 .ا فبه م اني  ميلة  ًأا7217تكتوبر 

 

البابا تواضتفس  يوم الددشين باليابة للكييانة 

 رثم يوم الم:مو ية باليابة ليا أقباط رصت

قال قأاسة اب ابا قدواضدرفس ابدثداندي تن قدأشديد  

ابكةيسة نو آخر خةوة م  خةوا  إعأاأ فإنشاء 

ابكةيسة،  اء ذبد، خدلل كدلدمدة قصديدرة تبدقداندا 

قأاسته، ب أ انتهاء للوا  ابقدأاس اإلبدهدي ابدذ  

س ةدمد در، عدقدب قدأشديد  كدةديدسدة  77تقيم ل اح 

ابسيأة اب ذراء فابدقدأودت األند دا قدكدل نديدمداندو  

اب  شي بدابد دي ابسدابد  بدمدأودةدة ابد د دور. فقدال 

قأاسته  "ك  سدةدة فتندتدم رديد ديد  مدةداسد دة عديدأ 

ابةيرف ، فبمةاس ة نذا ابيوا ابجمي  فقأشي  ندذأ 

ابكةيسة ابم اركة، تروأ تن تحأثكم عد  ابدتدأشديد ، 

ألن ابتأشي  وكون مرة فاحأة في عمدر ابدكدةديدسدة 

مث  ابم موأوة بابةس ة بةا، ووا ابتأشيد  ندو تخدر 

خةوة في إنشاء فإعأاأ ابكةيسة، فقص ح قانونديدة 

م  ابةاحية ابكةسية،للوا  ووا ابتأشيد  تسدلديدهدا 

مأخوذأ م  للوا  نديدكد  سدلديدمدان فدي ابد دهدأ 

ابقأوم" فتضاف  للوا  ابدتدأشديد  قدمدر بدثدلث 

مدراحد   ابددمدرحدلددة األفبد   ردلد ددا  فلدلددوا  

نرف ها بربةا فنشكرأ ألنه تعة  بةا ابدادرلدة تن 

وكون بةا مذبح مأش ، فوكون مرأ ابش ب  ودارب 

ترحمو فن  ابةل ة ابوحيأة ابتي نقدوبدهدا تمداا   

بذب، نكررنا كثيًرا في للوا  ابكةيسة. ابمرحلدة 

ابثانية  نرشم ابمذبح ب لمة ابصليب فبكد  بدأفن 

ميرفن، فنقول في ابصلوا  مداذا ودقدأا بدةدا ندذا 

ابمذبح  تن وكون بةا اباكر اإلودجدابدي فتن ند ديد  

نت لا م  األفكار  -وةهر حواسةا -حياة اباضيلة

ابغ ية ابمت  ةوفوكون مرأ ابش ب  آمي وتسدتدجدب 

وارب. ابمرحلة ابثابثة  نصب  و  ابميرفن علد  

ابددمددذبددح فوددرشددم ثددلث رشددومددا  فنددقددول اسددم 

ابمذبح،مكان ابمذبح فمةةقة ابكةيسة، فوكون مرأ 

ابش ب  نليلوواو س  وا هلل. خللدة األمدر   إن 

للواقةا فع اأقةا نأفها تن نمتلئ بابارح، ود ديد  

اإلنسان في حياة ابارح فابسد داأة مدثد  مدا قدقدول 

تحقودولو  ، فح د َّ ِحديد ق بل كو دوا فِدي ابدرَّ حو ابولية "اِْفدرح

وا."  في  حو و. فم  قأشي  ابمدذبدح 2    2تحْوًضا  اْفرح

قمةا بتأشي  ابشرقية  حض  األبو فكذب، حدامد  

األودقددونددا ، فابددكددةدديددسددة ابددتددي قددو ددأ فددي ابددأفر 

األرضددي فكددذبدد، ابددمدد ددمددوأوددة، فأائددًمددا قددأشدد  

ابم موأوة عل  اسم ابدقدأودت ودوحدةدا ابدمد دمدأان، 

فبذب، قكون ابكةديدسدة بدكد  قدادصديدلدهدا قدأشدةد ، 

فوص ح ابيوا نو اب يأ اب ا  بابكةيسة. ك  سدةدة 

فتنتم ري ي ، فن   نشكر   عدلد  ندذأ ابدةد دمدة 

ابك يرة فنشكر ايباء فنشكر تبونا رافدائديد  عدلد  

ق  ه في نذأ ابمةةقة فو ديد  فود دمدر ، وشدتدرر 

م ي ك  ايباء األح ار فايباء ابكدهدةدة فاألحد دار 

األ لء فابشمامسة، كلةدا ندادرح مد دكدم فدي ندذا 

 .ابيوا

 

التئاسة ت:لن تًاصيم لنانا  النتئنيني الانينان  

 بتئيي الوليا  اإلستائيل  بشتم الشيخ

، 77استق   ابرئيت ع أ ابدادتداح ابسديدسدي، ودوا 

بمأوةة شرا ابشيخ، رئيدت ابدو راء اإلسدرائديدلدي 

ناتاب  بيةي ، فذب، ب ضور سامح شكر  ف ودر 

اب ار ية فع اس كام  رئيت ابم ابرا  اب امة، 

فابدددأكدددتدددور آودددال 

نددددوالقددددا رئدددديددددت 

مددددجدددداس االمدددد  

ابقومي االسرائيدلدي 

فابدداددروددم افل آبددي 

 دديدد  ابسددكددرقدديددر 

اب سكر  برئيت ابو راء فابسيأة شيمرو  مائير 

ك يرة ابمستشاروي  فابسايرة االسرائلية بابقاندرة. 

فلرح ابمت أث ابرسمي برئاسة  مدهدورودة انده 

عقأ   لسة م احثا  ثةدائديدة بديد  ابدجداند ديد  قدم 

خلبها بد دث قدةدورا  ابد دلقدا  ابدثدةدائديدة فدي 

م تلي ابمجاال ، فضلً ع  مستجأا  األفضاع 

عل  ابساحتي  اإلقليمية فابأفبية، خالةً ما وت لم 

بابقضية ابالسةيةديدة. فتكدأ ابسديدأ ابدرئديدت أعدم 

مصر بكافة  هوأ ق قيم ابسلا ابشامد  بدابشدرق 

األفس ، استةاأا إب  ح  ابأفبتديد  فعدلد  تسداس 

قرارا  ابشرعية ابأفبية ، بما وسهدم فدي قد د ود  

األم  فابرخاء بكافدة شد دوب ابدمدةدةدقدة. فتشدار 

ابرئيت ابسيسي ، إب  تنمية أعم ابمجتم  ابأفبدي 

 ددهددوأ مصددر إلعدداأة اإلعددمددار بددابددمددةددارددم 

ابالسةيةية، باإلضافة إب  ضرفرة اب داداظ عدلد  

ابتهأئة بي  ابجان ي  ابدادلدسدةديدةدي فاإلسدرائديدلدي، 

السيما م  ق ركا  مصر ابمدتدوالدلدة بدتد داديدي 

حأة ابتوقر بي  ابجان ي  بابضاة ابغدربديدة فقدةداع 

 .س ة

 

حًم تختج األكا يمية األفيفبية للدتاث الانبن ن  

 با وي قداسة البابا

في حا  ق ر  ابدأفد دة األفبد  مد  األكداأودمديدة  

األفرفبية بلتراث ابدقد دةدي شدارر قدأاسدة ابد دابدا 

، عد  ردرودم 76قواضرفس ابثاني، مساء األحأ 

 Zoomقة يم 

"TEACH - The European Academy 

for Coptic Heritage“.    بأت االحتاال بتهةدئدة

قأاسته بل روجي ، ثم عرض اب رففيسور ميدشديد  

حةي  ققروًرا عد  ابد داا ابدأراسدي األفل فعدمد  

األكددددداأودددددمددددديدددددة 

فابددأراسددة بددهددا 

فإضددافددة بدد دد  

ابددددددكددددددورسددددددا  

ابجأودأة بدهدا، ثدم 

قددددداا بددددد ددددد  

ابةلب ب رض خ راقهم م  مأى تنمية ابدأراسدة 

الستي اب ابثقافة ابق ةديدة فاألبد دان فاألودقدوندا  

فابليتور يا فابتراث ابق ةي، ثم تبق  قأاسة اب دابدا 

كلمته ابتي تعرب خلبها ع  تندمديدة األكداأودمديدة 

فتنها بذرة لغيرة فنامة بأراسة فنشدر ابدتدراث 

ابق ةي، كما قأا قأاسته ابشكدر بدهديدئدة ابدتدأرودت 

 فابةلب فنةأنم باب اا ابق ة  ابجأوأ.   

 

الكيائي الاب ية بييويويك فاإلسنكنينديينة تنو   

 الاي ريخائيم عيا 

 77فأع  ابكةيسة ابق ةية ل اح اإلثةي  ابموافم 

س تم ر ابقت مي ائي  عياأ كان  كةيسدة ابدقدأوسدة 

ابد دذراء مدرودم فابدقدأودت ابد ددظديدم مدار در ددت 

باستاق  اولندأ فد  مدأودةدة نديدوودورر بدابدوالودا  

ابمت أة االمروكية ، فقأ قم  للة ابجةا ة عدلد  

رفحة ابةانرة عقب ابقأاس اإلبهي بابكةيسة بيةما 

كددان ابددجددثددمددان سددا دديدداً تمدداا 

ابهيك  ، ب ضور فمشداركدة 

بايي م  كدهدةدة نديدوودورر ، 

تسددرة ابددمددتددةدديددح ، شدد ددب 

فشمامسة ابكةديدسدة . فودذكدر 

ان ابقت مي دائديد  عديداأ مد  مدوابديدأ االفل مد  

س تدمد در  2، فقةيح بسلا ووا  7222نوفم ر عاا 

، قاا باب أمة ف  كدةدائدت ابدقدأودت األند دا  6167

تثةاسيوس ابرسوبي ف  ح  ابسيوف باإلسكةأرودة 

، ابقأوت مار مرقت بةرابلت ف  بي يا ، ابقدأوسدة 

اب ذراء مروم بجرودةداديد  فد   دةدوب كدارفالودةدا 

بأمروكا فتخيرا بكةيدسدة ابدقدأوسدة ابد دذراء مدرودم 

فابقأوت اب ظيم مار ر ت باستاق  اولنأ ، فقدأ 

قلق  األسرة فا ب اب  اء بذا  ابدكدةديدسدة مسداء 

تمت األحأ ق للها كلما  ق  وده بدلد د در ابدجدلديد  

االندد ددا أوددادديددأ تسددقددي ندديددووددورر فندديددو إنددجددلنددأ 

بابوالوا  ابمت أة األمروكية فآباء ابكةيسة فابدقداء 

نظرة ابوأاع األخيرة عل   ثمان ابمتةديدح . ففد  

ابسياق ناسه ، قرتس اب  ر ابجلديد  األند دا بدافدلد  

األسقي اب اا بكةائت قةاع ابمةت أ فابمسئول ع  

خأمة ابش اب باإلسكةأروة ، تمت األحأ ابدمدوافدم 

س تم ر للة ابثابث عل  رفح ابمتةيح ابقدت  76

مي ائي  عياأ ، عدقدب ابدقدأاس اإلبدهد  بدكدةديدسدة 

ابقأودت األند دا تثدةداسديدوس ابدرسدوبدي بدابسديدوف 

بمشاركة فحضور كهةة ابكةيدسدة ، فقدأا فا دب 

اب  اء ألسرة ابقت مي ائي  ك  م  اب  ر ابجلديد  

االن ا بافدلد  ، كدهدةدة كدةديدسدة االند دا اثدةداسديدوس 

ابرسوب  بابسيوف االسكةأروة ابقما انةونيوس 

لاأق ، ابقسافسة ارميا مي دائديد  ، اثدةداسديدوس 

راسب ، أوسقورس ع أ ابمسيح ، ووساب مدجدأى 

، كاراس شهأى ، بدوبدت لدمدوئديد  ، ابدرانداا 

ملر ، كما قأا اب  اء األباء كهةة قةاع ابمةت ة ، 

 . ش ب ، خأاا ، شمامسة فاب املي  بابكةيسة

 

يئيي ال ائًة اإلبجيلية للميي النانديندأل  ألفل 

رت  يوجد قابون لألحوال الشخصية تدًق عنلنينح 

 الكيائي

تفضح ابأكتور ابقت تنأروه  كي، رئيت ابةائادة 

اإلنجيلية في مصر، تن فدكدرة ابدقداندون ابدمدوحدأ 

بألحوال ابش صية بلمسي يي  ق وأ بدتدسد ديدةديدا  

ابقرن ابدمداضدي، فتنده ألفل مدرة ودو دأ قداندون 

بألحوال ابش صية قدتدادم عدلديده ابدكدةدائدت، فتن 

٪ مد  ابدقداندون،  21ابكةائت متاقة عل  تكثر م  

مشيرا تن اإلخدتدلف كدان بد دصدو  ابدةدلق 

فاب فا  ابثاني، فتن ابكةائدت تقدادقد  مد  ف ارة 

اب أل تن وكون بك  كةيسة مدا ودةداسد دهدا فدي ندذا 

ابشأن، فتن قغيير ابأو  ف اب نا نما بدةدأا ابدةدلق 

في ابكةيسة اإلنجيلية..  داء ذبد، خدلل مدأاخدلدة 

ابأكتور ابقت تنأروه  كي في برنامج كلمة تخيرة 

حدول قداندون ”  بدمديدت ابد دأودأ “ م  اإلعدلمدي 

االحوال ابش صية بلمسي يي  فذب، بد دأ مدوافدقدة 

مجلت ابةواب عليه بشكد  مد دأئدي فعد  بدةدلن 

اب فا  بي  رئديدت ابدةدائدادة اإلندجديدلديدة، تنده قدم 

إضاف  م أأا  تخرى كابهجر فف وأ تمدراض 

تف تسرار بأى ت  ررف بم قك  م لةة مد  قد د ، 

حت  ومك  ابت ام  م  اب اال  ابتدي ود دأث بدهدا 

 . ..س  تف خأاع

فتضاف تن ك  ابدةدلق ندو ردلق مدأندي، ألن 

ابكةيسة ال ققوا ب ملية ابةلق، فتن ابكةائت قتجه 

اين ن و إقاحة اب فا  ابثداندي بدلدةدرف ابد در ء 

ألنه وو أ إ دمداع بدأى ابدكدةدائدت بدأن ابشد دا 

ابمذنب ال وتم ق فوجه ثانية ففيما وت لم بموضوع 

، تكدأ تنده تسديء اسدتد دأامده مد  ” قغيير ابدمدلدة“ 

ابد دد د  بد لددأار شددهداأا  مد فرة، ال قدد ددرف 

ابكةائت عةها شيئًا، فابقداندون ابدجدأودأ تندهد  ندذا 

إن مسدأبدة “ األمر فتختدتدم ابدقدت تندأروده قدائدل، 

ابد فا  قدتد ددلدم بدأمددور عدقدائددأودة فبديددسد  فدقدد  

 ا تماعية تف ناسية

  

رياه الييم تجداح كنينينانة الن:نعيا  بنالنمن:نا     

 فاسدغاثات إلبااذها
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غمرت مياه  لنالايا  

لنطهبق لنسفلا  ما  

كااالاااياااسااا  لنسااايااا   

لنعذرلء بهنماعاه،   

ولناا ااع عاا اا   االاا  

كاانرشااياال لناالااياا  

مبهشر   ش يج  لرعفهع ملسنب ماياه  لنالايا   ماماه 

ل،  نغرق لنماباهشا  باهناطاهباق لنسافالاع  و امايا  

لنغرف ولنممش  لنخهص بهنكليس   وهذل ق  يادا ، 

سالم  لنكليس  لالثري  أيضه وهذل مه ،ف  لنباعا  

باهالااالق لسا ااغااهثاهت  االا  لاافا ااهت لنا اانللاا  

لال  مه ع  الش هذ لنكليسا  ما  لناغارق فا   ا  

لرعفهع ملسنب ميه  لنلي  لنذ  أ،  ليضاه ناغارق 

بع  لالش ي  لنمطل   ل  لنلي  لنج ير بهنذكار أ  

كليس  لنسي   لنعذرلء بهنمعه،  هع أح  ما اطاهت 

رحل  لنعهئل  لنم  س  إن  مصار  وعات عاطانيارهاه 

ضم  مشاروع إحاياهء مساهر لناعاهئالا  لناما ا سا  

ولرح مص ر م  كليس  لنعذرلء بهنماعاه،   ل  

لنفيضه  هذل لنعهم كه  أكبر ما  لناما انقا  حايا  

لرعف  ملاسانب لناماياه  لناعاهم لناماهضا  نالاطاهباق 

لنسفلع  ونك  هذل لنعهم كه  ملسنب لنمياه  أ الا  

بكثير ممه  ع  لنميه  عالا اشار أكاثار فاع لناطاهباق 

لنسفلع ولانال  إنا  لنا اه اهت وباعا  لناغارف 

ولنممش   ومهزلنت لنميه  عمأل لنماباهشا  فا   ا  

لرعفهع لنملسنب و  م و ن، سنر حاه ال ناداذ  

لنميه  ممه يصعل م   ملي  شفط لنميه . وبهن اهناع 

يجل لالش ظهر ح   يلخف  ملسنب لنلي   نل اياهم 

بعملي  لنشفط  ممه يعرض لنماباهشاع إنا  عالافاياهت 

أكثر عد ، لنكليس  لألثري  وع  مت لنكلاياسا  باعا   

اللبهت نرف  سنر لنكنرشيل باهناطاهباق لنسافالاع  

وذنك ن مهي  نلكليس  لن هريخي  م  عأثير فاياضاه  

لنلي  لنسلن   ليده. وشه،ت لالس غهثهت  باأهامايا  

لس ب لل لنسنر لن ا يا   لناذ  عالافاذ ما   االنا  

لنماياه   بسانر  ارساهشاع نايا اماع لناماباهشاع ما  

 ..لنفيضه  لنسلن 

    

الرى يوافق على بننناس رنور كنننينسنا الن ن راس  

 بالم ادى لحمايتها من فيضان النيل 

كليس  لنعذرلء بهنمعه،  شه،ر شاكار  فا  لالاهر  

زياهر  نا ايااه،لت وزلر  لنار  وبااعا  لناجادااهت 

لنمعلي  نكليسا  لنسايا   لناعاذرلء باهناماعاه،  باعا  

ل  يهح لنميه  نلطهبق لالرض  نده ف     لرعفاهع 

ملسنب شدر لنلي    عمات لنامانلفا ا   الا  الالال 

لنكليس  لنذ  سبق لن   م ب  ببلهء سانر باهناطاهباق 

لالرض  ب ي  نلسنر لن ا يا     وذناك نا اماهيا  

لناكالاياسا  ما  ل  فاياضااهشاهت ل ار  . و ااهءت 

لنمنلف   ف  لالهر لن مهي  ألهت مبل  كلس  ضم  

مسهر رحل  لنعهئل  لنم  س  بع  ععرض لناكالاياسا  

نع   مرلت نغمر ميه  لنلي  نده ف  منست لنفيضه  

  وم  لنم نق  ل  ي ت ب ء لنبلهء   ل لش سهر ميه  

لنلي  ح   عب أ  ملي  شافاط ماخااو  لناماياه  ما  

،ل   مبهش  لنطهبق لالرض   ويأم  لناجامايا  ل  

ي ت علفيذ لن رلر ،و  و ن، ل   ا اباهت  الا  با ء 

لن لفيذ. عع  كليس  لنعذرلء لألثري  باهناماعاه،  ما  

أهت م طهت رحل  لنعهئل  لنم  س   ولنا اع عا  ا  

ضم  لنمشروع لن انماع يحاياهء مساهر لناعاهئالا  

لنم  س   ولن ع ععط  لن ونا  أهامايا  كابايار  نا   

ل  مرلشي ه  ه قنمي ه به  بهر  م نر  حي  يع  مشرو  

علمني ه ي ن،  قطهع لنسيهحا   وياي،  عالامايا  هاذل 

لنم نر إن  علمي  لنمج معاهت لناما اياطا  باطانل 

لنمسهر   حي  عت مي ارل إ،رل  لناماساهر ضاما  

 ط  لنكليس  لنكهثننيكي  برومه نلايهرلت لنا يالايا  

حنل لنعهنت  وهن مه يعن،  ل  مصر باهنالافا  فاع 

 . مجهل ، ت لالق صه، لنمصر  وعلشيط لنسيهح 

 

شنصنصنا جنوعنا فنم إقنلنين   851إثيوبيا.. موت 

 تيجراي مع تفاق  األزما اإلنسانيا

شخصه  051قهنت  بد  ع رير شعل عيغرل  إ  

ربمه ن نل ح فدت  ن ه  م  عفهقت لألزم  ليشسهشيا  

فع ليقليت ليثينبع ونت عر، لنا اكانما  ليثايانبايا  

 ل  هاذل لال، اهء  ناكالاداه رفضات فاع لنساهباق 

لعدهمهت ل رت    لألمت لنم  ا   وعافايا  باأشاداه 

عمل  ولنل لناماساه ا لت وقاهل لناماسايول  ا  

لنارل   فع  بدا  لنا ا اريار لنشاعابايا  نا ا اريار 

عيغرل   أعيلكنت مياغيبن  إ  لنماهشايا  ولنالاه  

يمنعن  بسبل ش ص لنغذلء ولأل،وي   "وق  عاكان  

لألزم  أكبر ممه شعرف  وأضهف فع م هبل  م  باع 

بع سع أ  لنله  يمانعان  "أماهم أ ايالالاه بسابال 

لنجنع"  مشايارل إنا  أ  لنالاساهء ولألالافاهل هات 

لألكثر عضررل م  ش ص لنغذلء.. ويصعل لن   ق 

م  علك لال، هءلت  بشك  مس     بسبل لش اطاهع 

 طنال لندهعف ولش طهع ليشا ارشات فاع عاياغارل  

وي نل برشهمج لنغذلء لنعهنماع إ  أول ،فاعا  ما  

لنمسه  لت ليشسهشي  س سلت  الل أسبان ايا  إنا  

إقليت عيغرل  وعس مر نم   سبع  أيهم ع ريباه  ناكا  

هلهك حه   إن  ماي  م  لن  ات وقاهل لناما ا ا   

ليقليمع نبرشهمج لنغذلء لنعهنمع  غانر،  فاهيا   

شااهحاالاا  عاا ااماا   011إ  هاالااهك حااه اا  إناا  

لنمسه  لت إن  لنملط   ك  ينم نمانلكابا  لألزما  

ملين  شخص إضهفع ي  ه ن   0.1وأضهف أ  

لآل  إن  لنمسه     إذ لش    لنلاالع لناماسالا  إنا  

لنملهالق لنمجهور  نا اياغارل  فاع أمادار  و افاهر 

وع ذر وكهالت ليغهث  ملذ ف ر  النيل  م  عافاهقات 

لألزم  ليشسهشي  و انلقال ذناك لنان اياما  وقاهل 

لنبيه  لنذ  أل رع  قانلت عاياغارل  لالثالايا  إ  

بع  لن  ل  ن انل حا افادات فاع ماخاياماهت ييانلء 

شهزحي  بسابال لنصارلع لنا لئار ويا اجاهوز  ا ، 

لألشخهص لنذي  ي  ه ن  إن  مسه ا لت الاهرئا  

أنف شخاص  011 مس  ماليي  شخص. وينل   

 روفه عمهث  لنمجه   وقهنت لنسلطهت ليثايانبايا  

إشده عنزع مسه  لت غذلئي   وشفت لن  هرير لنا اع 

عفي  بأشده ع ي  لننلنل إنا  لنانكاهالت ليشساهشايا  

وقهل أشخهص فع كف   حانمايار   وهاع مالاطا ا  

معاون  فع غرب عيغرل   نبع بع سع فع وقات 

 .سهبق  إشدت  ل  وشك لنمجه  

 

مؤتمر بغداد.. السنينسنم ينوجنه ررنادنل شنديند  

 اللهجا 

قهل لنرئي   ب لنافا اهح لنساياساع   االل أ اماهل 

ميعمر بغ ل، نل اعاهو  ولنشارلكا   إ  ل ا اماه الاه 

لنااياانم يااأعااع ناا ااجاا ياا  لناا  اات 

ولالن الم بهنمبه،ئ لناثاهبا ا  فاع 

لناعااالقاهت لناا وناياا   ولنا ااع ال 

 ااالف  االااياادااه  وهااع حساا  

لناااجااانلر  و ااا م لال ااا ااا لء  

ولالحاا اارلم لنااماا اابااه،ل نساايااه،  

لنااا ول  ولالمااا ااالاااهع غااايااار 

لنمشروال  ا  لنا ا  ا  فاع شااانشاداه لنا ل الايا   

ولن نقف    سيهس  فرض لألمر لننلق  بهس خ لم 

لن ن  لنعسكري  أو لنمه،ي   فضال       م عانفايار 

مااالذلت نماالاا  أو أ  شااكاا  ماا  أشااكااهل لناا  اات 

نلجمه هت ليرههبي  ولنم طرف  أو ش    لهلرهاه 

م  ،ول إن  أ ر .   وعاهبا  لنارئايا  لنساياساع  

يمث  هذل لنل هء فرل  يلبغع لنبلهء  لياداه نا اباه،ل 

و دهت لنلظر ولن شهور ولس كشهف نفهق لن لسيق 

بيلالاه فاع  ا  لنا اطانرلت لنا ونايا  وليقالايامايا  

لنم الح    ولن ع عسا الاام لنا اعاهو  بشاكا  بالاهء 

نمنل د  أزمهت لنينم ما  مالاظانر لنانلقا  لناذ  

شعيش   وني  لعبه اه  نا اطالاعاهت غايار مشارو ا  

عصط م ب نل   لن هشن  لن ونع وال عا ا ارم إرل،  

لنشعنب و يهرلعده لنسيهسي  وحا اداه فاع عا اريار 

 .مصيرهه

 

الكنيسا تشارك فم حفل خنتنام منبنادر  مشنر   

 "مً ا ألجل تنميا مصر" بالكنيسا األرقفيا 

شااهرك شاايااهفاا  لألشاابااه   

أكليمل   لألس ف لنعاهم 

ن طهع كالاهئا  أناماه ا  

وماا ياالاا  لألماا  وشاارق 

م يل  شصر  ب كليف م  ق لس  لنبهبه عانلضارو  

لنثهشع  فع لن ف  لنذ  لقيت باهناكالاياسا  لألسا افايا  

بمصر وب ضنر لنمطرل  سهمع فنز  ماطارل  

لنكليس  لالس في   وسفير هننل ل باهنا اههار  لنسايا  

هه  مهورع  سخهبفل   وممث     فضيلا  ليماهم 

 لألكبر لن ك نر أحم  لنطيل شيخ لألزهر

 

تحظر الموريقى  أصنوات النننسناس  «طالبان  »

 رعلى التليفزيون  الراديو فم قندها

أفه،ت وكهن  أشبهء باه ادانك لألفاغاهشايا  شا اال  ا  

وزلر  لنث هف  ولي الم لنم لي   لنينم لألح   باأ  

حرك  الهنبه  )لنم ظنر  فاع روساياهظ حاظارت 

لنمينفهت لنمانسايا ايا  ولأللانلت لنالاساهئايا  فاع 

م طهت لن ليفاين  وليذل   فع م هالع  قالا هاهر 

فع أفغهشس ه .. كمه أفه،ت وكهن  رلح  بار  باأ  

لنلسهء ب أ  ينل د  ع  يهت فع حيهعد  لنينمايا   

رغت و ن، الهنبه  بهنسمهح ند  بهنعم  ولن رلسا  

وف  ه ألحكهم لنشرياعا  ليساالمايا  وقاهنات حاركا  

الهنبه  فع وقت سهبق إشده عع ام حظر لنمنسي ا  

 لله ،ل ا  أفاغاهشسا اه    ألشاداه عاعا ابارهاه غايار 

إسالمي   وهاذل لنا ارلر نايا  أمارل  ا يا ل  الا  

لن رك   حي  كاه  حاظار لنامانسايا ا  ما  بايا  

لنا انل اا  لنصاهرماا  نادااه فاع عساعاياالاياهت لنا اار  

لنمهضع   ل مه عت مل  معظت أشكهل لنمانسايا ا   

  بهس ثلهء لن رلشيت لن يلي 

  

ماكر ن منن النمنوصنلا هننناك إلنر ر  إلعناد  

 إعمار المساجد  الكنادس المدمر 

قهل لنرئايا  لنافارشساع إياماهشانيا  ماهكارو  ما  

لنمنل   إ  هلهك ضرور  أ  عس اكاما   امالايا  

إ ه،  لي اماهر  و اهلا  لناماساه ا  ولناكالاهئا  

 .لنم مر   حسل مه أفه،ت ب  قله  لنعربي 

وأك  أ  لن رب  ل  ليرههب نت عالا ا   مار،،ل " 

سلنلل  ، ت لن كانما  لناعارلقايا  فاع ماكاهفا ا  

ليرههب وأضهف  أ   ملي  إ اه،  لي اماهر فاع 

لنمنل  بطيا   ا ل  وأ  فارشساه عا  ات لنشاعال 

لنعرلقع بك  مكانشاهعا  وزلر لنارئايا  لنافارشساع 

إيمهشني  مهكرو   لنينم لألحا   كالاياسا  لنساه ا  

و هم  لنلنر  فع م يل  لنمنل   يرلف ا  وزيار 

لنخهر ي  فيل، حسي  نالالالع  ل  ولقعدماه وماه 

 فعل    صهبهت ،ل ل ليرههبي  بهبلي دمه

 

الباباا نحن محظوظون أننا مصريون  أبناس ه ه 

 األرض الطيبا

شهركت لنسفير  شبيل  مكرم  ابا  لنشادايا  وزيار  

لن ون  نلدجر  وشان  لنمصرييا  باهناخاهر   فاع 

 «مالا ا ا  نان ان  لألول»حف    هم فاعاهناياهت 

نشبهب لنكليس  لن اباطايا  لألرثانذكسايا   بار اهيا  

وحضاانر لناابااهبااه عاانلضاارو  لنااثااهشااع  بااهبااه 

ليسكل ري  بطريرك لنكرلز  لنامارقسايا   ولناذ  

  «0100لناا ااماا اا  بااهنااجااذور »ياا ااماا   االاانل  

شهب وف ه  م  مخ لف إيبهرشياهت  011بمشهرك  

لنكرلز  لنمرقسي  ،ل   مصر.   وقا  شاهرك فاع 

لن ف  لن كا انر أشارف لابا اع وزيار لنشاباهب 

ولنااريااهضاا   لناالاانلء ماا ااماا  لنشااريااف ماا ااهفاا  

ليسكل ري   ولنلهئل م من، حسي  رئايا  ناجالا  

لنشبهب ولنريهض  بمجل  لنلنلب  و  ، م  كبهر 

لناامااساااااننااياا  بااهناا وناا .    وقااهل لناابااهبااه  شاا اا  

م ظن ن  أشلاه مصاريان  وأبالاهء هاذ  لألرض 

لنطيب   وأ  له ماهم لنا ونا  لناماصار  باهنشاباهب 

ينض  معهنت لنجمادانريا  لناجا يا  .   لناكالاماهت 

لنم عل    لنسفير  شبيل  مكرم  ب  لنشادايا  وزيار  

لن ون  نلدجر  حف    هم فعهنيهت مل  ا  نان ان  

لألول ق  يعجبك ليضه قب  أ  عا اذفا  لنابالانك .. 

شهه  أسد  وأسرع الري   نكسل لنماهل لنا اريا  

 لنمهني 

 

فاطما ناعوتا السيسم يس ى لتصويب الصطاب 

 الدينم فم االتجاه الصحيح

أك ت لنكهعب  فهالم  شه نت  أ  لنافا ار  لنا اهنايا  

عظدر الفر  فع لنن ع ولن لنير  قاهئالا   "لنا شاياه 

ل  أل  لنرئيا   ابا لنافا اهح لنساياساع  لعظبطت    

يسع  فع لنف ر  لأل ير   ل  عصنيال لناخاطاهب 

لن يلع فع لعجهه  لنسليات". وأضاهفات "شاه انت" 

  "رأ   اهم" ولناذ  "TeNفع حنلرهه نبرشهمج 

ي  م  لي المع  مرو  ب لن مي   ولنُماذلع  الا  

  "لنطفر  لنا اع حا ثات 9لنينم لنخمي  " فضهئي 

فع لنافا ار  لأل ايار   اعالا الاع فاع غاهيا  لألما  

ولنر هء ولنسعاه، "  مانضا ا  أ  و ان،  اهشا  

لن يهش  فع    لنطفر  لن ع ششدا هاه فاع لنان اع  

ألب ت غير ميذي  بهنشك  لنذ  كهشت  ليا  فاع 

لنس يلهت ولنسبعايالاهت. وعاهباعات  "أ  لنا سا انر 

يضاماا  حا اانق لنامااساالاات ولناامااساياا ااع وغااياارهاات 

ولنمسهول  بيلدت  ونذنك فأ  بطهق  لندنيا  عاعا ابار 

 ."    منلالل  بي  ليشسه 

 

فى حضور السيسى.. إبنراهنين  عنينسنى ينطنالنب 

بح ف خانا الديانا من البطاقنا..   زينر الن ند  

 يردا مهما  يجب إثباتها

قهل لنكهعل لنص ف  إبرلهيت  يس   إ  لنمجا اما  

ولن هشن  ي   ال  ف    هئ  لنله   معل اه  "كالات 

أعمل  أشهرك وزير لنعا ل فاع لنا افاهخل لناخاهص 

بهنبيا  لن شريعي  لنخهل  ب اريا  لناماعا ا ا  ألشا  

م صنرش أ  وللله نمرحل  شمنذ ايا  باهحا ارلم 

  هئ  لنله   فهنمج م  ولن هشن  ي   ال  فع هاذل 

لنشااأ   نااكاا  ماايسااسااهت لناا وناا  شااعااهرهااه هااذل 

 . لالح رلم

وأضهف " يس "  الل  لس  "ح نق ليشساه .. 

لن هضر ولنمس  ب "  ب ضنر لنرئي  لنساياساع  

"أ  هاالااهك عاا ل ااال شاا ياا ل وعاالاامارل  االا  لنااا  

ولنلب   مظلل أ  حري  لنمع    أ  ح  يفطر فاع 

رمضه  ي هسل ويعهقال  ،  حاريا  شاخاصايا  

وليهم بيل  وبي  ربله"  ،ل يه  دهت لن ون  ب رك 

لن ي  نلفر، ما  ربالاه  وإ اه،  ألا  لنا يا  إنا  

 نهر  وهن  الق  لنمارء باربا  وعاهبا   اياسا   

"ب فه أ إ  ،لر ليف هء ب طلا  فا اهو   ا  أسااالا  

لالم  هشهت وأمنر ولقعي  و،شيني   ش هول شا  ا  

لن ي  فع ك  شعء   وهذل أمر ي ن،شه وكاأشا  أمار 

م  م هوالت ع يي  لنا ونا  مال ما شايا  لنا ونا   

وبلالقي  فع ملههج لن عليت لناطالابا  با ا ر  أياهت 

قرنشي  وحف  أحاه،يا  شابانيا  فاع ماه،  لنا ارلء  

ولنلصنص  م سهئال  "إذل كلت ب  ر  شصانص 

،يلي  إسالمي    فلمهذل ال ي ت عا ريا  لنالاصانص 

لن بطي  ولنيدن،ي ؟  إذل كله  هوزي  شاعالات وال،شاه 

لح رلم لآل ر   ني  ب  لنطهنل ي افا  شاص ،يا  

إسالمع وال ي ف  شص ،ي  قبط "...ح ا   اهشا  

لن يهش  مل م صنر  شعء ح يا  لعافارض سالا  

ال أ     إ  شب    ل   اهشا  لنا ياهشا   مالايال  55

، ن  ب ي  لنمنلال   هنص.. فال  الق  لنمسايول 

ب يهش  م  أمهم .. هذ  لن رلرلت عب و أحيهشه عص م 

لنبع  نكلده قرلرلت ح ي ي  عابالا  ،ونا  ما شايا  

،يم رلالي  ومنلاللا  بشاكا  كاهما  شسا اطايا  ل  

شلهف  بده وقهل لنماسا اشاهر  امار مارول  وزيار 

لنع ل  إ   هش  لن يهش  مدما  باغا  لنالاظار  ا  

لنشك   ويجل إثبهعده بسبل مسهئا  ماثا  لنااول  

ولنطالق ولنميرل  وغايارهاه حا ا  يا ات عارعايال 

أمنرهه  م هبعه  "ني  ن يله قهشن  ولح  فع أمانر 

لألحنلل لنشاخاصايا  ،ل ا  لنا ونا  لناماصاريا .. 

وأضهف وزير لنع ل   الل حل   ش هشي  بعلانل   

"ح نق لالشسه .. لن هضر ولنمس  ب "  ب ضانر 

لنرئي   ب  لنف هح لنسيس   الا  هاهمال إالاالق 

لالس رلعيجي  لنناللي  ن  نق لالسله   "لنمسلمن  

ندت شريع دت.. ولنمسي ين  ولنيادان، ناكا  مالادات 

أحنلندت لنشخصي .. يجل أ  يكن  إثبهت رساماع 

 ."نل يهش  بغ  لنلظر    لنشك 

 

مجمع كهنا البحير   مجمع المكررات يحتفلون 

 باليوبيل ال هبى لرراما األنبا باخوميوس

فااع إالااهر لحاا اافااهالت  

ليااباااهرشااايااا  لنااابااا ااايااار  

ومطروح ولنخم  ما   

لنغربي  هذل لنعهم بمرور 

 مسن   همه ) لنينبي  لنذهبع ظ نارساهما  شاياهفا  

لن بر لنجلي  لألشبه به نمين  لس فه ناليباهرشايا   

بي  مثل  لنطنبع ولنرحمهت ق لس  لناباهباه شالان،  

م .ثات عارقايا ا   0910،يسمبر  هم  00لنثهن  فع 

) لشاداه  0991سب مابار  0مطرلشه نالبيهرشي  ف  

لحا افا   00    05ينبي  م    عكن  ناكات الويا  

مجم  كدل  لاليبهرشي  بمشهرك  لنمكرسهت  بداذ  

 0لنملهسب  حي  ب أ لالح فهل لبهح لنينم لنسبات 

م بصال  لن  ل  لالنداع باكالاياسا   0100سب مبر 

لن  ي  مهرمرق  لنرسنل بهنكرم   حي  عارأ  

شيهف  لالشبه به نمين  لنا ا ل  لالناداع وشاهركا  

شيهف  لن بر لنجليا  لالشاباه ليساهك لالسا اف لناعاهم 

ولالب لنروحع ن ير لن  ي  مكهرين  لنسكل ر  

بجب  لن النع وع    شيهف      مفدنم لنينبي  لش  

عا الايا  إشااجايالاع و اايا  ل  شاخاصااص هاذل لناعااهم 

بهالح فهل بهنينبي  لنذهباع نا اأسايا  لالياباهرشايا  

وش  لع لنفضهئ  لنروحي  لنمرعبط  بهنينبيا  ناكاع 

ش يه بده فع   م له وهع فضهئ  لنفرح . لن نبا  . 

لاليمه  .لنفكهك ) لن  ررظ وقهل لن   به نم لمي  

لنم     لال الم  نلمطارلشايا  لشا   ا ال لاال  

لن  ل  ق م مجم  لنكدالا  ولناماكارساهت لنا ادااالا  

ألبيدت لنمطرل  فع مجمن   فا ارلت ما  عارلشايات 

روحي  وكالاماهت عادالااا  وفايالات عساجايالاع باداذ  

 .لنملهسب 
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المكتب البابوي للمشرشعاتشا  ن  شرشس ة ا ش ش   

 ٢٢٢٢بعا  ا للعام الد ا ي 

أعلن المكتب البابوي للمشروعات عن فتتتب بتا  

التقديم للحصول على منب دراسية مجانية متقتدمتة 

من وزارة التعليم الروسية، للدراسة في الجامعات 

الروسية، وذلك لحملة شهادتي الثانوية العتامتة أو 

البكالوريوس للحصول علتى التدرتتات التعتلتمتيتة 

دكتتتورا ف فتي  -ماتستير  -األعلى )بكالوريوس 

تخصصات: التبتب التبتشتري، وستب األستنتا ، 

والصيدلة، والهندسة وغيرها من التتتختصتصتات    

وأشار اإلعال  عن المنب الصتادر متن التمتكتتتب 

٪  ٠٨البابوي إلى أ  الحد األدنى للمجمتو  هتو 

للحاصلين على الثانوية العامة، مت  اإلشتارة إلتى 

أ  أوراق المتقدمين إلى المنحة سيتم إرسالها إلتى 

روسيا حيث تتولى وزارة التعليم الروسية اختتيتار 

المقبولين من بتيتن التمتتتقتدمتيتن لتلتمتنتب    وشتدد 

اإلعال  على أ  إتراءات التقديم للحصول عتلتى 

المنب ستكو  مجانية بشكل كتامتل وأنت  و تتوتتد 

أي رسوم مقابل التقتديتم، ألي شتخت  أو تتهتة  

وأورد المكتب البابوي للمشتروعتات فتي إعتالنت  

عنوا  البريد اإللكتروني الذي سيتم التتتقتديتم عتن 

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتتتتتتتت ، وهتتتتتتتتتتتتتتتتتتو 

papalofficeforprojects@gmail.com 

 

 اهع يو فن العئ س ال يشمشلشص تسشا  ش شعيش  

لم شا بش  الشتشوشعت االشتشدش ش شع نشاةم   ش    شف 

 الماضوي ن اتب د التعاث

قال الكاتب ماهر يوسف، أن  في نتقتاا التر تيت  

السيسي م  اإلعالمي إبراهيم عيسى اكتد احتتترام 

الدولة ألصحا  المعتقدات ولمن و يعتقتد كتذلتك، 

وتلك نظرة سبتقتنتا لتهتا كتل اومتم التتتي تتقتدمت  

ونظرت واهتمت  بتحتيتاة اونستا  عتلتى اور  

مضيفًا في تدوينة عبر حستابت      ولي  بعد الموت

بالفيسبوك، وفيما يخ  صدام مؤستستة التر تاستة 

م  اوزهر لم يرد الر ي  الصدام مت  متجتمتوعتة 

من رتال الدين هم اوكثر رتعية وماضوية وهتو 

يعلم انهم يمتلكوا الشار  التمتبتيتب ديتنتيًتا وأرد  

يوسف أ  بعض التنويريين واوقليات يعتقتدوا ا  

السيسي يتمتتتلتك عصتا ستحتريتة لتلتتتبتيتيتر وهتذا 

خبأ !!! التبيير الثقافي ونشر الوعي يحتتا  التى 

وق  واهتمام باوتيال القادمة للتعليم ولي  مجرد 

قرارات فوقية يتخذها الر ي  !!! عتنتدمتا تتنتشتر 

الجهل لمئات السنوات فتنتحتن نتحتتتا  التى بضت  

عشرات سنوات للتبيير وهتذا امتر ستبتيتعتي !!! 

التبيير قادم رغم انف التمتاضتويتيتن والترتتعتيتيتن 

   !!!وعبيد التراث

 

األ بشا   شلش شلشوف   شنشف لشرشد  “  زاام “  تبع 

  ن شباب   تعال ا ا  وزيلردا ٠٥٢يلتنى 

أغسب  ، نيافة الحبر الجليتل األنتبتا  ٢التقى يوم 

أنجيلوس ، أسقف إيتبتارشتيتة لتنتد  

” بأنجلترا من لند  وعبر بترنتامت  

شتتبتتا   ٠٥٨بتأكتتثتتر متتن ”  زووم 

وشبات إيبارشيتى سيدنى وتوابعهتا 

، ملبور  وتوابعها بجمي  الوويات 

األسترالية ونيوزيلندا إضافتة التى دولتتتى فتيتجتى 

وتزر سليما  بجنو  شرق أسيا وكا  متن بتيتن 

تتاء ذلتك     الحضور عتدد متن كتهتنتة التكتنتيتستة

بالتزامن م  فر  أستراليا قتيتود اإلغتالق التتتام 

على عدد من المد  األسترالية للحتد متن إنتتتشتار 

فيروس كورونا المتحور ، كتذلتك تشتديتد التقتيتود 

على المسافرين الدوليين من والى أستتترالتيتا متنتذ 

أكثر من عام ونصف، والتى افتقدت فيها الكنستيتة 

القببية اإلرثودكسية بأستراليا مؤتمترات التعتا تلتة 

والشبا  السنوية خالل الزيارات الترعتويتة التتتى 

يقوم بها آبتا تنتا التمتبتارنتة واألستاقتفتة ، ختاصتة 

صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا تادرس مبرا  

بورسعيد والتنتا تب التبتابتور إليتبتارشتيتة ستيتدنتى 

و بدأ اللقاء بالترانيم التروحتيتة شتارك  ا   وتوابعه

فيها مجموعة من أبناء الكنيسة ، ورحتب التحتبتر 

الجليل اونبا أنجيلوس بالحاضرين فى بداية اللقتاء 

، وركز فى حديث  عن األمل وأهميت  فى حياتنا ، 

وكيف تعامل  الكنيسة م  رعاياها ختالل فتتترات 

اإلغالق التام التى فرض  على المجتم  للحد متن 

أنتشار فيروس كورونا ، كما أتا  نتيتافتتت  عتلتى 

   أسئلة الشبا 

 

الكر س  النبو   بأ تعالش شا نش شرشي السش شد   ةيش  

   وو  وف بمرا ب  الع د المئوي لم الةها

قدم  إيبارشية متلتبتور  وتتوابتعتهتا بتأستتترالتيتا  

أغسب  على صفحتتهتا  ٢٨صباح 

التتر تتيتتستتيتتة بتتمتتوقتت  التتتتتواصتتل 

اإلتتماعى فيسبوك ، التتتهتنتئتة إلتى 

السيدة أديل أنبونيوس بمناسبة عيد 

، ويذكر أ  الستيتدة أديتل ولتدت  ٠٨٨ميالدها الـ 

 ٠٢٢٠بمدينة دمنهور فى مثل هذا اليوم من عتام 

 ٦، وهى زوتة المرحوم كرم أنبونيوس ، لديها 

من أحفاد األحتفتاد ،  ٠٢من األحفاد و  ٠١أبناء ، 

وقد سلب  اإليبارشية الصالة متن أتتلتهتا بتبتركتة 

وشفاعة القديسة التعتذراء متريتم ختالل صتومتهتا 

 المقدس أ  يحفظ حياتها سنين عديدة سالمة  

يو ت را ..النس  الكا شلش  لشدتشتشدا  تشلشي  شتشا  

بو ط البلد بعد الت عش بش شا.. ا نشوار  شعيشبش  

 للمت   للر اب 

تداول رواد مواق  التواصل اوتتماعتي هتاشتتتا  

بعنوا  حت  يتوستتتيتنتا، وسترد التهتاشتتتا  قصتة 

تعر  فتاة للتحرا في منبقتة وستا التقتاهترة   

وبحسب ما تتم تتداولت  عتبتر الستوشتيتال متيتديتا، 

تتتتعتتترضتتت  إحتتتدر 

التتتفتتتتتتتيتتتات وتتتتدعتتتي 

يوستتتيتنتا، لتلتتتحترا 

التتلتتفتتظتتي والتتجتتنتتستتي 

والضتتر  عتتلتتى يتتد 

يتتولتتيتتو بتتوستتا التتقتتاهتترة،  ٢٦شتتا  فتتي شتتار  

وأخرت  الفتاة هاتفها لتتتلتتتقتا صتورة لتلتوحتات 

السيارة لإلبالغ عن الجاني، إو أ  الجانتي ختر  

من سيارت  واعتتدر عتلتيتهتا بتالضتر ، متمتستكتا 

منبقة حساسة بجسدها، وأمسك بذراعها األيتمتن، 

وقام بلي  خلف ظهرها ُمسببًا لها كتدمتات شتديتدة، 

والتواء فتي التذرا  األيتمتن، واستتتمتر يضتربتهتا 

وكان  عاملة عملية في الفم وضربتهتا فتي متكتا  

 العملية وفي كل تسمها، واصيب  بكدمات شديتدة

وحررت الفتتتاة متحتضتر فتي قستم بتووق بترقتم 

بووق، وسالتب رواد متواقت   ٢٨٢٠لسن  ١٢٢٨

التواصل اوتتماعي بالقبض على هذا المتتتحترا 

والعمل على رتو  ح  يوستينا   وقالت  التفتتتاة، 

في فيديو لها عبر في  بوك: أنها أثتنتاء مترورهتا 

يوليو بوسا القاهرة، تتعتر  لتهتا  ٢٦من شار  

شا  كا  يستتتقتل ستيتارة متالكتي وتتحترا بتهتا 

لفظيًا، وبسبب رفضها مضايقات  التتتي استتتمترت 

عدة دقا  ، نهرت  وسالبت  بالتوقف عن إزعاتتهتا 

وتركها لحال سبيلها، لكن  رفض وأصيب بتحتالتة 

غضب ذلك خر  على إثرها من سيارت  وأمستك 

تسدها وبعتدهتا بتدأ فتي ضتربتهتا وأضتافت : أ  

المتحرا ضربها في مكا  إتراء عملية تراحية 

في وتهها وسدد لها ضربات موتعة في تستدهتا 

بأكمل ، ما سبب لها سحجات وكدمات متفرقة فتي 

 ٢٦أنحاء تسدها، وأنقتذهتا متنت  التمتارة بشتار  

يوليو، وقال  ختالل فتيتديتو نشترتت  عتلتى متوقت  

التواصل اوتتماعي وتداول  الكثير من المستا يتن 

من الشا  وتابع : أنا اتبهتدلت  بستبتب الضتر  

اللي ضرب  لي، وبعد مدة الناس اتلم  وانتقتذونتي 

من إيد  بصعوبة كل د  عتلتشتا  رفضت  أركتب 

معا  العربيةوتباشر نيابة بووق الدكرور التحقيت  

م  متهم بالتحرا الجنسي والضتر  عتلتى فتتتاة 

في الشار  بمنبقة وسا البلتد، وستلتبت  التنتيتابتة 

تفريغ متحتتتور التكتامتيترات فتي متكتا  التحتادث 

وتحريات المبتاحتث، وإتتراء تتحتلتيتل متختدرات 

للمتهم الذي قال في أقوال  في محضر الضبا أنت  

كا  معجب بالفتاة لذلك قرر معاكستها والتتتعتر  

علتيتهتا، وعتنتدمتا أصترت عتلتى الترفتض ثتارت 

حفيظت  ما دفع  للتعدي علتيتهتا وكتانت  األتتهتزة 

، قد تمكن  من ستمبر٠١األمنية بوزارة الداخلية، 

القبض علي الشا  المتتتهتم بتالتتتحترا والتتتعتدي 

 بالضر  على فتاة بمنبقة وسا القاهرة 

  

المس   و   ي   شدشا سشتشا  يشوامش شو   شع شلش  

 مديد   ن األز  

قال ر ي  خدمة مسيحية في الوويات المتحدة إ  

الهيئات المسيحيتة فتقتدت اوتصتال بتالتعتديتد متن 

الشركاء في أفبانستا  م  دخول البلد التمتحتاصتر 

"مرحلة تديدة" من األزمة التي أشعلتها ستيتبترة 

         سالبا 

ويتتلتتيتتام ستتتتتارك، التتمتتديتتر اإلقتتلتتيتتمتتي لتتمتتنتتظتتمتتة 

International Christian Concern   لجنو

أنت     The Christian Postآسيا، قال لصحيفة 

عندما سيتبترت ستالتبتا  عتلتى تتزء كتبتيتر متن 

أفبانستا  بعد انستحتا  التقتوات األمتريتكتيتة فتي 

أغسب ، عمل  العديد من الخدمات التتي تتعتمتل 

م  الكنيسة السريتة فتي التبتالد بتال كتلتل إلختالء 

المسيحيين الذين فتي ختبتر ا  ، بتيتنتمتا يتواتت  

المسيحيو  المحاصرو  في البالد مستقتبتاًل غتيتر 

مؤكد، التزم الكثيرو  الصم ، في محاولة يا ستة 

لتجنب أعين سالبا  اوستقتصتا تيتة قتال ستتتارك: 

"المسيحيو  ا   متختتتبتئتو  بستبتب التتتهتديتدات 

وشارك قصًصا عن كيتفتيتة   النشبة ضد مجتمعهم

استمرار مواتهة المسيحييتن لتتتهتديتدات أعضتاء 

سالبا   في إحدر الحاوت، هدد متبر  إسالمي 

بخبف بنات رتل مسيحي وتزويجهن لتعتنتاصتر 

من سالبا   وفتي حتالتة أخترر، تتلتقتى مستيتحتي 

 رسالة من سالبا  تفيد بأ  منزل  ملك لهم" 

المو ش شنشا  بش شرشوي تشو  يشوشالشب بش شمشس  

 خووا  إلتاة  إ  ا  اللد  النبو   ُ لدًةا

دعتتى التتمتتايستتتتترو بتتيتتشتتور عتتو ، متتدرس  

الموسيقى فى متعتاهتد التكتونسترفتتتوار بتبتاريت   

إلعادة إحياء اللبة القببية المصرية، فى تستجتيتل 

مصور نشر  على وسا ل التواصل اإلتتتتمتاعتى، 

قال خالل  إ : "حرفا وحر  كلمة   كلمة وكلتمتة 

تملة   تملة وتملة فقرة   فقرة وفقرة فكرة ولبتة 

وأضا :"العجيب أ  فى الكنيسة القببتيتة نتتتعتلتم 

فقا الحرو  وببير إتادة، كأ  اإلدارة التكتنتستيتة 

تتعمد اإلكتفاء والوقو  عتنتد التحترو  وشتجتب 

ماتاء على لسا  أحد الكهنة التذر دعتى لتإلقتالل 

من إستخدام اللبة القببتيتة فتى التقتداستات قتا تال: 

"أن  ياأبونا تدعوا لقب  لبتنا متن ألستنتة أوودنتا 

على سريقة العر  قتديتمتا وهتو تصتر  دمتور 

عنيف فى ح  الحضارة والثقافة واإلنسانية كلهتا، 

وأنا أدعو إلرتا  لبتتتنتا لتنتا والتتتى ستلتبت  متنتا 

عنوة"، ُمضيفًا أ : "اللتبتة هتى مترآة التحتضتارة 

ومرآة العقل والفكر ومرآة المجتم  وأدآب ، وهتى 

حتتاويتتة اإلبتتدا  واألد ، والتتلتتبتتة هتتى وستتيتتلتتة 

اإلتصال بين المتاضتى والتحتاضتر والتمتستتتقتبتل، 

وقبعها هو قبعنا عن تذورنا وعن أدابنا وتراثنا 

ومكاتيبنا وقبعنا عن هويتتنتا وأنتفتستنتاكتمتا دعتى 

المايسترو مجم  أساقفة الكنيسة القببية لتتتشتكتيتل 

لجنة من أرآخنة الكنيسة العلمانيين المتخصصتيتن 

فى اللبة قا اًل: "نحن نعرفهم باإلسم ونعر  قتدر 

إلمامهم باللبة وقدر حماستهم للفكرة"، كتمتا دعتى 

لتسخير كل اإلمكتانتيتات التمتاديتة والتلتوتتيتستتتيتة 

ألعضاء التلتجتنتة لتيتقترروا متنتهتاهتجتا متتتدرتتة 

كالمتبعة فى أر لبة أخرر، باإلضتافتة إلتى ستبت  

وتوزيت  التمتنتاهت  فتى كتل التكتنتا ت  التقتبتبتيتة، 

وتخصي  ساعات لتدري  وممتارستة التمتنتاهت  

فتتى متتدارس األحتتد، وإدرا  التتمتتنتتاهتت  فتتى كتتل 

المعاهد والكليات القتبتبتيتة وفتى كتل التنتشتاستات 

وأكتد   الكنسية كمهترتتا  التكترازة والتمتؤتتمترات

"عو " أ  األمر ممكنًا وفى وق  قصير معتلتاًل 

كالم  بأ  البفل يتعلم اللبتة بتالستمتا ، والتكتبتيتر 

يمكن  التمكن من أر لبة فى خم  سنتوات فتقتا، 

واليهود نجحوا فى إعادة لبتهم العبرية فى متبتلت  

القر  الماضى وأصبح  لبتهم الثانية ويتحدثونها 

ببالقة ولم يستبرق األمر سور ثالثتو  عتامتأ    

وأنهى المايسترو بيشور كلمتاتت  بترستالتة لت بتاء 

األساقفة وبابا الكنيسة القببية قا ال: "من و ينشتر 

النور والمعرفة للناس فهو متوافت  ورا  عتلتى 

تركهم فى الظلمة والجهالة   وهذا تقصير متتتعتمتد 

 وتجهيل ممنه " 

  

 اذا  دث بشعشد بش شا   شلشلشس األ شن  شور  شد 

 الر ض ؟

يوًما على تتلتستتت  اوستتتثتنتا تيتة  ٦6بعد أكثر من 

التي بحث فيها أزمة سد النهضة، أصتدر متجتلت  

األمن الدولي بيانًتا ر تاستيًتا بتاإلتتمتا  حتث فتيت  

أسرا  األزمة الثالثة )مصر والسودا  وإثيوبياف 

على استئنا  التمتفتاوضتات، بتدعتوة متن ر تيت  

اوتحاد األفريقي، بتبتريتقتة "بتنوتاءة وتتعتاونتيتة"، 

بهد  وض  صيبة نها ية وتفاق "مقبول وُملزم" 

بشأ  ملء وتشبيل السد، "في إسار زمني معقول 

وتاء هذا البيا  الر اسي، عقب تلستة لتلتمتجتلت  

دولتة، بتعتنتوا  "الستالم  ٠٥األممي الذي يضتم 

واألمن في أفريقيا"، بحسب الموقت  اإللتكتتترونتي 

 الرسمي لمجل  األمن 

شج  المجل ، المراقبين الذين ب ا   للس األ ن 

تم  دعوتهم لحضور متفتاوضتات ستد التنتهتضتة 

التي يقتودهتا اوتتحتاد األفتريتقتي، وأي متراقتبتيتن 

آختتريتتن قتتد تتتقتترر مصتتر وإثتتيتتوبتتيتتا والستتودا ، 

إشراكهم، بشكل توافقي ومشترك لمتواصتلتة دعتم 

المباحثات، بهد  "تيسير حتل التمتشتاكتل التفتنتيتة 

والقانونية العالقة وأشار بيا  المجل  األممي إلتى 

اتفاق إعال  المبادئ التمتوقوت  متن التدول التثتالث 

، متؤكتًدا أ  ٢٨٠٥مارس عام  ٢6بشأ  السد في 

هذا البيا  "و يحدد أي مبادئ أو ستابتقتة فتي أي 

منازعات بشأ  الميا  العابرة للحدودكانت  مصتر 

والسودا  ناشدتا المجل  التتتدختل متن أتتل حتل 

النزا  المستمر منذ أكثر من عقد، و سيوما بعد أ  

مض  إثيوبيا قُدًما في إتراءاتها األحادية المتعنتة 

وشرع  في الملء الثاني لخزا  السد فتي يتولتيتو 

الفا  ، منتهكة اوتفاقات واألعرا  الدولية، ومن 

بينها "إعال  المبادئ"  وتعار  أدي  أبتابتا أي 

تدخل لمجل  األمتن فتي هتذ  التقتضتيتة وتصتدر 

البيانات التر تاستيتة لتمتجتلت  األمتن بتعتد إتتراء 

مشاورات، وو يستتتختدم حت  التنتقتض )التفتيتتتوف 

ضدها  ويعتمد البيا  الر اسي في تلستة رستمتيتة 

ويصدر باعتبار  وثيقة رسمية من وثا   المجلت  

 األممي

بدورهتا، رحتبت  مصتر بتالتبتيتا  نع  ب  سعي

الر اسي لمجل  األمن  وقال  وزارة التختارتتيتة 

إ  البيا  "يؤكد األهميتة التختاصتة التتتي يتولتيتهتا 

أعضاء مجل  األمن لقضية سد النهضتة، ويتأتتي 

إدراًكا ألهمية احتواء تداعياتها السلبية على األمن 

والسلم الدوليين، ولمتستؤولتيتتتهتم عتن تتدارك أي 

تدهور في األوضا  ناتم عن عدم إيالء التعتنتايتة 

الالزمة لهاكما شجت  التبتيتا  التر تاستي، بتحتستب 

الخارتية، "المراقبين الذين سبق  مشاركتهم فتي 

اوتتماعات التفاوضية التي ُعقَِدت تتحت  رعتايتة 

اوتحاد األفريقي وأي متراقتبتيتن آختريتن تتتتوافت  

عليهم الدول الثالث، علتى متواصتلتة دعتم مستار 

المفاوضات بشكل نشا بتبتر  تتيتستيتر تستويتة 

المسا ل الفنية والقتانتونتيتة أو أيتة مستا تل أخترر 

عالقةوأكدت أنت  "يتمتثتل دفتعتة متهتمتة لتلتجتهتود 

التتمتتبتتذولتتة متتن أتتتل إنتتجتتاح التتمتتستتار األفتتريتتقتتي 

التفاوضي، وهو ما يفر  على إثيوبيا اونختراس 

بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهد  التوصل إلتى 

اتفاق قانوني ُملِزم حول قواعد ملء وتشبتيتل ستد 

النهضة على النحو التوارد فتي التبتيتا  التر تاستي 

 لمجل  األمن

عن تبلع  وستئنا  العملتيتة  كما  تعب السوةا 

التفاوضية تح  ِمظلة اوتحاد األفريقي في أقتر  

وق ، بهد  الوصول إلى اتتفتاق ُمتر ح يتحتفتظ 

مصالب الدول المشاسئة ودولة التمتنتبت  عتلتى حتدح 

سواء، مشددا في الوق  ذات  على ضرورة تبيتيتر 

المنهجية "غير الفاعلة" التي اتسم  بهتا تتووت 

     وتددت وزيرة التختارتتيتة التفاو  الماضية

السودانية مريم الصادق المهدي، دعوة الخترستوم 

زة بتقتيتادة اوتتحتاد  "لقبول عملية الوساسة المتعتزو

األفريقي لمساعدة األسرا  في الوصول وتتفتاق 

متر ح ألستترا  التعتتمتلتتيتة التتتتفتتاوضتيتة التثتتالث 

وتتتابتتعتت : "الستتودا  يتتتتتبتتلتت  إلتتى أ  تستتتتتأنتتف 

األسرا  العملية التفاوضية تحت  قتيتادة اوتتحتاد 

األفريقي في أقر  ا تتال"، مشتددة فتي التوقت  

نفس  على ضرورة "تبيير المنهجية غير الفتاعتلتة 

 التي اتسم  بها تووت التفاو  السابقة" 

وأكدت أ  األسرا  مبالبة بمتستتتوي عتال متن  

اإلرادة السياسية في إسار من المسؤولية والجتديتة 

للوصول وتفاق قانوني ملزم بشأ  ملء وتشتبتيتل 

السد ووصف  الوزيرة السودانية مواصلة إثيتوبتيتا 

ملء السد دو  اتفاق بأنها تعن  "و يتلتيت  بتدولتة 

تحترم سيادة تيرانها وتحافظ على مصتالتحتهتم"، 

مضيفة أ  "متواصتلتة التمتلء دو  اتتفتاق يتمتثتل 

تهديداً مباشراً لمصالب السودا  كما أعتربت  عتن 

تقديرها للدور الذي يضبل  ب  الر ي  الكونبولي 

فليك  تشيسكيدي إليجاد حل للنتزا ، متؤكتدة أ  

 السودا  يشارك بحسن نية في تووت التفاو  

 -في المقابل، أعلن  إثيوبيا المتعنتتتة نعرت إث وبي

عدم اوعترا  بأي مبالبات قتد تُتبترح  -كعادتها

بُناًء على بتيتا  متجتلت  األمتن     وقتال متنتدو  

إثيوبيا لدر األمم المتحدة إ  بيا  المجل  األممتي 
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البابا تواضروس يستقبل وفد األساقفة والرهبان 

 بعد عودته من روسيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني فيي اليريقير 

البابوي بالقاهرة، ظهر اليوم األربعاء، وفد اآلبياء 

األساقفة والرهبان الذي زار الينيسيييلية اليروسييية 

خيي ا األسييبييور األخييييير طيي   ييهيير   ليي يي  

الراضيو  اد  عضاء الوفد بحفاوة االستقباا اليتيي 

قوبل بها اليوفيد طي   سياقيفية ورهيبيان الينيسيييلية 

الروسية، الذي  تيقيابي يوا طيعيهيي خي ا زيياراتيهيي 

لألديرة والنسائ  هساك، حيث عبروا ع  طحبتهيي 

وتقديرهي ل نسيلة اليقيبي ييية األرييووعلييية وعي  

التشابه الشديد في الحياة الرهبانية بي  النسيلتييي ، 

وع  احتراطهي الشديد ل رهبسة القب ية و ن ليدييهيي 

  غف قوي ل وحدة بي  النسيلتي .

ولر  اآلباء  عضاء الوفد القيبي يي قيوة اليريسيهي  

و وضح   الروحي والسلني في حياة الرهبان هساك

قداسة البابا ليببياء األسياقيفية واليرهيبيان  عضياء 

الوفد،  ن تبادا الزيارات هي خ وة ع ى طيريي  

بساء الرحبة وتقوية الع قات عسيور طي  اليتيقيار  

بييييي  اليينييسييائيي  األريييووعلييييية، و ييوال  لييوحييدة 

اإليران. و ن هذه الزيارة، التي تعد خاط  زييارة 

خ ا اللسوات األربعة اليرياضييية، تيمتيي ضيري  

 نش ة لجسة الع قات بي  الينيسيييليتييي  اليقيبي ييية 

ا  والروسية وقدم  عضاء الوفد خ ا ال قاء تيقيريير 

  اط   لقداسة البابا ع  الزيارة.

الكنيسة تحيي تذكار استشهاد صوفية المصريةة  

 التي تحولت كنيستها إلى مسجد

سبتربر بتذعار اسيتيشيهياد 51تعيد النسيلة القب ية 

، واليتيي بيسييي  عي يى ”  وفيا“ القديلة الرصرية 

بيتيرعيييا وتيي ” آيا  وفيييا“ اسرها عسيلة حنرة هللا 

تحوي ها طؤخرا  إلى طلجد وبحلب طا طي يعيسيا بيه 

اليوم ع  قصة حياتها واليذي ييحينيي ”  سسنلار“ 

قصة حياتها وعيفية استشهادها اليذي وافي  اليييوم 

ويقوا : القديلة  وفيا عان  تتردد ع ى النسيلية 

طع جارات لها طليحيات ، فآطس  بالليد اليريليييح 

و رادت  ن تصير طليحية فقصدت  سقيف طيسيف 

،والذي عردها باسي اآل  واالب  والروح القيدس، 

والزط  النسيلة فو ى بها إلى اق وديوس اليواليي 

 نها تعردت، فمستحضرها و ستخبرهيا عي  ولي ، 

فمقرت ولي تسنر والق  القديلة عيذابيات عيثيييرة، 

طيسييهيا  نييه ضييربيهييا بيمعصييا  الييبييقير، ييي عييو  

طفا  ها، وطع ول  عاني  تصيييح  نيا طليييحييية، 

فيييييييمطييييييير 

بييييقيييي ييييع 

لليييانيييهيييا، 

و عيييادهيييا 

إليييييييييييييييييى 

الليييييجييييي  

و رسييييييييل 

لها زوجته ت طفها وتعدها برواعييد عيثيييرة، في يي 

ترل إلى ع طها، فمطر بق ع ر سها، فص ي  عيسيد 

ول    ة طوي ة، وسمل  هللا  ن يلياطيح اليري ي  

وجسده بلببها، يي  حس  عيسيقيهيا لي يليييا  فيقي يع 

ر سها، و خذت اطر ة طليحية جلدها ال اهر بعد 

 ن قدط  ل جسد  طواال عثيرة ولفته ب فائف ييريييسية، 

ووضعته في طسزلها، وعياني  تي يهير طيسيه آييات 

عثيرة، وعانوا يوم عيدها يس رون نيورا عي يييريا 

يشع ط  جلدها ال اهر، وتخرج طسه روائح طيبة 

ويييقييوا إنييه لييرييا طيي يي  ”  سييسيينييلييار“ ويييتييابييع ال يي 

قل س ي  البار وسرع بخبرها  رسل فسقل الجيليد 

الرقدس إلى طديسة القل س يسيية بيعيد  ن بيسيى ليه 

عسيلة ع يرة ووضعوه فيها، يي قام اإلطبيراطيور 

م بيتيرطيييي 135البيزن ي جونلتسيان األوا عيام 

النسيلة ليتيصيبيح  عيجيوبية الينيسيائي  طي  حيييث 

 5331الرعرار ، يي حول  إلى طتحف بي  عاطى 

قيرر  4141ييوليييو عيام  42وفي يوم 5331 –

الرئي  الترعي رجب طيب  ردو ان، تيحيويي يهيا 

 طيام “ عيريليجيد ”  آيا  وفيا ط  طتحيف وفيتيحيهيا

 الرل ري  ألداء الص ة.

 15هجوم مسلح على سد النةهة.ةةوو وسةقةوط  

 قتيال وعشرات المصابين

 س  قوات ط  الجبهة الشعبية لتحيريير تيييجيراي 

هجوطا طل حا اليوم استهد  سد السهضة، ووقع  

ا تباعات عسيفية بييي  عيسيا ير اليجيبيهية وقيوات 

الجيش اإلييييوبيي  سيفيرت عي  سيقيوط عشيرات 

القت ى والرصابي  ونق   وعالة األنباء اإلييييوبييية، 

طل حا ط  عيسيا ير جيبيهية  541ع  الجيش، إن 

ال تيجراي استهدفي  عيري ييية بيسياء سيد اليسيهيضية 

 .اإلييوبي

ونق   وعالية 51طل حا وإ ابة  11القضاء ع ى 

األنباء ع  طسل  ق ار العر يييات ليفيرقية اليعيريل 

الرشترعة في طس قة طتينيل بييقي يييي بيسيي  يسيقيوا 

قتي  قد سق وا  11 وطز، العقيد سيف إنجي،  ن 

آخرون بجروح خي يييرة عياني   51بيسرا   يب 

وعالة األنباء اإلييوبيية قيد  عي يسي   ن طيحياوالت 

الجبهة الشعبية لتحرير ال تيجراي، لقي يع طيريي  

إسف تي رئيلي باألس حة الثقي ية لي يلييي يرة عي يى 

طس قة دالوا قد فش   ط  جانبه، قاا رئي  إق ييي 

 طهرة،   يجسهو تشا ر، إن جراعة طل حة تعريل 

باسي قران ، بالتعاون طع الجبهة الشعبية لتحيريير 

 .ال تيجراي، تي اال تباك طعهي في طس قة  يفان

وزير الرياضة والبابا تواضروس في لقاء خاص 

  مع شباب ملتقى لوجوس األول 
 يهيد اليدعيتيور   ير   يبيحيي وزيير الشيبييا  

والرياضة، وقداسة البابا تواضروس اليثيانيي بيابيا 

اإلسنسدرية وب ريرك النرازة الررقلية، فعاليات 

ط تقى لوجوس األوا لشبيا  الينيسيييلية اليقيبي ييية 

األريووعلية، في الرقر البابوي بدير األنبا بيشوي 

بييوادي الييسيي ييرون، تييحيي  عييسييوان الييتييرييتييع 

بالجذور..و عد اليدعيتيور   ير   يبيحيي وزيير 

الشبا  والرياضة،  ن الشبا  الرصري هي عرياد 

الرجترع والدولة الرصرية، و ن هساك العيدييد طي  

الخ ط والرؤ  الحالية والرلتقب ييية اليتيي جير  

وضعها ط  قبل الدولة الرصرية وبي را  خاص 

ط  الرئي  عبدالفتاح الليلي، إيرانا  طسه بيمهيرييية 

الشبا  واستغ ا طاقات الشبا  التي تعتبير هيي 

الرحرك اليرئيييليي لي يوطي  و ضيا   ن وزارة 

الشبا  والرياضة، حريصة ع ى ترنيي  الشيبيا  

في الرجاالت الرخت فة، فالشبا  لديه رؤ  طخت فة 

و فنار طت ورة، وتحرص الوزارة ع ى االستفادة 

طسها بصفة دائرة، األطر الذي يعود بياليسيفيع عي يى 

الرجترع، عرا تعرل الوزارة ع ى تقديي اليخيدطيات 

الشبابية والرياضية الرختي يفية وتيدعيريهيا لصياليح 

الشبا ، حيث قدط  الوزارة العديد طي  اليبيراطي  

الرياضية طثل دراجيتي   يحيتي ، واليعيدييد طي  

البراط  األخر  ...عرا قيدطي  اليوزارة اليبيراطي  

الشبابية التي تعرل ع ى بث روح الوالء واالنتراء 

بي  الشبا ، طثل الدورات الحوارية التي تقوم بها 

الوزارة، ودورات االستراتيجية القيوطييية واألطي  

اليييييييقيييييييوطيييييييي 

الييييرييييصييييري، 

وعييذليي   يضييا 

اليييعيييدييييد طييي  

اليبييراطيي  طييثييل 

برلران الشبا  

وبيييييرلييييييرييييييان 

 .ال  ئع

شاب وفتةا  فةي  055البابا تواضرس: مشاركة 

وقياا قيداسية اليبيابيا، إن طي يتيقيى  ملتقى لوجوس

لوجوس ل شبا  في الريقير اليبيابيوي بيديير األنيبيا 

بيشوي بوادي اليسي يرون، ييحيضيره  يبيابيسيا طي  

النسائ  واإليبيار يييات عي يى طيوا اليوادي فيي 

الصعيد ووجيه بيحيري وسيييسياء، وطي  اليقياهيرة 

واإلسنسدرية و ضا : نحاوا  ن نتريتيع فيي هيذا 

ال قاء بالجذور الرصرية العريقة بالسلبية لشيبيابيسيا 

في طصر وخارجها، و ن ينون هساك ارتباط قوي 

طع البذرة التي وضعها القدي  طيارطيرقي  عي يى 

ا إليى  ن طي يتيقيى   رض طديسة اإلسنسدرية، طشيير 

 ييام يشيارك فيييه  8لوجوس ل شبا  ع يى طيد  

 يا  وفيتياة فيي بيرنياطي   ياطيل وطيرعيز  411

وطرت ئ بالرفاجآت الجري ة... التجريع اليثيانيي طي  

نوعه لشبا  األقيبياط طي  طيخيتي يف إييبيار يييات 

 النسيلة القب ية األريووعلية

ويعد الر تقى هو التجرع الثاني ط  نيوعيه لشيبيا  

األقباط ط  طخت ف إيبار يات النسيييلية اليقيبي ييية 

األريووعلية، ويتضر  برناطجيه بياإلضيافية إليى 

الجانب الروحي جوانب يقافية وسياحية في طعاليي 

طصر الرريزة وتر س البابا تيواضيروس اليثيانيي، 

خ ا الفترة الراضييية، اليجي يليات اليتيحيضيييريية 

ل ر تقى، بجانب طسلقي طي يتيقيي ليوجيوس، وولي  

 بدير األنبا بيشوي بوادي الس رون
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 وجوافه"* *"عيد النيروز مش بلح
 

وندخل في تفسيرات  وجوافة أتمنى من كل خدام التربية الكنسية إنها ماتتكلمش عن النيروز كبلح

 الفكهانية....

أعظم من أن يختزل في فاكهة بتطلع طبيعي في هذا الموسم فنقعد نطلع لها تفاسير  عيد النيروز

 فلكلورية.....

 هو عيد الشجاعة المسيحية.... النيروز

هو عيد الكنيسة العظيمة اللي حملت اإليمان األرثوذكسي القويم في قارب يسبح في بحور دماء 

 الشهداء....

 إنهم على أتم إستعداد يموتوا بس وهما ماسكين في إيمانهم بإيديهم وأسنانهم.... الزم نعلم والدنا 

وباعوا اللي وراهم واللي  الزم نعلمهم إنهم والد الناس األغنيا اللي باعوا أطيانهم ومنازلهم 

 قدامهم علشان ماحدش يجبرهم ينكروا اإليمان....

 .....  الزم يفهموا إن إيمانهم تمنه غاااااااااااالي أوي. 

المسيح اللي  المسيح إشتراهم بدمه وأجدادهم شافوا إن حياتهم رخيصة أوي جنب دم ويعرفوا إن 

  مغطينا....

 

  وإحكوا لهم عن دوالجي وأوالدها ورفقة وأوالدها.... والجوافة سيبكم من درس البلح

  إحكولهم عن شجاعة الطفل كرياكوس والصبي أبانوب والشهيد شوره....

عرفوهم إن فيه مدينة زى إسنا وزي أخميم وزي أنصنا شعوبها طلعت بالكامل تقول إحنا 

 رغم أنف الرومان.... مسيحيين

 

عرفوهم إن في عصر العرب دماء أجدادهم سالت وإتشردوا من بيوتهم وباعوا كل اللي حيلتهم 

 المسيح بكل قوتهم..... علشان ماينكروش اإليمان ومسكوا في

القبطية من القرن األول ومارمرقس لحد النهارده  تاريخ كامل لكنيسة عظيمة إسمها الكنيسة

بتقدم شهداء شجعان   والعريش وشهداء طنطا ودير األنبا صموئيل وشهداء ليبيا والبطرسية

 ماينكروش اإليمان....

 

 القدس هو اللي بيقودها بقوته.... عرفوهم إن كل ده حصل والكنيسة ماتهزتش علشان الروح

القدس هو اللي خلى أجدادهم شجعان إلنهم حافظوا على أذهانهم تحت طوع  وعرفوهم إن الروح 

 عمل الروح القدس.....

 

 والجوافة.... أكبر من إنه يختزل في البلح عيد النيروز

 عززوا والدكم في الخدمة وعمقوا حبهم في الكنيسة.... 

 

 وجوافه"* *"عيد النيروز مش بلح



 ش  8371توت  9 اخبار االقـباط

 83 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 
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 راعي االخرين 
 
 

 الفترة دي صعبة اووي علي كل الناس
 كل الناس مش مرتاحة ومش مبسوطة 

 الكل فيه اللي مكفيه وزيادة
 الكل عنده مليووون حاجة شاغلة تفكيره وقلبه ،

 مع اختالف التفاصيل والحكايات والهموم 
تحس الناس ماشية تايهة  كل واحد سارح ف ملكوته وهمومه  

 وسرحانه
دماغها زي المفرمة, شغالة في مليون اتجاه, 

ياريت بالش العتاب    ونراعي بعض  بعض  نعذر  ياريت
   عالفاضي  والتقطيم

ادخل   حد وحشك  لو   جملة ) مابتسألش ليه(  بالش  ياريت
يسم   وال كالم  من غير عتاب وال تقطيم  واسأل عليه وخالص  وكلمه
   البدن

يعني مش حضرتك لوحدك اللي   شاغلة الكل  الدنيا وضغوط الحياة  
  ..  مشغول ومهموم والناس الء

  وربنا وحده اللي عالم بالناس  الكل مسحول في حياته واليوم بيطير
دايما بتضحك ومبتسمة و طبعها انها   ومش عشان مثال في ناس .. 

وماعندهمش   يعني  يبقي خالص حياتهم زي الفل  مش بتشتكي
  مشاكل ..

تشكي وتحكي همومها   بس في ناس مابتحبش  اكيد الء 
شوية عن   وانها تفصل  ممكن تكون دي طريقة للهروب  ومشاكلها

  الواقع الصعب اللي كل الناس بتعيشه
 ..  

ولو غير   ولو في كلمة طيبة نقولها  ..  ف ياريت نلتمس االعذار لبعض
وممكن   .. محدش متحمل كلمة  لنفسنا ياريت  بيها  كدة نحتفظ

  ..  موقف بسيط ينفجر  علي
 

   ربنا يهونها علي  الجميع يارب
 

  ربنا موجود كلة للخير



To place an advertisement please call 0404 493 805 or email advertising@elmanara.org.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



To place an advertisement please call 0404 493 805 or email advertising@elmanara.org.au 

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
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0404 493 805
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