
مجلــس الــوزراء أصــدرت وزارة الدولــة للھجــرة 
الثالــث  العــدد  بالخــارج،  المصرییــن  وشــئون 
والثالثیــن مــن مجلة «مصر معــاك»، والتي تحمل 
ــن  ــن للمصریی ــة للتأمی ــالق أول وثیق ــل إط تفاصی
بالخــارج، اســتجابة للكثیــر مــن االستفســارات.    
وفــي صفحــات العــدد تطالعــون جھــود المصرییــن 
الرئاســیة»حیاة  المبــادرة  دعــم  فــي  بالخــارج 
كریمــة» ومــا قدمتــھ الجالیــة المصریــة بالوالیــات 
المتحــدة األمریكیــة.   نتنــاول أیضــا االســتراتیجیة 
الوطنیــة لحقــوق اإلنســان، إطــالق تقریــر التنمیــة 
ــا  ــس م ــام ۲۰۲۱م، لیعك ــر لع ــي مص ــریة ف البش
قدمتــھ مصــر لبنــاء اإلنســان. كمــا تواصــل المجلــة 
إذ  المصریــة؛  الدولــة  إنجــازات  أبــرز  عــرض 
تحمــل صفحاتھــا جھــود الدولــة لتطویــر مینــاء 

اإلســكندریة.   
فــي  و
ت  صفحــا
لمجلــة  ا
تقــرأون أیضــا 
مشــاركة مــن 
ییــن  لمصر ا
ــارج عــن  بالخ
الدرامــا  دور 
ــة فــي  المصری

دعــم الھویــة الوطنیــة، كمــا نفتــح البــاب لمشــاركة 
المختلفــة    بموضوعاتھــم  بالخــارج  المصرییــن 
الرابــط  عبــر  العربیــة  باللغــة  متاحــة  المجلــة 
۳kUVoMd/https://bit.ly التالــي: 

ــدرا  ــا ھ ــي، األنب ــا تواضــروس الثان ــي الباب نع
ــھ  ــدا أن نیافت ــوان، مؤك ــیة أس ــران إیبارش مط
أثــري الكنیســة عبــر أكثــر مــن نصــف قــرن، 
نموذًجــا  مقدمــا  وتعلیمیــة  رعویــة  بخدمــة 
فــي  أو  الرھبنــة  حیــاة  فــي  ســواءا  حقیقًیــا 
باســم  المتحــدث  ونشــر  الرعویــة.  خدمتــھ 
الكنیســة القبطیــة األرثوذكســیة بیــان: نعــي 
قداســة البابــا تواضــروس الثانــي والمجمــع 
األرثوذكســیة  القبطیــة  للكنیســة  المقــدس 
یودعــون علــي رجــاء القیامــة عمــوًدا مــن 
أعمــدة الكنیســة وعضــًوا مــن أعضــاء المجمــع 
ــور  ــل والشــیخ الوق ــن، المطــران الجلی البارزی
ــران  ــدرا مط ــا ھ ــة األنب ــات نیاف ــث الرحم مثل
القدیــس  دیــر  ورئیــس  أســوان  إیبارشــیة 
األنبــا باخومیــوس العامــر بحاجــر إدفــو، الــذي 
رقــد فــي الــرب الیــوم بعــد أن أثــري الكنیســة 
عبــر أكثــر مــن نصــف قــرن، بخدمــة رعویــة 

ــي  ــواءا ف ــا س ــا حقیقًی ــا نموذًج ــة مقدم وتعلیمی
الرھبنــة  حیــاة 
خدمتــھ  فــي  أو 
لقــد  الرعویــة. 
طویــال  تأصــل 
األنبــا ھــدرا علــي 
میــاه  مجــاري 
داخــل  النعمــة 
فأثمــر  الكنیســة 
متكاثــرا  ثمــرا 
وســتین  ثالثیــن 
ومئــة لحســاب مجــد 

المســیح. نثــق أن ثمــاره المباركــة وأعمالــھ 
الصــوت  سیســمع  وانــھ  ســتتبعھ  الصالحــة 
ــن،  ــح واألمی ــد الصال ــا العب ــا إیھ ــي ”نعم اإللھ
ــر،  ــي الكثی ــل فاقیمــك عل ــي القلی ــا ف ــت أمین كن
.۲۱  : فــرح ســیدك“ مــت ۲٥  الــي  ادخــل 

أعربــت الحكومــة األســترالیة، الیــوم الجمعــة، 
الدولیــة  الحــدود  فتــح  إعــادة  عزمھــا  عــن 
بــدءا مــن شــھر نوفمبــر المقبــل، األمــر الــذي 
ــض  ــرار بع ــدا الضط ــع ح ــأنھ أن یض ــن ش م
حكومــي  إذن  علــى  للحصــول  األشــخاص 
مــن أجــل مغــادرة البــالد وأكــدت الحكومــة 
الفیدرالیــة أن عــودة الســفر إلــى الخارج ســتأتي 
فــي الوقــت الــذي تحقــق فیــھ جمیــع الوالیــات 
واألقالیــم ھدفھــا بتطعیــم المواطنیــن بنســبة 
%80، حســبما أوردت شــبكة ”أي. بــي .أس“ 
اإلخباریــة األســترالیة وأشــار رئیــس الــوزراء 
ــن  ــى أن األشــخاص الذی ســكوت موریســون إل
یرغبــون فــي الســفر إلــى الخــارج ســیتعین 
ــا  ــرف بھ ــم یعت ــة تطعی ــتخراج وثیق ــم اس علیھ

أن  وأوضــح  المقبلــة  األســابیع  فــي  دولًیــا 
التغییــرات الجدیــدة لــن تشــمل فرض قیود ســفر 
ــون أو  ــن یدخل ــل الذی ــن بالكام ــراد الملقحی لألف
یغــادرون البــالد.. ُمضیًفــا أنــھ قــد حــان الوقــت 
أن یســتعید الشــعب األســترالي حیاتــھ الطبیعیة. 

البابــا ناعًیــا األنبــا ھــدرا: أثري الكنیســة عبــر أكثر 
مــن نصــف قرن

الحكومــة األســترالیة تعتــزم فتــح حدودھــا الدولیــة فــي 
نوفمبــر المقبــل

تفاصیــل أول وثیقــة للتأمیــن للمصرییــن بالخــارج

أعلنــت كنیســة الســیدة العــذراء بالفجالــة، عــن بــدء 
التجھیــز لمعســكر العمــل الخــاص بدعــم بعــض 
ــد  ــي صعی ــر ف ــش تحــت خــط الفق ــي تعی األســر الت
مصــر، وھــي خدمــة تقدمھــا ســنوًیا كنیســة الســیدة 
العــذراء بالفجالــة بالتزامــن مــع نھایــة اإلجــازة 
الصیفیــة وقبــل بدء العام الدراســي، وامتــدت الخدمة 
فــي الســنوات األخیــرة، لتصبــح مســتمرة فــي عملھا 
علــى مــدار الســنة، نظــًرا لتزایــد االحتیاجــات مــن 
قبــل األســر الفقیــرة ویولي قداســة البابــا تواضروس 
ــا بـــ «معســكر العمــل» منــذ  ــا خاّصً الثانــي اھتماًم
كان أســقًفا ویحــرص علــى مشــاركة خدام المعســكر 
فــي عملیــات التجھیــز. وقــام قداســتھ بتســجیل كلمــة 

تشــجیع ودعــم للمعســكر.

https://youtu.be/vojyKr_QzqA

  قــرارات عاجلــة مــن قداســة البابــا لألســر التــى تعیــش 
تحــت خــط الفقــر أعلنــت بطریركیــة األقباط األرثوذكس باإلســكندریة 

تحــت رعایــة قداســة البابــا تواضــروس الثانــي 
بابــا اإلســكندریة بطریــرك الكــرازة المرقســیة، 
عــن مســابقة لتصمیــم علــم للبطریركیــة بشــرط أن 
یحتــوى علــى مجموعــة مــن الرمــوز التــي یحویھــا 
ــة  ــیة القبطی ــا األرثوذكس ــة وھویتھ ــم البطریركی أس
المصریــة، علــى أن یمنــح الفائــز األول جائــزة 

ــة قیمــة. مالی
ــة  ــم البطریركی ــم عل ــابقة تصمی ــروط مس ــن ش وع
والــذي تــم فتــح االشــتراك بھــا عبــر الحضــور لمقــر 
البطریركیــة ۱۹ شــارع كنیســة األقبــاط محطــة 
 GOOGLE FORM ــى ــول عل ــل أو الدخ الرم

ــا. ــط المســابقة، ولالشــتراك اضغــط ھن ــر راب عب
األقبــاط  بطریركیــة  علــم  مســابقة  شــروط 

علــى  یحتــوى  العلــم  یكــون  أن  األرثوذكــس... 
اســم  یحتویھــا  التــي  الرمــوز  مــن  مجموعــة 
ــة.. فــي  البطریركیــة وھویتھــا األرثوذكســیة القبطی
حالــة الفــوز یلتــزم الفائــز بتنفیــذ التعدیــالت إن 

اللجنــة تقترحھــا  والتــي  وجــدت 

بطریركیــة األقبــاط األرثوذكــس باإلســكندریة تعلــن عــن شــروط االلتحاق 
بمســابقة لتصمیــم علــم البطریركیة

لمنــارة لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا لمنــارةا ا
العدد القادم ۱٤ نوفمبر  ۲۰۲۱ 

آخر موعد إلستالم المقاالت
۸ نوفمبر ۲۰۲۱م

أذا اردت تصفــح الجریــدة علــي االنترنــت أو أردت الرجــوع الــي عــدد ســابق (الرجــاء الضغــط 
علــي الصفحــة مرتیــن لفتــح الملــف)، یمكنكــم تصفــح الجریــدة علــي الموقــع االكترونــي التالــي
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۱۷ أكتوبر ۲۰۲۱ م

۷  بابھ ۱۷۳۸ ش

أصدار أول : العدد ۲۷۷

أصدار ثاني : العدد ۱۷۹
��إحدی خدمات لجنة اإلعالم - إیبارشیة سیة سیدنی و توابعھا �� ������ �� �� ����

وأما یسوع فكان یتقدم في الحكمة و القامة و النعمة، عند اللە و الناس . (لو ۲:۲٥)

حالــة الفــوز یلتــزم الفائــز بتنفیــذ التعدیــالت إن 

جریده شھریھ تصدرھا الكنیسھ القبطیھ االرثوذكسیھ بسیدنى editor@elmanaraorgau
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 ثقة االيمان

 

..." كلكم تشكون فىالسيد المسيح له المجد قال لتالميذه " 

هوذا الشيطان طلبكم لكى يغربلكم "...   62:23متي
والشيطان فى جرئته ذهب لكى يجرب   62:22"لوكالحنطة

السيد المسيح له المجد نفسه، وهذا يرينا اننا سنتعرض 

للتجارب المتنوعة والمختلفة طوال مدة جهادنا وغربتنا حتى 

ننتصر باللقاء المنتظر فى اورشليم السمائية، واذ هناك 

اسلحة كثيرة نقاوم بها الشيطان ونتغلب على تجاربه، نرى 

ان االيمان الواثق والقوى هو ضمان نصرتنا وبهذا االيمان 

تكلل القديسين والشهداء وبه غلب المجاهدون وتبرر 

التائبون وبااليمان حطمت الكنيسة قوات الشر وابواب 

 الجحيم.

 

+ كل االباء واالنبياء عاشوا وسلكوا بااليمان، ابونا ابراهيم 

بإيمانه خرج وهو ال يعلم الى اين يمضى وبإيمانه قدم ابنه 

الوحيد الحبيب اسحق ذبيحة واثقا ان هللا يتمم وعده بأن 

نسل اسحق يكون كالرمل الذى على شاطئ البحر وكالنجوم 

 فى جلد السماء.

 

+ جميع المعجزات التى صنعها الرب يسوع له المجد كان 

ينظر فيها الى إيمان االبرص أو االعمى أو حاملى المفلوج، 

 وبدون االيمان لم تكن هناك معجزات.

 

+ حتى التوبة تقبل بااليمان والثقة فى أن دم السيد المسيح 

له المجد يطهرنا من كل خطية وانه مهما كانت خطايانا الرب 

يقدسنا ويبررنا بااليمان ولذلك قال السيد الرب للمرأة 

ال تيأس من عنف   5::7"لوايمانك قد خلصكالخاطئة. " 

 وإلحاح الخطية، بااليمان تنتصر.

 

+ الرب مدح المرأة الفينيقية السورية وقائد المئة ألجل 

 ايمانهم وثقتهم فى قدرة هللا.

 

+ بااليمان الكنيسة اجتازت التجارب والمحن الشديدة وتمجد 

هللا مثلما حدث فى حادثة نقل جبل المقطم، وصمود الكنيسة 

حتى هذا اليوم امام االضطهادات التى بدأت بالدولة 

الرومانية واستمرت من عصر الى عصر 

ومن حكم الى حكم حتى هذا اليوم 

والكنيسة شامخة بااليمان القوى الراسخ 

 والثقة ان الرب فى وسطها فلن تتزعزع.

 

+ يا ليتنا نتعلم تدريب االيمان والثقة فى 

هللا مهما كانت التجارب واالضطهادات 

والمظالم مهما كان عنف اعداءنا وتخطيط 

الشيطان وفخاخه ومشوراته الرديئة ضدنا واثقين ان كل 

االمور )بااليمان( تعمل معا للخير، وان إلهنا قوى وموجود 

"... الرب اصغى معنا كل حين وال نشك او نرتاب عالمين ان 
لكن و"  23:6" مالخىوسمع وكتب امامه سفرتذكره...

بدون ايمان ال يمكن ارضاؤه النه يجب ان الذى يأتى الى هللا 
 3:22"عبيؤمن بأنه موجود وانه يجازى الذين يطلبونه
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 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 
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† 
 

:"الثبثبثاي اثر الثرع يسثو  بنعمة هللا , عظة عن 

 المسيح".
 

" اثبتوا ار وانا ايكم . كما ان الغصث   أية العظة :

ال يقدر ان يأتر ببمثر نث  ذاتثه ان لثم يثبثبث  اثر 

الكرنة , كذلك انتم ايضا ان لثم تثبثبثتثوا اثر . انثا 

الكرنة وانتم االغصان . الذي يبب  اثر وانثا اثيثه 

هذا يأتر ببمر كبير , النكم بثدونثر ال تثقثدرون ان 

 1.-4: 81تفعلوا شيئا ". يوحنا 

 

 نقاط العظة : 

 المكان الذي يجعل هللا اسمه يبب  ايه. (8

ثباي الشخص ار الرع بمفثرهه ال يثكثفثر , يثجثس ان يسثعثر  (2

الشخص لكر يبب  ار الثرع ايضثا اهثل بثيثتثه وكثل اقثربثا ه 

 والمحتاجي  ايضا.

 كيف نبب  ار هللا ؟  (7

 نا هر صفاي الذي  يببتون ار الرع؟   (4

 نظاهر البباي ار الرع يسو  المسيح .  (1

 نكااأة هللا للذي  يببتون ايه .  (6

 خطورة عدم البباي ار الرع.  (7

 انبلة ن  الكتاع المقدس للذي  ثبتوا ار الرع الر النهاية. (1

 انبلة ن  تاريخ الكنيسة للذي  ثبتوا ار الرع الر النهاية (9

 

 المكان الذي يجعل هللا اسمه يبب  ايه ونح  نبب  ايه. -8

  

:" االمكان الذي يختاره الرع الهثكثم لثيثحثل اسثمثه 88:  82تبنية 
ايه, تحملون اليه كل نا انا اوصيكم بثه : نثحثرقثاتثكثم وذبثا ثحثكثم 
 وعشوركم وراا ع ايديكم وكل خيار نذوركم التر تنذرونها للرع ".
اذن هناك مكان هام جدا يجعل الرب اسمه ثابت فيه وفي هذا المكان 

كان شعب هللا يأتي ويقدم تقدمااتاه   -خيمة االجتماع -في العهد القديم

ويثبت الشعب في هللا . اما في العهد الجديد فان المكان الاذ  ياثابات 

 –كنيسة العهد الجادياد   –فيه اسم هللا ونثبت نحن في هللا هو الكنيسة 
هي جزء من حياة األنسان علاي   –مكانها   –فيجب ان تكون الكنيسة 

 االرض 

ثباي الشخص ار الرع بمثفثرهه ال يثكثفثر , يثجثس ان يسثعثر  -2

الشخص لكر يبب  ار الرع ايضا اهل بيته وكل اقربا ه والثفثئثاي 

 المحتاجة .

 

 –والمكان الذ  يثبت فيه اسم الرب وناثابات ناحان فاي الارب فاياه 
في هذا المكان يجب علي كل شخص ان يحضر اهل بيته   –الكنيسة 

واقرباؤه وايضا الغريب واليتم واالرملة, انها خدمة هامة ان تاكاون 

األسره ثابتة ايضا في الرب ونالحظ في االية الاتاي ساوق ناقارأهاا 
االن ان الذهاب الي الكنيسة لكي نثبت في الرب امر يارارا األسارة 

 كلها واألقرباء والغريب واليتم واالرملة.

:" وتفرح انام الرع الهك ان  وابنك وابنتك وعبدك 88: 86تبنية 
وانتك والالوي الذي ار ابوابك , والغريس واليتم واالرنثلثة الثذيث  

 ار وسطك ار المكان الذي يختاره الرع ليحل اسمه ايه.
 

 كيف نبب  ار هللا ؟  -7

 البد وان نمارس اسرار الكنيسة المقدسة . 7-8

 

 .سر المعموهية المقدس او الوالهة الجديدة والبنوة هلل  -أ

:" اجابهم يسو  : " الحق الحق اقثو  لثكثم : 74  -71: 1يوحنا 
ان كل ن  يعمل الخطية هو عبد للخطية . والعبد ال يبقر ار البيث  

 الر االبد , انا االب  ايبقر الر االبد ".
 
 : وباخذ سر الميرون المقدس -ع

:" وانا انتم االمسحة التر اخذتموها نثنثه ثثابثتثة 27: 2يوحنا  8
ايكم , وال حاجة بكم الر ان يعلمكم احثد , بثل كثمثا تثعثلثمثكثم هثذه 
المسحة عينها ع  كل شئ , وهر حق وليس  كذبا .  كما علمتكثم 

 تببتون ايه".
 
 : وبالتالر نوا  الروح القدس -ج 

:" وانا اطلس ن  االع ايعطثيثكثم نثعثخيثا اخثر 87-86: 84يوحنا 

ليمكث نعكم الر االبد , روح الثحثق الثذي ال يسثتثطثيثع الثعثالثم ان 

يقبله , النه ال يراه وال يعراه, انا انتم اتعراونه النه نثاكثث نثعثكثم 

 ويكون ايكم .

 

وقبل المعموهية المقدسة ونوا  سر الميرون المقدس نعترف ان  -د

 .السيد المسيح هو اب  هللا وهذا يجعلنا نبب  ار هللا وهللا اينا

:" ن  اعترف ان يسو  هو اب  هللا , ااهلل يثبثبث  81: 4يوحنا  8
 ايه وهو ار هللا ".

 
ن  الوسا ل الهانة جدا والتر تجعلنا نبب  اثر الثرع الثتثنثاو   –ه 

 . -سر االاخارستيا –ن  االسرار المقدسة 

 “ :" ن  يأكل جسدي ويشرع هنر يبب  ار وانا ايه16: 6يوحنا 
كثالم السثيثد   –ويجس كذلك ان نبب  ار نور السيد الثمثسثيثح  7-2

اي: اي شثئ دثد كثالم السثيثد  –. وال نبب  ار الظلمة  -المسيح 

 المسيح ,  القد قا  السيد المسيح :

:" انا قد جئ  نورا الر العالم , حتر كل ن   41  -46: 82يوحنا 
يؤن  بر ال يمكث ار الظلمة. وان سمع احد كالنر ولم يؤن  اانثا 
ال اهينه , النر لم اي الهي  العالم بل الخلص العالم . ن  رذلنر ولم 
يقبل كالنر اله ن  يدينه . الكالم الذي تكلمث  بثه هثو يثديثنثه اثر 

 اليوم االخير ".
ون  االشياء المهمة ن  كالم السيد المسيح والثتثر يثجثس  7-2-8

 ان نمارسها لكر نبب  ار  السيد المسيح هر

 

 . ان نبب  ار نحبة السيد المسيح  -ا
:" كما احبنر االع كذلك احببثتثكثم انثا . اثثبثتثوا اثر 9:  81يوحنا 
 . نحبتر 

 لقد اكد ذلك رسول المحبة العظيم يوحنا اذ قال :

:" ونح  قد عرانا وصدقنا المحبة التر هلل ايثنثا . 86: 4يوحنا  8
 هللا نحبة , ون  يبب  ار المحبة , يبب  ار هللا وهللا ايه".

 
 ولكر نبب  ار نحبة السيد المسيح يجس ان نحفظ وصاياه  : -ع

, كما انر  :" ان حفظتم وصاياي تببتون ار نحبتر81: 81يوحنا 
 انا قد حفظ  وصايا ابر واثب  ار نحبته ".

 
ونعرف ان الرع يسو  يبب  اينا ونح  اثيثه بثالثروح الثقثدس  -ج

 الذي اعطانا اياه :

:" ون  يحفظ وصاياه يبب  ايه وهو ايه . وبهثذا 24:  7يوحنا  8
 نعرف انه يبب  اينا : ن  الروح الذي اعطانا".

 
كما انه لكر نبب  ار السيد المسيح،  يجس ان نثبثبث  اثر كثالم  -ه

 السيد المسيح كما قا  هو بفمه الطاهر:

:" انثكثم ان : " اقا  يسو  لليهوه الذي  اننوا بثه 78:  1يوحنا 
 ابالحقيقة تكونون تالنيذي ". ثبتم ار كالنر

 
لها القوة ان تولد  –الكتاع المقدس  –يجس ان نعلم ان كلمة هللا  -ه

االنسان ثانية وان كلمة هللا هذه ثابته الر االبد، اثالثذي يثبثبث  اثر 

 كلمة هللا يبب  ار هللا ويصير انسانا جديدا .

:" نولوهي  ثانية , ال ن  زر  يفنر , بل نما ال  27: 8بطرس  8
 يفنر , بكلمة هللا الحية الباقية الر االبد".

 
ايضا لكر نبب  ار السيد المسيح يجس ان نبب  اثر تثعثالثيثمثه   –و 

 المقدسة:

:" كل ن  تعدي ولم يبب  ار تعليم المسيح اثلثيث  9:  8يوحنا  2
 . ون  يبب  ار تعليم المسيح اهذا له االع واالب  جميعا.له هللا 

 
 حس المخدوني  او حس االخر عمونا: :7-2-2

 

هذا ولقد جعل السيد المسيح حس االخر او المخدوم نث  شثروط  -ا

 البباي ايه:

: " هللا لم ينظره احد قط . ان احثس بثعثضثنثا 87-82:  4يوحنا  8
بعضا , ااهلل يبب  اينا , ونحبته قد تكمل  اينا . بثهثذا نثعثرف انثنثا 

 نبب  ايه وهو اينا : انه قد اعطانا ن  روحه ".
يجعل الخاهم ينتقل ن  الموي الر الحياة وار نف  المودو   -ع 

حذر السيد المسيح الخاهم الذي ال يحس االخر او المخدوم اثر انثه 

يمكث ار الموي بل واكبر ن  ذلك اهو بثعثدم حثبثه يثكثون كثقثاتثل 

للنف  وكنتيجة لذلك ل  يكون له نصيس ار الحياة االبدية . النقثرأ 

 نا كتبه رسو  المحبة الخاهم العظيم والرسو  يوحنا الحبيس

:" نح  نعلم اننا قد انتقلثنثا نث  الثمثوي الثر 81-84: 7يوحنا  8
الحياة , الننا نحس االخوة . ن  ال يحس اخاه يبق ار الثمثوي . كثل 
ن  يبغض اخاه اهو قاتل نف  , وانتم تعلمون ان كثل قثاتثل نثفث  

 لي  له حياة ابدية ثابته ايه ".
 
ولقد اوصانا رسو  المحبة العظيم القدي  يوحنثا الثرسثو  ان  -ج

نحبة أالخر او للمخدوم يجس ان تكون عمليثة ولثيثسث  بثالثفثم وال 

بالكالم بل بالعمل والحق وان لم تك  كذلك االشخص ال تبثبث  اثيثه 

  نحبة هللا . النقرأ
:" وأنا ن  كان له نعيشة العالم , ونظر اخاه 81-87: 7يوحنا  8

نحتاجا , واغلق احشا ه عنه , اكيف تبثبث  نثحثبثة هللا اثيثه ؟ يثا 
 اوالهي , ال نحس بالكالم وال باللسان , بل بالعمل والحق ".

 
ون  االشياء الهانة جدا التر تجعل األنسان  يببث  اثر السثيثد   -ه

المسيح ان تكون المحبة لالخر او للمخدوم حقيقية والتر تنبع نث  

الثذي قثا    –اي السيد المثسثيثح   –الحق الذي يكون نعنا الر االبد 

 ع  نفسه : انا هو الطريق والحق والحياة .
:" الشيخ, الر كيريه المخثتثارة , والثر اوالههثا 2-8:  8يوحنا  2

الذي  انا احبهم بالحق , ولس  انا اقثط , بثل ايضثا جثمثيثع الثذيث  
عراوا الحق . ن  اجل الحق الذي يبب  اينا وسثيثكثون نثعثنثا الثر 

 االبد ".
 

نا هر صثفثاي الثذيث  يثبثبثتثون اثر  -4

 الرع؟ 

ن  الصفاي التر تميخ الذيث  هثم  :4-8

ثابتون ار الرع صفة :"الثبثقثة بثالثرع 

واالتكا  عليه" عالمي  ان كل نا يفعلثه 

  او يحدث انما هو للخير
" الثمثتثوكثلثون عثلثر  8:  821نخنور 

الثرع نثبثثل جثبثثل صثثهثثيثون , الثثذي ال 
 يتخعخ  , بل يسك  الر الدهر .

 
ان الذي  يقبلون التوبيخ الروحر لمصلحتهم هم نث  الثذيث   : 4-2

 الذي هو الحكمة . –يتصفون بالبباي ار هللا 

 “ االذن السانعة توبيخ الحياة تستقر بي  الحكماء” 78: 81انبا  
:" وكل نا يأتر ببمر ينثقثيثه 2:  81يوحنا لقد قال السيد المسيح في 

و من اهم مظاهر الاتاناقاياة لاالن اان ان تاقالام ليأتر ببمر اكبر". 
االن ان وان تعالج اذا اصاب االن ان ا  امراض. وهكذا نحان 

كخدام يمكن ان يكون التوبيخ لنا نوع من التنقية وياماكان ان ياكاون 

اعطائنا نوع من العالج الروحي نوع من التنقية ايضاا اذا اصااباناا 
 مرض روحي مثل ما حدث لديوتريروس وديماس . 

 

ن  الصفاي الهانة ار الذي  هم ثابتون ار الرع ان يثكثون  : 4-7

لي  اقط ثابتي  ار الحس بل ايضا ثابتي  ار ايمانهم وار الثرجثاء 

 ولك  االعظم ان يكونوا ثابتي  ار المحبة .
: " انثا االن اثيثبثبث  : االيثمثان والثرجثاء 87:  87كورنبوس  8

 والمحبة , هذه البالثة ولك  اعظمه  المحبة ".
 
ايضا ن  الصفاي الهانة التر تميخ البابتيث  اثر الثرع هثر  : 4-4

صفة ان تكون حياة اولئك كحياة السيد المسيح اي ان يسلكثوا اثر 

 كل شئ كما سلك رع المجد .

:" ن  قا :  انه ثاب  ايه ينبغر انه كمثا سثلثك ذاك 6:  2يوحنا  8
 هكذا يسلك هو ايضا ".

 
ن  الصفاي الهانة التر يجس ان يتصف بهثا الثبثابثتثيث  اثر  : 4-1

الرع هر انهم يعيشوا حياة الثقثداسثة وال يثخثطثئثوا اي كثان نثو  

 الخطيئة .

:" كل ن  يبب  ايه ال يخطئ . كثل نث  يثخثطثئ لثم 6: 7يوحنا  8
 يبصره و ال عراه ".

 
ايضا ن  الصفاي الهانة للذي  يببتون ار الرع هو ان يكون  :4-6

 .اولئك صانعي  نشيئة هللا وليسوا ن  هذا العالم الخا ل

:" ال تثحثبثوا الثعثالثم وال االشثيثاء الثتثر اثر 87-81: 2يوحنا  8
العالم . ان احس احد العالم اليس  ايه نحبة االع. الن كثل نثا اثر 
العالم : شهوة الجسد , وشهوة العيون , وتعظيم المعيشثة , لثيث  
ن  االع بل ن  العالم . والعالم يمضر وشهوته , انا الثذي يصثنثع 

 نشيئة هللا ايبب  الر االبد".
 
  واحتما  الضيقاي والتجارع والثبثبثاي اثر الثمثسثيثح هون اي

تخعخ  اثناء الضيقاي هو ن  اهثم صثفثاي الثبثابث  اثر الثرع  

والذي يتماشر تمانا نع نشيئة هللا . اثلثقثد قثا  الثرع يسثو  

 المسيح :

 

:" طوبر لكم اذا عيروكم وطرهوكم وقالوا عليكم كثل 88-: 1نتر 
كلمة شريرة , ن  اجلر كاذبي  . اارحوا وتهللوا الن اجركم عظيثم 

 ار السماواي , اانهم هكذا طرهوا االنبياء الذي  قبلكم ".
 

:" ثثم 22-28:  84اعثمثا  الثرسثل وذكر معلمنا لوقا الطبيب في 
الر لسترة وايقونية وانثطثاكثيثة , يشثدهان  - بولس وبرنابا  –رجعا 

انف  التالنيذ ويعظانهم ان يببتوا ار االيمان , وانه بضيقاي كبيرة 
 ينبغر ان ندخل نلكوي هللا ".

 

وهنا نريد ان نذكر ما كتبه االب الورع الراضل: القس بيشو  حلمي 

كاهن كنيسة االنبا انطونيوس بشبارا عان ماا قاالاه قاداساة الابااباا   –
في ترسيره لماا قاالاه   –اطال هللا حياته  –المعظم االنبا شنودة الثالث 

السيد المسيح انه في ملكوت السماوات ال يزوجون و اليزوجون قال 

:" ار حياة الدهر االتر : ال يوجد تثخاوج وال تثوالثد , قداسة البابا

ام  غير المعقو  ان يولد انسان جديد , ويجد نثفثسثه اثر الثنثعثيثم 

ويبب  استحقاقه  – بالضيقات –االبدي هون ان تختبر اراهته الحرة 

 لهذا النعيم ".

 

اطاله هللا حياته  –ونريد ان نذكر نا قاله قداسة البابا شنوهة البالث 

ار ان الضيقاي كلها للثخثيثر . اثلثقثد قثا  :" طثبثعثا نثفثر بثابثا   –

انر نتعس للكل , ولك  نع ذلك   –القدي  اثناسيوس  –االسكندرية 

ار المنفر استطا  ان يؤس  كنا   كبيرة , ون  تثوادثعثه تثرك 

هذه الكنا   التر اسسها الر اصحابها , ولم يضمها الر الكثرسثر 

المرقسر . كما كان ار كل نكان ينفر اليه يثعثلثم الثنثاس الثتثعثلثيثم 

 السليم".

 84يتبع اى ص 
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 حات مع المصريين صف
 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

 المواطنة ... وخانة الدين
 
 

 هل تلغي مصر خانة الدين من الهوية

 ) الرقم القومي( ؟  

نُشر مؤخراً حديث للرئيس عبد الفتاح السيسي عن تجديد الخطاب 

الديني وتشكيل الوعي في المجتمع المصرر،  وفرترل الربراب  مرا  

المثقفين والتنويريين الي الدعوة لضرورة طرح قضية إلغاء خانة 

 الديانة من الهوية الشخصية والرقم القومي. 

و ن الغائها من البطاقة الشخصية للمصريين تعني بالتبعيرة إلرغراء 

التمييز من  ، جهة  و مكان عمل سؤاء خاص  و عرا  ويرتررتر  

عليه آثار مباشرة علي المواطن وبالتالي علي العالقات االنسانريرة 

 والمجتمعية. 

 

إن إلغاء خانة الديانة في البطاقة ال تعني إلغاء الديانرة  و سرلربرهرا 

من المواطن بل هي تطور لتأكيد مدنية الدولة وتحضرها كمرا هرو 

في باقي الدول. إن حمل البطاقة تفيد االنتماء للوطن واما المعترقرد 

فهو هلل. ومن يناد، بغير ئلك فهو مرترشردد  و فري مروقرع سرلرطرة 

 إلستغالل هذا التمييز بين  فراد الوكن الواحد. 

 

  وفي العهد الملكي لم يكن للديانة  ، 2593يوليو  32قبل ثورة 

وجود في البطاقة الشخصية. ولركرن برعرد الرثروورة وترحرديرداً فري 

  تغير شكل البطاقة وترم إدردارهرا مرن و ارة الرداخرلريرة 2591

الرحرالرة   –الديانة  –تاريخ الميالد  –و دبحت البيانات منها االسم 

 فصيلة الد .  –محل االقامة  –الوظيفة  –االجتماعية 

وكانت  ول بطاقة تصدر بهذا الشكل للرئيس الرراحرل جرمرال عربرد 

 النادر. 

لقد تميزت حرية الدين والمعتقد بالحماية القانونية في مصرر مرنرذ 

مرن الردسرترور  44  . والمادة رقم 2532 ول دستور دادر عا  

  تنص علي " حريرة االعرترقراد وحرريرة مرمرارسرة 3125الحالي 

الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة ألدحاب الرديرانرات السرمراويرة 

 حق ينظمه القانون. 

ولكن تأتي المادة الثانية من الدستور المصر، تنص علي االسرال  

دين الدولة واللغة العربية لرغرترهرا الررسرمريرة. ومربراد  الشرريرعرة 

 االسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

هي المادة التي تدعو للتحريض والمزايدات السياسيرة  والرترخربر  

 بين مدنية الدولة ودين الدولة. 

 

إن جميع الدول المتحضرة التري ترؤمرن برحرقروا االنسران وترؤكرد 

الديمقراطية  التي تفصل بين الدين والدولة تقتصر البطراقرة فريرهرا  

وتاريخ الميالد ومحل االقامة. وال شرأن لرهرم برالرديرن  و الردرجرة 

العلمية  و الوظيفة سواء متواضعة  و عرالريرة. هرذا بريرانرات لرهرا 

 وراا  خر، لحاالت الزواج  و الروفراة  و رريررهرا ولرهرا جرهرات 

رسمية توثقها. ومن يعارض في حذف خانة الدين من البطراقرة  و 

الباسبور  و الهوية الشخصية فهو يريد توظير  الرديرن ألررراض 

سياسية. بينما الدين يمثل ما هو مطلق وثابت وعرالري والسريراسرة 

 تمثل ما هو نسبي ومتغير. 

إن المواطنة تعني  ن  ق  لقضاء مصلحة ما كمواطن  حمل هويرة 

الوطن الذ،  نتمي إليه إسماً وميالد  ومحل السكرن وال يرجر   ن 

يكون وضعي الديني  و العلمي  و وظيفتي سببراً لرلرحرصرول عرلري 

معاملة تميز بيني وبين آخر.  نعم لحذف خانة الدين  و الشهادة  و 

 االوظيفة. 

 نعم لمصر السيسي في مستقبل عادل ووعي  جتماعي  فضل. 

 

 مصر فوا الجميع ! 

 

 مصر ... كي  كانت .. وكي   دبحت !

كي  كانت ثقافة قبول االخر والتعايش مع التعددية الثقرافريرة الرتري 

تمتعت بها مصر علي مد، التاريخ... وإحترا  الجوار فري الربريرت 

والمدرسة والقرية والعمل  ومع مختل  الجنسيات .. .. وبيرن مرا 

  دبل الحال عليه اليو ! 

 

 ن المجتمعات الدولية المتقدمة ديمقراطيا وفي مختلر  الرجروانر  

ترتقي فوا فوادل اللغة والدين والروطرن وبرقروة قرانرون حرمرايرة 

حقوا االنسان الدولية والتي وقرع عرلريرهرا كربرريرات دول الرعرالرم 

يفتحون  بوابهم آلالف الالجئين من البالد المتضررة : مثل سوريا 

ولبنان والعراا وإفغانستان وريرها ... وريرها في نفرس الروقرت 

الذ، تغلق فيه البالد االسالمية المجاورة  بوابها في وجوههم ررم 

 وحدت اللغة والدين!!!

وفي االسابيرع االخريررة وعرلري درفرحرات الرتروادرل االجرترمراعري 

واالعال  في كل مكان بالصوت والصورة تحدث الرئيس السريرسري 

 عن حرية المعتقد والذ، قاله حرفياً ....

"  نت  عالن ليه من بناء كنيسة  و معبد يهود، و نت مسلم ؟ إن 

الممارسة الفعلية تؤكد احترامنا لكل العقائد ولركرل الرنرات وحرتري 

احترامنا لعد  االعتقاد.  فهمه من منظور ديني وثقافي وفركرر، .. 

من يريد  ن يؤمن  و ال يؤمن هو حرر. ومرن يرحراسربره هرو ربرنرا 

 سبحانه وتعالي. " 

 

 هؤالء  مناء علي الوطن 

 شيخ اال هر  حمد حسن الباقور،. 

سؤال يتردد كثيراً .. هل مصر اليو  هي ذاتها مصر منذ  كثرر مرن 

 خمسون عاماً مضت؟؟ 

من المؤكد هناك خطاء ما .. خطاء في الرنرظرر لرمخرر مرن  اويرة 

واحدة ولألس   رلبها يغذيها اعال  يساعد علري الرفقررقرة لصرالرل 

 جهات معينة ولتعميم  فكار معينة. 

 

ولكن .. في كل  مان ومكان هناك رجاال كالنجو  يرنريررون الرعرالرم 

بأفكارهم التي نتجاو  الحدود الضيقة لفضاء  كرثرر اتسراعراً يرقرود 

 الجميع للحرية وتعميق قيم من الح  والسمو والقبول لمخر. 

كنت  قر  لفضيلة الشيخ  حمد حسن الربراقرور، والرذ، تردرج فري 

 عدة مناد ... 

تلقي تعليمه في اال هر الشري  ثم سرافرر الري فررنسرا وفري عرا  

  كان مديرا لجامعة اال هر ثم و يراً لرألوقراف ثرم شريرخراً 2549

 للجامع اال هر. 

حدث  ن دعا دديقاً له من كبار رجال الدين المسيرحري فري  وربرا 

(  كودينج رئيس  ساقفة فينا. دعراا  Coddingوهو الكاردينال ) 

إللقاء محاضرة في قاعة محمد عبدا بالجامعة.  كران الركرارديرنرال 

يحمل  يه الكهنوتي علي يديه ... فإستأذن فضيلته قبرل  ن يردخرل 

القاعة في إرتدائه فأجابه الشيخ الباقور، .." بل تفعل وال ترتديره 

 وحدك بل  عينك علي إرتدائه بيد، هاتين." 

فدهش الكاردينال وقال له ..  نت متسامل كريم. فأجاب فضيلرتره : 

 ني عندما  سمل لرك برأن ترترفرضرل مرحراضررا فري اال هرر برزيرك 

الكهنوتي و عينك علي ذلك فهذا ما ترشدني الريره عرقريردتري. و نرا 

 قتضي بالرسول الكريم الذ، جاءا وفد من نصار، الحبشة فأكر  

وفادتهم و نزلهم في المسجد مكرمين وقا  علي خدمترهرم برنرفرسره 

 ورفض  ن ينوب عنه انسان آخر. 

 

 قداسة البابا والشيخ الباقور، 
 قامت الجمعية المصرية لإلحصاء واالقرترصراد حرفرالً كران قرداسرة 

البابا شنودة الثالث مدعواً إللقاء مرحراضررة حرول ) الرعردالرة فري 

المسيحية ( . قد  لهذا المحاضرة الشيخ الربراقرور، بركرلرمرة جراء 

 فيها : 

عا  ذهبت مع والرد،  23 هولدت في مدينة  سيوط وحين كان سن

للجامع يو  الجمعة وتصادف يومها كان و ير االوقاف نجي  باشا 

  -البرادعي يخط .. ... سمعه يقول :

 

 قل لقو  في هواها  دعياء      نتم االرض و رلول سماء

 موسو، عيسو، مسلم     كلهم في النهضة الكبر، سواء

 إسالوا المدفع إن شئتم     فهل ميز المدفع بين الشهداء؟ 

 

و ضاف الباقور،.. كلمة  قباط تعني عمو  المصريين فيهرم 

من يُدين باالسال  ومن يُدين بالمسيحية. لرذلرك حريرن مررت 

السنوات و دبحت  نا و يراً لألوقاف كنت  خط  الرجرمرعرة 

للمسلمين ثم  دخل  قرب كنيسة ألخوتي المسيحيرن. و يضراً 

في نفس الفترة عرفت  ن مرديرنرة كرفرر الشريرخ ترخرلرو مرن 

الكنائس ولما كان فيها  رض لألوقراف  عرطريرترهرا ألخروتري 

 المسيحين إلقامة  ول كنيسة في كفر الشيخ. 

كذلك عرفت  ن في المطريرة ) برجروار الرزيرترون ( شرجررة 

مباركة و ن هذا الشجرة مقدسة ألن السيدة العذراء عليرهرا 

السال  حين  سعدت  رض مصر بوليدها الرمربرارك الرعرظريرم 

جلست في ظل هذا الشجرة. فأمرت بصفتي و يراً لألوقراف 

 ن تقا  إستراحة وتحاط الشجرة المباركة ويبنري حرولرهرا مرترحر  

يشير للرحلة المقدسة وتوفير كل الراحة والخدمات لرمرن عسراهرم 

 يزورونها من الداخل  و الخارج. 

 

كان فضيلة الشيخ الباقور، رجالً كريم القول لطي  اللفظ ... وقرد 

تصادف  ن كان في مدينة الفلبين وتصادف وجود بعثة تربرشريرريرة 

مسيحية في ذات المنطقة. والفلبين  رل  سركرانرهرا مسريرحريريرن... 

وجائني رئيس البعثة يدعوني لتناول العشاء مرع  عضراء برعرثرتره. 

فتوجهت ومعي بعض المسلمين من  هل المنطقة... وجلرسرنرا الري 

هل عندك مانع  ن نصرلري   -المائدة حيث مال علي الرجل هامساً:

ال ياسيد، فإني اعتقد  ن الرعرقرائرد  -علي الطعا  دالتنا؟ ..  جبت:

فوا المجامالت   وحين  سمع دالتك علي الطعا  فهذا له سند في 

 القرآن الذ، يقول: 

 " وال تأكلوا مما لم يُذكر  سم هللا عليه" 

وفي سورة المائدة ... مائدة سيدنا عيسي عليره السرال  نرقرر : " 

 وطعا  الذين  وتو الكتاب حل لكم " 

و ح   ن  قول ... قد نختل  في العقيدة ولكن هذا الخالف ال يمنعنا 

 من البر والحرص علي االمن والسكينة والسال  . 

بلدنا هذا ليكون آمناً يج   ن يستصح  روح الدين ويحرص علي 

الوحدة ليتحقق العدل ويضمن لنا جرمريرعراً مسرلرمريرن ومسريرحريريرن 

 السال  ورضا هللا. 

 

إن علماء االدول المسلمين وما نُعلمه في كلية  دول الدين    ن 

العلماء المسلمين يقرون خمسة  دول البد مرن رعرايرترهرا. وهري 

 مرعية عند اليهود والمسيحيين والمسلمين. 

  حترا  النفس. 

  حترا   المال. 

  حترا  النس . 

  حترا  العقل .

  حترا  الدين. 

 من هذا المعاني نستمد سلوكنا االجتماعي.. 

ومن هذا القيم الفاضلة يج   ن تتداولها وسائرل االعرال  وتردخرل 

الي مناهجنا التعليمية حتي يعود لرلرمرجرترمرع الرمرصرر، انضربراطره 

 وثقافته.  

 

 والي اللقاء في العدد القاد  . 
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 بقلم وريشة : جون كرياقوس 

 

أسمح لى يا آلهى أن أطرح تساؤلى وحيرة البعض حوو  

لماذا هذا الوباء الذى اكتسح بدون رحمة كل بالد الوعوالوق وق وى 

على حياة ماليين من البشر والبعض ال حو  لهق وال قووة   أهوو 

أختبار وأمتحان للبشرية ! وأسموح لوى أنوا الوتوراا أن اتو واسور 

وأسألك لماذا جعلت هذا األختبار القوى أو هذا الدرس صعب على 

فهق البشر فى حين أنت الخالق الرحيق والقادر على كل شئ ! بول 

وكما  قا  سليمان الحكيق"لومواذا يوارا تونوصور وتصوموت" ! بول 

البعض قد يعيرونا بقولهق:"اين الرا آلهكق ! وأخور قود يوقوو : 

لماذا تنتصر يارا فى حين يذكر الكتاا أنك حتما تأتى وال تبطئ   

ولكن لآلسف البعض ال يشعر بوجودك وأنك حاضر دائما وتنصر! 

ويتنكرون أنك تست يب ألى نداء! كما ربما البعض اليودرك كويوف 

انك وضعت كثير من البشرواألنبياء فى أختبارات وت ارا صعبوة 

للغاية والتى تفوق قدرة البشر الحالية مثل ما حدث مع أبو اآلباء 

ابراهيق بل وايووا ويووسوف الصوديوق ننودانويوا  ونويورهوق مون 

األنبياء والقديسينننوكلهق أجتازوا األمتحان واألختبارات الصعبة 

بن اح، بل وفى عصرنا الحاضر أجد كيف صمدوا شوهوداء لويوبويوا 

وكيف أنتصروا كل هؤالءننونعلق يارا أنك حاضور وان رحوموتوك 

ستأتى حتما ولكنك قلت لويول لونوا أن نوعورن األزمونوة أو وقوت 

ح ورك رنق البعض يطلب سرعة أألنقاذ وعدم األبطاء وكما قا  

من قبل داود النبى:" اللهوق ألوتوفوت الوى موعوونوتوى يوارا أسور  

( أعومول 96وأعنىن انت معينى ومخلصى يارا فوال توبوطوئ" مو 

يارا لكى يطمئن البشر بح ورك معنا ولكى يتأمل الوبوعوض فوى 

صمت عملك وعدلك وصالحك التى بال حدودننكماهنا أستعير مون 

قو  وتأمالت ألقديل أنسطينوس فى أقواله الرائعة: ربى اشرح 

لعبدك الذى يتوسل إلى رحمتك عرفه من أين له حياتهنألست أنت 

مصدرها! أليل بك وحدك يوحويوا األنسوان ألسوت يونوبوو  الوحويواة 

وواهبها! نننعاونتنى على أن أعرفك وأعورن نوفوسوىننوعونودموا 

عرفت نفسى عرفتك أي ا ألن معرفتى لك نور لسبيلىننويستطرد 

القديل أنسطينوس فى تأمله قائآل:"ننسأتكلق ياألهى برنوق انوى 

رمادننم ى زمان ولق أعرفكنويل لهذا الغباء الذى حرمونوى مون 

رؤياك!نننكنت معى ولق أكن معكننكلما أبتعدت عنك زدت توعولوقوا 

بكننرأيتك وأحببتكن اليستطيع أحد أن يحبك مالق يوراك وال يوراك 

أحد إال وأحبكننلماذا تباطأت حتى تملك على قلبىننننأنسوى يوارا 

األيام التى عشتها وكنت بعيدا عنك محروما من محبتك"نن فوحوقوا 

وحتى ونحن نتألق من ت ارا الوباء فالرا حاضر حتى لو صمتنا 

وكما ندرك بأن"الرا يقاتل عنكق وأنتق تصمتون" كما أتذكر قو  

شهيدا فى أحوداث  02معلق أألجيا   فى عصته على أثر استشهاد 

 05األسكندرية كنيسة القديسين وحيث قامت من بعدها انتفاضة 

( ففى عصته على الشعب بوكوى فويوهوا الوبوابوا شونوودة 0288يناير

مرتين حو  ما سمح به هللا لشعبه حينذاك ولكن الرا، لوق يوتوخول 

عنهق أو يخذلهق ألنهق وضعوا طلبتهق مشوفووعوة بودموو  الوبوابوا 

القوية وفى قوله:"أريد ان أصمت لكى يتكلق هللا وثقوا أن صمتنا 

قد يكون أكثر تعبيرا وهللا يسمع هذا الصمت ويودرك كول موعوانويوه 

وكل ما نعانيهنن" وهكذا ندرك وبودون أى شوك بوأن هللا حواضور 

دائما حتى لو تأخر أو تباطئ فى ح ورهنن ولويول كوموا يوتوشوكوك 

 البعض فى عدم وجوده أو هو نير مبالىنن!!ن 

                                                                                              

  فأحيانا ننسي أن هللا حاضر رنق مرارة الت ربة:
فال يمكن أن ننكر بأن البعض منا قد يقع فى تجربة مريرر    مر ر  

برعرد   -وهوفى ضعر  ييرمرانر  -المرض أو الوباء( ولكن ال يشعر

وجود أو حضور الرب..! على حين نتناسى بأن الرب قد أعرارانرا 

مالق األراد  والحرية ب  ونغف  ما نردده فرى الرالترنرا الريرومريرة 
"لتكن مشيئتك.."ولكن نحن فى معظم األوقات واألزمات نريرد أن 

نفرض مشيئتنا نحن وال نبالى ما ذكرناه فى الصال  أى برأن نرريرد 

تحريك مشيئة هللا وفق أحتياجنا وهوانا ونتجاه  أهمية مشيئت  هرو 
أو بوجود الرب الضابط الك ..! وربمرا برعرد مرعرانرا  وحريرن يرقرع 

األنسان فى الفش  ومع مرار  التجربة، قد نرجع بالفش  بأن الررب 

لم يكن موجود وحاضر معنا دون األعتراف بأننا كنا أغلقنا الربراب 
اما  الرب ولم نسمع  عندما طرق باب قلوبنا وضمائرنا، فهو الذى 

ررار ف   يسررمررع ويرررى ويررراقررل ويررقرروَ لرركرر  ينسرران "أ ن ررا ع 

.."وبالتالى ففى حالة الفش  قد نردد عبىارات العتاب وجرلرد  ال ك  أ ْعم 

الذات ومع ضع  اإليمان يتسرب اليأس والروروف وهرى فررالرة 
ينتهزها أحيانا الشياان...وهو أيضا ما يذكررنرى مرا ذكرره مر رلر  

الرحمات البابا شنود  فى تقديم  لهذا الرمر راَن هرنراب راهرل كران 

يذهل إلحضار المياه لزمالئ  الرهبان وخاالة كبرار السرن مرنرهرم 
والمرضى. وكان يذهل لمكان المياه ليأتي برهرا ألخروتر  الررهربران 

أالربرحر    واستمر على هذا يلى أن تعل. فصلى وقاَ للررب "أنرا 

غير قادر على هذا العم " وعندما نظر خلف ، وجد مالب يركرترل، 

فسأل  عما يكتب ، قاَ ل  المالبن أنا أسج  ك  خاو  أن  تواوها 
من أج  اآلباء. وهذا أعااه قو  لالستمرار في العم   فعندما نقوَ 

"ربنا موجود" ت ق أن هللا يعلم ك  شيء خاص بنا، سواء خيرا أو 

شرا ..وهوأيضا ما سبق ذكرت  حوَ أمتحران الررب ألبرراهريرم أو 
يوس  وايوب وحتى دانياَ ب  وأيضا مع داود الارفر  وهرو امرا  

ْمر و »قاَ ل  والذى المارد القوى جليات  ب ررح رْير و و  أ ْن   ت أْت ي ي ل يَّ ب س 

ب تحْرسو،  "والريرهللا هللا كران يرراقرل آتِي إِلَْيَك بِاْسِق َراِّ اْلُ نُودِ   َوأَنَاو 

الحصا  التري رمراهرا داود حرترى أالرابر  

هدفها فرقرتر  داود الرعرمرالق جرلريرات.. بر  
وأم لة غيرها ممن أمنوا برحرضرور الررب، 

فلن نجد مرنرهرم الرترذمرر واألدانرة أو حرترى 

الشكوى بعد  وجود الررب مرعرهرم، فرلرهرذا 

مررروا كررلررهررم امررا  الرررب فررى األمررتررحرران 
بنجاح..ب  وهناب أم ل  معاالر  مرا يردكرد 

عررمرر  وحضررور الرررب رغررم مرررار  ألررم 

التجربة.. وذلك كما وجدت  فى أحد األم رلرة 
المعاالر  لنموذج وهو عرن الربرار  لركرر  

الاائر  األمريكى "كيرب كيرلرجرور" الرذى 

أالب  مشلوال بسبل حادثة شنريرعرة وقرعر  

لهذا البا  وهو فرى رومرا والرترى لرور  
تجربت  هكذان طلربر  مرن هللا الرقرو  ألقرو  

بمشاريع عظيمة فأعاانى الضع  ألترعرلرم 

التواضع،وطلب  مرن هللا الصرحرة ألعرمر  
أعماَ عظيمة ، فأعارانرى األلرم  ألعررف 

معنى الصحرة حرقرا..فرارلربر  مرنر  الرغرنرى 

ألمتلك ك  شئ فصريررنرى فرقريررا حرترى ال 
أالريرر أنررانريرا..فراررلربر  مررنر  الرقررو  حرتررى 

يمتدحنى الناس فأعاانى الضرعر  ألشرعرر 

بأحتياجى يلي ،فالب  مرنر  كر  شرئ حرترى 

أتمتع بالحيا  فأعاانى الحيا  حرترى أترمرترع 
فقلت له: يارا لوق أحصول عولوى بك  شئ..

شئ مما طلبته منك ولكنك أعطيتنى كل موا 

هووو ضوورورى لووى حووتووى ولووو كووان ضوود 

أرادتى، ومنوذ هوذه الولوحوصوة بودأت حويواة 

 ..  جديدة مليئة بالمعانى

                                                                   

أإليمان بوجوود هللا الودائوق يوؤمون سوالموة 

 األنسان :

حقا الذي يدمن بوجود هللا وسيدمن بقو  هللا، وبالتالى بمشيئة الرب 

ب  وفى حضوره فلهذا يحق ل  أن يرقروَ "مرا دا  هللا مرعرنرا فرمرن 
(، أى هو ييرمران بروجرود 13ن  8علينا"؟" و بولهللا الرسوَ رومية 

قو  هللا وعم  هللا، واشتراب هللا في العم  مع  سواء فى الرترجرارب 

المرير  والتى ليهللا لنا حيلة فريرهرا ألن "عرنرد كر رر  أحرزانري فري 
ِعْنَد َكْثَرِة هُُمووِموي فِوي داخلي، كلماتك تلذذ نفسي"، ويقوَ الن "

ُذ نَْفِسي ( و هو أيضرا مرا 49." سفر المزامير َداِخلِي، تَْعِ يَاتَُك تُلَذِّ

أكده م ل  الرحمات األنبا شنود  بقول ن أن  قد تأتيك قرو  مرن هللا 

حتى دون أن تالل، فاهلل قد كان مع شعل يسرائير  حرترى عربرروا 
البحر..يذ أثناء مذلة شعل يسرائي  مرن فررعرون لرم يرارلربروا ولرم 

يصلوا لكن هللا قاَن"أنا رأي  مذلة شعبي أنزَ وأخلصهم"، ون  

ْعب ي الَّرذ ي ف ري »اآلية حسل سفر التكوين هي  لَّة  ش  ذ  أ ْي ح م  ي نِّي ق ْد ر 
هحْم،  اع  ل ْم ح أ ْوج  ْم. ي نِّي ع  يه  ر  س وِّ ْن أ ْج   مح هحْم م  اخ  ر  ْع ح الح س م  ْصر  و  م 

رْن ت رْلرك  األ ْرض   هحْم م  د  أحاْلع  ، و  يِّين  ْصر  ْن أ ْيد ي اْلم  هحْم م  ْل ح ألحْنق ذ  ف ن ز 

"  سرفرر  رالو س  ع  ةو، ي ل ى أ ْرضو ت ف يرضح ل رب رنورا و  ع  اس  و  يِّد  و و  ي ل ى أ ْرضو ج 
وهكذا ن د أن الرا حواضور ويسوموع ويورى (... 8، 7ن 1الوروج 

وليهللا وفق أهواءنا ومشيئتنرا ولكن قد يتدخل فى التوقيت المناسب 

الذاتية كا ذكرت سابقا...كما أن وجوده وحضوره هو تأكريرد عرلرى 

(. أنرترم 31ن  94 سرفرر يشرعريراء هَُوَذا َعلَى َكفَّيَّ نَقَْشتُِك" القوَن"
موجودين في كفي وال يستايع أحد أن يوا  من يردي شريرئورا..بر  

ا النع الرعرجرائرل والرمرعرجرزات  وما أكده األباء أن اسم الرب أيضو

حي  المدمنون في بداية العصر الرسولي قالوان "امن  عبريردب أن 
يتكلموا بكالمك بك  مجراهرر . برمرد يردب لرلرشرفراء. ولرترجرر  يرات 

(. ولرمرا أقرا  13، 94ن  9وعجائل باسم فتاب القدوس يسوع"  أع 

القديهللا بارس الرج  األعرج عند باب الجمي  وانردهرا الرنراس، 
قاَ لهم بارس "لماذا تشوصون يلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا 

هذا يمشي؟! أنتم أنكرتم القدوس البار.. ورئيهللا الحريرا  قرترلرترمروه.. 

 –  39ن  1وباإليمان باسم ، شدد اسم  هذا الرذي ترنرظررونر .  أع 

وهكذا هو اإليموان بوحو وور الورا أو حوتوى بوذكور أسوموه (   31

..وهنا أذكر قصة  خرى لرمردرس وترلرمريرذه حرير  خررج المباركن

مدرس وتلميذه في رحلة. وكرانر  هرنراب مشراكر  كر ريرر  خراالرة 

بالمدرسة وبالرحلة.وح  وق  النو . فرقد التلميذ وسربر  فري نرو  
ا يفكر في المشاك ، ولم يستايع أن  عميق. أما المدرس فظ  ساهرو

ا أيقظ تلميذه وسأل ن كي  استاع  أن تنا ، وأن  علي  ينا . وأخيرو

علم بك  المشاك ؟! وهنا سأَ التلميذ أستاذهن ه  تدمن أن هللا كران 

يدبر الكون قب  أن نولد؟ فأجاب المدرسن نعم أؤمن. فسأل  التلميرذ 
ثانيةن وه  تدمن أن هللا سريردبرر الركرون برعرد أن نرمروت؟ فرأجراب 

المدرسن نعم هو قادر أن يدبر الكون بعد أن نموت.. وحينرئرذ قراَ 

التلميذن ليتك يذن يا أستاذي تنا ، وتترب هللا يدبر هذه الليلة، ويدبر 
ا برمرشركرلرة  المشاك  التي تضايقك..! لذلك أحيانوا يكون ينسان مرتبكو

"نن مو ورد ما، فيقوَ ل  الديق مدمن ق  يا رب، والمشكلة ترنرحر 

ذكر اسق الرا يطمئن في المشاكل ويريوح الونوفووسنن مو ورد أن 

نذكر اسق الرا، أو بقولنا ربونوا مووجوود ألنوه فوعوال حواضور إلوى 

          األبدننن

  بعض الذين عبروا من الصالم الى النور:

ولن أطرح هنا تعري  عن من هم يرنركرروا وجرود الررب أو عرن 

ألن ذلرك يرترارلرل   –الغير مدمنين  بوجود هللا أى "الرمرلرحرديرن" 

ومع ذلك الجدير أن  -موضوع مستق  وجدير بارح  فى وقتا  خر

كان فى أوَ عهده ال يعررف الررب  القديل أنسطينوسأشير بأن 

ويتنكر للمسيحية يذ قاَ في اعترافات ن "سأل ح األرض فقرالر  لرين 

لس ح يلهك، وكذلك أجابني ك  حي على سارحرهرا، سرألر  الربرحرر 

فأجابترنرين لسرنرا   وأغواره والكائنات الحيَّة التي تسرح في  وتمرح، 

نحن يلهك، فاسأَ عن  ما فوقنا، وسأل ح الرريراح الرعراتريرة.. سرألر ح 

ا اإلل   السماء والشمهللا والقمر والنجو  فأجاب  كلهان لسنا نحن أيضو

عن . يذ ذاب قل ح للكائنات كلهرا الرتري ترحريرط برأبرواب   الذي تبح  

حدثيني عن إلهي طالما لسِت إلهين قولي لي شيئًا عنه، حواسين 

: هوو الوذ   ومرن برعرد خولوقونوا"نن  فهتفت جومويوعوهوا بصووت عوا ل

أغساينوس نجد الك يرين من تغيرت قلوبهم واسرترنرارت عرقرولرهرم 

 أسحق نيوتونفصرخوا معلنين بوجود هللا ومنهم على سبي  الم اَ 

الفيلسوف والفلكى والرياضى مكتش  ألروان الرارير  والرجراذبريرة 

فهوالعالم الشهير فقد الرر  برقرولر ن "انرى رأير  هللا فرى أعرمراَ 

الابيعة وفى نواميسها التى تبرهن وجود حكرمرة وقرو  ال ترورترلرط 

بالماد " ب  وترب ك  أعمال  وتفرغ لدراسة الكرتراب الرمرقردس بر  

وكتل أربعة رسائ  عن اإليمان المسيحى ب  والتفاسير...ب  وكران 

فقد قضى حيات  كلها فى مراقبة الشهير" "كلير الفلكىهناب أيضا 

األجرا  السماوية..وقب  وفراتر  تررب شرهرادتر  فرى سرارور قرلريرلرة 

وبقوله"ننأيها الوبوارى أبواركوكننألنوك سوموحوت لوى بوأن أشواهود 

ع ائبكننفقد أتممت دعوة حياتى بواسطة العقول الوذى مونوحوتونوى 

..قد أخبرت الناس بمجد أعمالك..فأع  عنى بصالحك وحنوب إياه

أيها النظم السماوية باركى الرب يرا نرفرسرى براركرى الررب.."..بر  

وكتب التاريخ مليئة بغيرهق عبروا من الصالم الى نور وجوود هللا 

ب  وندموا  سرفريرن مرا  بل ونصروا الى ح وره ووجوده وصورته

فات من عمرهرم دون أدراب بروجرود والرحرضرورالردائرم لرلرورالرق 

وكلنا نعرن كيف رجعوت روسويوا عون الشويووعويوة وفوى العظيم..

وقد عادوا بقو  الى اإليرمران  التنكر لإليمان المسيحى األرثوذكسي

المسيحى األرثوذكسي فى دولتهم  ولهذا أعيد فت  الركرنرائرهللا الرترى 

أغلقتها الشيوعية..ولذلك هنا أردد مع الرقرديرهللا اغسراريرنروس فرى 

:"ربى أشكرك ننلقد مألت قلبى من أنواركننألست أنت مولوك قول 

الملوك ورا األرباا" بل وبحو وورك الودائوق لوتوسوتونويور عويوون 

  قلوبناننن
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 ( ... 2٠ثقـافــة غــذائـيــة )
 (  7شراب الفاكـهـة )

 مـنـيــر حـنــا اســكـنــدر      /أ . د      
 

عـزيـزى القارئ ... عـزيـزتـى القارئـة ... مـاذا تـعـرف عـن 

شــراب الفاكهـة ؟ وما هو تعريفه ؟ وما هو الفـرق بين 

شــراب الفاكهـة الـطبيعـى وشــراب الفاكهـة الصـناعـى ؟ 

وما هى طرق تحضير الشراب ؟ وما هى فوائد اضافة 

الحامض العضوى للشراب ؟ وما هى اهم العيـوب المنتشرة 

فى الشراب ؟ وما هو الفرق بين الطريقة الباردة والطريقة 

الساخنة والطريقة النصف ساخنة المستخدمة فى تحضير او 

صناعة الشراب ؟ وما هى طريقة تحضير الشراب الصناعى؟ 

وما هى الشروط والمواصفات الواجب توافرها فى الشراب 

 الصناعى ؟ هـذا كله هو ما سوف نتحـدث فيه انشاء اللــه . 

 

 Natural Fruitاوال ــ شــراب الـفـاكـهــة الـطـبـيـعــى ــ 

Syrup  ــ: 

 

المواد احد هـو عصير الفاكهة المضاف اليه تـعـريفـه : 

االحمـاض العضـوية المسموح واحـد  السكرية المسموح بها 

 . بواحد او اكثر من طرق الحفظ المناسبةوالمعامل بها 

ويجب توافر الـمـواصفـات االتية فى الشراب الطبيعى 

 للفاكهة :ــ 

 

) Totalالمواد الصلبة الكلية الذائبة نسبة ال تقـل   ان  (1

TSS ) –Soluble Solids   55عن فيه  . % 

على النسب بنزوات الصوديوم به نسبة ال تزيد   ان (2

مع % (  1,1على واحد فى االلـف ) او المسموح بها 

 . االحتفاظ باللون والطعم والرائحة 

مسموح باضافتها من مادة ملونة يجوز ان يضاف اليه  (3

الجهات المعنية  ) الصحـية والـصنـاعيـة والـرقـابية) 

 .وعلى ان يوضح ذلك على بطاقة العبوة

  

 شــراب الـفـاكـهـة الـغـنى بـالـعـصــير الطـبيعـى :ــ 

 

عـصـير الفاكـهـة المضاف اليه المادة السكرية  هـو تـعـريفـه: 

واحد االحماض االعضوية المسموح بها والمعامل باحد طرق 

الـمـعـامـلـة الـحـراريـة على ان تكون الحفظ المناسبة 

 . فى كل من طرق الحفظ المستخدمة اسـاسـية 

الـغنـى فى شراب الفاكهة ويجب توافر المواصفات االتية 

 بـالـعصـير الطبيعى : 

عـن )  TSSنسبة المواد الصلبة الكلية الذائبة )ال تقـل  (1)

55 % 

نسبة بنزوات الصوديوم على النسبة المسموح ال تـزيد  (2)

 .بها 

 .ان يضاف مادة ملونة طبيعية مسموح بهايـجـوز  (3)

        

ضرورة   شراب الفاكهة الغنى بالعصيرويالحظ فى تحضير 

للمساعدة فى عملية حفظ الشراب اتباع الطريقة الساخنة 

المحضر بهذه الطريقة نظرا النخفاض تركيز المواد الصلبة 

مما يتطلب وجود المعاملة  %  55حوالى الكلية الذائبة به الى 

الحرارية مع بنزوات الصوديوم المضافة لهذا الشراب ذو 

 .  التركيز المنخفض من المواد السكرية

  

وشـراب الـطـبيعـى بين شـراب الفاكهـة مقارنـة وفيما يلى 

 الغنـى بـالعصـير الطبيعـى : ــ   الـفاكهـة 

 

فى %  55عن ــ نسبة المواد الصلبة الكلية الذائبة : التقل  1

فى الشراب الغنى %  55عن وال تقل الشراب الطبيعى 

 .بالعصير الطبيعى 

 السكروز والجلوكوزاو السكروز ــ الـسـكر الـمـسـتخدم :  2

السكروز فقط فى الشراب الطبيعى بينما يستخدم  1:    2بنسبة 

 .فى الشراب الغني بالعصير الطبيعى 

الطريقة الباردة او النصف ساخنة او ــ طرق التحـضير :  3 

الطريقة فقط فى الشراب الطبيعى بينما تستخدم الساخنة 

 .فى الشراب الغنى بالعصير الطبيعى الساخنة 

فى مكونات النكهة غـنـيـة ــ صفات الفاكهة المستخدمة :  5 

) الطعم والرائحة ) واللـون ف الشراب الطبيعى بينما تستخدم 

فى مكونات النكهة واللون فى حالة الشراب الـفقــيرة الفاكهة 

 . الغنى بالعصير الطبيعى 

   

بتركيز يتراوح ان يحضر شراب الفاكهة وعمـوما فان المتبع 

. ويحدد هذه النسبة % مواد صلبة كلية ذائبة  06ــ  55بين 

نوع الفاكهة المصنع منها الشراب حيث تستخدم التركيزات 

% فى حالة الفاكهة الفقيرة فى الطعم والرائحة  55االقل من 

فى الشراب   كلما زاد تركيز السـكرالـرمـان وذلك النه مثل 

مما كلما زادت كمية الماء المضافة للشراب لتخفيفه عند تناوله 

 . يؤدى الى تخفيف طعمه بدرجة غير مقبولة للمستهلك 

   

 طـريـقــة تـحـضــيـر شــراب الـفـاكـهـة : ــ  

  

    اوال ــ اســتـخـراج الـعـصــير : ــ 

من الثمار لعملية العصير االصناف المناسبة حيث يتم اختيار 

كما سبق ذكره فى موضوع استخراج العصير ثم يجرى 

( . غسيل ــ فرز ــ استخراج العصير ــ تصنيع )  العصير 

 25( والتى صدرت بتاريخ 51انظر مقالة ثقافة غذائية )

 فى جريدة المنارة .  2121يوليو 

  ثـانيـا  ــ اضـافـة الـســكـر : ــ

 

تركيز النكهة درجة يحدد درجة تركيز السكر المستخدم 

. حموضة العصير ودرجة نضج الثمار ودرجة  الطبيعية

%   61ــ  55وعموما يتراوح التركيز المستخدم بين 

.    55والشائع هو استخدام تركيز  ولحساب كمية السكر % 

البد من الواجب اضافتها لرفع التركيز الى التركيز المطلوب 

قياس تركيز المواد الصلبة الذائبة فى العصير المراد تحضير 

اى طريقة مناسبة ) استخدام وذلك باستخدام شرابه 

 . االيدرومترات او الرفراكتومترات ) 

  

هذا ويتم اضافـة الـســكر الى العـصـير بـاحـدى الطـرق 

 الثالثة االتية : ــ 

 

 ــ الـطـريقـة الـبـاردة : ــ 1

ثم يصفى   دون تـســخينحيث يذاب السكر فى العصير 

هذه  مميزات. ومن الشراب لفصل الشوائب التى بالسكر 

احتفاظ الشراب بكل مكوناته وخواصه عقب الطريقة 

وجود االنزيمات بحالة نشطة اال انه من عيوبهـا تحضيره 

فى   Clarificationحدوث ظاهرة الترويق مما يسبب 

ويمكن عالج هذه الظاهرة اما بالبسترة او .  الشراب بعد فترة 

للشراب حيث يعمل كمثبت يمنع  Viscos -gumباضافة 

انفصال الشراب الى طبقات . ومن المواد االخرى التى تمنع 

حدوث ظاهرة الترويق فى الشراب هو استخدام مادة 

 .المتحصل عليها من بذور الحلبة  Mucilageالميوسىليج 

  

 ــ الـطـريقـة الـســاخـنـة : ــ  2

 111ثم يسخن الى الغليان )حيث يضاف السكر الى العصير 

لالسراع فى اذابة السكر ثم  م ( لـمـدة خـمـســة دقائق°

ويالحظ ان عملية الغليان لها فائدة اخرى .  يصفى الشراب 

غير االسراع فى اذابة السكر اال وهى العمل على تجميع 

المواد الغروية والبروتينية على السطح على هيئة ريـم فيتم 

ان الشراب هذه الطريقة عـيـوب . غير انه من التخلص منه 

من ويفقـد الكثير داكنا ولونا مـطـبـوخـا طـعـمـا يكتسـب 

الفيتامينات اال انه يمكن حفظه لمدة اطول بسبب تلف 

 .االنزيمات 

  

 : ــ الـطـريقـة الـنـصــف ســاخنـة  (3)

ثلث وزن العصير تعادل حيث يذاب الســكر فى كمية من الماء 

مع التسخين ثم يرشح المحلول السكرى الناتج المستخدم  

دون تعريض االخير ويترك ليبرد ثم يضاف الى العصير 

ويالحظ ان كمية السكر المضافة تحسب على اساس للحرارة . 

ان العصير تركيزه هو التركيز الناتج بعد تخفيف العصير  

)نظريا ) بما يعادل ثلث وزنه ماء وليس على اساس التركيز 

. ومن عيوب هذه الفعلى للمواد الصلبة االذائبة بالعصير 

 . تخفيف نكهة العصير االطريقة هو 

   

وفيما يلى مقارنة بين الطرق الثالثة المختلفة لصناعة 

 الشراب الطبيعى : ــ 

 

   ــ من ناحية اللون : ــ 1

بعد اال انه اللون جيد بعد التحضير مباشرة فى الطريقة الباردة 

. التخـزين يكتسب لونا داكنا بسبب نشاط االنزيمات المؤكسدة 

يتاثر اللون قليال بالتسخين اال انه ال اما فى الطريقة الساخنة 

يتغير اثناء التخزين بسبب تلف االنزيمات المؤكسدة 

فهى مثل اما فى حالة الطريقة النصف ساخنة .  بالحرارة 

الطريقة الـبـاردة 

تخفيف مع حدوث 

فى اللون نتيجة 

 . اضافة الماء 

 

  ــ الـتــرويـق : ــ 2
فى الطريقة الباردة 

والطريقـة 

 الـنصـف سـاخنـة 

ترويق فى  يحدث

الشراب بسبب عدم 

تلف االنزيمات 

اما فى .  البكتينية 

ترويق بسبب تلف االنزيمات ال يـحـدث الطريقة الساخنة 

 .  البكتينية بالحرارة 

 

  ــ الـتـســكـير : ــ 3

اما فى الطريقة .    ا للحدوثاكثر تعرض فى الطريقة الباردة  

 فال يحـدث. النصف ساخنة و الساخنة 

 

  ــ الـطـعــم : ــ 5

اما فى . بطعم الفاكهة المصنع منها يحتفـظ فى الطريقة الباردة 

فان الشراب الناتج يكتسب طعم مطبوخ او  الطريقة الساخنة 

الطعم  فى الطريقة النصف ساخنة .  طعم السكر المحروق 

 . مخفف قليال بسبب اضافة الماء 

 

  ــ القـيـمـة الـغـذائـيـة : ــ 5

يحتفظ الشراب الناتج بالفيتامينات التى فى الطريقة الباردة 

اما فى .  تتاثر بالحرارة واالكسدة مثل فيتامين سـى ) جـ ) 

فان الشراب الناتج يكون فقيرا فى قيمته الطريقة الساخنة 

اما فى الطريقة .  الغذائية بسبب تلف الفيتامينات بالحرارة 

مع فان الشراب الناتج يحتفظ بالفيتامينات  النصف ساخنة 

 . تخفيف لها حدوث 

 

 : ــ ــ الناحـية الـعـمـلـيـة 6

. الذابة السـكر طـويـل تـســتغـرق وقـت  فى الطريقة الباردة 

وفى اقـل . فانها تستغرق وقت اما فى الطريقة الساخنة 

من اقـل فانها ايضا تستغرق وقت االطريقة النصف ساخنة 

 . من الطريقة الساخنة ولكنه اكثر الطريقة الباردة 

 

 ثالثـا ــ اضـافـة الـحـامـض الـعـضــوى : ــ  

   

ومن هذه للـشـراب حامض عضوى يناسب نوع الثمار يضاف 

وتضاف االحماض ) الـســتريك ــ الـطرطـريـك ــ الـمـالـيك( 

جعل درجـة حمـوضة البيئة فى بغـرض هذه االحماض اساسا 

وهذه الدرجة لمنـع النشاط الميكروبى الضار الحدود االمنـة 

عمـومـا ) بيئة حامضية( .  pH 3,3 – 5,2تتراوح بين 

فانه يفضـل ان تكون الحموضة الكلية للشـراب تتراوح بين 

. ويالحظ ان % مقدرة كحامض ستريك بالوزن  1و0ــ  1و3

% مواد صلبة  55درجة الحموضة االمنة للشراب تركيز 

% حيث لو قلت عن ذلك فان الشراب يكون  1,1ذائبة هى 

ان يضاف والشائع عند تحضير الشراب معرض للفساد 

 لـتـر شـراب .  /جـم  3ــ  2الحامض العضوى بمعدل 

   

 فوائـد اضـافـة الـحـامـض الـعـضـوى للـشــراب : ــ  

 

يوازى الطعم الحلو ا ــ اعطاء الشراب طعم حمضى مرغوب 

 . السكرى 

 

 ب ــ منع حدوث ظاهرة التسكر  او التسكير

Saccharification    اى انفصال السكر على هيئـة (

) سـكـر ثنـائـى )  تحليل السكروزبللورات ) عن طريق 

وهى سكرات احادية صعبة  الى جلوكوز وفركتوزتحليال مائيا 

. لذلك التبلور وتساعد الحرارة المرتفعة على اتمام هذا التحول 

فى الطريقة الساخنة يضاف الحامض العضوى الى العصير 

وفى الطريقة النصف ساخنة قبل اجراء عملية التسخين 

يضاف الحامض العضوى للسـكر والـمـاء قبـل عمليـة 

 .التسخين 
   

 7يتبع فى ص 
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  6من ص “ ثقافة غذائية” تابع مقال 

بجعل البيئة حامضية جـ ــ يعمل الحامض على حفظ الشراب 

 . نوعا ما مما اليسبب نمو الكثير من انواع البكـتيريا الضـارة 

 

وذلك بسبب تحلل السكروز د ــ زيادة درجة حالوة الشراب 

مرة  7,1الى جلوكوز وفركتوز واالخير تبلغ درجة حالوته 

 .قدر درجة حالوة السكروز تقريبا 

 

نظرا بالشراب  Free waterه ــ خفـض المـاء الـحــر 

الستهالك جزء منه فى عملية التحليل المائى للسكروز الى 

جلوكوز وبالتالى رفع درجة تركيز المواد الصلبة الذائبة فى 

 الشراب وتسهيل حفظه .

  

 رابعـا ــ اضـافـة الـلــون : ــ 

   

للشراب ) فى حالة فقر العصير فى  لون طبيعىقد يضاف 

 يشترط فيه ان اللون الطبيعى ( وهذا اللون المضاف 

يناسب لون عصير الفاكهة الطبيعى المصنع منه  (8)

 .الشراب 

 اال يكـون سـامـا .   (2)

 . ان يكــون نباتـى الـمــصـدر  (7)

ان يذكر ذلك على بطاقات الزجاجات المستخدمة فى  (4)

 . الـتعبئة 

ان يكون من االلوان التى تسمح القوانين والتشريعات  (5)

 .الغذائية باستخدامها 
 

 : ــ Deaerationخامسـا ــ خلخلـة الـهــواء 
           

حيث يوجد الهواء بالشراب ذائبا فيه . ويسبب الهواء اكسدة 

مكونات الشراب خاصة فيتامين  )جـ ( كما يسبب تلف لون 

الـشراب ونكهته نتيجة الكسدة الصبغات والمواد الـمسئولة عن 

الـنكهة لذلك يفضل خلخلة الهواء الموجود بالشراب باسرع ما 

 يمكن 

  ويتم ذلك باحدى الطرق االتية :ــ 

 

كالنتروجين لطرد االكسجين حيث )ا( استخدام غاز خامل 

يمرر النتروجين فى اتجاه مضاد التجاه سير الـشراب . ومن 

 . مميزات هذه الطريقة عدم فقد نكهة العصير 

 

 /رطل  51ــ  52)  )ب( تعريض الشراب لتفريغ هوائى 

بوصة مربعة ( للتخلص من الهواء اال ان الشراب يفقد جزء 

 من نكهته 

  

مثل استخدام خليط من انزيمات )جـ( استخدام االنزيمات 

Catalase & Glucose oxidase  لتقليل كمية االكسجين

 ) جلوكوز اوكسـيديـز(  االنزيم االولبالشراب حيث يقوم 

باكسدة جزء من سكر الجلوكوز الى حمض جلوكونيك وفوق 

بتحليل فوق  االنزيم الثانى ) الكتاليز(اكسيد االيدروجين ويقوم 

اكسيد االيدروجين الى اكسجين وماء وتكون كمية االكسجين 

 . الناتجة اقل بكثير من الموجودة اصال فى الشراب 

 

 سـادسـا ــ حـفـظ الـشــراب : ــ     

  

اال ان   الـتـجـمـيـد السريعـة او بالـبـســترةيمكن حفظ الشراب 

اليه ومن اكثر هذه   اضافة مـواد حـافظـة كيميائيةالشائع هو 

لـتر  /جـم  7,1المواد بنزوات الصوديوم والتى تضاف بمعدل 

كيلو جرام شـراب( ويراعى ان  /جم  7شــراب ) اى حـوالى 

تذاب بنزوات الصوديوم فى كمية قليلة من الماء ثم تضاف الى 

 الشراب حيث يصعب اذابتها مباشرة فى الشراب. 

 

       سـابعـا ــ الـتعبئـة : ــ 
  

 7يعبا الشراب فى زجاجات نظيفة سبق نقعها وغسلها بمحلول 

% ايدروكسيد صوديوم ) الفلين والسدادات تغسل ايضا  5ــ 

     .جيدا بماء يغلى ( 

 

 اهـم الـعـيــوب الـمـنـتـشـــرة فـى الـشــراب : ــ  

يمكن تلخيص اهم العيوب التى تظهـر بالـشـراب فيما يلـى : 

 ــ

بسـبب نشـاط فـقــد الـنـكـهـة او تـغـيرهـا  (8)

 . االنـزيمـات او الـمعـامـالت الـحـراريـة 

بسبب قلة   Saccharificationالـتـسـكير  (2)

 .الحموضة 

فى الشراب المحضر   Clarificationالترويـق   (7)

ويعالج بالبسترة او اضافة مثبتات الباردة بالطريقة 

 Stabilizersغروية 

نتيجة االكسدة او استعمال سـكر غير تغيير اللـون  (4)

 . نقى او التصفية الغير جيدة بعد اذابة السكر 

بسبب عدم كفاية     Fermentationحدوث تخمر (5)

 . المادة الحافظة وقلة الحموضة 

  

عـزيزى القارئ ... عزيزتى القارئة ... ماذا تعرف عن 

؟ وماهو الفرق بينه وبين الشراب الشــراب الـصـناعـى 

الطبيعى ؟ وما هى المواصفات التى يجب توافرها فى 

الشراب الصناعى ؟ وما هى طريقة تحضيره ؟ هذا كله هو 

  ما سوف نتعرض له فيما يلى . 

 

 تعـريف الشـراب الصناعـى :

الفاكهة ( الرائق  عصيروليس  الـسـكرى ) الـمـحـلـولهـو 

مواد مكسبة للطعم والرائحة واللون بشرط ان والمضاف اليه 

تكون هذه المواد من المواد المسموح باضافتها للمواد 

. ويكون انتاج الشراب الصناعى من احدى الغذائية 

المادة السكرية به سـكروز الدرجتين: ــ  الدرجة االولى : 

من خـلـيط المادة السكرية به . والدرجة الثانية : فقـط 

 .  السكروز والجلوكوز التجارى

 

 المـواصفـات التى يجب توافرها فى الشراب الصناعى : ــ 

   

 52فى الدرجتين عن  نسبة المواد الصلبة الذائبة ال تقل .8

 %. 

بعد التحول عن مقدار المواد السكرية المختزلة   ال يقل .2

% بالوزن فى الدرجة االولى وتكون من  52

% بالوزن فى الدرجة الثانية  25و السكروز فقط 

مقدرة كسكريات مختزلة وتكون خليط من السكروز 

والجلوكوزالتجارى الذى ال تزيد نسبته فى الخليط عن 

 .الثلث 

% محسوبة كحامض  7على نسبة الحموضة ال تـزيد  .7

 .ستريك مائى 

كل من الزرنيخ مقدار ما يحتويه من ال يـزيد  .4

والنحاس على نصف جزء فى المليون  والرصاص

 .جزء فى المليون  2على 

بنزوات صوديوم او امالح يجـوز ان يضاف اليه  .5

بحيث ال تتعدى نسبة بنزوات حمض الكبريتوز

% والى تتعدى نسبة امالح  5,7الصوديوم عن 

حمض الكبريتوز محسوبة على اساس ثانى اكسيد 

 . جزء فى المليون  15الكبريت عن 

 

بتجهيز محلول ان يحضر الشراب الصناعى عمـوما المعتاد 

% سكروز  77ــ  65نسبة السكر به تتراوح بين  سكرى

لـتر شراب  /جم  87ــ  5بنسبة ويضاف اليه حامض عضوى 

 2بنسبة  Essenceتعرف باالسنس ومادة ذات رائحة طيارة 

. لـون صنـاعـى ويضاف ايضا .  لتر شراب  /سـم مكعب  7ــ 

% ــ  7,8بتركيز بنزوات الصوديوم باضافة ويحفظ الشراب 

والحامض العضوى المضاف  ارتفاع نسبة السكرويالحظ ان 

يرجـع الى افـتـقـاد الطبيعى عـن الشراب الصناعى للشراب 

 . االول لـهـذين المكـونين مما يتطلب زيادة نسب اضافتهما 

 

 طـريقـة تـحضـيرالـشـراب الـصناعـى : ــ  

 

مـحـلول سـكرى فى ماء سـاخن لـتحضير  يذاب السـكر  .8

وقد يضاف اليه جيالتين او نشا %    77ــ  65تركيزه 

بكمية بسيطة الكسـاب الـشـراب قواما ثـقـيال على انه 

يجب ان ينص على ذلك فى البطاقة الملصقة على العبوة 

 . حتى ال يعتبر غشا 

لـتر  /جـم  87ــ  5بواقع اضافة حمض السـتريك   .2

 شراب . 

لـتر  /جـم  8,7بـواقـع اضافة بنزوات الصوديوم  .7

 شـراب . 

بعد اذابته فى قليل من اضافة اللـون المناسب لالسنس   .4

 . ـالماء ثم التقليب 

 تـبـريـد الـمحـلول .  .5

وهذا لـتر  /سـم مكعب  7ــ  2بواقع اضافة االسـنـس   .6

يتوقف على تركيز وقوة ورائحة االسنس والتركيز 

 . يلى ذلك التقليب جيـدا . المطلوب فى الشراب 

ويراعى ان تتم فى زجاجات نظيفة مع احكام الـتعبئـة :  .7

. ويجب ان يدون الغلق بسـدادات من الفلين بعد التعبئة 

البيـانات التاليـة وبخـط واضـح   على  بطاقة العبوات

 : ـوثـابت 

 

وتكون حـروف كلمة شــراب صـنـاعـى )ا(  عـبــارة 

 حروف كلمة شراببنـفــس  مقاس صناعى 

وفى )ب(  المواد السكرية المضافة ونسبة كل منها 

حالة عدم ذكرها يعتبر الشراب من السكروز فقط 

 . ) الدرجة االولى ( 

 )جـ(  بيان بالمـواد المضـافة . 

)د(  اسـم المصـنع وعنـوانه وعـالمـته التجـارية 

 . او احداهما الـمسجلة 

مثـل اسـم الـبلـد المنتجـة )هـ( عبـارة انـتـاج ) يـذكـر 

 ..(.   جمهورية مصر العربية او اســتراليا 

   

 اهـم الـفـروق بـيـن الـشـراب الـطـبيعـى والـصنـاعـى : ــ 

   

بـارتفـاع قيمتـه الطبيعى عن الصناعى   يمتـاز الـشـراب

الغـذائية لـوجود نسـبة كبيرة من الفيتامينات واالمالح المعدنية 

انـخفـاض . كذلك نجد من العصير المستخدم فى تحضيره 

. ايـضـا نسـبة السـكر فى الشـراب الطبيعى عن الـصناعى 

يـالحـظ تـعـكـر لـون الـشـراب الـطبيعى وانخفـاض رائـحـتـه 

 . عن الـشراب الصناعى 

   

 طريقة التفرقة بين الشراب الطبيعى والشراب الصناعى : ــ 

   

 يمكن ان يتم ذلك عن طريق : ــ 

 

لزجاجات الشراب حيث يتصف   الـفحـص الـظاهـرى (8)

اال ان بوجود عكارة واضحة الطبيعى الشراب 

قد يقوموا باضافة مـواد معكـرة للـشـراب الـمنتجــين 

مما اليوجد صعوبة كبيرة فى التعرف عليه الصناعى 

. لـذلك فـالـطـريقة عن طريق الكشف الظاهرى 

االفـضـل للـتفـرقة بين نـوعـى الـشـراب هــى عــن 

 طـريـق 

حيث تكون هذه الـنسـبة   Ashتـقـدير نـسـبة الـرمـاد  (2)

منـخـفـضـة فى الـشـراب الصنـاعـى مقـارنـة 

يصنـع من وذلـك الن االخـير بـالـشـراب الـطبيعـى 

عصير الفاكهة والذى يتميز بارتفاع محتواه من 

االمالح المعدنية والتى تؤدى الى ارتفاع نسبة الـرماد 

 . فى الشراب الطبيعى 

   

عـزيزى القارئ ... عـزيزتى القارئة ... الى اللقاء فى العدد 

القادم انشاء هللا واستكمال الحديث عن شراب الفاكهة 

والتعرف على طرق تحضير كل من شراب الشليك )الفراولة( 

ــ شراب المانجو ــ القراصيا ــ الكركديه ــ التمرهندى 

 وشراب العرقسوس . 

  

 -كـاتـب هـذه المـقـالـة هـو :

خادم بكنيسة القديسة دميانة والقديس اثناسيوس   - 

 سيدنى . -الرسولى ببانشبول 

 

رئيس قسم علوم االغذية االسبق بجججامجعجة الجمجنجيجا  -

 بصعيد مصر
Former Head of Food Sci. Dept - Minia 

Univ. Egypt. 

 رئيس جمعية كيمياء الزيوت االفريقية االسبق     -

Former President of African Oil Chemists 

Society (AFOCS)   

 عضو جمعية كيمياء الزيوت االمريكية االسبق -

Former Member of American Oil Chemists 

Society   )AOCS)  

              .اسـتاذ علوم االغذية المتفرغ بجامعة المنيا -

Emeritus Professor of Food Science Minia 

Univ.  Egypt 
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 سليل النزع

 

 انبابني يهينا واني سفنلو زيوعو

 ا زفنت سرناينا هاينق هياي

 توعصنل ون زافناي نيدايانع عوعو

 نهسقن  زنازيناي نديانيل  واي

  سسينلهنا زفنالسزفن سولو

 نسيفنينقيوهنرون  سهينا فنله وعو

 يلهنلهنمهير فنامارفنرسبيعو

 اومرن   ينا سزدنايناسولنلاعو

 دياين زصنعهينايناسولن زوعو

 يناكهجنا كوناي نمو ن رنوعو

 عهسفنقزايني كسرنينا زرنيسيي

 يناههلنعهسفنايناسكهن   وعو

 ال هجنسيقفنايناس تزذن زوعو

 انوعو ي ن اهورن رنفناين

 يناس كززني زناي نيعلزانيعلزياي

 ااولهني نانوعو  س  فني كبدن

 لهننرديناولهناموعفن زافنييرريي 

 اي زعسونقلانيا  فناايحفن  س واي

 ركز نعهسيناي ننايني  هيلو

 يناررون  هناي نمو نر وقو

 يناك انركرعيناا قن سوعفننمني  ارو

 ل زيعو روننواهينارروني زناين رن  سهين

 لنرننبابني يهين ور فن  سلولو 

 النا زيناك انا  سهين سينحويي

 

 يلكا الاكوو

 

 ا  وني   رذنانسيوشنرك رحي

 ينقهني  ر نامسقنلنيديعف ن ن ن ن ن ن ن ن ن 

 قه  ننسيس ن  ه ين ا لن

 رونلهني  ر نرمن  لنامسقنياياين ن ن ن 

  ن ن ن ن ن ن ن نا  ونينقهنلهني  سرنيينت ورف

 اروسيننمنت هيناعتررف ن ن ن ن ن ن 

 ينقهنلهني راانيين رمف ا  ون

 اروسيننمن  ولن رعفناايذل فن ن ن ن ن ن 

 ا  ونينقهنرمننسهنلهن سوق 

 لسفنصيسكف نولني هلنرك ن ن ن ن ن ن ن ن 

 ا  ونينقهنلهني يلرنيين سكف

  نزي لسفنعوورفنااكلنن قهن اين ن ن ن ن ن ن 

 ا لنينقهنيصزصنل

 ر زياين ينولن رون نسهين لهن ن ن ن ن ن ن ن 

 ا  ونينقزاشني نلكزني  رو

 لهااينينزينانح سكزنلفن ن ن ن ن ن ن ن ن 

 ا  ونينقهنلهني ع سانيينييرف

 ا  ونينقهنعراني  سورينلكزي ن ن ن ن ن ن 

 ا  ونينقهنلهني ف انيينعواي 

 اينقزاشنيعنون ك ان ي واي ن ن ن ن ن ن 

 ا  ونينقهنلهنارحقنيينحتيف 

 اينقهنقزلسهنلن تاصف ن ن ن ن ن ن ن 

 نتبوننمنياايمف املنرمنيرهن

 الكزنل هدنق  كانلتسهي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن 

 يينقزنرنلناررو

   زاشن بارنصيسكفن ن ن ن ن ن ن 

 ا  كفننسرعونره ر ي

  ن قهذني تسهني  رسهنل رعفن ن ن ن ن ن ن 
 

 اقع صديقا

 

 ي سفنحواي ي ينصزا هنيعهن

  هذنحهاكونارهقن والو

 ايث و ن املنعزرانيعهنلفنميان

 ا هننفاذنل ارفنمو ن هنرهه و

 اظييانيعفنلها فن هنحس ر نلوااو

 صوعكو  فن املنيحزاانرمنركهالون

 ااضكانحهذن زافنلوعونلفنايث و

 حس ر نرسونزي ااظيي فنلهننردذن

 رولسو ا زجنمرنرون زافنارمني  هن

 ل لنتزرانرمننردذنا فنميانرهوا

 ا  هان سانروعكو ن هنعهسهنلو  فن

 رونيع وهون لوين س ر ن هنحوذا

 لرنل تهانح كهني هذن زافنر زرو

 ر ككهو ن اياوين يحيزينل رنترقهن

 ا وا اني نييغسفنرنوقهو

 لوحهعنامو ن نوقهفنر   و

 ااي كانعهسهناملنميانرتكئو

 ل لناتقنلهني هلنرسوعزي

 اا ني نيا انمو ن هنروازي

 ينارروننواهعهناغلنيعهنر عهي

 رون  هقفنن هنصيكفنايننيفن ومسو

 املنينه يهني هنا انايعونره سو

 مو نروح و اي زيهنلوكههنالسزذن

  زهنيرو نتواعهنا لنا من هنقوامو

 احو ان  ون فيني لانرس  هلو

 تولني   نقهماني س وانر تسزي

 ان  انن هني ع سانا  نلوااو

 ت انملنح  انلهن سوقهن و ا

 ااضكانا واذنلهنل هنر  سهي

 ق سهيني وهاجنا ا زيثنر  رعو

 لنفينصزا هنتزنرهقن والو

 اي ن لنيا انريفنلهنر تهسو

 يلكزنس  نيمر ن هلهنر تو ا

 اتزنلكرنلهني  رسهنرولسو

  رنييلناي عزاقناملن رنركباو

 ا راينلهن سوقهن سزجنايذ و

 ناينراني  هيناينيممنعومهي
 

 خلا سقابك هو غيابك

 ن هنن ول ن رنغسول 

 ن هنح رق ن رنن ول 

 ر ونهشنايتهرنلول ن يعسهن

 ايقك لنرمني  هنلوو

 الاشنقكسزني فمهاوو

 اينمرنسمهىنااي وني ل

 اايهصنيافن رنقززذني يزج

 ا سفنغسزانن   نحيسم

 اانعانعهس نينهام

 ترجنان سنونيع هوضف

 ايعهضنعهس نرمنمرنغزواي

 ايل  ن لسوق نصهلين زازي

 ايلهحنلهل ن سيسمننزازد

 اينهجنارجنقس رناني زاي

 ايقك لنق زهنلزا نص هنعهي

 اصزتيهنارجنرونقعواق

 صواقنال ناا زين رني عواق

 ينارجنيلزين ستر 

 اينا عهجندذنصزاقنرتير 

 اي ز هنل هنلوكهوقنل

 ااذن سوقنلنااذنازواكنل

 ا والنقيسهناينقلوحا

   تسهناينغسهشن وحي

 ايا صنايرس نلوازنال 

 اينق لسه رونارجنقيزجن

 ايحولنمرني  زاسسم

 عوحسسم  سفن  يوينموعرين

 ارصناليونموعريننوا سم

 اقلان يو فنر   كسم

 ين سكو نا زانانو  نل

 اينل هناووا رينلك هقنل

 ن عريني ه  ينلورو 

 ينارجنيقووا رينايني ز لنقكزو 

 قايل  قلكا
 

 

 

 

 

 

 

 

  وا انت  هنيمر نلفنموقزو

 ا  يفنيلهناا فننولسو

 ت انروسينل ن ك  نر  سهي

 ص انا لنا مننيهنايضسو

 اينزوني سويلن فنرهااي

 تولنحئ انرمنم ولوق نحونهي

 ت ان  نحيريونل وني تزازنيسي

 تولنر     ني نينقزاذنروسينا  و

 ق  انارونق  زفنينقهك فنيسي

 قكسرني هاوانا   اجنرهااي

 يناررونق سهوناين تكسينقوامو

 قيع نيكنهامنا يهس نقوامو

 موع نيارلنقومنيع ن سانرتكئو

 لو  اجنحنرنايعانلهنموقزو

 رونا  هانرت زي انيزذنن س ن

 ت انييناونت لنظيي  ننيهنعوذ و

 تولناي نع انلوالنني ن سينل ولا

 ا    وق ن وحزو يان سين  ن

  فينيعوني   لن  نايلوو

 ي نيااونيم انا   منلونا

 امههن كسيس ني نق ر ن نوناورسو

 قسنرنييرهن يهس ناينهامنتوحسو

 اا هس ني ع اناينق منموقزو

 عوحسو ايلزينليهس نا انهامنممن

 ت انصزتاناونت لنممننيهنرع سو

 ا ك هن زاح نيمر نر فمهي

 ا هاواذنلكزنس  ن فنقوامو

 قلسوقهناونت لنا  نيعونر زاي

 

 بقلم جورج قبيب

 بينى يبينك 
 

ة سليلو القارئ بينا يبينك أرادة هللا أن األنسان يعيش. بنا آدم سدت سليه ظريف صعبة منذ بداية الخليقة أي بكعنا اصح منذ أن تركنا جن 

هللا يسانا فا االرض ياألنسان بيعانا. ساش األنسان مع الديناصورات يربنا أسانه يفضل االنسان سايش. ساش األنسان من غير كهرباء يال 

تكييف فا الجو البارد يالجو الحار يساش االنسان بارادة ربنا. من غير طائرات يال قطارات يكان بيساف ر االنس ان . م ن غ ي ر م وب اي ل يال 

 تلزةنات يكان االنسان بيتواصل مع غيره يكان سايش مبسوط. من غير طب متقدم يكان  فيه ايبئة يامراض يساش االنسان. 

 

سدت سليه قريب صغيرة يكبيرة يسالكية يبرضه ساش االنسان بكساسدة ربنا. يكان فيه زالزل يبراكين يتسوناما يس اش االنس ان. يك ل 

التجارب دو كان األنسان بيطلع منها أقوو يبيحايل يخترع أشياء تساسدهعلاان يتغلب سلا كل الكااكل دو. يده كان بكساسدة خالقه. يأظن 

 دلوق  سرف  أنا سايز اقول لك ايه . أذا سرف  خلا اللا سرفته بينا يبينك. يمبريك الحرية .
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 عرض من : جون كرياقوس
 

وزيرة الهجرة تهنئ  وو  ائيةئمئر ة ئريئر  ئ  

 وةريكي لفوزهي بجيئزة ةيكلمن

ل ن ننن ن ل هنأن السفينةنننيل

لسف نن ننننن، ل لانن نن، مننمننيد
لفن ن ن نيلل وزييللسف،وف 

لسفنن نن ننييننننن ل وشنننننلم

ل الئئضئئيةئئمئئر بننخفنن،ننخ   

شمري ةمخيئمل ةمداي، 

وو  ائئيةئئمئئر ة ئئريئئر 

 Correctionsللبيلوالييت المتحئدة امةئريئكئمئر،

(OJACC).CJ ل نن   نن ل لبنن ننخ نن ل فننةننلزهننخ
م لتحخفنفلل0202فعخدل McLinجلزيفلمخ  ن ل

ل لسفن ن نتن نعننن   theأوهخيللف ع،سف لف ت نحنننحنخا

Ohio Justice Alliance for Community 
لسفنن ننيألل لأم لمننمنيد  ل نن نننن نن  وأوضنحننللسفيننةننننيل

سف  يي لتضيبلدس ً خلأ وعلسألمث  لفيلسفنأن نخ ل

لأ نثنيل لوفني لسفنعنخفنو  وسفتلفنقلفيلسفمثنيلم لدول

سف  خالالأه ن لم لسفطبلوسف أ،س لوسفتمألفلجنخل
لسفنأن نخ  ل وسفقخ لملوغنيهو لب خليؤ ،لسستحقخقن نخ

لمن،نتن نفل لفني لم ني ُم ن،للب  لده لفيفع لسسو

سف حخفللوأ ،الوزييللسف  يللأملسفقخضن لشنييل
لأمل من،سيل  لذ لم يفلف  ي ل ل  خلتيتطنننأ

لوسفنتنقن،ينيل تحققلت كلسفأ خحخا لوتح ،لسف لس  

 سفم ني لُمث أ لإصيس هخلوإ  خزست خلسفم نيل.
لمننن،سي لل لمننن،نخ نننل لشنننيي جخءلسختنخ لسفقخضن 

لسفن ن، ننن ل لسالبنتن،س ننن  وسفتيلتع للقخضن لسف حخ نو

لفنيل سفعخم لفيلمقخطع ل ليخهلغخ لف ةلزلبخف خ  ل

ل نلفنلمن نل لفنيل OJACCمؤت ي لفني سفينأنلي
لمنخ ينخل لقن نل لمن  لسن نتن ن ني  والي لأوهخيل ل  نخين 

لمنقنخطنعن ل لفني لسفن نيسقن ن  لمينؤوفني  ن نك ل  ننني

  ليخهلغخ.
سأليًخلإفىلميننللل CJ McLinويتولتق،يولجخ  لل

لتنحنيننن ل لان نى لان نل مأت،بلفيلوالي لأوهنخينل 

لتين ننن ل لوتنو لسفن ن نتن نعننن   بي خمجلسفت حنحنخا
ل لسفنيسحنل لسفن،وفن  لمن نثنل  .C.Jسف خ  للا ىلسسو

McLinل  Jr لمنن ننخلل لفنني لت نن ننخزستنن  تننقنن،يننيس

لإدمنخ ل لبن نخ سفت حنحخالسف  ت عن  لوسفتيليعأنى

سألش،خصلسف ،س ن لفيلجيس ولجأخ ن لتأطليلا ىل
أش،لأشمخللإسخءللمعخم  لسف ييكلوسفعأفلسألسييل

لسألسن نحن ل لوسسنتن،ن،سد ب خلفيلذفكلحخالالسفن،نأنق

لسفنتنن ننياننخال لجنن ننأ لطننييننق لانن  لوذفننك سفنأننخ ينن  
لسفنقنخضننن ل وسفتع،ي السفت ييعن م لجخ   خ لقخفل

شنييلمن،سي لإملسفح لللا ىلهذهلسف خ  للمن ل

لسفن ن نتن نعننن ل جخ بلتحخففلسفع،سف لف ت حنننحنخا

لالل لسفن نخ ن ل بلالي لأوهخيلليُع،لشيفًخل  نًيس لوهذه
لفن ن نننأل لانينننو لُجن ن، ل انتنخ  تعت يلفيدي  لفمأن نخ

لوإخن صلت  نخءل لبن ن، سألش،خصلسفذي لا ن نلس

قخ   لبخف،اخوىلسف،خص لبح خي لسف لسطأن لوبإ قخذل
لبنخفن،انخوىل سفحنخلأضخفللمن،سي:ل عتق،لأملسفقخ   

لسفن،نطنل ل ل لانخفننن  لسفن نأن فني سف ،   لف عأف

ستض  لتلفنيلسف لس دلفمللم لسف ت ولوسفضحن ؛ل
لأ نثنيل فتق نللسفعلدللإفىلستجيسدلوجعللم ت عختأخ

ل  Lindaأمخ ًخ لملج  لسف ميلإفىلفنأ،سلالجل  سد

Lagunzadلسف ،ييلسف يخا،لف ن ن ن لتن،نطننن ل 

لو نذفنكل لفن ن نخ ن ل  سفت حنحخا لوسفتيل شحت نخ
لستدس ي ل سفين،لبييأ،سملشن خم ل  ننن لسفنقنضنخء

لسف ن نخعل لوسفنعن نل لبن ن نلدهنخ لفن،نيه لأ ن، وسفنذي

 فةييق خ.
قخمللسفقخضن لشنييلمن،سي لبتطلييلو فأل ةخءلل

سف حم  لسف،خص لبقضخيخلسفعأنفلسألسنييلانخفننن ل

ل High-Risk Domesticسفننننن،نننننطنننننل ل  
HRDVC" Violence Docket Courtل 

لسفنقنضنخينخل وسفتيلتيأس خلحخفنخ لحنثلب،أالبقن نلل

لانخدل لمن  لسن نتن ن ني لفني لسف ن م لهنذس سف،خص لفني

لمنأنحن ل0222فيلاخدل0202  لتن نقنللسفن نحنمن ن 
ق، هخلم نلملدوال لم لممتبلميخا،للسفع،سف لفيل

لبني نخمنجل لوتنعن ين  وزس للسفع،للسألمييمن  لف،او

 سف أحلف أخءلسفق، سالت  خءلم ت عخالأ ثيلأمخ ًخ.
 ل

ا.. ون ئمئل الئفئر   01الري: إثموبمي تمتلك  نهئرا

 ةن المميه عشرات وةعيف ة ر

لوزينيل لمنعنخوم لمنمنيد  لان ني قخللسف، تل لمح ،
لإمل سف لس دلسف خ ن لوسفييلف   يواخالسفنمن نيى 

لسفن ن نتني ن  ل29م يلتعت ،لا ىل %لا ىلسف نخه
وأشنخ للل%لُمقخ   لبإثنلبنخلسفتيلتعت ،لبأي  لصةيلو

لسفن نلس دل لإدس ل لحنلل لمنةنتنل  مميدلخ للحلس 

سف خ ن لوسفييلفيلم يلبحضل ل ؤسخءلسفتحيييل

وستا منن لوسف حةنن لبخفقأخطي لإفىلأملم نيل
  يس لالفتخلإفىلل20ف،ي خل  يلوسح، لوإثنلبنخلف،ي خل

ل منتنيلل092أمل  نبلسفةيدلم لسف نخهلفيلم ني

متيلممعب لأيلل9022ممعبلفيلسفيأ  لوإثنلبنخل
 أملإثنلبنخلا يسالأضعخفلم ي.

لتنحن،ملفنيلم نيل وش،دلا ىلأملسفأُ، للسف نخ ننن 

لفنتن ن ننن ل لسفن نننخه اأ،مخلالليململهأخكلمخليمةيلم 
لمن ل لسفنعن،ين، ج نألسفُ تط  خا لملضًحخلأملهنأنخك

لسفن نننخه ل لقنطنخع سفتح،يخالسفتيلتُلسج  خلم يلفي

لسفن نلس دل لومنحن،ودين  لسفينمنخ ننن  وأبيزهخلسف يخدل

لوسفن ن نخ فل سف خ ن لسف ت ،دل لوق،دلش م لسفتنيع
لوسف أ آالسف خ ن لوسفلايلوسفت ليللوسفت يينعنخا

لفنلزي ل لان نيو لسفن، نتنل  لأ ن، فيلذسالسفينننخ  

لسفن نلس دل لبنلزس ل لسفنتن،نطننن  لقنطنخع ميؤوللفي
لفن نأن ل لمن  لد سسنخا لهنأنخك لأم لوسفنيي  سف خ ننن 

سف، يسءلسف،وفنن لمخ ن لوبننن لومتع ق لب مخملسفي، ل

لفننن نخل م نيسلإفىلأملهأخكلأوقخال ثنيللاللينتنلفني
لالل لم ني لأم لإفنى بنخ خالحلللس،لسفأ ض  لالفتخ

 تقفلممتلف لسألي،يلفيلهذهلسفقضن .

 

بيحث وثري: المروة المئ ئريئر وو  ةئن عئر ئ  

 الزينر وةستحضرات التجممل اديميا 

لسفننن نننخحنننثلل قنننخل

لأحننن ننن،ل سألثنننيي

لأمل انننننننخمننننننني

سفننن ننن ننننيينننننننن ل

لإانتنأننلسل سفنقن،منخء

بخفت  للفيلم،ت فلمأخس خت ولسف،يأن لوسالجت خان ل

لأول لسفنحنيبننن  مثللسحتةخف ولبخفأ يلفيلمعنخ  ن نو

لتنأن نننبل لحنةن ا لمنثنل سحتةخالت ولسالجنتن نخاننن 

لبن نخل ن نل سفةيالملوحة السف وس  لوييت  لسفتن م

لمنأنذل يتط   لم لملسدلف ت  نللتلس ثلسلصأنخانتن نخ

لأول أق،دلسفع ل ل أولييتل دلم لسف  دلسف  خو ل

لفنيل لتينتنعن نل لتن سل لال لمنلسد سفتيلفتحلهخلوهني

لمنأنتن نخال لو نخ نللفن،ين نو م يلحتيليلمأخلهذس 

لوأخنيىل لسفن نينو ف ت  نللوفت ،ي،لسف  يللوتقلين 

ل نخ نلسل لأ ن نو ل ن نخ لسفنلجن   لوحن نلب تزسف لسف قأ

ييتع  لملميحل لسف يميلأولميحل لسفأنطنيومل

لسفن ن نيي ل أولم حلسف  خللم  وجخًلبخفعيللفتقلي 

  خلوج،الف،ي ولوصةخالأخيىلأسخ لتي نن ن نخل

لبن ل لينعنتنأنلم ف  لستتخم لأمخلج ،لسفيأ لفق،ل خ لس

لإ نتن سعل لفني اأخي ل  نيللودس   ل خ للتت ثللتخ ل

سف عيلسألشنبلم لسفيأ لأولشعيلسفحخج ن  ل  نخل

لفنتن فنيل لان   لأحين  ايفلسلأملزينللسفن،نيوع

سف  ألأولإاخدلل  للسف عيلو ذفكلاخف لسلسفأ شل

وت خان،لسف ن،لخ لوسف قألسفتيلت لهلسف  ،لوأشخ ل

إفيلأملزيأ لسف يألل خ للح،ثخًلهخمخًلمثنلل”لاخمي“

زيأ لزوج خ لوت ن لفأخلبعضلسفأقنل ل نننفلتنتنول

زيأ لإح،ىلمحينخالسف  طلسف  ميلحنثل ن ن،هنخل

ق،لج يللا يلمقع،لمييحلذيلميأ،ل  نيلف ين نيل

ومتمآالجخ  ن لم يم لبن،هخلميآت خلسفن ن نأنلان ل

لسألبنأنل لوسفنذهنبل م لسفةض لذسالمنقن نضلمن 

لان نلل لإ نتن نللمن  لقن، لسفن ينأن   بنأ خلتقفلاخم  

لسف نن نننننيلل لسفضننةننخ نني لخ نن ا لمنن  منن نن ننلانن 

ب صخبع خلسفيقنق لسف خهيللوق،لحن ن الخ ن ال

لمن ل سف عيلسف تأخثيللسفتيلفولتتأخوف خلبع،لبن ن ن نك

لسفن ن ن ل لسفن ن نيين  لانيفنللسفن نيأل لوقن، سفعخ  

لذول لبيننن  فت ةنفلشعيهخلوه خل لان لأح،ه نخ

لصنةننن  ل لذو لوسوخني لسألسنأنخم لمن  صنفلوسحن،

لفنيل لسفنعنخ  لسفن،ن نبلأو لمن  و خ للاخدلًلتُ أنأ

لان نيل ل نيسه لمنخ لأ وع سفع ل لسفق،ي  لج،سً ومن 

ل أول“لج، سملسف قخبيلذفكلسف أييلسفذيلي ثللإبأتني

لسألسنيلل”للسيحخا لفنيلا ني لطننن ن    نيل  نخم

لأبن نيل لفني لمنأن ن نخ لبن،ال نل سفثخمأ لا يلل وقن،

زيأت خ لو  ،لأ  لم لأجللسفتيفن لاأ،لسفين،للُ  فل

لقنأنننأن ل لمن  لشنيسبنخً لفن  خخددلبإحضخ ل   لصبم

فيلصح ل“ويقلللاأ،مخليُ  لسفم  لشةتيلسن،ت ل

 وق،ل خملس  لسفحنخللاأ،لسف  ييننن ل”لقييأكلسفمخ

ل ن نخل سفق،مخءلحنثلأ  لق،لش لل لل لسحيلسفحننخه 

أملسف  خللفوليقت يلا يلسوف  لوسف  لك لحنننثل

لوصنأنةنلهنخل أ  ولق،لايفلسلميتحضيسالسفت  ننل

إملم ل”للاخمي“م لمي  خال ن نخ ن لمعق،للوتخبأل

لسفنعن نل ل لأقن،د لمنأنذ أهولفلسزدلسف يأللسف  نيين 

لان نيلصنةنحنتن نخل سف يآللسفتيلتأنعنمن لصنل تن نخ

لسفنذهنبلأول لمن  سف ع، ن لوتُ أألسف يسيخلسفأةنننين 

لانأن نخل لغنأني لال لسفنتني لسألدوسا لمن  سفةض لوتع،

لسفن ن نيين ل لسفنحنضنخ ل لأم ل ن ن، ف  يأل ل  خلأ نأنخ

سفق،ي  ل خ للمتق،م لج،سًلفيلصأخا لسف ن نخغنخال

لسفينحنييل وسفعقخقنيلسفط ن لوم لهأخلجخءلسف،ن ننن 

لأ ن،السفن، سسنخالأمل ل ن نخ بن لسفطبلوسفت  نل 

لفنيل سف  م ل ن لبختيسلق،لإست،،منللزينللسفنحن ن ن 

ل ن ن،ل إزسف لسفت خان،لوسفأ شلم لب يت خ ل  خلأ أخ

منخالسفلصةخالفيلسف يديخالفع للميتحضنيسال

لمينتنحنضنيسال لان  اللت،ت فلفيلممل خت خل ثنيسً

سفت  نللسفح،يث  لو يتطنألستست،الللم لذفكلا ل

لسفنتنيل لوأيضنخً طييقلسوثخ لسفتيلتولسفعثل لا نن نخ

 ُق للا يلسف ، سملوسفلصلللإفيلسألسخفنبلسفتيل

إت عت خلسف يأللسف  يي لتضخف لسف  يخالسفيقننقن ل

لسفنتنعنيفلان نيل لأيضنخً لأمنمنأنأنخ إفيلج خف خ ل ن نخ

سألدوسالوسف لسدلسفتيل خ للتيت،،م خلفيلا  نخال

 سفت  نل.

 

الئائئيبئي تئئواةئروى الئئحئينئئد يئئفئئتئتئئ  تئجئئديئئدات  

 إكلمريكمر امناي رويس  

لتنلسضننيو ل لسفن نخبنخ لقن،سسن  سفنتنتنح

لمنقنيل لمنيفنقنخا لمن  لان،ًدس سفثخ نى 
سفم ن لست  نييمن لسف هلتن لسفق طن ل

ل سأل نن ننخل لبننخفننقننخهننيل سأل ثننلذ يننننن 

لفنىل لسفنمنأنننين   وي ( لب  خ   لا،دلم لأحن نخ 
لوتضن ن ل لسفن نأنخسن ن  سحتةخفن ل ي ت خلسفم ن لبن نذه

لمننن،نخ نننلل سفحةلل   خالفق،سس لسف خبخلو نخف لسأل  خ

سألسقفلسفعخدلفمأخ  لقطخعلح،س قلسفق  لوسفلسي نيل
لسفن نمنتن ن ل لقن،سسنتن  وسفع خسن لوو نللسفم ن وسفتتنح

ستفنمتيو ن لف م ن  لوم،  لسف خبخل نيفن لسفنيسبنأل

لبن نأنخسن ن ل لتن ن،ين،ه لبنعن،  سف  نيلب بىلستص  (

لبنعن،لل262ميو ل اخًمخلا ىل نخحت  لوم أىلسفم ن 
س ت خءلسفت ،ي،سا لو ذفكلسف  أىلسفيمأيلفن نطن ن ن ل

سف،س سن لبخفقيولسف  خحىلبع،لت ،ي،ه لبختضخفن ل

لسألغنيسللفن ن نؤتن نيسال إفىلقخا لج،ي،للمتعن،دل
لأحن نخ ل لمن  وسفأ،وسالوغنيهخوشخ كلفىلسفنحنةنل

لأصنحنخبل سفمأني لإفىلجخ بل نخف لسأل  خلمن،خ نل 

لوسأل ن نخل سفأنخف لسأل  خلميق لمطيسملش يسلسف،ن   

لوسأل ن نخل لو  ننن لأدينيتن نخ  أبيآدلمطيسملسفنةنننلد
دس نخللأسقفلسف عخديلوسميتنيلسف   ألسف قن،  ل

وسأل  خلمقخ لأسقفلسف يقن لوسفعخشيلم ل مضخم ل

لسفن نحني ل لأسنقنفلو  ننن لسفن،يني وسأل  خلبنن نلل
ب سنلط لوسأل  خلسن،س و لسألسقفلسفعخدلفمأنخ ن ل

قطخعلا ب لسفأ،ل لوسأل  خلأ ينل لسألسقفلسفعخدل

لوحن ن ننن ل لشن ن لوسفن نطنيين  فمأخ  لقطخعلان 
لو نننلل سف يتلملوحضيلسفحةللسفق صلأبيآدلإمنل

سف طييي ن لبختسمأ، ي لوأاضخءلهنن لسفتن، ين ل

 بخفم ن .

 لل

كئنئيئئس وا ئضئ  عئلئد ائينئو   5إيهيب رةزي: 

 امحوا  الشخ مر للمسمحممن

لمن ن ن ل لاضنل ل من ي  لإين نخب أا  لسف يت خ 
 أخ  لفيلم يلوسفقللا ىلل0سفألسب لأملهأخكل

لوهنول لفن ن نينننحننننن   لسف ن،ن ننن  قخ لملسألحنلسل

لوسفينيينخمل سفمخثلفنمن لوسأل ثلذ ين لوست  ننن ننن 
لأ ن ل لإفنى لالفنتنخ سأل ثلذ  لوسفيودلسأل ثنلذ ن  

لوزس للل21جيىلإجيسءل لفني ج ي لحلللسفقنخ نلم

ل لبن،أ لسفنذي لسفنقنخ نلم منخدل لل032سفع،للف ننخغن 

مخدل لبع،لدمجل ثنيلم لسف ألد لل262ووصللإفىل
لهنذهل لان نى وتلسفقلطلس فلم يلم لسف ينحننن 

لفنيل لسسنتنضنخفنتن  لخن ل سف ألدلوأضنخفل من ي 

لفضنخ ننن ل لان نى لوسفن نذسع بي خمجلصخف لسفتحييي 
لان لل ص،ىلسف  ، لسفنلدلسألح، لوتق،م لستا منن 

م طةى لأملسف،وف ل خ للمت   لبع،دل غ ت خلفيل

لفن ن نينننحننننن  ل إص،س لقخ لملسألحلسللسف ، نن 

لوسألمن ل لسفن،وفن  نل م نأخلأمل للطخ ة ل خ نللتُنحن م
لسفن نينننحننننن ل لطن ن نللمن  سف ينلفن  لفم لسف،وف 

لفننمننلل لوسحنن،ل لال ننحنن  لإينن ننخد لأجننل لمنن  سالتننةننخ 

فلس حلفمللل0سف ينحنن لفيلم ي لب،اللم لوجلدل

طخ ة ل...وأوضحلاضللم   لسفألسب لأملسف،وف ل
لانأن،ل لستسن مننن   خ للت   لإفىلتط نقلسف نيينعن 

لسألمنيل لوهنذس ط  لسألفيسدلم لطلس فلم،تن نةن  

مخزسللمت ألحتىلي ، لقخ لملسألحلسللسف ، ن ل

سفذيليتولميسجعت لحخفنخلفيلوزس للسفع،ل لا ىلأمل
لسال نتن نخءل لوشنك ي ، لقيي ًخلبع،لأملأص حلان نى

لتنول لأ ن  لإفنى مأ ل...وأشخ لاضللم   لسفأنلسب 

لأمل لبنعن، سفتلسألألس خبلسفط  لفيلسف نينننحننن  
لهنلل  خ للقخصيللا ىلس  ن لسألوللسف  خلوسفثخ ي

ت ننيلسف،يخ   لحنثلش  للأس خبلسفقضخءلسفن ن نيل

لين نمن لل4ف ،لل سألسا لو ذفكلسف نيللسفنذيلال
سف ةخءلمأ لأولسألميسللسف ع،ي  لم نأخلأملسفط  ل

لفنانسن نخبلسفنلس دلل يتولا لطييقلسف حم  لوفنقنخ

ف قخ لملوبع،هخليذهبلسف ،صلإفىلسفمأني لف حثل

لأجنلل لمن  لسفنمنأنننين  أس خبلسفط  لوبع،هخلتحمو
إاطخءلسفت ييحلبخف وس لسفثخ ي لمتخبعخ:لسف ،طئل

أولسف ذ بلمشلهن قىلف لحقلسف وس لسفثخ ي لمث ل

لبنخفن وس ل لت نيينح سف و لسف س يلمشلهنململفن 
 ميللأخيى.

 الايبي تواةروى    زييرة رعوير لإلسكندرير  

لبنخبنخل لسفنثنخ ني لتنلسضنيو  لسفن نخبنخ لقن،سسن  يتنيأ 

ستسمأ، ي لوبطيييكلسفميسزللسف يقين  لسفقن،س ل

لمنحنطن ل ستف يلفيلسفمخت، س ن لسف يقين لب نأنطنقن 

لس لسفين نل لستسنمنأن، ين   لحنننثل26سفيمللوس   

ل لإفنىلل20سنقلدلق،سس لسف خبخلم ،دسلبتيقن   نخهنأنخ

لبنعن،ل لفن  لجن،ين،ل لزينخ ل  ت  لسفق  ن  لوذفكلفني

لمنن،يننأنن ل لإفننى لفنن  لزيننخ ل لأحنن،م لمنن  أسنن ننلاننننن 

لسفن نيسحنلل ستسمأ، ي  لوسفتيلش ،التمييولأوس ل

لسفن،فنعن ل لتن،ني  سفتع ن ن لوحضل لفعخفنخالحنةنل

ل لفن نلان ل«تنننيس ن »سفثخ ن لوسفثخفث لم لم، سن   

وسفتع نولسف هلتيلبختسمأ، ي لوقخللسفق صلإبيسدل

لسأل ثننلذ نن ل لسألقن ننخط لبننطننييني ننننن  لو ننننل إمننننل

لسنننتنيأ ل لسفن نخبنخ لقن،سسن  لأم بختسمأ، ي لفلطأي

ق،س لي  ألم  أل  أ لستسمأ، ي  لحنثلسنننتنول

ل تن ن لل20تيقن ل لوهني  خهأخلإفىل ت  لسفنقن ن ننن 

سفت،بنيلفيلسفمأني لوأضخفلو نللاخدلبطييي نن ل

لسفنيتن ن ل سألق خطلسأل ثلذ  لبختسمأ، ي  لأملت نك

لفينأنلسال لين،ن،د يتولمأح خلإفىلسألبلسفمخه لسفذي

لفنيلل00طلي  لت للفـل سأ  لويأخلل ع  لسفتن،بننني

لتنلسضنيو ل لسفن نخبنخ سفمأني لوي تيلذفكلبع،مخلقخد

سفثخ ي لخ للسفق،س لستف يلبخفمخت، س ن لسف يقين ل

سفم يىلبختسمأ، ي  لفيل لف  يلسف خضي لبتيقن ل

لبنخفنقنطنخانخالل20 لستسنمنأن، ين  ل ن نأن  م لسوبنخء

لتنلسضنيو ل لسفن نخبنخ لقن،سسن  سأل بع ووفقخًلف خلقخف 

لتنيقننن ل لفنإم خ للسفتيقن لسف خضن لفآلبخءلسفمخهأ 

لسفنعن نلل لمن  لمن ين، سفم أ لفيت  لسفق  ن  لتنعنأني

لسفن،نخددل لوأوضنح لوسالتضنخع  وسف،،م لوسفأن نخط

لآخنيل لفن نننمن  بخفمأني لإذسلأ سدلأمليململانينننً نخ

لسفن نينننح ل لسفيننن، لوصنخينخ سفمل لوخخدم ولحينب

ل وحنيل م نًيسلإفىلأملهذسلسألميليحتخ لإفىلج خد

وفةللسف خبخلإفىلضيو للفحصلسفذسالبع قلف  ع،ل

لسفنحنننخلل لان نى لوسفنحنةنخى ا لسفي  نخا لوسفي نل 

لحننننخلل لسفنأنةنينني لسف نيسع لمنن  لمنحنذً س سفن نخد ن  

لإفنىل لسفنأنيني لفني لسفنيجنخء لإفنى لودساننًنخ سف،ن،من  

 لسف يتق ل

 

الايبي تواةروى يشهد وةع الرئمس السئمئسئ  

 وكيلمل الزهور علد اار الجنـدي المجهو    

لسفننن نننخبنننخل شننن ننن،

تنننننننلسضنننننننيو ل

لبنننخبنننخل سفنننثنننخ ننني 
ستسننننمننننأنننن، ينننن ل

وبننننننطننننننييننننننيكل

لسفنةنتنخ ل لسفني ننن لان ن، سفميسزللسف يقين  لوضنأ
لسفن نأن،يل لقن ني لان نى لسفن هنل  لأ نخفنننل سفيننيني 

لان ن،ل سف   لللوسف ان ن لأ ل لسفيخدسالوجن نخل

لوسفنقنلسال لسحنتنةنخالالم ني لإطنخ  لفني سفأخصني 
ل لسفـن ال نتن نخ سالأ نتنلبنيلل41سف ي ح لبخفذ يى

لسفن ن ن ن لسألان نىل سف  ن،ل لحنثلييأ لسجتن نخع

لوضنألللف قلسالسف ي ح  لأثنأنخء سفني ننن لسفينننيني

لسفن ن ن نللل لسفن نأن،ي لقن ني لان نى لسفن هنل  أ خفننل
وسفـ ان ن لأ ل لسفيخدسالوج خللا ،لسفأخصيفيل

ذسالسفينخ  لهأ لسف خبخلتلسضيو لسفثخ ي لسفي ن ل
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عببب ببب  

الفتبح  اليبيبيبل كبحلبلثبمن البألبحعبنب   ا  كب بيب  
 جحء فل نص كمقبيب    النتصح ات أثتوكم المجي ة

الت زي : يطيب لنح أن نهبنبس ابيبح ببلبك كبحلبلثبمن 

الألحعن   ا  ك ي  النتصح ات أثبتبوكبم البمبجبيب ة 
التل اطمبهح اواع  المصميي  ع  خالل القوات 

الميلح  ال حال    عحء أكنحئهح ا كما ، إذ صن بوا 

علحم   طني  شبهب  لبهبح الب بحلبك،  عبح ال ي بهب  
عجهو ات ايح ببلبك  أجبهبزة الب  لب  البمبصبميب  

للحفحظ على المف   المصمي  فل ثحف  البمبجبحالت 

ثمح هنأ ق اا  ال حكح بواضم س الألبحنبل، البفبميب  

أ ل عحم   ثل،   يم ال فحع  اإلنتبح  البحبمكبل 
 القحئ  ال حم للقوات الميلح ، كمبنبحاب ب  البلثبمن 

البألبحعببنب   ا  كبب بيبب  النبتببصبح ات اليببح س عبب  

 أثتوكم.
 أضبح  البب بحكببح بببواضبم س، فببل نببص كببمقبيبب  

التهنئ : يي  نح أن نهنئلك عب  ثبأ أكبنبحء البقبوات 

الميلح  الب بواابأ كبلثبمن انبتبصبح ات أثبتبوكبم 
 المجي ة، التل اتظأ خحل ة فل اللاثمة المصمي .

  

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بذككذر  

 انتصارات أكتوبر
هنأ ال حكح بواضم س البألبحنبل، كبحكبح اإلابلبنب  يب  

 كطميمك اللما ة الممقيي ، المئيس ع   الفبتبح  

اليييل،  ئيس الجمهبو يب ، كبمبنبحاب ب  البلثبمن 
 الألحعن   ا  ك ي  النتصح ات أثتوكم.

أضح  ال حكح بواضم س فل كمقي  التهنئ : يطيب 

لنح أن نهنس ايح بلك كحللثمن الألحعنب   ا  كب بيب  

النتصح ات أثتوكم المجي ة، التل اطمبهح اواع  
المصميي  ع  خالل القوات البمبيبلبحب  الب بحابلب  

  عحء أكنحئهح ا كما ، إذ صن وا علحبمب   طبنبيب  

شه  لهح ال حلك،  عح  ال ي ه  عجهو ات ايح بلك 
 أجهزة ال  ل  المصمي  لبلبحبفبحظ عبلبى البمفب ب  

 المصمي  فل ثحف  المجحالت.

بحك : نمجو للك  لجي نح ال ظيك عزيً ا ع  البتبقب م 
 ا عمحل المجي ة فل ا يأ بنمي   طبنبنبح الب بحلبل 

عصمفل ايحق عنفصأ، ااتق أ ال حكح بواضبم س 

أعس االثني ، كحلمقم ال حكوي كحلقحهمة نيحف  ا نب بح 

جيوفحنل أاقف إي ح شبيب   ابو أ   كبح،  البلي 
عمض على ق اا  الب بحكبح، ببقبميبًما عب  خب عبتب  

المعوي  كحإلي ح شي  البتبل ب بمبأ   ل البمبجبم، 

   عحنيح، الت يك، الوفحنيح،  كولن ا.
ثمح ااتق أ ق اا  ال حكح، نيحف  ا ن ح  يفبيب  أابقبف 

إي ح شي  نيويو ك  نيو إنجالن ،  ببنبح ل البلبقبحء 

ُعببنببحق بب  كبب ببر ا عببو  الببمعببويبب  البب ببحصبب  
 كحإلي ح شي .

  

القطار اإلسباني الجديد مذ  الذداخذا والذ.ذار    

نقلة فى مسذتذو  الذ.ذدمذات الذلذقذدمذة لذلذراكذ  

 اللصر 

بيبتب بب    ا ة الببنبقببأ 

الاتالم ال ف   القح ع  
عبببب  الببببقببببطببببح ات 

االابب ببحنببيبب  الببحبب يببألبب  

لضبببمبببهبببح  ابببطبببول 
اليلك الح ي ي  فى إطح  ع طو شحعأ لبتبطبويبم 

اليلك الح يب يب ، كبمبح يبتبنبحابب عب  طبمبو بحت 

الماثب المصمن  يقول المهن س ثحعبأ البو يبم 

  يم النقأ إن القطح ات الج ي ة ك لأ عحم بمألبأ 
نقل  فى عيتون ال  عحت المبقب عب  لبلبماثبب كبمبح 

ييحهك فى بحقي  البمفبحهبيب    يبح ة اإلقب بحل عب  

المثحب على اات  ام اليلك الح ي ي ، عتوق ح أن 
ب ي  القطح ات الج ي ة الهيئ  لبلبيبلبك البحب يب يب  

 اإلق حل ع  ق أ الماثب ك   الوصبول كبمبيبتبون 

القطح ات لميتون عبتبمبيبز لبلب بحيب  ابواء عبلبى 
عيتون قطح ات ال  جب  البألبحنبيب  أ  البألبحلبألب  أ  

القبطبح ات البمبلبيبفب   نبيبمهبح عب  ثبحفب  أنبواع 

 ب ه  عصم خبالل اليبنبوات البألبال    القطح ات

ا خيمة نهض  ث يمة فى عجحل اليلك البحب يب يب  
 الجم الملهمب ك لأ عتوا ن ع  خالل الب بمبأ 

على ب شي  خطوط للقطح ات الملهبمكب  كبجبحنبب 

بح يث ال طوط الححلي  لقبطبح ات الب يبزل  كبمبح 
ييحهك فى  يح ة اإلق حل عبلبى اليبلبك البحب يب يب  

 ك لأ عحم.

  

اإلمارات تبهر العالم   كا ما تريد مذعذرفذتذه  ذ  

 0202إكسبو دبى 
ك أ  بفبأ افبتبتبح  

ع مض "إثيب بو 

 كبببببى"  0202

ال حلمبى  إثيب بو 
، هبو 0202 كى 

ابنبوات، فبى كبلب ان  5ع مض   لى يبقبحم ثبأ 

ع تلف   ول ال حلك كه   عمض اإلنجبح ات فبى 
عجحالت ع ة،  اي  أ اليوم،  تبى نبهبحيب  عبح س 

 05  لب   أثبألبم عب   290، كمب بح ثب  0200

عليون ابحئبو  يب ب  انبطبالق البمب بمض ابحكبقب  
بح ي ي ، فهو أ ل ع مض إثي و   لى ينظك فبى 

عنطق  ال مق ا  ابو  إفبميبقبيبح  جبنبوب  ابيبح 

 بوفم ع ح ض إثي و ال  لي  عنص  الات ماض 

أهك االكتلح ات التى  امت عالعو الب بحلبك البلن 
ن مف  اليوم،  ي ت م ع مض إثي و ال  لى ثبحلبث 

أهك     ك   ثأ ع  كطول  ثبأس الب بحلبك لبلبمة 

الق م     ة ا ل حب ا  لم ي  ع   يبث الصب ن 
االقتصح ن  أقيمت ال   ة ا  لبى عب  عب بمض 

فى لبنب ن لبتب بزيبز الب بالقبحت  2552إثي و ان  

ال  لي   بيليو الضوء على أهمي  التنوع الألقحفبى 
    ه فى إثماء الصنحعحت التلنولوجبيب   ابيبتبك 

كي  التلاثم على الموق  المامى لم مض إثيب بو 

،  أا ح  هى بصميو  خول اليوم الوا  : 0202

 3  هك إعح ابى بصميو  خول اح ن لم ة  202
 352ال حق  ال همي : ..    هك إعح ابى 062أيحم: 

  هك إعح ابى  ع  المتوقب  أن ببحبقب  عبحئب ات 

 ابيب بهب  ..  عليح    هبك 245إثي و  كى  والى 
  كبوت ببك  222إثي و  كى ع ح ث  أثألبم عب  

بصني هح فى الصيب  ابتبم بب كبحلبز ا ،  ببقب م 

الط حم  بيحع  فى التوجيهحت  ببلبتبقبو الصبو ، 

ألف عتطوع اجلوا أامحءهك  32 هنحك أثألم ع  
 كببى،  ي ببلببأ  0202لببلببمببيببحعبب ة فببى إثيبب ببو 

% ع  جمبيب  ا شب بحذ البليب  62اإلعح ابيون 

عبحعبح  ببك كبنبحء  04  25بتما   أعمح هك كي  
كتصميك جنح  الطحئمة  0202عحط  عتم  إثي و 

لنقأ المثحب إلى ع خأ الم مض ال حلمى..  هبى 

 0202المحط  ا خيمة على طمي   كى الجب يب  
ش ص فى اليبحعب   09222 يمل  أن بيتوعب 

خالل احعحت الل  ة ايتك اال تفحل ك ي  البحبب، 

 الهحلوي ،  يوم البلب ب  الب بمكبيب ،  يبوم ال ب بم 

 كى،  يبث  0202ال حلمى،  عي  ا م فى إثي و 
ببقبحم البفبب بحلببيبحت فبى عبب    عبب بنببى خصببيبصببح، 

 0202 اتتمل  ثأ   ل  ع بح ثب  فبى إثيب بو 

 كى ع  اال تفحل كيوعهح الوطبنبى خبالل البحب   
اللن ييتمم ات  أشهم؛  اتقبحم اال بتبفبحالت فبى 

 ..الوصأ كال ا

    

 «الذتذمذامذ »كارت ذهبي وقانون أبرز آلذيذات 

 لد م كبار الس  فى يومهم العاللي

يتفل ال حلك كحليوم ال حلمل للميبنبيب  

أ  اليوم ال حلمل لل ح  اليب ،  هبو 
عنحا   انوي  عحلمي  يتك إ يحئهح فل 

أثتوكم ع  ثأ عحم  بقب م   ا ة  2

الببتببضببحعبب  االجببتببمببحعببل الببمعببحيبب  
 ال عك اللحعأ لل ح  الي  ع  علبى 

ثحف  الميتويحت،  نيت مض ع  خبالل البتبقبميبم 

التحلل أكم  عح ق عت  الو ا ة اللميني  بأعيب   ب  

أ نى ع  ال خأ للميبنبيب   يب بلبأ عب   أصبحبحب 
عبلبيبون صبح بب عب بح   2205الم حشحت نحبو 

 عيتح   بضم  ال  ل     أ نى للمب بح  يب بلبأ 

 جني .: 922
بتحمأ   ا ة البتبضبحعب  االجبتبمبحعبل ببلبلبفب    -

عحم  يبتب ب   02المواصالت ال حع  للميني  فوق 

لبلبمبيبنبيب  عبلبى عيبتبون  263الو ا ة عؤاي  
ألف عي ... إع ا  ع بم ع  42الجمهو ي  بضك 

قحنون لحمحي    عحي  الميني  بك الموافبقب  عبلبيب  

ع  ق أ عجلس الو  اء ببمبهبيب ا لب بمضب  عبلبى 

عجلس النواب فل    ب  التب بميب بيب  البتبل بب ب أ 
أن ي  البمبيبنبيب   البتبل يبتبك ..  عطل  شهم أثتوكم

 55عحعح للمجحل   62االلتححق كهح عن  كلوغ ا  

 لليي ات.
علحبب خ ع  الميني  هل خ ع  عيتح ث  ببنبفبل  -

ع  خالل      أن ي  الميني   ب مأ على خب عب  

الميني  كمنح لهك اواء ع  أعضحء النح ي أ  ع  
خبح جب   ذلبك عب  طبميب  ببوفبيبم الب ب يب  عب  

ال  عحت عألأ  ج حت نبلائبيبجب  جبحهبزة   عبحيب  

صحي  عحلي  الميتون   عحي  إجتمحعي   ع ح ن  

فل نطحق المنزل  ع ح نت  فبل ببأ يب  الب ب عبحت 

الم تلف  ع  المؤايحت الحلوعي  عألأ  ف  فوابيم 
اللهمكحء  التليفون، نج ة المي  عن  الضبم  ة، 

بوصيأ الم حشبحت  إصبال  أعبطبحل البلبهبمكبحء 

  الي حث   النجح ة  بوفيم جليس  جليي  المي ، 

بوفيم      عحيب  البمبيبنبيب   هبل عبؤابيب    -  
اجتمحعيجج  ع جججج ة  عجهزة إلقحعجج  البمبيبنبيبجبجب  

يتوفم فيهح أالوب الحيججحة اللميم   بق يك كبماعب  

المعحي  الصحي   النفيي   الألقحفي   االجتبمبحعبيب  
إص ا  البلبح ت البلهب بل ...   التم يحي  المنحا  

لل ح  الي   يتضم  ال  ي  ع  المزايح للميبنبيب ، 

 عنهح بيهيأ اإلجماءات  الب ب عبحت البحبلبوعبيب  
لمن  ب مضهك للت ب  اإل هحق فى هله الفتمة ع  

ال مم بوفيم ال  ي  ع  المزايح التمويني   الصحي  

كتوفيم بأعي  صحل لم  ال بتوافم ل  هله ال  عب  

إ  ا  الفئحت الميتحق  ع  ث ح  الي  كمبنبظبوعب  
ال عك النق ي بوفيم خب عب  ببوصبيبأ البمب بحشبحت 

لبلبمبنبح ل  نبيبمهبح عبب  البمبزايبح ا خبمن البتببل 

 ايحملهح اللح ت الله ل للميني ....
  

األمم اللتحدة لذلذسذكذان ب نسذبذة الذلذسذنذيذ  فذي 

% بحذلذو  81% ترتفع إلى 7اللنطقة العربية 

0202 

أص   الم يم اإلقليمل 

لصن  ق ا عك المتح ة 

لليلحن لل  ل ال مكي ، 
ال ثبتبو  لبؤي شب بحنب  

كيحنح قحل في  إن نيب ب  

ا شببب بببحذ البببليببب  
يببتببجببح   ن اليببتببيبب  

بحن الب بحلبك،  2003عحعح ب لأ  فل البمبحئب  عب  ابلل

فل المحئ  ع   لول ال حم أعح فل  00 اتصأ إلى 

المنطق  ال مكي ، فتقب   نيب ب  ا شب بحذ البليب  
بتما   أعمح هك كبيب  اليبتبيب  عبحعبح  عبح فبوق 

 25فل المحئ ،  يمجو أن بمببفب  إلبى  0كحوالل 

 قحل ال ثتو  ش حنب   0252فل المحئ  كحلول ال حم
، كبحل بماثب  0225إن الصن  ق  ض ، فل عحم 

ااتبماببيبجبيب  عبمكبيب  “ع  جحع   ال  ل ال مكي ، 

 –  0229لبلبب بح  اليب  عب بببهببح ع ببم اببنبوات  
(  يث بك بص يقهح ع  ق أ قبمب  البمءابحء 0209

 .0229ال مب فل 

 به   االاتمابيجي ، ع  كي  أعو  أخبمن، إلبى 

بطويم أنظم  البمعبحيب  االجبتبمبحعبيب   الضبمبحن 

االجتمحعل  عالءعتبهبح لبمبتبطبلب بحت ثب بح  اليب  

الج ي ة ع  المجحل  النيحء  عحئالببهبك  بب بزيبز 

فحعلي  ش لحت ا عحن االجتمحعبل البمب بتبمب ة فبل 

ال  ل ال مكي    عك ق  بهح على ااته ا  الفقماء 

ع  ث ح  الي  فل الواطي  الحضمي  البميبفبل، 

 فقح لل ثتو  لؤي ش حن    عح الم يم اإلقليمل إلى 

ال مأ البجبح  عب  أجبأ ببوطبيب  االابتبماببيبجبيب  

اإلقليمي   بحقي   ن ب  ثب بح  اليب  فبل  بمبحيب  

 قوقهك  بل ي  ا تيحجحبهك جحء التصميو كمنبحاب ب  

اإ يحء ا عك المتح ة اليوم ال  لل للمبيبنبيب ، فبل 

عوع ه الينوي، فل ا  ل ع  أثتوكم،  عوضوع 

الميح اة المقمبيب  لبجبمبيب  ”اال تفحل هلا ال حم هو

  ا عمح 

  

أنطونيوس باسيلي يفوز باحس  فيلم  ربذي فذي 

 لبنان

” فح  أعس الم م  المصمي أنطونيوس كحايلل 

كببجببحئببزة أ يبب  فببيببلببك عببمكببل 

  ائببل قصببيببم فببل عببهببمجببحن 
ل نحن للفيلك الميتقأ فل كيبم ت 

ع  فيلم   ثحن عبمة فبى  لب ( 

 ب    أ  ا  الفيلك عب  طبفبأ 
ص يم ي يش ع   ال ه كمفم هك 

،  فل يوم ع  ا يحم عبح  البطبفبأ عب  البمب  اب  

 أ ا  الل ب ع   ال ه،  لل   ال ه ثحن عن  اًل ، 
ف ضب الطفأ  تبى عبحقب ب   الب ه كبحلبحب بس فبل 

نمفت  ،  بتطو  ا   ا  فن مض ال بالقب  كبيب  

االب  اكن  ،  الطفأ  ال ح ع ،  الطفأ  ال يت.. 

 يقول أنطونيوس: ك أت قص  الفيلك عن عبح ثبنبت 
أ ضببم   شبب  لبباخببما  اليببيببنببمببحئببل كببأ بب  

اشبهبم ،  5ا ات يوهحت ،  ثحنت ع ة البو شب  

 فل ال هم الألحلث ك أت فل ال بمبأ عبلبى البفبيبلبك 
نيخ ع  اليبيبنبح يبو ،  بتبى  5 الفلمة ،  ثت ت 

 صلت للني   النهحئي  ،  ك  هح عم ل  التصويم 

 المونتح  ،  لل  عح كب ب  اإلنبتبح  ثبحنبت البمب ة 

شبهبو   بتبى  5طويل  ج ا  اات بمقبت ابنب    
ج يم كحللثم أن عبهبمجبحن لب بنبحن ..  أنتهى الفيلك

للفيلك الميتقأ كب أ    بب  هبلا الب بحم   البنبيب ب  

الألحلأل (  او  بمبحاب  عب  أكبنبحء البوطب  نبظبما 

للظم   ال صي   البتبى عبمت كبهبح لب بنبحن  كب أ 
بلبميبمبحً لبلب بحصبمب  ”  ل يم ت“ المهمجحن كأنني  

التل ال بجي  الموت  ال بيتيلك لللآك  كأ بنبهبر 

  عحً ع  ث وبهح  لو ألف عمة، ثك افتتبو نبوببيبيب  
 ع ، عؤاس المهمجحن، االعيي  ع لنحً إصبما ه 

لل بم   عب  “ على انتح  فيحٍ  لألعأ  نك ا لك 

اليل ي  المحيط  كحلل نحنيي  خصبوصبحً أن البنبحس 
 . .اشتحقوا الى التالقل  ب ح ل ا فلح   التواصأ

 

البابا نا يًا األنبا هدراب أثري الكنيسة  بر أكذرذر 

 م  نصف قرن  
ن ل ال حكح بواضم س الألحنل، ا ن ح ه  ا عطبمان 

إي ح شي  أاوان، عؤث ا أن نيحفت  أثمي البلبنبيبيب  

عب ببم أثبألببم عبب  نصببف قبمن، كبب بب عب   عببويبب  

 ب ليمي  عق عح نموذًجح  قبيبقبيًبح ابواءا فبل  بيبحة 
المه ن  أ  فل خ عت  المعوي .  ن بم البمبتبحب   

كحاك اللنيي  الق طيب  ا  ثبوذثيبيب  كبيبحن: نب بل 

ق اا  ال حكح بواضم س الألحنل  المجم  البمبقب س 
لللنيي  الق طي  ا  ثوذثيي  يو عون علل  جبحء 

القيحع  عموً ا ع  أعم ة البلبنبيبيب   عضبًوا عب  

أعضحء المجبمب  الب بح  يب ، البمبطبمان البجبلبيبأ 

 ال يخ الوقو  عأللث الم محت نيحف  ا نب بح هب  ا 
 عطمان إي ح شي  أاوان   ئيس  يم الق يس 

ا ن ح كحخوعيوس ال حعم كححجم إ فو، البلي  قب  

فل المب اليوم ك   أن أثمي اللنييب  عب بم أثبألبم 
ع  نصف قمن، ك  ع   عوي   ب ليبمبيب  عبقب عبح 

نموذًجح  قيقيًح اواءا فبل  بيبحة البمهب بنب  أ  فبل 

خ عت  المعوي . لق  ببأصبأ طبويبال ا نب بح هب  ا 
علل عجح ي عيحه الن م   اخأ اللنيي  فأثمم ثمما 

عتلحثما ثالثي   اتي   عئ  لحيحب عج  المييبو. 

نأل  أن ثمح ه الم ح ث   أعمحل  الصحلح  اتتب ب ب  

 ان  اييم  الصوت اإللهل "نب بمبح إيبهبح الب ب ب  
الصحلو  ا عي ، ثنت أعينح فل البقبلبيبأ فبحقبيبمبك 

:   05علل اللأليم، ا خأ الل فبم  ابيب ك" عبت 

02. 

  

كان قائذد كذتذيذبذتذي »السيسيب اللواء سلير فر  

  «وخدمت معاه
المئيس اليييل  جل  المئيس ع  الفتح  اليييبل، 

التحي  للواء اميم فم ، أ   

أكطحل  مب أثتوكم،  ع يم 

ال ؤ ن المب بنبويب  لبلبقبوات 
الببمببيببلببحبب  ا ابب بب ، خببالل 

ع ح ثت  فل عنبتب ن ضبمب  

للقوات البمبيبلبحب ،  34ف حليحت الن  ة التألقيفي  الج
التل أُقيمت فل عمثز المنح ة للمؤبممات. المئيس 

اليييل: اللواء اميم فم  قحئ  ثتيب بتبل  أضبح  

المئيس اليييل: خالل ثلمت  فل اال تفحلي  البتبل 
نظمت لال تفحء كلثمن نصبم أثبتبوكبم الب بظبيبك، 

 :«الب ب بو  إلبى البمبيبتبقب بأ» التل  مبلبت اابك 

هوج  التحي  لقحئ  أنح خ عت ع حه، قحئ  ثتيم ع  »

المصميي  عيب بمفبوهبو ،  ثبتبيبم عب  البجبيبش 
، «عي مفش،  ه اللواء اميم فم  ثحن قحئ  ثتي تل

اامحلل يح فن م ابللك، عممه عح ذثبم  ه »عتحك ح: 

 .«فل أي لقحء ببلبفبزيبونبل،   ه أعبم أنبح عبقب  ه
ال  و  إلى الميتق أ  شه  البمئبيبس عب ب البفبتبح  

اليييل، عنت ن ا تفحلل ضم  فب بحلبيبحت البنب  ة 

للقوات الميلح  المصمي ، كمنحا    34التألقيفي  الج
اال تفحل كلثمن نصم أثتوكم ال ظيك،  التل ب ث 

الب ب بو  إلبى »على الهواء ع حشمة  بحبمبأ اابك 

،  يب يبمه اإلعبالعبيبحن  يبهبحم الب يبب «الميتق بأ

 عحم  بمك. عنت ن الن  ة التألقيفي   ي بح ك فبل 
المنت ن اللواء ال ثتو  اميم فبم ، أ ب  أكبطبحل 

 مب أثتوكم  ع يم ال ؤ ن البمب بنبويب  لبلبقبوات 

الميلح  ا ا  ،  ا اتحذ ال ثتو  عبفبيب  شبهبحب 
أاتحذ القحنون ال  لل  عضبو هبيبئب  الب فبحع عب  

طحكح، ال يخ اليمحن عي  أكواممي، أ   أعضبحء 

عجحه ي شمحل اينحء، الميبتب بح  عبحبمب  جبمبحل 

ال يطحنل، الميت ح  كو ا ة ال ح جي ،  الطحلب ب  



 
   ٠2٠7أكتوبر  71

  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة
 

 
21 

ياسمين سليم سلمان، إحدى فتيات قرية الررضةرة 

بشمال سيناء، ضالشاعر عبدهللا حسرن، ضالشراعرر  
 الفلسطينية، ميس عبدالهادي.

  

مؤسسة األنبا شنودة  لوروثوااق الوتوبو و   و ورو  

 «األنبا إبيفانيدس»جائز  

أعلنت مؤسسة القديس األنبا شرنرةد  

لررلرر ررفررات عررلررب الررترررا  الررقرربررطرر  
بالةاليات المت د  األمرريرةريرة، عرن 

إطالق جائز  جديد  باسم األسقف الرراحرا األنربرا 

إبيفانيةس، رئيس دير األنبا مقار بةادي النطرضن 

ضأشارت المؤسسة إلب أن إطرالق ذر ا الرزرائرز  
ستةةن لتقديم أب ا  عن تاريخ المسي ية بمصر، 

ضذلك لتشزيع الربراحر ريرن الشربراط األقربراط عرلرب 

دراسة التاريخ القبط  ضتابعت أن إطالق الزائز  
باسم األنبا إبيفانيةس جاءت نتيزة الرزرهرةد الرتر  

أعرةا،، فر   3قدمها نيافته قبا اسرترشرهرادا مرنر  

التعليم الةنس ، ضالت  ساذمت ف  تطةير التعلريرم 
برالررةرنرريرسررة الرقرربرطرريرة األر ررةذ سريررة ضأضةرر ررت 

المؤسسة أنها تسرترعرد انشراء قرنردضق تر  راري 

لدعم الب ث العلم  ف  مزال الدراسات القبرطريرة 

ضال فات علب الترا  المرسرير ر  ضأةرافرت أنرهرا 
تستقبا األضراق الب  ية من جانب شباط الباح يرن 

األقباط، ف  الفتر  مرن شرهرر أ رترةبرر الرزراري، 

 ضحتب نهاية العا، خالل شهر ديسمبر. 
  

حاب أكثدبا مرحوةوة  وايةوجويوة جسو    و وةوة 

 قدا نا الةسرحة وأصالة الشعب الةصاي

 3793انتصر الشعب المصري ف  حرط أ تةبر 

المزيد  عل   ا األقعد  ض انةا عل  قلب رجرا 

ضاحد ، ضجسدت ال رط أقالة الشعب المصرري 

ضعظمة ضالئهم للةطن فالشعب المصري العظريرم 

بةافة طةائفه شارك فب حرط أ تةبر ، فرمرن لرم 

ي الفه ال ظ ليةةن علب جبهة القتال  انةا قمةد 

أ ناء ال رط ضتماسك الزبهة الداخلية ، ضةربرةا 

أرضع األم لرة فر  اجرتريراع الصرعراط ضمرزرابرهرة 

الت ديات ضالرترهرديردات ضالرتر رمرا ، ضترراجرعرت 

مرعردالت الرزرريرمرة بشرةرا مرزذرا أ رنراء حرررط 

أ تةبر، شعرب عرظريرم 

لرره مررةر  أخررالقررر  

ضحضررراري ترررظرررهرررر 

الشرررردائررررد مررررعرررررادن 

المصريين األقيرلرةأن 

الرزريررم الررمرصرررى مصررنرع الررجررال ال يرعررر  

المست يا، ضال يرعرر  برديرال عرن الرنرصرر، ضال 

يعتدى علب احد ضقادر عرلر  حرمرايرة أراةريره ، 

ضالتاريخ شاذد عل  ذلك ، ضلةن إذا حراضلرت أي  

قة  فب العالم أن ترعرتردي عرلر  مصرر فرالشرعرب 

ضالزيم قادرين عل  قد أي عردضان ، ضالردضلرة 

المصرية الةحيد  ف  العالم من  فزر الرتراريرخ لرم 

تتغير حدضدذا ضذ ا دليا عل  قة  ضعظمة مصرر 

مقبرا الغزاا ضقاذرا األعداء عبر التراريرخ حريرث 

قدمت العسةرية المصرية نمةذجاً فريداً ف  فنرةن 

ال رط ضالمعارك ضالتخطير  االسرترراتريرزر ، ال 

يررزال يررردرس حررتررب ارن فرر   رربرررى الررةررلرريررات 

ضالمعاذد العسةرية حةل العالم إن حرط ا رترةبرر 

احتةت علب مةاقرف عرظريرمرة مرن حريرث األداء 

العسةرى ال ي أبهر العالم ، ضأيضاً شعب عظريرم 

ضقف خلف جيشه ضحرص علرب ان يرةترف  را 

امةاناتره الرمرتراحرة لره لرتر رقريرم نصرراً عرظريرمراً 

مسطرين مل مة تاريخية شهد عليها العرالرم حرترب 

يةمنا ذ اترالحرم  را أبرنراء الرةطرن لرلردفراع عرن 

أرةهم ض رامتهم ف  مشهد يدل علب ضحد  أبنراء 

الشعب المصري مسلرم ض مسرير ر  أبرنراء أبررار 

لةطنهم لت قيم النصر ض  يرين قدمرةا أرضاحرهرم 

الطاذر  فداءاً لةطنهم ضاختلطت دماء المصريين 

ف  الر ررط ضةرربرةا نرمرةذا مشررفراً لرلرةحرد  

ضاالنتماء أن المرحلة التب تعيشها مصر حالياً من 

، 93البناء ضالتعمير ذب امتداد لر ررط أ رترةبرر 

ضن ن ف  المس ال اجة السرترعراد  رضك أ رترةبرر 

عل   افة المستةيات حت  تتبةء مصرر الرمرةرانرة 

 الت  تليم بها علب مستةي العالم.

 

البابا ةثح ق  ن ةوي الكنيسة ف  سو  الونو و وة 

 ووضع الكنائس ف  الت س

قال البابا تةاةرضس الر رانر ، برابرا ااسرةرنردريرة 

ضبطريرك الةراع  المرقسية، فريرمرا يرترعرلرم بسرد 
النهضة إنه:  انت الةنيسة اال يةبية ابنة الةرنريرسرة 

القبطية األر رةذض سريرة، ض رنرا نررسرا  را فرترر  

مطرانًا ضرغم حراجرز الرلرغرة  ران ذرنراك برعر  
المطارنة يتعلمةنها، إ يةبيا ال تتةلم بلغرة ضاحرد ، 

طلب اامبراطةر ذريرالرسرالرسر  مرن  3797ف  

البابا  يرلس االسرترقرالل، ضقرار لرلرةرنريرسرة فر  

إ يةبيا بطريرك، ضقرنا  نائس أخةات حتب عا، 
،  م حرةرم إ ريرةبريرا حرةرم شريرةعر ، قرترا 3791

اامبراطةر ضالبطريرك، ضحةلها إلرب شريرةعريرة 

ضأةعف الةنيسة ضاستمر ذ ا ال ةم تسع سنرةات 
ضانتهب، ضبدأت إ يةبيا تسترجع نفسرهرا، ضترت ررت 

بفتر  الشيةعيرة حريرث أةر رب اخرتريرار ر سراء 

ال ةةمة ضالمسؤضلين أم ال ميليس عيناضي ضآبر  
أحمد من القبائا الةبير ، ضسيطر الرفرةرر الرقربرلر  

ضةعف تت ير الةنيسة ف  ال يا  اا يةبيةضأةا  

بطريرك األقباط األر ةذ س، ف  تصري ات لره، 

عرت إ يةبيا، ض ان االستقبرال  5139أنه ف  عا، 
ضاالذتما، يفةق الةقف، ضعندذم ترعربريرر يرقرةل 

إسةندرية أٌٌمنا ضمار مررقرس أبرةنرا، لرةرن ضةرع 

ضترت رريررر الرةررنرريررسرة لررم يررعرد مرر ررا السررابررم،  رران 
اامبراطرةر ضالرةرنريرسرة ضحرد ، بردلريرا الر ررط 

الزارية ف  إقليم تيرزرراي، ضذرة جرزء مسرير ر  

داخا إ ريرةبريرا ضمرنرطرقرة  رلرهرا  رنرائرس ضأديرر ، 

 3797من  عا،  6ضالبطريرك المةجةد ذناك رقم 
من تيزراي، ضرئيس منظمة الص ة العالمية مرن 

ضترابرع:   تيزراي أيًضا، ضير رد  برهرا مرا ير رد 

"ضعن دضر الةنيسة ف  أعمة سد النهضة، فرنر رن 
نتةلم لنا دضر، ن اضل أن نةةح مةقفنا ضطربريرعرة 

نهر النيا، لةن األمر بات مرلرفً را سريراسريً را  رامراًل  

%"، قررائررال: لررلررةررنرريررسررة الررقرربررطرريررة 311بررنررسرربررة 
األر ةذ سية مطران قبط  ف  القدس من  قرضن، 

ضذة الشخصية ال انية بعد البابا، رسم أسقفًا ضتمت 

ترقيته لدرجة مطران بعدذا بردقرائرم، ضبرالرنرسربرة 

لةةع الةنائس ف  القدس،  انت تعيم ذناك أسر 
قبطية من  بداية القرن العشرين، ضعندما انردلرعرت 

ال رط انقطع التةاقا المصري، ضجاءت  امب 

ديررفرريررد ضلررةررن الررزيررارات  ررانررت مررنررقررطررعررة عررن 
المصريين ال ين  انةا عبار  عن فئات   ير ،  ا 

منها يعتمد علب شرغرا يردضي يسرةقرةنره ألذرلرهرم 

المصريين عندما يزضرضن القدس، ضلم يعد أذلهرم 

يسافرضن فرغرادرضا الرقردس، رغرم أن لرنرا أديرر  
ض نائس ضمؤسسات، األنبا أنرطرةنريرةس مرطرران 

القدس له دضر  بيرر، ضالرمردرسرةن الرمرصرريرةن 

مةجةدضن ذناك ضيدرسةن بالرةرلريرة األنرطرةنريرة، 
ضدير السلطان لنا ملةية  املة عرلريره، ضقرد حرد  

االعتداء عليه ضعلب رذبانه، الرديرر مرلرك  رامرا 

 للةنيسة القبطية.

ضقال إن أقةل إن المةاطنة تت قم باستمرار، ضلرة 

ضعدنا لما  ران  5153نظرنا ضن ن الية، ف  عا، 

، نزد الفرق  ربريرًرا، ضذر ا مرا ترؤ ردا 5133ف  

الدضلة باستمرار، ضالبلد ال يقة، إال بقطار مةاطنة 

حقيقية، يقةدذا قانةن حقيق  عمل  مطبم ضلريرس 

  حبًرا علب ضرق

 

 حذةا قدي من باة ن..  رو  الوعوالوس ادسوثوعو اة 

 لةداج ة جائحة فياوسية ج ة  

دعا الرئيس األمرية  جة بايدن، الية، الر رال راء، 

خالل  لمته ف  الزمعية العامة لرممرم الرمرتر رد ، 

دضل العالم إلب تةحيد جهةدذا لمرةاجرهرة جرائر رة 
 فيرضسية جديد .

ضضفقا لة الة األنربراء الررضسريرة نرةفرةسرتر ، قرال 

بايدن، "سن ارط مرعرا مرن أجرا إنرقراذ األرضاك 
البشرية ضنتةاتف    نهز، فيرضس  ةرضنا ضنتخ  

جميع الخطةات الالعمة لن مر  أنرفرسرنرا مرن أي 

جائ ة جديد  إذا اندلرعرت، أ، أنرنرا لرن نسرترطريرع 
االستفاد  المعلةمات المتاحة للتصدي لمرترغريررات 

جديد  أ  ر خطةر  من الفيرضس ضأ رد الررئريرس 

 96األمرية  جة بايدن، خالل  لمته أما، الدضر  

للزمعية العامة لممم المت د ، إن مستقبرا الرعرالرم 
يعتمد علب العما الزماع ، ضأنه يرزرب الرترعراضن 

انهاء جائ ة  ةرضناضأ د ف   لمرتره، أن إدارتره 
ملتزمة بقياد  العالم نر رة مسرترقربرا أ ر رر سرالمراً 

ضاستقراراً، ضأن الةاليات المتر رد  ترعريرد ترةجريره 

قدراتها ضمةاردذا من أجرا مرةاجرهرة الرتر رديرات 

الزديد ، ضأنا ستعما علب مةاجهة خطر اارذاط 
  حةل العالم

 

مو وواان الووكوونوويووسووة الوةووايونوويووة ومووةوو وو ن  وون 

ةشكاون ق اسوة الوبوابوا  ورو  ”  كايةثاس لبنان“ 

 ”مباةي  محبة”الثعاون بـ

استقبا قداسة البرابرا ترةاةررضس الر رانر ، الريرة، 
األربعاء، ف  المقر البابةي برالرقراذرر ،الرمرطرران 

چررةرش شررريرر ررران 

مطرران الرةرنريرسرة 
الرررمرررارضنررريرررة فررر  

مصر، ضالرد رترةر 

نقةال ال زار نائب 

رئرريررس  رراريررترراس 
لبنان، ضاألط عياد ال داد الرئيس ااقليم  لآلبراء 

اللعراعريريرن فر  الشررق ضعضرة مرزرلرس إدار  

 اريتاس لبنان، حيث قدمةا الشةر لقداستره عرلرب 
الخدمات الت  قدمتها الةنيسة القبطية األر ةذ سية 

من خالل مؤسسة يةسف النزار للتنميرة الشرامرلرة 

... التابعة لةنيسة السيد  الع راء بترض الرزرةلرف

ض انت المؤسسة بالتعاضن مرع رابرطرة  راريرتراس 
عربرر ضفرد مرن ”  مربرادر  مر ربرة“ لبنان قد قدمت 

األطباء الرمرصرريريرن الرمرترخرصرصريرن برتمرراض 

العيةن، بمساعدات طبية مزانية إلرب أ ربرر عردد 
من المرةب اللبنانيين غير الميسةرين، تضمنرت 

المساعدات إجرراء عرمرلريرات جرراحريرة مرزرانريرة 

ل االت المياا الزرقاء ضالبيضاء، ضتص يح النظر 
ضالف ةقات العامة للعيةن، ضذلك ف  الفتر  مرن 

 من سبتمبر الزاري. 33حتب  7

 

البابا  داضاوس : لنوثوعوروس ي واةوة ادموانوة مون 

 قصة يا دق الةدابية
قال قداسة البابا تةاةررضس الر رانر  

بابا ااسةندرية برطرريررك الرةرراع  
المرقسية، من درضس ال ةمة رعاية 

االمانة. مضيفا خالل عظة األربعاء 

بالمقر البابةي بالةاتدرائية المرقسية 
بالعباسية :" ، ضف  ال قيقة  لمة الرعايرة ض رلرمرة 

االمانة من الةلمات الزميلة ضالت  لها ابعاد   ير  

ف  حيا  االنسان. ضلفت قداسته الب اننا يمرةرن ان 
نتعلم رعاية االمانة مرن راعرة  الرمرةابريرة احرد 

شخصيات الةتاط المقردس، قرائرال :"ضذر  الرتر  

التصقت ب ماتها ضلم ترترخرلرب عرنرهرا، مشريررا :" 

 اعتمدت  ا منهما علب االمانة.
 

 فاصيل مؤ ةا بيت العائروة الوةوصواةوة بوا واةوة 

 ق اسة البابا  داضاوس و ال يب

اجتمعت الية، اللزنة المنظمة لمؤتمر بيت العائلة 

المصرية، ضالمقرر عقدا ف  أ تةبررالرقراد، تر رت 

…. عنةان: "بيت العائلة المصرية م بة ضتعراضن

معا نبن  مصر"، ضذلك بررئراسرة فضريرلرة اامرا، 

األ برر الرد رترةر أحرمرد الرطريرب، شريرخ األعذرر 

الشريف، ضقداسة البابا تةاةرضس الر رانر ، برابرا 

ااسررةررنرردريررة ضبررطررريرررك الررةررنرريررسررة الررقرربررطرريررة 

األر ةذ سية ضيهد  المؤتمر، ابراع دضر بريرت 

العائلة المصرية ف  معالزته للقضايا ضالتر رديرات 

المعاقر  الت  تةاجه األمة المصرية بمسرلرمريرهرا 

ضمسي ييها، ضمن أجا ترسيخ القيم العليا ضالقةاسم 

المشتر ة بين األديران ضالر رقرافرات ضالر رضرارات 

اانسانية الرمرترعردد  لرمرةاجرهرة ترلرك الرتر رديرات، 

ضالتت يد علب أسس الرترربريرة الرديرنريرة ضالرخرلرقريرة 

ضالفةرية ما يهد  المرؤترمرر ، لررقرد ضاقرترراك 

الةسائا الةقائية لل فات علب السرلرم الرمرزرترمرعر  

ضال ث  علب الةحد  ضنب  الخال  ضالرترعراضن مرن 

أجا المصل رة الرةطرنريرة، ضذلرك مرن خرالل مرد 

جسةر التةاقا ضالتعاضن بين المؤسسات الدينريرة 

ضالمنظمات المزتمعريرة، ضرفرع مسرترةى الرةعر  

المزتمع  برتذردا  الرترنرمريرة الرمرسرتردامرة ضسربرا 

ت قيقها، ضبيان دضر القيم الدينية ف  حماية حقرةق 

اانسان، ضمنها: التعددية ضحرية المعتقد ضحرمرايرة 

المرأ  من التمييز، ضالتت يد علب أسس ضمقرةمرات 

ال ةار المزتمع  ضالدين ، ضتزرنرب الرمرةرض رات 

حضر االجتماع الية،  ٌا من: الد ترةر ض الخاطئة

م مد أبة عيد األمير، المنسم العا، لبيت العرائرلرة 

المصرية ضنائب رئيرس جرامرعرة األعذرر لرلرةجره 

الب ري، ضالد تةر إسماعيا ال داد، األمين العرا، 

للمزلرس األعرلرب لرمعذرر، ضالرد رترةر جررجرس 

قالح مقرر لزنة الرطرةاريء الرترنرفرير يرة بربريرت 

العائلة المصرية ضاألمين العا، الفخرري لرمرزرلرس 

 نائس الشرق األضس  سابرقرا، ضالرد رترةر سرعريرد 

عامر، مقرر لزنة الخطاط الدين  ببيرت الرعرائرلرة 

المصرية، ضالد تةر أحمد عبد هللا عبيد، الرمرقررر 

المساعد للزنة الطةارئ ببيت العائلة المرصرريرة، 

ضالقمص بطرس بطرس بسطةرضس، ض يا عرا، 

مطرانيرة  رفرر الشريرخ ضدمريراط، ضديرر الرقرديسرة 

دميان، ضاألستاذ  نادية بغدادي، المقرر المرسراعرد 

 للزنة ااعال، ببيت العائلة المصرية..

 

الكنيسة  عرن  ن يس مرثت  شباب الباح ين.. أكبا 

 ح ق لر ياسا  التب ية بةصا
أعلن الد تةر إبراذيم سراضيررس، مردرس الرلرغرة 

القبطية بةلريرة ار رار جرامرعرة سرةذراا، ضعضرة 

مؤسسة مارمرقس لدراسرات الرتراريرخ الرقربرطر ، 

تنظيم المؤسسة أ بر حد  ف  الدراسات القبطريرة 
من نةعه عرلرب ااطرالق فر  تراريرخ الردراسرات 

القبطية ف  مصر، األسبةع المقبا، ضالمتم ا فر  

إقامة ملتقب شباط الباح ين، ال ي ير رمرا عرنرةان 
 .3ترا  األجداد ف  عيةن األحفاد 

تفاقيا ملتقب ترا  األجداد ف  عريرةن األحرفراد 

ضقال ساضيرس لـالةطن، إن الملتقب سيتم افتتاحره 

ية، السبت الرمرقربرا، ضسريرشرهرد إقرامرة عردد مرن 
ضرقة بر ر ريرة  61الزلسات الت  ستناقم أ  ر من 

ف   ا التخصصات، عبر جلسات تعما بالتةاعي 

ضأشار عضة مرؤسرسرة مرارمررقرس   قاعات 3ف  
لدراسات التاريخ القبط ، إلب أن فعاليات الملتقب 

ةيفًا من باح ين ضرجال ديرن،  35سيشارك فيها 

مسلمين ضمسي يين، مةةً ا أن المؤسسة قرررت 
غلم باط ال ضةر للملتقب برعرد فرتر ره بسراعرات 

قررلرريررلررة لرريقرربررال الررةرربرريررر، فرر  تررا ااجررراءات 

االحتراعية الرمرتربرعرة لرمرةاجرهرة ترفرشر  فريررضس 

 ةرضنا المرسرترزرد...ضبر رسرب الرمرةقرع الررسرمر  
لررلررةررنرريررسررة الررقرربررطرريررة األر ررةذ سرريررة، فررمررؤسررسررة 

مارمرقس، تم تتسيسها علب يرد الرد رترةر فرةعى 

،، ضالحقًا تم تسميتها سران 3771إسطفانةس عا، 
مارك لتة يم الترا ، ضحرظريرت بررعرايرة الربرابرا 

الراحا شنةد  ال الث،  م رعرايرة ضرئراسرة الربرابرا 

تةاةرضس ال ان ، برابرا ااسرةرنردريرة برطرريررك 
الةراع  الرمررقسريرة ضترهرد  الرمرؤسرسرة الرترابرعرة 

للةنيسة القبطية األر ةذ سية، إلب دراسة ضتزميع 

ضنشر ضتة يم الترا  القبط ، ضمساعد  الباح يرن 

فب مزال الدراسات الرقربرطريرة سرةاء فرب مرزرال 
ار ار، أض التاريخ، أض اللغة، أض العمار ، أض تاريخ 

عاًما،  51الفن ضخالل مسير  المؤسسة أل  ر من 

ساذمت بالعديد من ااقدارات الم لية ضالعالمية 
باللغتين العربية ضاانزليزية، من ترتلريرف ضإعراد  

 33 تابًا، فضال عن عقد  59طبع ضترجمة لن ة 

مرؤترمررات  3مؤتمررات دضلريرة ض 7مؤتمًرا منها 

 م لية.
 

البابا  داضاوس: الثعاون بين الثعريس والكنيسة .

 ة  ا أننا ف   صا ج ة 
قال البابا تةاةرضس الر رانر  برابرا ااسرةرنردريرة  

ضبطريرك الةراع  المرقسريرة، إن الرترعراضن بريرن 

ضعار  التربية ضالتعليم ضالةنيسة، يظهرر أنرنرا فر  
 عصر جديد ضفةر جديد.

أةا  قداسة البرابرا خرالل  رلرمرتره الرتر  ألرقراذرا 

بفعاليات حفرا ترةعيرع جرةائرز الرترربريرة الرديرنريرة 

المسي ية لةعار  التربية ضالتعرلريرم، أن الرترنرافرس 
ضسيلة اتهار المهارات ضالقردرات، ضذرة أيضرا 

ضسيلة ذامة اتهار التعليم، مضريرفًرا أن الرةطرن 

السليم ذة ال ي ينظر إلب جميع مةاطنيره برنرظرر  
ضاحد  ضمساضا ، ضذ ا األمر عندما ترعاا الردضلرة 

بقريراد  الررئريرس عربرد الرفرتراك السريرسر ، رئريرس 

الزمهةرية ضال ةرةمرة الرمرصرريرة فرهر ا قرةر  
رائعة ألبناء مصر، ضلبالدنا ف  عيةن العالرم فر  

ختا،  لمته، ضجه البابا تةاةرضس الشةر لةعار  

التربية ضالتعليم ضالرد رترةر طرارق شرةقر  ضعيرر 
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التربية والتعليم، وجميع القائممميمل  ملمز الم  ا   
فعاليات حفل جم ائما المممةمابمقمة  62بدأت صباح 

الثقافية البحثية للتربية الدينية الممةميمحميمة لم  ا   

التربية والتعليم بحض   البابا ت اضروس الثاني، 
و ضا حجا ي نمائمو و يمر المتمربميمة والمتمعملميمم 

لشئ ن المعلميل والدكت     اندا شمايميمل  ئميم  

قطاع العمالملميمل، وبلمر بمممةمرح اسنمبما  ويم  
 بالكاتد ائية المرقةية بالعباسية..

  

 إثيوبيا تعلن إغالق سفارتها في مصر

كشف الةفير اإلثي بي في لصر، لا ك س تكلي، 
 ل ا تاام بالده إغالق سفا تها في القاير  بداية 

لل أكت بر المقبل، وبلر سسباب تتعلق بمالم ضمع 

 االقتصادي في بالده.
 BBCقال لا ك س تكلي، فمي تصمريمحمات ل م 

الي م اسحد، إنم  تمقمر  تمعملميمق أ مممال الةمفما   

بالقاير  سسباب لالية واقتصادية وخفض تكاليف 
إدا   الةفا  ، ل ضًحا أن لد  غلق الةفا   تمتمد 

كمد أن غملمق الةمفما   وأشمهمرأ 2إلمز  3لا بيل 

اإلثي بية في القاير ، ال يتعلق بأ لة سد النهمضمة 

الدائر  حمالميما بميمل إثميم بميما ولصمر والةم دان، 
لضيفًا أن لف ض الةفا   لل سميمتم لمز إدا تمهما 

و  اية المصالح اإلثي بية في القاير  خالل فتر  

تعليق  مل الةفا  يأتي غلق إثي بيا لةفا تها فمي 
القاير ، في إطا  خطة لغلق سفا اتهما فمي نمحم  

بلدا بةبو اسوضاع االقتمصماديمة والممماديمة،  33

وكان لل بيل يذه البملمدانا المجماائمر والمممغمرب 

والك يت، لكل أدي  أبمابما لمم تمقمطمع  مالقماتمهما 
الدبل لاسية لع أي لل يذه الدول تعانمي إثميم بميما 

حاليا لل أ لة اقتصادية حاد   لز وقمع المحمرب 

لع إقليم تيجراي، الذي استناف اقتمصماد المبمالد، 
فيما أ لل أنط ني  ج تيريش، اسليل العام لمملمم 

المتحد ، بأن الحرب استنافت لا يايد  لز لليا  

 دوال  لل خاينة البالد.

  

رئيس أساقفة  كةانةرةربةررت شةعةرن بةر  ةانةية  

 عميق  في الكنيس  القبطي 

 ا  جماسمتمل ويملمبمي،  ئميم  

أسمماقممفممة كممانممتممربممري والممقممائممد 

الروحي للكنيةة اسنجليمكمانميمة 

في العالم، الي م اسحد، المبمابما 

تمم اضممروس الممثممانممي، بممابمما 

اإلسكند ية والكرا   المرقةية، الي م،  فقمة وفمد 

كنةي  لز  أسم  دكمتم   سمالمي فم  ي  ئميم  

أساقفة إقليم اإلسكند ية للكنيةة اسسمقمفميمة و مدد 

لل قيادات الطائفة في العالم وقال ويملمبميادنمقمد  

الكنيةة القبطية اال ث بكةية ونثممل المدو  المذي 

يلعب  اسنبا أنجيل س أسقف لندن المؤثر جمًدا فمي 

بريطانيا، س اء في  القت  بالحك لة أو بالمعمائملمة 

المالكة وا تا بصداقت  جًدا وأشا  إلز أنم  شمعمر 

بروحانية الكنيةة القبطية في تلر المايما   حميم  

قضز وقتًا للتألل والصال  في ديمر االنمبما لمقما  

لضيفًاادواقرأ كتاب حيما  الصمال  اس ثم بكةميمة 

لمتز المةكيل وأظل سيك ن ل  تأثيًرا كمبميمًرا فمي 

أفكا ي و ل أ لة سد النهضة جدد ويلبي، تأكيده 

 لز إن نهر النيل يدية لل هللا للعالم أجمع، ولل 

ثم إثي بيا لطالبة بالتأكيد  لز أن سد النهضة لمل 

يهدد أي لمل جميمرانمهما لمل جمانمبم ، يمنمأ المبمابما 

ت اضروس الكنيةة اسنجليكانية بمتمأسميم  إقملميمم 

اإلسكند ية الذي يحمل اسم لدينة بات أثر كمبميمر 

في المةيحية لنذ القرون اسولز، حتز إن  يحمممل 

لقو بابا اإلسكند ية نةبة لكرا   القدي  لمرقم  

وشدد الباباا  لز أن الدو  الرئيةي للكنيمةمة يم  

الروحاني ثم االجتما ي فنخدم لجتممعمنما بمممحمبمة 

وي  لا يقدم تعاليم المةيح للجميع، لمؤكمًدا  ملمز 

حب  وتقديره لمصر ك طل وألة  ظميمممة تمعميمش 

وحدتها ال طنية بيل المةلميل واسقبماط ووصمف 

البطريرك القبطي الكنائ  بماس ضماء فمي جةمد 

الممةميمح الم احمد، لشميمًرا إلمز أن المحم ا  بميمل 

الكنائ  يفتح القل ب والعق ل ويقرب المممةمافمات 

وا تبر البابا ت اضروس، أن نهر النميمل يمتمشمكمل 

كرجل يفتح ب ا ي  بمحبة للجميع، حميم  يمعميمش 

المصري ن  لز أ ض  لنذ آالف الةنينيل فز يما 

أكد المطران سالي ف  ي إن إقلميمم اإلسمكمنمد يمة 

دول في شمال إفريقيا والقرن اإلفريقي،  03يخدم 

لةتمممًدا اسممم  لمل بشما   المقمديم  لما لمرقم  

و حلت  في تلر المممديمنمة بات المتما يمق المعمريمق 

والمد سة الالي تية المتميا ، ولقدًلا الشكر للبابا 

 لز إيفاد االنبا انجيل س في حفل تدشيل اإلقملميمم 

حضر اللقاء لل الكنيةة اسنمجملميمكمانميمة كمالً لمل 

الدكت   لنير حنا  ئي  اسساقفة الشرفمي إلقملميمم 

اإلسممكممنممد يممة و ئمميمم  اسسمماقممفمم  ا اد لمما شممال 

و ئميم  االسماقممفم  ايماكمميمل كم نممدو والممممطممران 

انط نز ب ج  وكانل أنط نز بم ل والمقم  ولميمم 

تايل   والق  شاه  اد واسسمتماب سملميمم واصمف 

لةتشا  ح ا  اسديان للمكمنميمةمة اسسمقمفميمة ولمل 

الكنيةة القبطميمة اسنمبما أنمجميملم س أسمقمف لمنمدن 

ودكت   جرجم  فمخمرأل اسلميمل المعمام الةمابمق 

 لمجل  كنائ  الشرق اسوسط.

 

جسم غامض" يةلةل ةي فةي سةمةاا أسةرةرالةيةا   "

  علماا يوضلون طبيعره
ش يد جةم غالض يمتم يمي فمي 

سمماء الملميمل بمأسمتمرالميما، صمدم 

الةكان المحليميمل، وتمركمهمم فمي 
حير  لل ألريم بشأن ي يت  وأفاد سكان سميمدنمي 

أنهم  أوا جةما غريبا  لز شكل قرص يطير في 

الةماء. و غم النظريات المجمالمحمة  مل دوجم د 

كائنات فضائية  لز لمتمل صمحمل طمائمرد، كمان 
التفةير الحقيقي دلفاجئاد بعد أن كشف المخمبمراء 

أن الجةم الطائر كان في ال اقع إطالق صما و  

صيني وتمكل الةكان المحلي ن اسستراليم ن لمل 
تص ير يذه الظاير ، وفي اللقطات ش يد الجةم 

الغالض وي  يحلق ف ق سممماء سميمدنمي وكمذلمر 

الةاحل اسوسط وتظهر الص   التي التقطت فمي 
لةاء بالت قيت المحلي ظمهم   المجمةمم  8الةا ة 

 الغالض وترك  أثرا لشرقا  بر سماء الليل.

وأكد الخبراء أن الجةم الطائر كان أحمد قمممريمل 

 Long March 3Bصنا ييل جديديل للمالحة 
تم إطالقهما لل لركا شيتشانغ لإلطالق في وقت 

 سابق لل بلر الي م

وقال الخبراء إن اإلطالق يةمبمو تمأثميمر الضم ء 
المنير لل العادم. وأوضمح المدكمتم   بمراد تماكمر 

لصحيفة دالتلغرافدا دالعادم يخرج الغما  أثمنماء 

إطالق الصا و . وفي بعض اسحيمان إبا حمد  
بلر في المةاء، يمكنر  ؤيمة الشمكمل والمممشمهمد 

 الغريود.

 

اللكوم  األسررالي  تعرزم فرح  د دها الةد لةية  

 في نوفمبر المقبل

أ ربت الحك لة اسسترالية، الي م الجمممعمة،  مل 

 مالمهمما إ ماد  فمتمح المحممدود 

الدولية بدءا لل شهر ن فممبمر 

المقبل، اسلر الذي لل شمأنم  

أن يضممع حممدا الضممطممرا  

بعض اسشخماص لملمحمصم ل 

 لز إبن حك لي لل أجل لغاد   البمالد وأكمدت 

الحك لة الفيد الية أن   د  الةفمر إلمز المخما ج 

ستأتي في ال قت الذي تحقق في  جميمع الم اليمات 

%، 83واسقاليم يدفها بتطعيم الم اطنيل بنمةمبمة 

حةبما أو دت شبكة دأي. بمي .أسد اإلخمبما يمة 

اسسممتممرالمميممة وأشمما   ئمميمم  المم   اء سممكمم ت 

ل  ية ن إلز أن اسشخاص الذيل يمرغمبم ن فمي 

الةفر إلز الخا ج سيتعيل  ليهم استخراج وثيمقمة 

تطعيم يعترف بها دولميًما فمي اسسمابميمع المممقمبملمة 

وأوضح أن التغييرات الجديد  لمل تشمممل فمرض 

قي د سفر لمفراد الملقحيل بالكالل الذيل يدخلم ن 

أو يغاد ون البالد.. ُلضيفًا أن  قد حان ال قت أن 

 يةتعيد الشعو اسسترالي حيات  الطبيعية

  

قضايا الفساد تطيح برئيس  كومة  نةيةو سةا   

  يلز بأسرراليا من منصبها

أ لنت الةيد  جالدس بريجيكليان  ئيةة حك لمة  

ني  ساو  ويلا بأستراليا ، فز لمؤتمممر 
صحفز لها صباح الي م الجمممعمة اسول 

، اسمتمقمالمتمهما لمل  6360لل أكمتم بمر 

لنصبهما ، وبلمر  مقمو المكمشمف  مل 

خض  ها للتحقيق لل قبل لجنة لكمافمحمة المفمةماد 
أن استقالتها ” بال الية ، وقالت الةيد  بريجيكليان 

جاءت في أس أ وقت لمكل ولكل الت قيت خما ج 

سيطرتها تمممالماً ، بمعمد ان قمر ت المممفم ضميمة 
المةتقلة لمحا بة الفةاد التحقيمق فمي أدائمهما فمي 

” ال قت الذي ت اج  في  ال الية تحديات تا يخية 

، وقالت أيضاً انها س ف تةمتمقميمل لمل  ضم يمة 
وجاءت أستقالة الةيد  بمريمجميمكملميمان ...  البرلمان

 لز أثر إ الن اللجنة المةتقلة لمكافحة المفمةماد، 

صباح الي م أنها ستعقد جملمةمات اسمتممماع  مالمة 

أكت بر الجما أل فميممما إبا كمانمت  08للتحقيق فز 
بريجيكليان قد خرقت ثقة الجمه   في تعالمالتمهما 

لع الةيد دا يل لاكج اير  ضم  المبمرلمممان فمز 

لنطقة واجا واجا غرب ال الية ، والمذأل أسمتمغمل 
لنصب  العام ول ا ده البرلمانية لتحقيق لمكماسمو 

، كذلر ستةتمع  6308و  6306لالية بيل  الز 

اللجن  بشأن المنح التي قدلت للةيد لاكمجم ايمر ، 
ولا إبا كانت بريجيكليان قمد فشملمت فمي اإلبمال  

 . . ل سل ك  الفاسد

 

سنوان   كيف أصبلت مصر نموذًجا رائًدا  7في 

 في شبكان الطرق؟

أصبحت لصر خالل الةن ات القليملمة الممماضميمة 

أحد الدول 
الممعممربمميممة 

التي نفذت 

شمممممبمممممكمممممة 

طممممممممممممرق 
وكمممبممما ي 

ق ية، حتز تقدلت في المؤشرات التي ترصد بلر 

 لز لةت أل العالم، وباتت تملر واحد  لل نمابج 
الطرق التي يحتذأل بها وتحاول دول أخرأل تنفيذه 

شبيهها وتظهر أيمية تلر الشبكة في المربمط بميمل 

المحافظات وتةهيل  ملية االنتقال لنهما وإلميمهما، 
إلز جمانمو بلمر تمخمفميمف اال دحمام المممرو ي، 

واستيعاب أكبر قد  لل الةيما ات  مبمر تم سميمع 

الطرق القديمة أيًضا، لما يختصر ال قت والجهمد 

ويقلل لل اال دحام المرو ي واتةماقًما لمع بلمر، 
وج  الرئي   بدالفتاح الةيةز باستممرا  جمهم د 

تط ير و فع كفاء  الطرق والمحماو  المممرو يمة 

بمختلف المناطق  لز لةت أل الجمه  ية والمتمز 
تمثل شراييل حيا  وتنمية باإلضافمة إلمز تمحمقميمق 

سه لة ويةر الحركة للم اطنيل وللمقمضماء  ملمز 

االختناقات المرو ية وحمل لشمكملمة المتمكمدسمات، 
وي  اسلر الذأل يرسق ال اقع واالنطباع المجمديمد 

لشبكة الطرق الق لية الحديثة التي باتت تتمتع بها 

 الدولة.

وفي ال قت الحالي يناك  مد  لشما يمع لملمطمرق 

تعكف  ليها الحك لة في ال قت الحالي لالنمتمهماء 

لنها لتنضم لشبكمة المطمرق والمممحماو  المتمي تمم 

تمنمفميمذيما خمالل الةممنم ات الممماضميمة، وتمرصممد 

دالدست  د باس قمام شمبمكمة المطمرق والمممحماو  

 6363الحالية في لصربالنةبة للطرق فإن  ام 

 0.0كم وبمتمكملمفمة  033شهد تأييل طرق بط ل 

لليا  جني  كان لنها ا دواج طريق المممنمصم    

كم بتكلمفمة بملمغمت  03لدخل ك بري طلخا بط ل 

لليا  جنيم  وبلمر  03.6للي ن جني ، بتكلفة  03

 -بحةو بيانات و ا   النقل يلي  طريق دالمنمفمق 

كم إب تم ت سيع  بتكلفة بلغمت  630النقود بط ل 

كمم  030لليا  جني ، ويعتمبمر طمريمق  3.6نح  

كم أحد أيمم المممشمرو مات  62حتز النفق بط ل 

لليم ن جمنميم ، إلمز جمانمو  820.2والذي تكلف 

كم  68طريق القاير  الة ي  الصحراوي بط ل 

للي ن جني  ولل الطرق التمي تمم  0.6.2وتكلفة 

تجديديا كان طريق دبلقاس الةتال نيد الذي تمم 

للميم ن  23كم وبتكلفة  60تجديده وإحالل  بط ل 

جني ، باإلضافة إلز االنتهاء لل تط ير الممرحملمة 

اسولز والثانية لل طريق دديو نم يمبمعد بمطم ل 

للي ن جني  ونمتميمجمة لمذلمر  033كم وبتكلفة  03

أ لل لجل  ال   اء خالل لطلع العام الحالي إن 

لمركمًاا بمفمضمل  03لؤشر ج د  الطرق ا تمفمع 

لشرو ات الطرق الجديد ، إلز جانو وأثر بلمر 

 لز اإلحصائميمات واس قمام المخماصمة بمحم اد  

الطرق، حي  شهدت لصمر أول انمخمفماض فمي 

، فمبملمغمت  مدد .630ح دا  الطرق خالل  ام 

 03..02ألف حاد ، لقابل  00.308الح اد  

، بمانمخمفماض بملمغمت 6302ألف حاد  في  مام 

.ألا لحماو  المطمرق فمكمان بمدايمتمهما 62.2نةبت  

 60لمل خمالل خمطمة لمتمنمفميمذ  6302خالل  ام 

كم بمري خمالل كمل  6لح ً ا  لز النيل بممعمدل 

 8.0لحاو  بمإجمممالمي تمكملمفمة  . ام، وتم تنفيذ 

لليا  جني ، وتعد تلر المرحلة اسولز للمممشمروع 

بشكل  ام وفي المرحلة الثانية، فإن  جا ي تنفميمذ 

لملميما  جمنميم ،  .0لح ً ا بإجممالمي تمكملمفمة  00

 2.0لحاو  بإجمالي تكلمفمة  3ولخطط البدء في 

لليا  جني  ليصل إجمالي لحاو  وكبما ي المنميمل 

لح   ك بري وكمذلمر لمحم   المدائمري  00إلز 

اإلقليمي الذي يعتبر أحد أيم لحاو  الطرق التمي 

تم تنفيذيا، فه  نم بج لمل لشمرو مات المطمرق 

كمم  233الق لية التي قالت بها المدولمة، بمطم ل 

 08حا ات اتجاه كما يتقاطع الطريق لع  2ب اقع 

 003لحافظة ويشممل  00لح ً ا  ئيةيًا ويربط 

 ماًل صمنما ميًما والمكمبما ي أيًضما كمان لمهما لمل 

 233االيتمممام حميم  تمم إنشماء لما يمقمرب لمل 

ك برأل ونفق أ لز لالقانمات الةمكمر المحمديمديمة 

لليا  جنميم ،  80 لز لةت أل الدولة بتكلفة بلغت 

كما تم تنفيذ لشرو ات ضخمة لتط ير وصميمانمة 

كم لل شبكة الطرق المقمديمممة  0333و فع كفاء  

 لليا  جني .  00بتكلفة استثما ية بلغت 

 

الةةبةةابةةا يةةرةةرأن  ةةفةةل تةةأبةةيةةن الةةدكةةرةةور فةةو ر 

 إسطفانون 

، 62شهد قداسة البابا ت اضروس المثمانمي لةماء 

حفل التأبيل المذي أقمالمتم  لمؤسمةمة سمان لما ك 

لت ثيق الترا  القبطي، لمؤسةها الدكتم   فم  ي 

إسطفان س، في لةرح اسنبا  وي  بالكاتد ائميمة 

المرقةية في العباسية.   تضمل برنالي االحتمفمال 

 د  كلمات حية ولةجلة لل أشمخماص تماللةم ا 

لع الدكت   دإسطفان سد خالل لراحل لمخمتملمفمة 

لل حيات ، اختُتَِمت بكلمة لقداسة البابما.   حضمر 

االحتفال لل أحبا  الكنيةة أصحاب النيافة اسنمبما 

ت لاس أسقف الق صية ولير، واسنبا لا تيروس 

اسسقف العام لكنائ  قطاع شرق الةكة المحمديمد، 

واسنبا إ ليا اسسقمف المعمام، واسنمبما أنمجميملم س 

اسسقف العام لكنائ  قطاع شبرا الشمالية، واسنبا 

ليخائيل اسسقف العام لكنائ  قطاع حدائق القمبمة 

وال ايلي، باإلضافة إلز الدكتم    مادل المعمدوي 

و ير الصحة اسسبق و دد الشخصميمات المعمالمة 

ولحبي الترا  القبطي وأسر  اس خمل المفماضمل 

  المتنيح

 

خبير آثارت يطالب المجرمع الد لى بلقوق ملكي  

 فكري  لآلثار

 صد خبير اآلثا  الدكت    بمد المرحميمم  يمحمان 

القطع اسثرية المصرية بممتماحمف المعمالمم والمتمز 
تتربح لنها يمذه المدول أ بماًحما طمائملمة وحمقم ق 

الملكية الفكرية للمدولمة صماحمبمة يمذه المحمضما   

غائبة بتعمد دولز لتربح المليا ات لل لممتملمكمات 
ال  القة لها بها وإنمما أتمت بمهما ظمروف دولميمة 

وتا يخية لعينة ولكل فمز المنمهمايمة تةم قمهما يمذه 

الدول با تبا يا آثاً ا لصرية حتز تجذب أنظما  
العالم الممم لمع بمالمحمضما   المممصمريمة ويم ضمح 

الدكت    يحان أن يناك لمتماحمف بمالمخما ج بمهما 

أكثر لل  شر  آالف قطعة أثرية لصمريمة لمنمهما 

 ألف قطعة. 033المتحف البريطاني ب  أكثر لل 

ويطالو خبير اآلثا  الدكت    بد الرحيم  يمحمان 

بتح يل إدا   اآلثا  المةمتمرد  بم  ا   الةميماحمة 

يميمئمة ”  واآلثا  اآلثا  إلز ييئة لةتقلة تحت اسم 

كهيئة المتحف المصرأل الكبميمر ”  اآلثا  المةترد 

تضم آثا ييل وقان نييل وخبراء لةاحة وخمبمرات 

دبل لاسية وألنية وإ اللية تتبنز استمعماد  اآلثما  

المصرية بالخا ج والحص ل  لز حقم ق لماديمة 
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  3تابع عظة نيافة األنبا دانييل من  ص 

 مظاهر الثبات في الرب يسوع المسيح .  -5

 

 ان يؤتي بثمر في الخدمة . :5-4
: "اثبتوا في وانا فيكم , كما ان الغصن ال يقدقدا ان 1:  45يوحنا 

يأتي بثمر م ذاته ان لم يثبت في الكرمة , كذلك انقتقم اي قا ان لقم 
تثبتوا في . انا الكرمة وانتم االغصان . الذي يثبت في وانا فيه هذا 

 يأتي بثمر كثير , النكم بدوني ال تدداون ان تفعلوا شيئا".
 
 مكافأة هللا للذين يثبتون فيه  -6

الثبات في هللا وفي كلمته يعطينا صفة الدوة والغلقبقة عقلقي  : 6-4 

 الشرير .

:" كتبت اليكم ايها االباء النكم قد عرفتم الذي من 41: 2يوحنا  4
وكلمة هللا ثابتة فيكم  البدء. كتبت اليكم ايها االحداث , النكم اقوياء ,

 وقد غلبتم الشرير".
 

ان   –: من احدي مكافات الثبات في هللا ان يستجيب لطلبقاتقنقا 6-2

 .-كانت علي حسب مشيئته الصالحة 

:" ان ثبتم في وثبت كالمي فيكم تطلبون ما تريقدون 7:  45يوحنا 

 فيكون لكم ".

 

: من المكافات الجميلة للذين هم ثقابقتقون فقي القرب انقهقم ال 6-3

 يكونوا عثرة الحد .

 “" من يحب اخاه يثبت في النوا وليس فيه عثرة41: 2يوحنا  4

 

: ان الثبات في السيد المسيح سوف يعطينا الثدة و ال نقخقجقل 6-1

 امام مجئ الرب .

:" واالن ايها االوالد , اثبتوا فيه , حتي اذا ظقهقر 22: 2يوحنا  4
 يكون لنا ثدة , وال نخجل منه في مجيئه ".

 

 خطواة عدم الثبات في الرب.  -7

ان كان الشخص ال يثبت في السيد المسيح سقوف يقنقوع و  : 7-4

 يجف ويالقي مصيرا صعبا .

 : " كل غصن في ال يأتي بثمر ينوعه ".2 -45يوحنا 
:" ان كان احد ال يثبت في يطرح خااجا كالغقصقن , 6:  45يوحنا 

 فيجف ويجمعونه ويطرحونه في الناا , فيحترق ".

 

 امثلة من الكتاب المددس للذين ثبتوا في الرب الي النهاية . -2

هناك امثلة كثيرة وسوف نذكر مثاال واحد فقط لمممه همم ثمبمتموا فم  

ملك يهوذا وهنا نريمد ا  نمذكمر  الملك يوشياالرب ال  النهاية وهو 

ذكمر حميماة  22و 22ا  سفر الملوك الثان  ف  اصحاحاته رقممم  
يوشيا الملك العظيم الذي ثبت ف  الرب ونريد ا  نذكر همنما بمعم  

 صفات هذا الملك العظيم :

 
عمل المستقيم ف  عين  الرب وسلك ف  طريق داؤد العظيم ,  :2-4

: كان يوشيا ابن ثمان سنين حين ملك , ومقلقك 2-4:  22ملوك  2
احدي وثالثين سنة في الواشليم , واسم امه يديدة بنت عداية مقن 
بصدة . وعمل المستديم في عيني الرب , وساا في جمقيقع يقريق  

 داؤد ابيه , ولم يحد يمينا وال شماال .
 
ف  سه السادسة والعشريه مه عمره استخدم قدرته العظيممة  : 2-2

ف  علم االدارة الكنيسة لترميم بيت الرب  كا  له : التدبير المممالم , 

:" وفقي السقنقة 7-3:  22ملقوك  2االدارة , الوكالء , التقارير . 
الثامنة عشر للملك يوشيا ااسل الملك شافان بن اصليا بن مشقالم 
الكاتب الي بيت الرب قائال :" اصعد الي حلديا الكقاهقن القعقظقيقم , 
فيحسب الف ة المدخلة الي بيت الرب التي جمعها حااسوا القبقاب 
من الشعب , فيدفعوها ليد عاملي الشغل الموكليين بقبقيقت القرب , 
ويدفعوها الي عاملي الشغل الذي في بيت الرب لترميم ثلم البيت : 
للنجااين والبنائين والنحاتين واشراء اخشاب وحقجقااة مقنقحقوتقه 
الجل ترميم البيت " اال انقهقم لقم يقحقاسقبقوا بقالقفق قة القمقدفقوعقة 

 اليديهم , النهم انما عملوا بامانة.
 
:" فدال حلديا الكاهن 44-2: 22ملوك  2اهتم بشريعة هللا .  :2-3

العظيم لشافان الكاتب :" قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب ". 
وسلم حلديا السفر لشافان فدرأه . وجاء شافان الكاتب الي الملك 
واد علي الملك جوابا وقال :" قد افرغ عبيدك الف ة الموجودة 
في البيت ودفعوها الي يد عاملي الشغل وكالء بيت الرب ". واخبر 
شافان الكاتب الملك قائال :" قد اعطاني حلديا الكاهن سفرا". 
وقراه شافان امام الملك . فلما سمع الملك كالم سفر الشريعة موق 

 ثيابه".
 
: جمع كل الشعب والكهنة وقرأ له سفر شريعة هللا وقطع عهدا 2-1

:" وااسل 3-4:  23ملوك  2للسير وراء الرب هو وكل شعبه . 

الملك , فجمعوا اليه كل شيوخ يهوذا واواشليم . وصعد الملك الي 
بيت الرب وجميع اجال يهوذا وكل سكان اواشليم معه , والكهنة 
واالنبياء وكل الشعب من الصغير الي الكبير , وقرأ في اذانهم كل 
كالم سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب. ووقف الملك علي 
المنبر وقطع عهدا امام الرب للذهاب وااء الرب , ولحفظ وصاياه 
وشهاداته وفرائ ه بكل الدلب وكل النفس القامة كالم هذا العهد 

 المكتوب في هذا السفر. ووقف جميع الشعب عند العهد ".
 
قام يوشيا الملك العظيم بعمل الفصح بعد ا  اوقف عمله منذ  :2-5

ايام القضاة الذيه حكموا اسرائيل وال حت  ف  ايام ملوك اسرائيل 

:" وامر الملك جميع 23-24:  23ملوك  2وال ملوك يهوذا . 
الشعب قائال :" اعملوا فصحا للرب الهلكم , كما هو مكتوب في 
سفر العهد هذا". انه لم يعمل مثل هذا الفصح منذ ايام الد اة 
الذين حكموا علي اسرائيل , وال في كل ايام ملوك اسرائيل وملوك 
يهوذا . ولكن في السنة الثامنة عشر للملك يوشيا , عمل هذا 

 الفصح للرب في اواشليم ". 
 

 امثلة من تاايخ الكنيسة  للذين ثبتوا في الرب الي النهاية. -9

 الشاب سيمفوايانوس:

كا  شابا مه اسرة شريفة , ومه بلد تدع  اوتو  بالقرب مه ليوم 

 081بفرنسا الحالية , واستشهد ف  عهد مرقس اوريليوس عام 
ميالدية ولقد ولد مسيحيا وكا  حاكم البلد ويدع  هركليوس شديد 

التعلق بوثنيته , لذا فلقد حاول ا  يجذب المسيحيه ال  الوثنية عه 

طريق الحجة والبرها  ودخل ف  نقاش مه سيمفوريانوس ولم 

يستطيع ا  يزحزحه عه ايمانه وامر الحاكم بقطع رأسه وف  
الطريق لتنفيذ الحكم عليه كانت امه تشجعه وتقوية ووقفت عل  

:" كن ثابتا يا ابني , وال ترهب هذا سور المدينة , وكانت تقول له 

الموت الذي يوصل بالتأكيد الي الحياة . انظر الي من يملك في 

السماء . ان حياتك االاضية لم تنتوع منك اليوم , لكنها استحالت 

 بطريدة مبااكة الي حياة السماء ".

 اللهنا كل المجد والكرامة .

 

 األنبا دانييل

 بنعمة الرب 

 أسدف إيبااشية سيدني وتوابعها

 الكنيسة الدبطية األاثوذكسية



 ش  8771 بابه  7 اخبار االقـباط

 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 
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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 



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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