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أذا اردت تصفــح الجريــدة علــي االنترنــت أو أردت الرجــوع الــي عــدد ســابق )الرجــاء الضغــط 
علــي الصفحــة مرتيــن لفتــح الملــف(، يمكنكــم تصفــح الجريــدة علــي الموقــع االكترونــي التالــي

www.elmanara.org.au

ــي،  ــد الكنيس ــب المعتق ــه، حس ــي مفهوم الصــوم ف
هــو انقطــاع عــن الطعــام فتــرة معينــة يعقبهــا 
ــة األرثوذكســية  ــي تســتعد الكنيســة القبطي أكل نبات
لبــدء صــوم الميــاد فــي الـــ25 مــن شــهر نوفمبــر 
الجــاري، والــذي يســتمر لمــدة 43 يومــا يعقبــه 
لعــام  ينايــر   7 يــوم  الميــاد  بعيــد  االحتفــال 
2022يعــد صــوم الميــاد صومــا مــن الدرجــة 
الثانيــة، أي تســمح فيــه الكنيســة بتنــاول األســماك 
عــدا يومــي األربعــاء والجمعــة ألنهمــا مــن األيــام 
المقدســة فــي الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية، كمــا 
تمتنــع الكنيســة فــي صــوم الميــاد عــن تنــاول 

اللحــوم وجميــع منتجــات األلبــان..
الكنيســة  مختلفةقســمت  بدرجــات  أصــوام 
األرثوذكســية أصوامهــا إلــى قســمين، األول يســمي 
بأصــوام مــن الدرجــة األولــى وهــي أيــام األربعــاء 
يونــان،  صــوم  القيامــة،  وصــوم  والجمعــة، 
برمــون الميــاد والغطــاس، والقســم اآلخــر ُيســمى 

بأصــوام الدرجــة الثانيــة وهــم صــوم الميــاد، 
صــوم الرســل، صــوم الســيدة العــذراء.. والفــرق 
بيــن الدرجتيــن، هــو أن الدرجــة األولــى ال تســمح 
ــاول األســماك واللحــوم والدســم  ــا الكنيســة بتن فيه
عــن  أمــا  األلبــان  منتجــات  وجميــع  الحيوانــي 
ــام، هــي التــي  الدرجــة الثانيــة مــن درجــات الصي
ــام  ــماك والطع ــاول األس ــة بتن ــا الكنيس ــمح فيه تس

ــط. ــي فق النبات
غلــق األديــرة مــع بــدء الصــوم تبــدأ األديــرة 
القبطيــة غلــق أبوابهــا تزامًنــا مــع بــدء صــوم 
الميــاد، وذلــك كعــادة الرهبــان والراهبــات داخــل 
ــتقبال  ــع اس ــرة ومن ــواب األدي ــاق أب ــرة بإغ األدي
الــزوار، وذلــك لحاجــة الرهبــان لقضــاء خلــوة 
صــوم الميــاد الخلــوة حســب الكنيســة القبطيــة 
هــي وقــت ينفــرد بــه الشــخص مــع هللا يتلــو خالــه 
الكتــاب  وقــراءة  بتســبيح هللا  ويقــوم  الصلــوات 

ــوم ــع الص ــدس م المق

حــد أقــوي المرشــحين لجائــزة شــباب اســتراليا لعــام 
2021م هــو الطبيــب دانيــال نــور . قــام د. دانيــال 
فــي أغســطس 2020م بأنشــاء ) ســايد ســتريت 
وهــي  الجانبــي،  للشــارع  مديــك( خدمــة طبيــة 
ــة لعــاج  ــة متكامل ــوم بخدمــة طبي ــة تق ــادة متنقل عي
ــأوي ويعيشــون  ــا م ــن ب شــريحة االســترالين اللذي

ــاحات.  ــوارع والس ــي الش ف
وبالرغــم مــن عملــه بــدوام كامــل بمستشــفي رويــال 
نــورث شــور، فهــو يقــوم بعــد ســاعات العمــل 
الرســمية بهــذه الخدمــة التطوعيــة، وقــد جذبــت هــذه 
ــن  ــاعدين الطبيي ــن  المس ــدد م ــة ع ــة الرائع الخدم
خدمــة  فــي  للمســاهمة  واالخصائيــن  واالطبــاء 
هــذه الشــريحة مــن المجتمــع. وتتنقــل هــذه العيــادة 
المتنقلــة بيــن اربــع مواقــع فــي قلــب مدينــة ســيدني 
ــاج  ــي تحت ــريحة الت ــذه الش ــات له ــا تجمع ــي به الت

الخدمــة  لهــذه 
الصحيــة. 

أجتذبــت  وقــد 
الخدمــة  هــذه 
مــن  عــدد 
ــد  ــجعين، فق المش
شــركة  قامــت 
بنــز  مرســيدس 
ت  ا ر للســيا
بالتبــرع بحافلــة 
مجهــزة  جديــدة 
لهــذه  لتنضــم 
ليتــم  الخدمــة 

أكثــر.   أماكــن  وخدمــة  التوســع 

جائزة شباب استراليا لعام ٢٠٢١
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ــة االرثوذكســية بالخرطــوم  رفعــت الكنيســة القبطي
وســائر أنحــاء الســودان، الصــاة ألجــل أن يتدخــل 
بعــد  بالســودان  والخيــر  الصالــح  ويعمــل  هللا 
األحــداث السياســية الجديــدة ، التــي أعلنهــا رئيــس 
مجلــس الســيادة االنتقالــي فــي الســودان، عبــد الفتاح 
االنتقالــي  الســيادة  البرهــان، عــن حــل مجلــس 
ــي  ــوارئ ف ــة الط ــان حال ــوزراء وإع ــس ال ومجل
ــة،  ــت الكنيس ــات وقال ــكام الوالي ــة ح ــاد، وإقال الب
يــارب األربــاب  يديــك  بيــن  الســودان  نســتودع 
وأنــت تختــار الصالــح يمينــك يــارب تصنــع القــوة 
مــن جانبهــا علقــت وزارة الخارجيــة المصريــة 
ــدة  ــودان، مؤك ــي الس ــى تطــورات األوضــاع ف عل
ــعب  ــن للش ــتقرار واألم ــق االس ــة تحقي ــى أهمي عل
تتابــع  المصريــة:  الخارجيــة  وقالــت  الســوداني 
ــورات  ــب التط ــن كث ــة ع ــة مصــر العربي جمهوري

األخيــرة فــي جمهوريــة الســودان الشــقيق، مؤكــدًة 
ــعب  ــن للش ــتقرار واألم ــق االس ــة تحقي ــى أهمي عل
ــع  ــل م ــه والتعام ــى مقدرات ــاظ عل ــوداني والحف الس
ــن ســامة  ــذي يضم ــة بالشــكل ال ــات الراهن التحدي
أمــن  أن  كذلــك  ومؤكــدًة  الشــقيق،  البلــد  هــذا 
واســتقرار الســودان جــزء ال يتجــزء مــن أمــن 
ــا تدعــو  ــة وتابعــت: كم واســتقرار مصــر والمنطق
مصــر كافــة األطــراف الســودانية الشــقيقة، فــي 
إطــار المســئولية وضبــط النفــس لتغليــب المصلحــة 
العليــا للوطــن والتوافــق الوطنــي يذكــر أن الجيــش 
الســوداني قــام فجــر اليــوم االثنيــن، باعتقــال عــدد 
الــوزراء عبــد هللا  بينهــم رئيــس  الــوزراء  مــن 
ــة  ــان حال ــرى وإع ــة أخ ــادات مدني ــدوك، وقي حم

ــاد ــي الب ــوارئ ف الط

بأســتراليا  وتوابعهــا  ســيدنى  إيبارشــية  أعلنــت 
برئاســة نيافــة الحبــر الجليــل األنبــا أنجيلــوس رئيس 
ــة  ــة القبطي ــوى للكنيس ــب الباب ــدن ، النائ ــاقفة لن أس
المتحــدة وســيدنى وتوابعهــا  المملكــة  لــكل مــن 
مســاء اليــوم الخميــس الموافــق 21 أكتوبــر 2021 
ــاً  ــك طبق ــدة وذل ــاء جدي ــة أوصي ــار لجن ، عــن أختي
ــام 2021 ، الخــاص  ــم 17 لع ــوى رق ــرار الباب للق
ــد الــى  بتعديــل مــادة الدســتور مــن الواصــى الوحي
لجنــة أوصيــاء ، وتضــم اللجنــة كل مــن األنبــا 
األنبــا   ، لإليبارشــية  البابــوى  النائــب  أنجيلــوس 
دانييــل أســقف ســيدنى ، القمــص ماثيــو عطيــة 
وكيــل اإليبارشــية ، القــس جابرييــل يســى ، الســادة 
هانــى أســعد ، جــون تواضــروس ، رائــف موســى ، 
مــارك جرجــس ، مــارك كيرلــس ، الســيدات ديبــى 
أرمانيــوس ، هايــدى كوزمــان ، وقــد أعتــذر األنبــا 
دانييــل عــن عضويتــه بالمجلــس وفقــاً لخطابــة 
فــى  التحقيــق  لبــدء  نظــراً  أكتوبــر  بتاريــخ 21 

ــة  ــكات الكنيســة القبطي ــان ممتل ــون ائتم أنشــطة قان
األرثوذكســية.. ويذكــر ان أصــدر قداســة البابــا 
المعظــم األنبــا تواضــروس الثانــي بابــا اإلســكندرية 
، بطريــرك الكــرازة المرقســية ، قــراراً باباويــاً 
ــام  ــم 13 لع ــام الجــارى ، رق ــابق الع ــت س ــى وق ف
2021 ، بتعييــن األنبــا أنجيلــوس مطــران لنــدن 
، نائًبــا بابوًيــا علــى إيبارشــية ســيدني وتوابعهــا 
باســتراليا ، خلفــاً لألنبــا تــادرس مطــران بورســعيد 
، فــى أعقــاب األزمــة التــى تعرضــت لهــا إيبارشــية 
ســيدني بأســتراليا التــى تســببت بهــا جريــدة ســيدنى 
مورنيــج هيرالــد الورقيــة وموقعهــا اإللكترونــي 
ــق بعــدد مــن  ــات تتعل ــع أخــرى بنشــر تحقيق ومواق
القبطيــة جمعيــة قبطيــة  القيــادات والشــخصيات 
ــث  ــوس ببح ــا أنجيل ــوم األنب ــى أن يق ــرى ، عل اخ
المســتجدات ومناقشــة آليــات الحــل والخــروج مــن 

ــة... األزم

السودان يدخل في عصيان مدني شامل

أعــادت أســتراليا فتــح حدودهــا، بعــد مــا يقــرب مــن 
600 يــوم مــن إغاقهــا، مــا أثــار مشــاهد لــم شــمل 
ــارس  ــي 20 آذار/م ــيدني ف ــار س ــي مط ــرة ف مؤث
ــر  ــر تدابي ــد أكث ــع أح ــد الشاس ــرض البل 2020، ف
إغــاق الحــدود صرامــة فــي العالــم مــن أجــل 
الحــّد مــن انتشــار وبــاء كوفيــد.   وأّدى إغــاق 
حــدود أســتراليا منــذ 19 شــهًرا إلــى تقّطــع الســبل 
بعشــرات آالف األســتراليين فــي الخــارج إذ كانــت 
ــتراليين  ــى األس ــن عل ــات نــادرة وكان يتعّي الرح
الراغبيــن بالســفر إلــى بلدهــم طلــب إذن خــاص 
وقضــاء حجــر صحــي مكلــف للغايــة في فنــدق لمدة 
ــاد،  ــي الب ــن ف ــر مدينتي ــّررت أكب ــا.   وق 14 يوًم
ــماح  ــر والس ــذه التدابي ــاء ه ــورن، إلغ ــيدني وملب س
ــفر دون  ــل اآلن بالس ــن بالكام ــتراليين الملّقحي لألس
الحجــر الصحــي.   رّحبــت شــركة الخطــوط الجوية 
األســترالية كانتــاس التــي أوقفــت جــزًءا كبيــًرا مــن 
رحاتهــا بالخطــوة، وأعــرب رئيســها التنفيــذي آالن 
جويــس عــن ســعادته باســتئناف الرحــات الدوليــة 
ــع  ــر رائ ــه ألم ــال »إّن ــّداً«.   وق ــر ج ــذي »تأّخ ال
أن نــرى لــم شــمل األســتراليين بأقاربهــم بعــد فتــرة 

طويلــة مــن البعــاد«.   قــال رئيــس الوزراء ســكوت 
موريســون »إنــه يــوم عظيــم بالنســبة ألســتراليا«، 
ونشــر رســالة علــى فيســبوك يقــول فيهــا إّن البــاد 
أصبحــت اآلن »مســتعّدة لإلنطــاق!«   مشــاهد 
ــن  ــر أّول القادمي ــن، عّب ــر اإلثني ــرة فج ــاق مؤث عن
كان  الــذي  ســيدني،  مطــار  فــي  فرحتهــم  عــن 
مســرحاً لمشــاهد عنــاق مؤّثــرة.   وقــال تيــم ترنــر 
الــذي لــم يــَر ابنــه منــذ عــام للصحافييــن إّن القــدوم 
كان »رائًعــا«.   وإلــى جانــب قــدوم البعــض، 
ــي  ــم ف ــاء أحبائه كان آخــرون يســتعّدون للســفر للق
الخــارج.   وقــال أبهــي باجــاج )35 عامــاً( إنــه 
ــن  ــدة م ــات المتح ــى الوالي ــه إل ــّوق« للتوّج »متش
أجــل اإلحتفــال بعيــد الميــاد مــع العائلــة، بعــد 
عاميــن مــن الفــراق.   وقــال لوكالــة فرانــس بــرس 
ــذا  ــر ه ــس »أنتظ ــوس أنجلي ــى ل ــه إل ــل مغادرت قب
اليــوم منــذ فتــرة طويلــة«.     لكــن ســتظّل بعــض 
الواليــات األســترالية التــي ال يــزال معــّدل التطعيــم 
ــة. سيســري الحجــر الصحــي  ــا منخفضــاً مغلق فيه

ــا ــدة 14 يوًم ــي لم اإللزام
النائــب البابــوى إليبارشــية ســيدنى بأســتراليا يعلــن أســماء 

لجنــة األوصيــاء

أستراليا تعيد فتح حدودها المغلقة منذ ٦٠٠ يوم
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 ما هو زرعك""

 

هل يجتنون من الشوك عنبا او السيد المسيح له المجد قال "
اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها "  7:61" متمن الحسك تينا

فان الذى ويقول معلمنا بولس الرسول " 11672" متجيدا  
 . :16" غل يزرعه االنسان اياه يحصد ايضا  

 

فعلينا ان نفكر جيدا فيما نزرع، ما هو نوع الزرع الذى 

تزرعه؟ وان عرفت انه ذرعا  صالحا  فأسهر واجتهد ان تنميه 

ليأتى بالثمر الجيد والوفير مجاهدا  ضد األفات المتنوعة 

والضارة، اما أن عرفت ان زرعك غير صالحا  أى شريرا ، 

فأسرع وانزع هذة الزروع الردية قبلما يمر الوقت وتجد 

الزرعة الصغيرة والضعيفة قد كبرت وتأصل جذرها فى 

االرض وارتفع ساقها وقوى وثمارها الرديئة فاحت رائحتها 

 وانتشر سمها بين الناس وصار عثرة بل احيانا  قاتال لالخرين.

 

من امثلة الزرع الطيب كلمة هللا التى ارسلها لنا من خالل 

االباء واالنبياء فصارت لنا تعزيه ولذه روحية وحافظة لنا من 

خبأت كالمك فى قلبى لكى ال اخطئ اليك .. الشرور والخطايا "
بفرائضك أتلذذ، ال انسى كالمك، هذه هى تعزيتى فى مذلتى 
الن قولك أحيانى ... شريعة فمك خير لى من الوف ذهب 
وفضة، ما احلى قولك لحنكى احلى من العسل لفمى، فتح 

الن كلمة هللا حية وفعالة "  771" مزكالمك ينير بعقل الجهال
وامضى من كل سيف ذى حدين وخارقة الى مفرق النفس 
" والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة افكار القلب ونياته

بل بكلمة هللا نتكلم ونعلم ونعظ ونعيش بها فتكون  7261عب

ثمارها حياة ابديه لنا وخالصا  لكل أحد، بكلمة هللا نزرع 

المحبة بين الناس ونقدم الرحمة واالحسان ونزرع العطاء 

بسخاء وفى كل هذا نقدم ذواتنا ذبيحة حية مقدسة مرضيه 

طاهرة هلل ومن امثلة الزرع الردئ والشرير ذاك الذى يزرع 

"افتكرت فى لنفسه ومتعة جسده مثلما فعل الملك سليمان 
قلبى ان اعلل جسدى بالخمر ... بنيت لنفسي بيوتا غرست 
لنفسي كروما، عملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها 

." اشجارا من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه ..

فى كلة كان لنفسه، وهناك من يزرع الخصومات " :-162جا
" قلبه اكاذيب، يخترع الشر فى كل حين، يزرع خصومات

 :716" امزارع خصومات بين اخوةواشرها "  :716ام

زرع االكاذيب تسبب هالكا  لنفوس ال تعرف شمالها من يمينها 

وتخدع االبرياء، وبسببها يعثر الكثيرين 

ويضلون عن طريق الحق والمعرفة، 

فآريوس خدع كثيرين وتسبب فى هالك 

ابرياء، وكادت مشورة أخيتوفل ان تهلك 

البار داود النبى، فكم من مشورات رديئة 

وشريرة تخرج من قلوب شريرة وعقول 

اسلمت للشيطان، وايدي قد تدنست بفعل 

الشر، وماذا نقول عن زارعى الشكوك 

وزارعى االفكار والصور الرديئة والشهوانية التى تفسد حياة 

وعفة ماليين الشباب والشابات انها زراعه رديئة، هل فكر 

اصحابها فى ثمارها التى يحصدها المساكين ويهلكون، ولكن 

تذكر ان ما تزرعه اياه تحصد انت، فللرب يوم فيه يدين كل 

احد حسب اعماله وافكاره ونياته، أحرص من اآلن واعلم ماذا 

تزرع وراجع زرعك فى كل حين، راجع كل كلمة تقولها أو 

تكتبها وكل فكره تعلنها لآلخرين أو تنقلها من اآلخرين،  ان 

 يوم الرب قريب وهو على االبواب واجرته معه.

 
 القمص تادرس سمعان 

كاهن كنيسة القديسين العظيمين األنبا أنطونيوس واألنبا 
 جيلفورد -بوال 

 المنارة 

جريدة شهرية مجانية تعبرعن االقباط 

 االستراليين بإيبارشية سيدني وتوابعها 

 

 لجنة التحرير والتصميم 

 مجموعة من شباب إيبارشية سيدنى 

 بأشراف القس يوسف فانوس 

 

 سكرتارية الجريدة واالعالنات 
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الناشر أو االياباارشاياة دقاة الاماعالاوماات 

المنشورة بالاماقااالت مسائاولاياة الاكااتاب 
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        (    ) ويمكن طلب إيصال بالقيمة المرسلة 



 ش  8371هاتور  5 اخبار االقـباط

 7 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

عظة عن :" مفاعيل 

 االيمان السليم والقوي".

 

 

 

 

 

 

 

ان االيمان السليم والقوي لهو عطية عظيمةة 

لالنسان المسيحي , فبه يغلب العالم  ويةغةلةب 

سلطان المرض , وبه يغلب سلطان الةمةا , , 

وبه يفرح المؤتمنين علي الكنيسة المقةدسةة:  

  عنا نفصل ذلك :

 

. االنسةان الةةيي يةةالةةاهةةد القةة ةةنةةا  االيةةمةةان 1

 السليم والقوي يغلب العالم :

 

بااليمان السليم والقوي من خالل المممومممو يم  

المقدس  والوال ة المدمديمدة المةو,ميم     م ملم  

, " الن كل من ولد من الوالم وكل ما يتولق به
هللا يغلب العالم , وهيه هي الغلبة ال ي تةغةلةب 

ولمنمن    (. 4:  5يوحنةا  8العالم, ايماننا " )

 كيف ؟؟؟

 

: في الوالم الخطي    واستشةت المخمطميم  1.1

 –ايام ابو ا البار  وح   لدرج  ان كمل المومالمم 

  تةكموا     مماامدا المبمار  موح  -كل البشة 

واسةته   وبايما ه اطاع كالم   وبايما ه  ان 

" بااليمان نوح لما اوحي اليه بامةور الوالم   
لم تري بعد , خاف وبني فلكا لخالص بية ةه , 
فيه  ان العالم ,وصار وارثا للبر اليي حسةب 

 (.3: 88االيمان"       )عب 

 

.االنسان اليي له االيمةان السةلةيةم والةقةوي 2

يةةغةةلةةب امةةراض الةةالةةسةةد وحةة ةةي ولةةو كةةانةة  

 مس عصية :

 

بممااليمممممان  مم مملمم  سمملممطممان المممممة   ,ممتممي 

االمةا  المستوصميم    وةصم  ا مدميمل  م ا 

اليوم المبارك    ,دث مثملم ما ممئ ةماممد الممم م  

ال ي في كفة ا,وم  والم ي طملم  ممن المة  

يسوع المسيح ان يشفي غمالممه   وبمايممما مه   

استدا  له الة  يسوع المسيح وشفي غالممه 

من مة  مسمتمومصمي   شمفما  المة  يسموع 

المسيح بنلم   الن السيد المسيح اة  املمي 

ةامد المام  ان ي    الي بيته ويشفي غمالممه   

:" يةا سةيةد لسة  مسة ةحةقةا ان ولننه ةال له 
تدخل تح  سقف بي ي ولكن قةل كةلةمةة فةقة  

. و منما ةمال المة  ( 1:1فيبرأ غالمي" )م ي 

:" فلما سةمةي يسةو  يسوع المسيح له المدد 
تعالب وقال لليين ي بعونه :" الحق اقةول لةم 
اجد وال في اسرائيل ايةمةانةا بةمةقةدار هةيا ... 
وقال لقائد المائة :" اذهب ,وكما امن  ليةكةن 
لك ", فبرأ غالمه في تلك الساعةة ". )مة ةي 

1 :81,87.) 

 

7 .

االنسان اليي له االيمان السليم والقوي يغلب 

 سلطان الما , بطريقة معالزية :

 

االيمان السليم والقوي باهلل يتسلط المي الممما ة 

بطةيق  مودزي    فوندما كان المقماممد الموم ميمم 

يشوع بن  ون ينوي االستيالء املمي اريم,ما   

كان له االيمان التام ب لك ان طمةيمقمه لميمسم  

" بااليمان الطبيوي  في اال تصار الي الما ة  
سقط  اسوار اريحا بعدما طيف حولها سبعة 

 (.71: 88ايام ")عب 
 

. الةمةؤمةنةيةن الةييةن لةهةم االيةمةان السةلةيةم 4

والقوي بواسطةة كةرا , خةدام هللا االمةنةا  , 

يسببون فرحا وتعزية للةكةنةيةسةة مةمة ةلةة فةي 

 المسؤلين عنها :

 

بايمان الشو  السليم والقوي   يمتمومزي خمدام 

    فوندما كان مولمممنما بمولمس المةسمول فمي 

اثمميممنمما   ارسممل اخمما  فممي الممخممدممم  الممةسممول 

تيموثاؤس الي تسالو يني   ,تي يثمبم  ويموم  

الشممومم  الجممل االيمممممان   و ممدممح الممةسممول 

تيموثاؤس في خدمته وارسل تقةيةا لممموملمممنما 

القديس بولس الةسول   يفيد  بنمدماح المخمدمم  

في تسالو يني   و م ا المتمقمةيمة سمبم  المفمةح 

والسةور لمولمنا بولس الةسول بسبم  ايمممان 

وم,ب  شو  تسالو يني   ال ين طلمبموا ايمارة 

مولمنا بولس الةسول ل م   و نا ةمال مموملمممنما 

:" فمن اجل هيا تعةزيةنةا ايةهةا بولس الةسول 
االخو, من جه كم فةي يةيةقة ةنةا ويةرورتةنةا 

 (.3: 7تس  8بايمانكم" )

 

 صلوا من اجلي في كل صالة.

 

 كو وا موافين في الة .

 

 

 +  انييل

خا م كرسي ايبارشية  –بنعمة هللا 

 سيدني وتوابعها

 

 م2128اك وبر 83ش = 8371بابه  3

تةةيكةةار نةةيةةاحةةة الةةقةةديةةس الةةبةةار االنةةبةةا بةةوال 

 الطموهي , برك ه تكون معنا امين.
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 مع المصريين  صفحات

 وداد مينا الياس –:الصحفيه 
 

 رحيل المالئكة 
 

 هكذا منذ عرفته .. ... 

 كالمالئكة في حضوره وإنصرافه ... 

في مجلسه هادئ الوجه .. خافت الصووت .. 

صادق الكلمة .. ... محباً للجميع، وفي قولوبوه 

دائماً متسع للجميع ... حتوي فوي رحويولوه .. ور وع كول مو وانوا وه 

 الصحية .. أحتملها بصبر و رك الدنيا... بهدؤء المالئكة. 

من خالل عملي التقي بالكثيرين.. أقف م هع بقدر حمواس الو ومول. 

نلتقي ونفترق، ب ضهع يوتورك أ ور وأ وذكوره ... لويوو فوقو  فووق 

الصفحات ولكن لشئ إنساني يبقي دائماً... والكثير .. انتهي منوهوع 

 بإنتهاء اللقاء. 

 

 اللواء جاد هللا جاد هللا.. ... 

 كتبت عنه كثيراً وعن نشاطه للجالية المصرية في سيدني. 

وجم تني أوقا اً طيبة مع أسر ه .. وهوو كو وهود. بوه.. قوويواً فوي 

هدوء. خافت الصوت، نادراً مارأيته منف الً... يٌ مل عقله أكثر مون 

حديثه... وكثيراً ماشبهته انه في فترات صمته يفوكور كويوف أعومول 

خيراً... هكذا منذ عرفته يرددها أحيانا حتي في صمته. كيف اعويود 

البسمة لطفل حزين. كيف أمسك بيد  متد ليد.... كيف أكون انسانا 

أحب كل الناس وأر قي فووق خوالفوات الوبوشور ... وأر وقوي فووق 

فواصل اللغة والدين واللون والوطن ... كل هوذه الومو وانوي كوانوت 

 إنف االت  دور داخله ويس ي لتحقيقها علي أرض الواقع . 

إلتقيت به منذ حوالي خمسة عشر عاماً في فوتورا الوقونوصول الو وا  

أحمد القويسني وكنت مدعوا فوي مونواسوبوة خواصوة بودار السوكون 

بضاحيوة روببوا. وكوان الوحواكوريون كوالومو وتواد أ ولوبوهوع رجواال 

 يتصدرون الوجاهة االجتماعية للجالية المصرية..!

كان حديث .. وآراء مت ددا .. و كرار يدور حول نفو الومووكوو  

وأصوات  تحمو وكل منهع يتصور انوه صواحوب الورأ. السوديود. 

وش رت بالملل وأخذت كوب عصير وإ جهت نحوالفيراندا الواس ة 

 أقف في ركن منها. 

  8791هكذا نحن.. ومنذ بدأت القنصلية المصرية في سيدني عا  

لع  تغير إجتماعا نا.. الصوت ال الي سيد الموقف... نبدأ بوحومواس 

شديد ...  ع يفتر  دريجيا. طوال وقووفوي وأنوا أردد لونوفوسوي كوفوي 

احساس بالملول ققود  سوالموي لولوجومويوع وآخوذ سويوار وي وأعوود 

 لبيتي.... 

  قد  نحو. بقامته الطويلة .. ... 

كنت قد إلتقيت به في مناسابات مختلفة ولكن لوع يودور بويونونوا أ. 

 حديث .. بدأ حديثه م ي .. ... 

 صاحبة الجاللة ... والقلع الرشيق لماذا  اخذ جانباً؟ 

أجبت بهدوء أكثر ... مللوت الوتوكورار بودون إيوجوابويوة .. ..وبودأنوا 

الحديث .. مشيراً إلي إهتمامه بكل ما أكتب..  ع حد ني عن أسر وه 

، أهع ما في حيا ه. و فضيله إسع أبو رامي إعتزاباً و قديراً قبونوه 

رامي. وكان يرددها ) ابن عمر. ( ر ع قوا اسع اللوواء جواد هللا 

 الذ. يحمل سلطة ال مل وهيبة المركز االجتماعي وقو ه. 

ك اد ي .. أستمع أكثر ... إنه عملي ومنذ أن بدأ ه أ نواء دراسوتوي 

الجام ية وأنا أعمل في قسع التحقيقات باالهرا  مع الراحل ال زيز 

 أحمد بهاء الدين ... والذ. أمدني بكل خبرات ال مل الصحفي.

كان اللواء جاد هللا يتحدث بحماس عن أمنيته بوجود ناد. مصر. 

  واصال لجيل االبناء علي أرض المهجر مع الجذور... 

 أليست فكرا رائ ة لرب  الجيل الثاني؟  -وسألني وقتها :

في جميع إحتفاالت الجالية ومناسبا ها الووطونويوة  -وكانت أجابتي :

وعدد الجم يات المصرية ورؤساؤها ومن يطلقون علي أنوفوسوهوع 

قيادات الجالية وأصحاب االسماء الرنانة ، أين أوالدهوع مون هوذه 

 االنشطة؟!! 

 أليو هؤالء االبناء جيل  اني أو  الث وأمامهع قدوا االباء ؟ 

وأكملت حديثي . ... ناد. مصر. كان  جربة فاشلة سببتشرخاً في 

الجالية والناد. الذ. سواهوموت فويوه موالويواً وبارا الوهوجورا عوا  

  فترا الوبير ألبرت برسوو  سوالموة كوان لوتوحوقويوق حولوع 8711

بوجود ناد. مصر. يجمع جميع المصريين .. ولكن لألسف بسبب 

سيطرا الرا. الواحد ...  بدد الموال.. و وبودد الوحولوع !!! ر وع أن 

وقتها كانت الحكومة االسترالية  هد. قطع أرص مخفضة االس ار 

للجاليات المهاجرا  شجي اً الستقرارهوع و وأكويودهوع أن أسوتورالويوا 

 Australia A Multiculturalالمجتمع المتو ودد الوثوقوافوات 

Society 

مليون  9،7حوالي  –مليون  52) حالياً   داد السكان في أستراليا 

% مون 47وحووالوي  -% 13مولودين خارج أستراليا يشكلون 

 االستراليين أحد والديهع مولود خارج البالد ( .

 هكذا كان نقاشنا ... كثيراً ما نتفق .. وقليالً ما نختلف .

ولكنه كان رحمه هللا يوقودر صودق حوديوثوي مو وه الوذ. هوو نوتواج 

خمسون عاماً ، هي عمر هجر ي في استراليا، ومنذ بدايتوهوا وأنوا 

علي إلما  كامل من خوالل عومولوي االعوالموي واالجوتومواعوي بوكول 

 الجاليات ال ربية والمصرية خاصة. 

كان رحمه هللا يحمل حماساً شديداً لووجوود نواد. مصور.. وفو والً 

كانت له خطوات عملية باال فاق مع بلدية فيورفويولود أحود كوواحوي 

 سيدني. 

وذلك بإستئجار القاعة مرا كل شهر يقد  فيها ال شاء بس ر رمز. 

وعرض  رفيهي من فرق عربية فلكلورية. ودائماً يحضر القنوصول 

المصر. وعدد كبير من الجالية المصرية. ويحاول بقودر االموكوان 

 هيئة الجو المصر. مع الموسيقي الشرقية ول بة الطواولوة عولوي 

ب ض الموائد .. .. كان رحمه هللا يحلع أن يكون هناك خطوا  اليوة 

لناد. مصر. دائع ومفتوح كل أيا  االسبو . ولكن لألسف استمر 

 هذا النشاط قكثر من  الث سنوات  ع  وقف. 
 

 أول نادي مصري  
 

وهنا أ ذكر أول ناد. مصر.  وأسوو فوي سويودنوي فوي مونوتوصوف 

الستنيات حيث ظهرت الشخصويوة الوقويواديوة لولومورحوو  الوموهواجور 

المصر. االستاذ المحاسب فوب. سولويوموان وحورموه الوموهونودسوة 

راعوث سليمان، وكانت من أوائل خريجي كلية الهنودسوة جوامو وة 

القاهرا. وهو أول من أسو ناد. مصر. وجم ية مصرية أطولوق 

 عليها اسع ) جم ية االهرامات ( . 

أستأجر قاعة من السلفيشن ارمي في كليفالند سوتوريوت بضواحويوة 

 –ردفرن وس  البلد. وكان إيجارها سب ة دوالرات فوي االسوبوو  

 دوالر اسبوعيا.  52وقتها كان مر ب ال امل في المصنع حوالي 

هذا الناد. كان يتميز بوجود مكثوف لولوموصوريويون بوكول فوروعوهوع 

مسيحيين ومسلمين وشوا  ومغربين ويوهوود وأرمون ويوونوانويويون 

وإيطاليين ومالطيين. كان ناد. يجمع كل من خرج من مصر فتورا 

حكع عبد الناصر. من هذه الجاليات من خرجوا باالمر كأجوانوب أو 

  واالعتداء الوثوال وي 8727بسبب كيق ال يش الذ. بدأ منذ عا  

علوي مصور وإ والق قونواا السوويوو. ولوذلوك نوالحو  أن مو و وع 

 المهاجرين االوائل كانوا من مدن القناا. 

ما يميز هذا الناد. الفريد في  نوعه أن هؤالء جمي اً يوجومو وهوموع 

حب مصر التي لع  كن   رف الطائفية وال صبية وقتها. بول كوانوت 

وطن مثالي يحتر  الجميع علي أركه في سال ، فكان من الطبي ي 

أن ينجح هذا الناد. وكانوا يجتم ون فيه أيوا  الوجومو وة والسوبوت 

واالحد. يلتفون حول جهاب راديو يسمو وون أخوبوار مصور الووطون 

الذ. عاش م هع دائماً. ويقضون السهرا حول شريو  ق  كولوثوو  

سنت. وال  53سنت والشا. أو القهوا ب 53و قد  قط ة الكيك ب 

مانع من  ن يع رحالت قحد الحدائق في االجابات حول الباربكيو . 

 دوالر.  85وقتها كان س ر الخروف كامال ومجهز للشو. ب 

وأحب أن أكيف أن هذا الناد. هو الوحيد الوذ. اسوتومور بوالوحوب 

الذ. رب  الجميع ومن مختلف الجنسيات وي رفون ب ضهع الب ض 

باالسع. وبقدر االمكانيات يجاملون ب ضهع الوبو وض فوي موخوتولوف 

المناسبات  أكيداً لم ني كلنا  رباء في الوطن الجديد ولكن يجم نا 

 حب مصر الكبير. 

من  مار هذا الناد. مراسالت بين المرحو  فوب. سليمان وقداسة 

البابا كيرلو الذ. ارسل ابن أخيه القسيوو مويونوا نو وموة هللا أول 

كاهن قبطي أر وذوكسي في استراليا. ومن مدخورات هوذا الونواد. 

كان مبلغ  ال ة آالف دوالر دف ها االستاذ فوب. سولويوموان كوموقود  

 لشراء كنيسة ال ذراء في منطقة سيدنها  أول كنيسة قبطية. 

وقد استمر هذا الناد. مفتوحاً حتي أوائل السب ينيات حيث رفوض 

 السلفيشن آرمي  جديد عقد االيجار إلستثمار المكان قمر آخر. 
 

 أعود للعزيز أبو رامي .... ..
 

كان رحمه هللا يوفوكور دائومواً 

فوي صوو وويوود مصوور وأسووو 

جومو ويووة الصو وايوودا والوتووي 

أنضع اليها عودد كوبويور مون 

أبناء الص يد المقيمويون فوي 

استراليا. هذا الوجوانوب مون 

مصوور الووذ. أهووموولووتووه يوود 

الو وومووران سوونوووات طووويوولووة 

بدون  طوير أو استثموارات 

أو فتح أبواب الربق. وهوو 

أكووثوور أراكووي مصوور فووقوورا  

واحتياجواً و وخولوفواً وعونوفوا 

 وإرهابا. 

وإن كووانووت الوودولووة حووالوويوواً 

بدأت  مديدا ال ون للتطوير مون خوالل مشوروعوات حويواا كوريوموة 

 لص يد مصر. 

كان اللواء جاد هللا يتحرك دائما لمساعدا أطفال الص يد لوتوصولوهوع  

مالبو ال يد وحقيبة المدرسة والمساعده في مشوروعوات فورديوة 

إلعالة أسر كاملة . وأرسال مئات من الكراسي لذو. االحتويواجوات 

كرسي متحرك ،  113الخاصة . وهنا أذكر انه منذ سنوات أرسل 

كرسي لألبهور الشوريوف لوتووبيو وهوا بومو ورفوتوه  833أهد. منها 

وأرسل المئات من عصي إلكترونويوة  و ومول بوالوبوطواريوة لضو واف 

البصر. وعشرات من أجهزا  سيل الكلي. وحالويوا  وحوت االنشواء 

مركز عالجي من عشر طوابق يضع مستوصف ومستشفي ومركز 

  حاليل وأش ة. 

إن عمل الخير ال حدود له.. وإذا كان رحمه هللا هو ال وقول الومودبور 

والموجه ولكن السيدا الفاكلة نادرا جاد هللا كانت ومابالت رفيق 

 ال مر في كل خطوا و باشر التنفيذ بصالبة ومسؤلية. 

 

في الفترات االخيرا ور ع مضاعفات حالته الصحويوة إال إنوه كوان 

عنده احساس باالمل يسيطر عليه ويوراوده بوإلوحواح فوي الور وبوة 

 للنزول الي مصر 

 

 .ًالوطن الذ. لع يغيب عن قلبه وفكره أبدا 

  .كان يريد ال ودا للجذور في ص يد مصر 

 ..  ولكن ... كان قضاء هللا أسر 

 

  الش ار الذ. كنت أسم ه منه  كرارا 

  إدفع ال شور وجربني!

 وف ال كانت يد هللا  بارك كل عمل ومشرو  و يسر له كل الص اب. 

 

  .سالما لرجل حمل قلبا يئن لمتاعب االخرين 

  سالما لمن كفف دمع يتيع وربت علي كتف أرمولوة وأعواد

 االبتسامة لمريض . والفرحة ل روس.

  ًقنه الطريق الي هللا .   سالما لرجل سار يف ل خيرا 

 ورحل في هدوء المالئكة .   سالماً قطيب من عرفت 

 

 وإلي اللقاء في ال دد القاد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كريع الصحفية السيدا وداد الياس بكنيسة السيدا ال ذراء  



 ش  8371هاتور  5 اخبار االقـباط

 5 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 

 بقلم وريشة : جون كرياقوس 

 

ربما قد يتساءل المرء حولل اوا قود كوتوررون رولر  وا 
 اخلاكها فى الزان القريب أ  البعيد ان خير أ  شور  اون  وتوا و  

على حياة البشر.!  هل كفكير  كخلف ربما يدعل األ سان الى  لع 

ان القلق ان المجهلل بل  هلأيضا أار قد يلاجن رل ان يظن أ ن 
قادر أن يفعل شيئاً بذراعن، اتناسيا القلل "بد  ي ال كوقودر ن أن 

(..  اع ذلك لماذا الهم ان اآلن  حيث  علوم 51:5كفعللا شيئا" )يل

لدا د، أ شلدكن  فويوهوا"اليوذ    1:أن هللا دا ما حاضرا  فى ازالر 

ْن يَد  َشاُ َل"  بالتالى يذرِّر ا  ْن أَْيد   ُرلِّ أَْعَدا  ن  َ ا  بُّ ا  أَْ قََذهُ ف ين  الري
هذا المزالر جميًعا بأن هللا يعمل دا ًما ان أجلنا  لخير ا.  رما في 

العهد الجديد، يشير الرسلل يلحنا إلى  فس الفوكورة قوا و"1ً "اليوذ   

(" َن اليذ   ف ي اْلَعالَم  (.إذا لسنا بحاجة أن 14  4يلحنا  :ف يُكْم أَْعظَُم ا 
 قلق، ألن هللا دا ما يدبرها فى اللقت المناسب لون، فوعولويونوا إذا أن 

 سبِّح هللا على رحوموتون  اوعول وتون  روموا ذرور الوموزاولر السوابوق 

وكلنا نعلم بأن الخير هو عكس ما هو شر، كماما ان ال ال ذرره..

ياكن أن يحدث أى شر ألن الشر طبعا ال يمفم مع ممي طمبميمعم  ال 
،  الكتاب المقدس الئ باألحدات  النمواذ  الوتوى ورحافه العظيا 

كؤرد رراهيتن لما هل شر) أى الخطئية  اا هل ضد اشيئتن الخيرة(

ولكن كلا  )شر( تعني  التى ال كتفق اع ص"ح هللا الكلي الص"ح،

الضيقات والافاعب واالآلم بل واألضطهمااات  -بلغ  الكفاب -أيضا  

أيضا، كاا ان ال ليمس امانمي أو مصمدر لملمشمر ولمكمنمه يسمام  

بالفجارب لكى يفعلم األنسان بعدم األعفمامااعملمى ذاتمه ومشميم مفمه 

لكى يرجي البشر الى ال وحده ألنه هو وحده مصدر  الشخصي  بل

 الخير للجايي.. وهذا ما نجده فى أمثل  عديدة فى الكفاب الاقمد 
را ت اشيئتن ضد اشيئة هللا فى عدم كنفيذ اا  يونان النبىفمث" عند 

 لوكون بوعود  -طلبن الرب انن للذهاب للنينلى ان أجول خو"وصوهوم
أطاع اار الرب.. ظول اونوتوظورا كوحوت  -خر جن ان بطن الحلت

همل أتمفمظم  يقطينن التى سرعان اا جفت فحزن جدا فقال لن هللا1"

بالصواب من أجل اليقطين  الفى لم تفعب فيها..أال أش ع أنا عملمى 
)ربموة ممن المنما  81الفى يوجد فميمهما   نينوى الادين  العظيا 

أيموب (.. درس آخر عون خويور الورب اون خو"ل كوجوربوة ::41

 اا فيها ان رلارث  آالم صعبة  قعت علوى أيولب  اوا الصديع 
حلت علين ان الضيقات،  كذاور إاورأكون، حويونوئوذ  بوخوهوا بوقوللون 

"تفكلاين كالما  كإحدى الجاهالت. أالخير من ال نقمبمل والشمر ال 

(.  قال المفسر ن فأيلب ال يقصد بكلمة الشور 11::" )أ  نقبل؟!

هنا الخطية، أل ن لم كصبن خطية ان عند الرب. إ ما قصد بالشر اا 
قد أصابن ان ضيقات  رلارث.. لكن هللا جرده اون ذاكون  سوعوى 

..فلهذا :"نطق  باا لم افهم"لتنقيتن فأكضع كمااا فى النهاية  بقللن

رفع الرب  جون أيولب  رد لون رول الوخويورات بول  أفضول اوموا 
فحقا كل الذين اتخذوا الرب نصيبهم يجدونه فى كل األمور قبل.!..

وماعاله لشعب ال المامخمفمار   -فى العهد القديم -وبرتم ما عرف

والذى وا ه بشعب المب المرقمبم  وعمنميمد وممي كمل ذلم  ذكمر 

)خووور المممكمممفممماب"المممرب يمممقممماتمممل عمممنمممكمممم وأنمممفمممم تصمممامممفمممون"
عن ااوا (.. أعطاهم الخيرات  س"م أاام أعدا هم... ااذا 41:4:

الذى أخذه هللا  رفعن ان راعى أغنام  لكن  ظرا لحبن النقى  النبى

للرب فلهذا أ قذه ارات ان أاام شا ل  اا كعرض لن ان أضطهاد 
 كشريد بل  حتى ارة أضوطور أن يودعوى الوجونولن أ  حوتوى فوى 

أال أنمه ممي ذلم  كمان أمميمن خطيئتة  التى لهوا حوكوم الومولت .!..

أيضا فى ازاولر دا د اا ارده   لهذا..ومخلص  بقلبه فى حبه هلل 
 بأن هللا يعمل دا ًما ان أجلنا  لخير ا...  لهذا أررر لماذا إذن  1:

فوى حويون هللا هولصوا وع رول -ان الوموسوتوقوبول-الهم  خلف البعض

الخيرات...بل  ان قد يظن أ  يعتقد أن ك"ايذ السيد الوموسويوح اون 

الصيادين البسطاء الفقراء  ال حتى هم ان اصوحواب الوفولوسوفوة أ  
وهكذا بواسطفهم الفكر  قد كحلللا الى اصدر للكرازة  لكل العالم 

، ولكى ينشروا طريع رسال  الخيمر والمخمالك لمكمل المامسمكمونم 

وبالفالى فاهلل قاار أن "يخرج من الجافى حالوة" وبفدبيره ووفع 
. أيضا يحق القلل المقدس" ان أضاع  وفوسون اون أجولوى مشي فه.

يجدها" لهذاعاشلا رل القديسلن حياة التسلويوم الوكوااول لوعومول هللا 

لذل  فهو الذى يرتب وينظم األوقات والسمنموات بمل ولمكمى فيهم..

يهئ الخير فى توقيفه وبدون أن يدرك األنسان برتم بأن المبمدايم   

إذا فهو ليس عاجز عن الخير ولكن . قد تكون كلها عذابات وآالم.

فى الغالب هى عقولنا البشري  العاجزة عن فهم مشي فه وتدبميمره 

 العجيب.. فقط األمر يفطلب الفسليم الكامل له مي اإلياان والصبر،
ألن تدبيره اائاا ي وق كل العقول.. إذا الاؤمن الحقيقى يوقن بأن 

ال يدبركل األمور حسب حكافه الغير محدواة وإن كمل األشميما  

 أعونوى الوخويور  تعال مع ا فى النهاي  للخيمر لملمذيمن يمحمبمون ال.
ولمهمذا قميمل الوبوشوريوة.   بالمقاييس اإللهية،  ليس الخير بمفاهيومونوا 

أحيان ا: إذا ما ضاق   ب  األمور فأذكر: "إن الامر المذي يمخمفماره 

روموا أن الوموؤاون الرب لي، خير من الشهد الذي أخفاره لن سي" 

يرى في حياة الرجاء أن رل اشكلة لها عونود هللا حول أ  عشورات 
الحللل.  أن رل األالر التي كمر بنا في حياكونوا1 إن روا وت خويوًرا 

ا، فمإن ال فسلف كصل إلينا بكل بورروة.  امانمي   وإن كمانم  شمر 

ا أن  الخيرات سيحول الشر الذي فيها إلى خير. والاؤمن يثع أيض 

حياته هي في يد ال وحده، وليس  في أيدي النا ، وال في أيدي 

الفجارب واألحداث أو حفى لكورونا وأخواتها، والحفى فمي أيمدي 

الحياة في يد ال، فإن ال سوف يمحم مظمهما   الشياطين!. وما اام  

في سالم، ويحرسنا في الليل والنهار، ويح ظ اخولنا وخروجنما 

بل ومهاا ضاق  ..! وأعفقد أفضل ناوذج لفأكيد قولنا فى تدبير 

ال للخير هو  مثال يوسف الصمديمع والمذى سمأحماول عمرضمه 

بأخفصار حول كيف عال ال ممعمه)وان كمان يموسمف الصمديمع 

جدير بص حات عديدة نظرا لاا فيه ممن تمأممالت بمل والمدراسم  

                                                                     العايق (  
 

                                

 يوسف الصديع أيقون  رائع  لعال ال العجيب :..

 قد قمت بالرسم  المرفق اع هذا الونوو  الوذى اسوتولحوتون اون 
لمعلم األجيال اثلث الرحمات البابا :"هوذا الثوب خذيه " قصيدة

..  قصة يلسف هى حوقوا صوراع بويون 441:شنلدة  ظمها عام 

الخير  الشر.. إذ ران يلسف أصغر ا الد يعقلب  قود  لود بوعود 
فترة طليلة ان اال تظار، حينما فوتوح هللا رحوم راحويول فوللودكون، 

 -111  :0 قالت "قد  زع هللا عار .  دعت أسمن يلسف" )كوك 

(.  دا ًما يكلن االبن احبلبًا، إذ اا  لد بعد طلل اشتياق  رما 14
إسرا يل أحب يلسف أرثر ان سا ر أبنا ن بل  صنع لون قومويوو 

اللن  ران يلسف صبى جميً"   قال عنن الكتاب إ ن ران "حسن 

(فكان الضع لحوسود  حوقود 11 04الصلرة  حسن المنظر" )كك 

الحقد ملئ قلب أخوته وخاا  عندما أخبرهم أخلكن.. حيث ران 

وبحسن ني  وبساط  قلب عن أحالمه ولهذا كفاوا حقدهم علميمه 

والفى عبر يوسف عنها لهم وفى أحدى أحالمه الفى تشميمر فمى 

..  هل اا أشعل رراهيتوهوم سجدوا له -أى أخوته–ت سيرها أنهم 
 غضبهم  حسدهم علين  لكنهم رتملا سخطهوم  حوقودهوم .. أاوا 

أبله فحفظ األار في قلبن غير أ ن ا تهره حلل حلمن..  فى أحودى 

األيام دعى يعقلب إبنن الذ  يحبن يلسف قا "ً لن إذهوب  ا وظور 
س"اة اخلكك  س"اة الوغونوم  رد لوي خوبوراً .. أطواع يولسوف 

المحبلب األار  لكن اا أن شاهده أخلكن اوقوبو" فوقوالولا هوا هول 

ففآمروا على قفله "ونقول أن وحش رائ أكله" صاحب األح"م 

يطرح فى البم مر فمأنمزلموه عمريمانما  لكن أخيهم رأ بين أقترح بأن   

وبدون رحا  برتم اموعه مسفرحاا  اخوته ولكن بمدون جمدوى 

 كصوادف اور ر وجلسوا يأكلون تيرمبالين بصراخه واموعمه، 

وأاعدوه من الب ر وباعوا رجال اديا يلن )كجار( فسحبلا يلسف 

فأكلا بيولسوف إلوى يوسف بذل  لإلسااعيليين بعشرين من ال ض  

(  فى اصر اشتوراه فولطويوفوار خصوي 14  –  1:1 03اصر )كك 

 في غربتن  رعبداً ف" شك شعلره باللحدة    فرعلن ر يس الشرط 

 الغربة  عدم اللفاء بل اطحل اً اجور حواً اون إخولكون  لوكون لوم 
اخفي عن عينين  اا أجمل الولحوي   يدرى أن الرب يرافقن إ ن أار 

  جد يلسف  عمة فوي وكان الرب مي يوسف"حينما يكشف لنا1 "

عيني سيده  خدان فلرلن على بيتن  دفع إلى يده رل اا ران لن فوي 
بيت .. لكن أكهم ز راً حيث اّدعت علويون ز جوة فولطويوفوار روذبوا 

 شكك في طهارة سللرن ،  لم يدافع عن  فسن  لم يبرر ان القفن 

:"كميمف أامنمي همذا الشمر فى حين رفضن الحرام  الخيا ة" قا و"

(  لهذا إقتاد ه إلوى السوجون 0414ككلينالعظيم وأخطئ الى ال")

بعد أن أاسكله عارياً ، فالمرأة ألقت بإكهاااكهوا الوبواطولوة عولويون ، 

 الثلب في يديها شاهد على صدق قللها ،  يلسف أاااها عارياً ال 

ومي ذل  فيماما عن  فسن   يملك ان الكلمات أ  الملاقف اا يدافع بن 

 كانوا ي علون به هذا الشر كله، كان الرب يدبر المخميمر لميموسمف. 
 حيث ألقي في السجن بد ن أى ذ ب بل  لسنلات  هناك ارتوسوب 

ثقة السجان فلرلن على جميع المسجل ين حتى  هل فى السجن ران 
أاين  احبلب  طاهر  قد انحن هللا قدرة على كفسير أح"م ر يس 

السقاة  ر يس الخبازين عند فرعلن.  قد را ا قد ألقيا فوي السوجون 

 اعن.  قد كحقق كفسيره ألح"اهما.
                                                                                                                                                    

  ال ال ينسىى أنقيا  القلب والافاسكين به:
 بعد ذلك بسنتين حلم فرعلن حلمين  لم يتمكن أحد ان كفسيرهما. 

ثم كذرر ر يس سقاة فرعلن الذ  ران قد أعيود إلوى  ظويوفوتون عون 
يلسف  أخبر عما حدث لن في السجن فأحضر ا يلسف)  ي"حوظ 

أ ن ران عمر يلسف ث"ثلن عااا  هل  فس العمر الذى بدأ يسولع 

كمكن يلسف  المؤان بقلة هللا لن ان كفسير الحلومويون  فين خداتن( 
بكل هما يشيران إلى أار  احد أراد هللا كأريده، هول حود ث رخواء 

عظيم لمدة سبع سنلات يفسده جلع شديد  قحط ليس لن اثيل لمودة 

 ذلوك   –سبع سنلات كالية.  كقديم الخطة التى يريدها هللا لوموصور 

 التوى بوهوا سولف يونوجول سوكوان االرض اون -على لسان يلسف 
ولهذا أسفحسن فرعون كالم يوسمف وواله عملمى بميمفمه المجاعة.

وعلى كل ارض مصر"ثم قال فرعون ليوسف: ها أنا قمد ولميمفم  

                                                                                                       ٠( 1:,،88; فممي  18:18عمملممى كممل أرض مصممر" )تمم 
    

 إلسفبقا  حياة الكثيرين: و تدبير ال كان أيضا لخيرمصر

( عند حد ث جولع 10  :الرجل البار"رل اا يعملن ينجح فين )از ف
فى األرض ارسل يعقلب عشرة ان ابنا ن لشراء القمح ان اصر، 

فلما رآهم يلسف عرفهم، ااا هم فلم يعرفله،  لكنن لم يكشف لوهوم 

عن  فسن حتى كارد ان ان الاقفهم را ت قد كغيرت  وحول االفضول 

وايضما "فلم يستطع يلسف أن يتمالك  فسن أاوام الومواثولويون أاوااون 

الافأمل لهذا الاوقف الدرامى سيالحظ  كيف ان يوسف تايز بأنه 

مرات ليبكى بمعميمدا  7مرهف الحس والاشاعر ووجدت أنه تنحى 

عن عيون أخوته،وفى الارة الرابع  من بكائه امر:: "لميمخمرج 

الجايي من هنا". فلم يبع أحد مي يوسف حين كشف عن نم مسمه 
فسوموع الوموصوريولن روموا سوموع بويوت  إلخوته. وبكى بصوت عال

فرعلن.  قال يلسف إلخلكن1 ا ا يلسف. فهل أبي اازال حيا؟ فولوم 

يستطع إخلكن أن يجيبله أل هم ااتوو ا رعوبوا اونون. فوقوال يولسوف 
فاقفربوا منه، فقال لهم: أنا يوسمف أخموكمم إلخلكن1 اقتربلا اني. 

الذي بعفاوه إلى مصر. فال تفأس وا اآلن، وال يصعب عليكم أنمكمم 

بعفاوني إلى هنا، ألن ال أرسلني أمامكم ح اظا على حياتكم. ثمم 

تعانع يوسف وبنيامين وبكيا وقبّل يموسمف بماقمي إخموتمه وبمكمى 
 الخمعهم.. 

                                                                                                        

  وهكذا نجد كيف ال حول الشر الى خير: 

حّوله ال الى الخميمر ممؤكمدا لمهمم رل اا حا ل الناس أن يؤذ ه بن 

على لسان يوسف "أنفم نويفم لي شرا، ولمكمن ال قصمد بمالشمر 

رولر :;     :1:15)كوك خيرا، لينجز ما تم وإلحيا  شعمب كمثميمر"

( هكذا  رى بان حياة يلسف لم  ككن اال سلسلة اوتولاصولوة 1،311

ان اختبارات للمصاعب  اآلالم التي كمكن ان اجتيازهوا بونوجواح، 

بقدرة هللا  ألاا تن  احتمالن العظيم لتلك االآلم  لكن الورب كودخول 

،  بهذا  رأّن الى ماهو خير له ولكل من حوله استخداها ليحللها 

هللا لن رل المجد يعلن ان خ"ل حياة يلسف عن خطتن التوي سوبوق 

...فحقا إن كل األشيا   ان اعدها لخ"ص البشرية قبل ا شاء العالم

 تعال معا  للخير للذين يحبون ال الذين هم مدعوون حسب قصده،

 كرينا أن الظر ف التي يجتازها اإل سان بحللها  ارها،  سجنها 

 اجدها، ليست إال السبيل المؤهل إلكمام رسالتن في األرض،  هذا 

"أنفم قصمدتمم لمي شمرا  أمما ال اا ذرره يلسف في قللن إلخلكن1 

فممقممصممد بممه خمميممرا  لممكممي يمم ممعممل كممامما المميمموم لمميممحمميممي شممعممبمما  

هناك أوجه تشابه فمي كاا يذكر أآلبا  بأن (..  :1:15)كك ت يرا "

حياة يوسف وبين ويسوع، ولكنها ليس  ممفمواةيم  ممي يموسمف. 

"بل إنها نبو ة عن مجي  السيدالاسميم "،والمفمي لمم يمكمن ممن 

الااكن أن تحدث لو مات جوعا أبنا  يعقوب الخطاة في الاجاع . 

فكان  الخطي  الاذهل  لهؤال  اإلخوة طريع ال إلنقاذ سبط يهوذا 

من االنقراض كي يولد أسد يمهموذا، يسموع المامسميم ، ويماموت، 

ويقوم ويال  على جايي شعوب العالم.وأضيف بأن هذا كان لخير 

                                                                                                            وخالك البشري  كلها.. 
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 ( ... 35ثقـافــة غــذائـيــة )
 (٠شراب الفاكـهـة )

 (  4لمياه ألغاذية )ا
 مـنـيــر حـنــا اســكـنــدر      /أ . د      
 

عزيزى القارئ ... عزيزتى القارئة ... دعنا االن نستكمل 

الحديث عن شراب الفاكهة والتعرف على طريقة  

تحضيرشراب الشليك وشراب المانجو وايضا القراصيا 

 والكركديه والتمرهندى وشراب العرقسوس .

  

المياه عزيزى القارئ .. عزيزتى القارئة ... ماذا تعرف عن 

؟ وماهو تركيب المياه الغازية ؟ وما هى مكوناتها الغازية 

االساسية ؟ ماهى خطوات صناعة المياه الغازية ؟ ما هو 

عامل الحفظ فى المياه الغازية ؟ ما هى مميزات المياه الغازية 

؟ وما هى مظاهر فسـاد المياه الغازية ؟ هذا كله هو ما سوف 

 نتحدث فيه ان شاء الرب فى هذا العدد واالعداد القادمة .

 

معظم انواع الشراب يمكن تحضيرها بالطريقة السابق ذكرها 

)العدد السابق لجريدة المنارة ــ الشراب الطبيعى لتحضير 

.  7ــ  6صفحة   25ثقافة غذائية ... وفيما يلى نماذج ( 

لتحضير بعض انواع الشراب والتى تحتاج الى معامالت 

 اضافية عند التحضير : ــ

  

 ــ شـراب الـشــلـيـك ) الـفـراولـة (: ــ  1 

 

 يتم تحضير شراب الشليك بالطريقة التالية: ــ 

 

ثم يتم فصل الكؤوس ثمار الشليك جيدا بالماء ــ تغـســل 1

 .مع تكرار الغسـيل الخضراء 

ويقاس تركيز المواد الصلبة الذائبة بها  ــ توزن الثمار 5

يحسب ) باستخدام الرفراكتومترات او االيدرومترات( ومنه 

% سكر  22لرفع التركيز الى كمية السكر الواجب اضافتها 

 كيلو ثمـار مـجـهـزة . /كيلو سكر  2,1اضافة او يمكن 

المحسوبة فى طبقات متبادلة مع ــ يوزع نصف كمية السكر 3

حتى نهاية ساعة مع التقليب  15لـمدة ثمار الشليك وتترك 

 المدة لضمانن ذوبان السكر 

مخلوط السكر وثمار الشليك فى قطعة قماش ــ يضغط  4

ــ يضـرب فى خـالط حتى يتحول الى عصـير او نظيفة  

 .بمصفاة او قطعة من الشاش يصفـى العصير 

الى العصير مع التقليب ــ تضاف الكمية الباقية من السكر  2

 .والتسخين حتى تمام ذوبان السكر 

حامض ثم يضاف اليه دقائق  2الشراب يغلـى لمدة ــ يترك  6

 .لـتر شــراب  /جـم  2بمعدل الستريك 

بعد اذابتها فى %  1,0بنسـبة  بنزوات الصوديومــ تضاف  7

 .بقطعة من الشاش قليل من الماء ثم يصفى الشراب 

ويحكم اغالقها بسدادات من ــ تعبـا زجاجات الشراب  8

 . الفلين 

 

  ــ شــراب الـمـانـجـــو : ــ 5

 

 ويحـضـر بالـطـريقــة االتيــة : ــ       

اللـب تغسل ثمار المانجـو و تجفف و تقشر و يؤخذ  (1)

 .الى قطع صغيرةويقطع الداخلى 

كمية السكرالواجب اضافتها بنفس الطريقة تحسب  (5)

كيلو  1,2او يستخدم المذكورة  اعاله فى شراب الشليك 

 كيلو جرام ثمار مجهزة .  /جرام سكر 

 6لمدة وتترك كمية السكر ¼    قطع اللب بــتخلط  (3)

 .ساعات

فى الخالط للحصول يتم ضرب خليط اللب والسكر  (4)

على العصير ويمكن استخدام قطعة شاش مع الضغط فى 

حالة عدم وجود خالط ثم يصفى العصير بمصفاه او 

 . بقطعة شاش 

مع قليل من البذور والقشور وااللياف الناتجة تغلى  (2)

دقيقة ثم يصفى الماء ) كمية الماء تكفى  01الماء لمدة 

 .للتغطية ( 

حتى باقى السكر فى ماء السلق مع التسخين يذاب  (6)

 5حامض الستريك بمعدل يضاف اليه .  يتكاثف قوامه 

 دقيقة .  2مع الغليان لمـدة لـتر شراب  /جــــــم 

اليه عصير المانجو ثم يضاف المحلول السكرى يبـرد  (7)

بنزوات . يضاف للشراب المصفى مع التقليب الجيد 

 . %  1,0بمعدل الصــوديوم 

ويعبا فى زجاجيات ويحكم الغلق يصفى الشراب  (8)

 . بسدادات من الفلين 

 

 ــ شــراب الـعــرقـســوس : ــ3

 

من جذور نبات  (Licorice(يؤخذ العرقسوس 

Glycyrrhiza glabra  الذى يزرع فى المناطق الواقعة فيما

درجة شمال خط االســتواء فى  51ــ  01بين خطى عرض 

واالسم الشائع فى .  والعراق وايران والصين مصـر كل من 

وفى وهو الجـذور . هذه البلدان يشير الى الجزء القابل للتناول 

 ) عرق سـوس(يكون االسم مركبا  مصر والبلدان العربية

هـو فى ايطاليا واالسم المستخدم .  الجذر الحلو ومعناه 

Dolce radice   فى المانيـا اما .  الجذر الحلوومعناه ايضا

 . الخشب الحلو ومعناه  Suesholzفيعرف باسم 

 

العرقسوس لفوائده الطبية المصريون القدماء وقد عرف 

العرقسوس على . ويستخدم وكذلك لفائدته فى اطفاء الظما 

شراب طبيعى نطاق واسع فى الوقت الحاضر فى اعداد 

فى المنازل كما تعده المحالت . ويتم اعداده يشرب صيفا 

 . العامة لتقديمه كشراب مثلج 

 

 طريقة االعداد: ــ 

. ينزع القشر عادة من جذور العرقسوس وتقطع وتهرس 

العرقسوس الناعم يدعك والعــداد شراب العرقسوس 

عدة ساعات ويترك قليل من الماء مع اضافة باستخدام اليدين 

المتخمـر العرقسوس ينقل .  فى درجة حرارة الغرفة العادية 

الى قمع موضوع بداخله لوفة نخيل تعمل عمل المصفاة  وذلك 

يستقبل  .للتصفية وفصل اى شوائب تؤثر عل مظهره 

. يتم العرقسوس المصفى الناتج فى اناء موضوع اسفل القمع 

العرقسوس الذى تم تصفيته بالماء للحصول على تخفيف 

 ويمكن اضافة بيكربونات الصوديوم. المذاق واللون المطلوبين

 . من حالوته لكى تعطى العرقسوس لونا داكنا وتزيد

 

الســكر غــير ويحتوى العرقسوس على مقادير طفيفة من 

وترجع قـلـيـل االخـتزال . ومقدار صغير من السكر  الـمخـتزل

شــدة حالوة شـراب العرقسوس الو ما يحتويه من حمض 

احال . والعرقسوس   Glycyrrhizic acidالجـليسـيرزيك 

مرة  ويمكن تخفيفة حسة الدرجة  11بمقدار من السكروز 

 . المقبولة لدى المستهلك

 

كشراب طبيعى فى مـصر وتستخدم خالصة العرقسوس 

شعبى يساعد على اطفاء العطش باالضافة الى ما به من 

ويذكر ان من سعرات حرارية قليلة وكثير من الفوائد الطبية . 

انه يساعد على ادرار البول باالضافة الى فوائد العرقسوس 

بعض الخواص الملطفة او المسكنة وبعض المواد الشبيهة 

يساعد فى عالج بعض انواع كما انه بهرمون االدرينالين 

 . قرحة المعدة واالمعاء 

 

 ــ شــراب الـكــركـديـه: ــ      4

 

الكركديه هـو كـؤوس ثمـرة نبات يعرف باالنجليزية باسم 

Roselle   واالسـم العلمى له هوHibiscus sabdarift L 

هـو شبه القارة الهندية . النواع هذا النبات والموطن الطبيعى 

فى الحـارة وشـبه الحارة انتشرت زراعته فى معظم المناطق 

. معظم القارات ال سـيما قارة افريقيا واميركا الجنوبية واسيا 

و الـصـومال  لـسـودانالـهــند و اواهـم البالد المنتجة هـى : 

 . مـصــر و الـفليبين و

 

نبات حولى او معمر كثيف يتراوح ونبات الكركديه هو 

ذات سـبالت الوانها . والنبات متر  2,1ــ  0,1ارتفاعه بين 

حمراء داكنة او سـبالت الوانها حمـراء فاتحـة وتنمو بغزارة 

فى بيئة متميزة بالحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة. 

والمحصول الزهرى قد يكون مرتفعا فى الجودة وكثافة اللون 

االحمر الداكن لسبالت ازهاره عندما يزرع الكركديه فى 

م °    01ــ  22المناطق التى تتراوح درجة حرارتها بين 

 % على مدار العام . 61والرطوبة ال تزيد عن 

 

على عناصر اساسية منها صبغة   ويحتوى الكركديه

الكلوروفيل ) وهـى مصدر لمضادات االكسدة ( ــ احماض 

نبات ويعتبر عضوية ــ فيتامين ) جـ ( ــ فوسفور ــ حديد . 

النتاج االلياف مصدرا رئيسيا من المصادر الطبيعية   الكركديه

كما اصبح هذا . الالزمة النتاج الحبال وصناعة الورق النباتية 

من اهم   النبات

النباتات 

فى   االقتصـادية

الصناعات الغذائية 

الن والدوائية 

المستخلص المائى 

يشرب من ازهاره 

باردا او ساخنا 

وهو منتشر بكثرة 

وتنسب فى مصر . 

 عـدة فوائداليه 

النه عـالجـيـة 

خفض الضغط المرتفع للدم وتقوية القلب وتهدئة يعمل على 

االعصاب وكذلك فى عالج امراض المعدة واالمعاء لتنشيط 

ذو  كما ان هذا الشرابحركتها وافرازها للعصارة الهاضمة . 

تاثير مضاد لنمو البكتريا النامية فى االمعاء الرتفاع 

كما .  مما يسبب موتها وتلفها داخل المعدة واالمعاء حموضته 

يعتـبر كمادة ملونة ومكسبة  ان هذا المستخلص بعد تركيزه

للطعم المميز له لدخوله فى صناعة المشروبات الغذائية 

 والجيلى والحلويات .

 

 عزيزى القارئ ...

االكثـار من شرب هـل تعـلـم ان عزيزتى القارئة ... 

مستخلص الكركديه وكما اظهرت نتائج االبحاث الغذائية 

 .  يضر بمرضى الكليةوالطبية 

 

تفصل منها الكـؤوس وتـجـفف . بعـد جمع ثمار الكركديه 

وعادة تكون الكؤوس من اللون االحمر القاتم او الوردى 

هـكتـار .  /كـجـم  111الى . وتصل غلة الفدان القاتم 

فى  مصر والسودانفى كل من الـكـؤوس الجـافـة وتستخدم 

اعداد شراب تقليدى منعش يميل طعمه الى الحموضة . ويقدم 

. كذلك باردا او ساخنا كبديل للشاى فى الصيف والشتاء 

صغيرة مسامية  وتعبـا فى اكياسالكؤوس الجافة تطحـن 

جـم السـتخدامها مباشرة فى    2,1يحتوى كل منها على 

اعداد شراب ساخن فى الشتاء ) مثل اكياس الشاي ( . وفى 

السودان يجفف الكركدية ويطحن ويباع المسحوقفى عبوات 

 . جـرام  011زنة كل منها 

 

 طـريقـة اعــداد شــراب الـكـركـديـه : ــ 

 

فى المنـازل او فى الـبـارد العـداد شـراب الكـركديه  

الكـؤوس الجافة   تنقـع  المحـالت التى تقدم المشروبات الخفيفة

المحلـول الناتج بمصفاة ثم يصفـى . فى الماء لمدة ساعة تقريبا 

تكـرار . يمكن شاى او باستخدام قطعة من القماش الخفيف 

ثم يجمـع .  مـرة اخـرى عمليتى النقع فى الماء والتصفية 

ويبـرد الـسـكر بالقدر المطلوب ويضـاف اليه المحلـول الناتج 

 . فى الثـالجة 

 

كما يصنع الشاى فيصنع الـسـاخـن امـا شـراب الـكـركـديـه 

 تركيزالتى يكثر فيه الكركديه يتم . وفى السودان تماما 

المسحوق الناتج فى وتجفـيفهـا و يـعـبـا خالصـة الكـركـديـه 

الذوبان فى الماء البارد   وهذا المسحوق سهل.  عبوات صغيرة 

ويكون للشراب .  او الساخن ويضاف اليه السكر قبل تناوله 

 . الناتج مذاق حمضى لطيف ونكهة مميزة 

   

 الـقـيـمـة الـغـذائيـة للكركديه : ــ 
نسـبة الـحمـوضـة ) حمض بارتفاع يتميز الكـركديه 

المـواد السكرية وانخـفـاض الطرطريك وحمض الماليك ( 

. وتشرب خالصة الكركديه السـعرات الحـرارية وانخـفـاض 

فى كل من مصر والسودان كشـراب شعبى الطفاء العطـش 

وهو يفضل فى الصيف كما يشرب بدال من الشاى فى الشتاء 

لما هو معروف عنه من على المشروبات الخفيفة االخرى 

مثـل خفـض ضغـط الـدم وتنشيط جـدار االمعاء فوائـد طـبيـة 

 . وادرار البـول 
 

 
   

 7يتبع فى ص 
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الـتمـر هـنـدى او تمـر الـهـنـد. هو ثمـرة شـجرة كبيـرة الحجـم 

قيل ان موطنه االصلى هو .  والثمـرة ذات طعـم حامضى

افـريقيا االسـتوائية وعرف منذ القديم فى الهـند ومصر. 

 ويزرع فى المناطق الحارة . 

وعند نضج الثمار تقشر ويعجن لبهـا مع عصير قصب السكر 

تنظف الثمار من البذور والشوائب او  لحفظها من الفساد 

وتنقع فى ماء مغلى وتصفى ثم تغلى مرة ثانية . وحين يشتد 

قوامها ) او يزداد تركيزها( يحفظ فى وعاء او عبوة الستعماله 

وقت الحاجة الكساب االطعمـة طعـم حمضـى او صنـع 

 شـراب منه يعـرف بشراب التمـر هنـدى . 

 

فى هندى ينفع   بان شراب التمروقد عرف من قديم الزمان 

 يقوى  وهوحاالت القـئ و العطش و الحميات و االسهال 

ملين للطبيعة ولذلك  كما انهالمعدة ومفيد فى عالج الصفراء 

مفيد  كما انهيضاف الى كثير من االدوية التى تعطى لالطفال 

فى حاالت ارتفاع ضغط الدم .  وقد اظهرت االبحاث الحديثة 

انه يحتوى على حامض الستريك وحامض الطرطريك 

وحامض الماليك ) او التفاح ( كما انه يحتوى على مقادير من 

 .السكر والحديد والفوسفور والكلور 

 

والتمـرهنـدى هو الجزء الشحمى من قـرون نبات الـ 

Tamarindus indica L .  وهو شائع االستخدام فى كل من

مصـر و السـودان  و كثير من البلدان العـربية حيث يستخدم 

 فى عمل شراب قليل الحموضة يقبل عليه الناس صيفا

  

     طـريقـة االعــداد: ــ 

   

فى االسواق على شكل قرون مقشـورة يباع التمر هندى 

يتم والعـداد شـراب التمر هندى .  ومنـزوعة البذور ومجففـة 

ال تقـل عن سـاعتين لمـدة التمر هندى الجاف فى الماء نقـع 

الخلـيـط يغـلـى . ثـم ان يترك طـول اللـيـل ومن االفضل 

ثـم ف( °202م او °011ويترك على النار عنـد نقطة الغليان )

بقطعة ويـصفى   الى ان يصل الى درجة حرارة الغرفة يبـرد

. ويمكن تكرار عمليات النقع والغلى من القماش الخفيف 

 ويضافبالماء ويـخـفف المحلول الناتج يجمـع والتصفية . ثم 

المشـروب على هذا النحو فى يـقـدم .  اليه السـكـر الـمطلـوب 

االكواب فى المنازل وفى المحالت التى تقدم المشروبات 

 . الخفيفة

 

    القيمـة الغـذائيـة لشـراب التمـر هنـدى:ــ 
   

وارتفاع   نسبة الحموضة  بارتفاعيتميز شراب التمر هندى 

 0431% ) مثل الجلوكوز   8,34  المختزلةنسبة السكريات 

الغير من السكريات وخـلـوه تقريبا % (  2,32% والفركتوز 

التمر هندى على  كذلك يحتوى) مثل السـكروز (   مختزلة

 83,4 اوقابلة للتحلل فى الوسط الحامضى ) سكريات عـديدة

%( بخالف النشا ومثل هذه السكريات تتحول بفعل االحماض 

الى سـكريات مختزلة  . واضافة السكر الى التمر هندى ترفع 

من قيمة االسعرات الحرارية وهذا باالضافة غلى الحموضة 

 .    يعطى للتمر هندى مذاقا طيبا يروق الكثيرين  الطبيعية ــ

 

 الـمــيـاه الـغــــازيــة

 

عـزيزى القارئ ... عـزيزتى القارئة ماذا تعرف عن المياه 

الغازية ؟ وهـل تناولها يوميا خطر يهدد باالصابة بمرض 

السرطان ؟ وما هى انواع المشروبات التى يتناولها االنسان 

بهدف اطفاء الظما والشعور باالنتعاش ؟ وما هى مشروبات 

الكـوال ؟ ــ ماهـى اسباب رواج المياه الغازية ؟ ــ ماذا تعرف 

عن تركيب المياه الغازية ؟ ــ وما هى المكونات االساسية 

للمشروبات الغازية ؟ ــ وماذا تعرف عن ماء الصودا ؟ وما 

هى مكوناته ؟ ــ ما هى خطوات صناعة المياه الغازية ؟ ــ 

ماهو عامل الحفظ فى المياه الغازية ؟ ماهى مميزات المياه 

الغازية ؟ ــ وكيف يمكن التعرف على فـسـاد المياه الغازية 

؟  . هــذا كله هو ما سنحاول التحدث فيه فيما يلى ولربما فى 

 االعـداد التاليـة .

 

هـل تناول المشروبات الغازية يـومـيـا يعتبر خطر يهـدد 

 االصابة بمرض الـســرطان : ـ

 

حديثة من اســتهالك اســترالـيـة حـذرت دراسـة 

الـمـشـروبات الغذائية بشكل يومى مشـيرة الى ان االمـر قد 

الـبـدانة غـير وان يرفع نسبة االصابة بمرض السـرطان 

 .مـرتبطة بتلك العالقة بين المشروب والمرض الخبيث 

 

وعاينت خاللها العريقة جامعة مـلـبــورن الدراسـة اعـدتهـا 

وجـود عـالقـة ثالثـة االف حالة وقد اظهـرت نتائج الدراسـة 

واحـتـمـالـيـة االصـابة يـومـيـا بين تناول المشروبات الغازية 

وذلك وفقا لما ورد فى تقرير نشـرته بمرض السـرطان 

 . مـحـطـة نـايـن نـيــوز الـتـلـفـزيـونيـة االســترالية 

 

هو ان المشروبات الغازية تسـاهم فى ومن المتعارف عليه 

الـسـمنة والتى قد تؤدى بدورها الى االصابة بالـسـرطان ولكن 

بحثـا اخــر اظـهــرت نتائجـه ان دور المشروبات بزيادة 

 . احتمالية االصابة بالسرطان غير متعـلـق بالـســمنة 

 

عن ان كـشــف الباحـثـون فى الدراسـة ومن ناحية اخرى 

لم تظهر نفس قليلة السكر ) الـدايت ( المشـروبات الغازية 

. وبالبحث فى حاالت االعراض لالصابة بمرض السرطان 

بسرطان الصدر والكبد والبروستاتا فقد توصلت المصابين 

الى وجود عالقة مباشرة بين تناول المشروبات الدراسة 

 الغازية وهذه االنواع من السرطان . 

 

ورجح االســتاذ الـمـشــرف على الـدراسة الـى انه من 

المحتمـل ان يـكـون للـتـركـيبـة الـســكرية فى الـمـشــروبات 

 .تـاثـير علـى االصـابة بـالـمـرض 

 

  تقسـيم الـمـشــروبات التىى يتناولها االنسان :ــ 

 

المشروبات التى يتناولها االنسـان بهـدف اطفـاء الظمـا تقسـم 

والشـعور باالنتعـاش بصـرف النظـر عن قيمتهـا الغـذائيـة 

 الـى ثـالثـة انـواع رئـيـســية : ــ 

واهمهـا  غـير الـكـحـوليـةالمكـربنـة المشـروبات  (8)

 . الـمـيــاه الغازيـة 

الـمـكـربنـة وغـيـر الـمكـربنة المـشـروبات  (2)

الـبيـرة واهمهـا الـمـحـتـويـة على نسـبة من الـكحـول 

 . والـخمـور 

غــير الـمكـربنة وغــير الـكحـوليـة  المشروبات (,)

 . الـشــاى والـقـهــوة واهمهـا 

 

وسوف نتحدث فيما يلى عن النوع االول من المشروبات 

بانواعها المختلفة والتى يطلق الـمـيــاه الغازيـة والممثلة فى 

وتعرف تبعا  Soft drinks or Soda popعليها 

 كما يلى : ــ  المصـرية للمواصفات القياسية

 

بضـغط  تحـضرهـى مـشـروبات المشـروبات الغازية :ــ  

غـاز ثـانـى اكـســيد الـكـربون فى ماء مضـاف اليه الـسـكر 

ويجوز اضـافة عـصـير او شـراب الفاكهـة الطبيعـى ومـواد 

 . اخـرى مـسـموح بـاضـافتهـا غـذائيـا 

 

بضـغط مـحـضــرة هـى مـشــروبات مـشــروبـات الـكـوال: ــ  

وتحتـوي غاز ثانى اكسيد الكربون فى ماء مضاف اليه السكر 

والكافيين وزيت الليمون وبعض علـى مستخلص الـكـوال 

 .      ولون الكرامل  وحمض الفوسفوريكالتوابل 

 

اقدم الصناعات الغذائية تعتبر من وصـناعـة الميـاه الغازيـة 

وتلقى منتجاتها رواجا كبيرا وخاصة فى فصل  فى العالم

. وقد زاد انتاج المياه الصيف حيث ترتفع درجة حرارة الجو 

نتيجة زيادة الطلب على الغازية فى السنوات االخيرة 

استهالكها وخاصة بعد التحسينات التى ادخلت على االصناف 

المحلية واستخدام الطرق الحديثة فى االنتاج وتطوير وسائل 

االعالن والدعاية باالضافة الى ما ينتج من االصناف العالمية 

مثل البيبسى كوال والكوكاكوال واالسبورت كوال 

 . والشويبس ..... الخ

   

ومن اسباب رواج المياه الغازية وزيادة استهالكها ما لها من 

 تلخيصها فيما يلى :ــ قيمة غذائية يمكن 

وعـدم الشعـور بالعطـش وقت اشــتداد ــ ترطيب الجسـم 

 . الـحــرارة 

وتساعد على تنشيط ــ تعتبرمادة هاضمـة فاتحـة للـشـهية 

االفرازات المعدية والمعوية التى تعمل على هضم الغذاء 

 . وتمثيله فى الجـسـم 

الـطـبيعيـة ) وليست الـصنـاعيـة ( ــ الميـاه الغازيـة 

وغيرها من غنية بالفيتامينات واالمالح المعدنية والسكر

المكونات التى تتواجد فى العصير الطبيعى المستخدم فى 

 . صناعتها 

       

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

القادم ان شاء الرب وعشنا والتعرف على تركيب المياه 

الغازية وتركيب ماء الصـودا وخطوات صناعة المياه الغازية 

وايضا التعرف على عامل الحفظ فى المياه الغازية وكيفية 

 التعرف على فسادهـا . 

 

 -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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 ش  8371هاتور  5 اخبار االقـباط

 9 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 ليه علي طول غضبان

 

 ليه علي طول دايما غضبان

 غلطان وليه في الموقف دايما 

 وليه في قرارك مش موفق

 وليه في افعالك ما بتتوفق

 ليه زعابيبك زعابيب امشير

 ال يوم تهدي وال يختاروك مشير

 ليه بركانك حممه في كل مكان

 مهان تحضر فيه والكل منك 

 اه لوتهدي ولنفسك تتحكم

 انفع لكسبت كتير ولغيرك هتكون 

 والحكايه فرقها مش كبير

 شوية تحكم دا مش كتير

 صلوه صغيره وبسيطه

 تهدي وتضيع المصيبه

 وتفوت علي ابليس فرصة

 واالسره وتكسب نفسك 

 صدقني المايه بتطفي النار

 وتكسر غضبك ولو جبار

 وادي مسيحك كل تواضع

 ال يصيح وال يغضب ولنفسه واضع

 وليه الغضب ليه

 وليه تغلط وعلي ايه

 ماسك نفسه دا انسان قدير

 للشرير  قوه وروح وقهر 

 اهدي وخليك كبير

 دا الغضب صفة الصغير

 والهدوء دا نعمة كبيرة

 مش صغيرة والغضب لعنة 

 خليك لغضبك ناسي

 ال يوم تحزن وال تاسي

 وعلي طول تكون فرحان

  وبالسالم دايما مليان

 

 

 قال لي لديقي

 

 قالي صدي ي انا مي فالن زعالن

 قلت وليه دا انسان غلبان

 قالي لو عرفته هيكون مدان

 تكون تعبان قلت اغفر له لتال 

 تاخد وتدي وهتكون ندمان

 قالي ينفع يغلط وانا سهيان

 غفالن قلت وربنا ليه عنك 

 ما انت بتغلط فيه وهو الديان

 يا ما نسي ليك وانت عصيان

 ال يوم عاقبك وال يوم قهرك

 انت كمان سامح اللي تعبك

 حتي ولو كان يوم نهرك

 وافتكر يسوعك المصلوو

 هو الغالب وصار مغلوو

 ال لخطيه فعل

 ولكنه كان كالحمل

 لم يفتح ابدا فاه

       واللصوب اتصلبت معاه

 ضحي واتصلب  لما

 واله وهو بار ع يم 

 غلبان وانت ميي يا 

 شوية تراو دا انت 

 في قبر تسكي وتب ي سراو

 احسي انسي وانسي

 وصلي الخوك واهدي

 وصدقني انت الكسبان

 وارضي ربك وهو الديان

 زي ما رحمت غيرك

 يرحمك في يوم دينك

 ويكون لك في السماء مكان

 تفرح وال يوم تدان

 

 

 قالوا يا دنيا يا غداره

 

 قالوا يا دنيا ياغداره. 

 ضحاياك في كل شارع وال حاره

 الكل منك بكي

 والكل منك اشتكي

 والفرح بيب ي يوم عيد

 ونتمني يتكرر مي جديد

 والحل دا مش بعيد

 عرفوه ناس مي قديم

 عاشوا علي االرض قديسيي

 وكانوا لالرض مش فاضييي

 عرفوا انها دنيا خوانه

 ال امان لها ومحتاله

 علشان كده عاشوا متغربيي

 وال فكروا شمال وال يميي

 وانت كمان امسك في ربنا

 دا هو رجاءنا كلنا

 وكل يوم جديد

 امسك في ربنا وقوله محتاج تجديد

 هيخلي كل يومك عيد

 وكل دقي ه هتكون سعيد

 وبالش الدنيا الغداره

 هتهدك ولو كنت عماره

 كلها زيف في زيف

 وفرح مجرد طيف

 لكي مع مسيحك تعيش في امان

 ال يوم تحزن وال تتهان

 في نهارك فرح وفي ليلك مش زعالن

 سيبك مي الدنيا الغداره

 واهزمها تفرح بجداره

 خلي اهتمامنا هو السما

 فيه نفرح ونعيش في هنا

 

 

 لباح الفل

 

 صباح الفل وبدون شرور

 ويوم مفرفش وكله سرور

 وبالش كابه وافكار كلها كروو

 كله هيتحل وتفرح ال لوو

 شايليي هم الدنيا وربنا موجود

 يفتح الطريق المسدود ارموا عليه 

 عمره ما هايسيبك يوم مغلوو

 فرفشوا وهيصوا وخليكوا متفائليي

 وتب وا فرحانيي في لح ه يتغير الحال 

 واللي تعبان هيخف وخليكوا مصدقيي

 بصوا للتاريخ وخليكم واث يي

 بالش غم ودايما في ربنا مصدقيي

 في الصبح امسكوا ورده وخليكم متفاءليي

 واتاملوا في الوانها وعبيرها يا قديسيي

 حبوا بعضكم وللمحبه م دميي 

 نهاركم ابيض وفل ياحبايب يا غالبيي

 اطمنوا وانسوا المشاكل انتم غالييي

 دا انتم والد الملك اوعوا تكونوا ناسييي

 واوعوا تكشروا وال تحزنوا زي الباقييي

 كله للخير يا حبايب يا شاطريي

 ال لل لق ال للدموع ال للحزنانيي

 ربنا هيفرحكم ودا وعد اميي 

 انسوا همومكم دا ا لخير جاي كتير

 واللي جاي كله حلو يا فرحانيي

 ال حزن تاني وال الم وال اي ضيق

 صباحكم نادي يا احبه يا منوريي

 ربنا يمالكم سالم ودايما مبسوطيي

 مفرفشيي وصلوا لربنا ودايما 

 

 

 في حياتي لديقا

 

 في حياتي كان لي صدي ا

 اتودد له وهو لي رفيق

 ابادله الحديث ولو في الطريق

 نهمس كالنا ودون ضجيج

 وحكاياتي واسراري معه بالتدقيق

 الضيق وقلت هو سندي وقت 

 اطلبه في نصف الليل النه صديق

 وفي يوم واجهتني مشكله

 قلت اطلبه دي مش معضله

 وتخيلت انه سيكون في الم دمه

 وطال الوقت وانت اري

 وتعجبت فهو عالم بحالي

 وال يمكي ان يكون عكس ما بخيالي

 ان يكون لي غير مجيب وال يمكي 

 ويوم والتاني عدي

 وصاحبي ال سال وال عدي

 قلت اما غريبة

 دا اموره كلها عجيبه

 عمري ما سبته ولو في نصيبه

 ول يت صوت جوايا بينادي

 يا حبيبي يا ابني تعالي

 دا انت ابني الغالي

 هحل علي طول مشكلتك

 قلت ميي انت وعمري معرفتك

 قاللي الجروح في ايدي

 ودي مسامير صليبي

 يا تري قدرت تعرفني

 قلت فعال عرفتك دللوقتي

 قال انا وحدي الصديق

 وفي نصف الليل انا مجيب

 مي يتبعني امله ال يخيب

 انت ابني وحبيبي

 مي يضرك يضر عيني

 ول يت سالم جوايا

 وفرحت ونسيت اسايا

 وقلت ما عدت محتاج لصديق

  يتركني حتي وانا غريق

 

 

 هنه افكارا تطاردني

 

 هنه افكارا تطاردني

 وهنا شيطان يحاربني

 وهنا صدي ا يخزلني

 وهنا قريب يحزنني

 واخر احبه فيكرهني

 وهنا استعطفه في لمني

 وسماءي مالتها الغيوم

 والكل يبادلني الهموم

 والبشر تائه ومهموم

 وبحنت عي سبب ي نعني

 ولما كل هنا الفكر يواترني

 وعرفت السبب

 والحل امامي دون عجب

 انه الرجوع اللهي

 وهو علي ينادي

 ايي انت حبيبي

 قلت ابحث عي صدي ي وقريبي

 قال انا وحدي الصديق وال ريب

 اقترو مني فانا وحدي الحبيب

 اجلو سماءك مي الغيوم

 وافرح كل حزيي مكلوم

 والهم ال يوجد بل سرور

 انا هو هو مفرح كل ال لوو

 مي اختبرني صار لحضني ملهوم

 ومي تبعني عرم ان شمسي بال غروو

 

 بقلم جورج حبيب
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 عرض من : جون كرياقوس
  

كاانا   01البابا يشهد ختام برنامج لتدريب 

 لتنمية المهارات الشخصية باإلسكندرية
، 61شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، السببب 

الجلسبة البابيبالبربة لبببرنبالبم تباب بربة الب بهبا ا  

الشاصرة في القرادة واإلدا ة لآلباء الكهاة الجبدد 

بكاائس قطبا  وسبا اكسبكبابد لبة والب   قبدلب  

ال عهد القبببطبي لبلبيبدببربر البكبابسبي والبيباب بربة  

COTICAD).    واسي ر  الد اسة لب با لبقبر

لن عام كالل ب شا كة عشرلن كاهن لبن كبهبابة 

كاائس قطا  وسا اكسكابد لبةو وعبرآل اءبباء 

ال يد بون في البرنالم أ بعة لشروعا  تارج، 

ت   لااقشيها لع قداسة الباباو وفي البابيبام لباب  

قداسة البابا شهادا  اليارج لآلباء ال يد برن فبي 

البرنالمو حضر اللقاء لن أحبا  الكبابربسبة نبربافبة 

اكنبا دانرال أسقف ال عاد  و سكرتبربر الب بجب بع 

ال قدس واءباء أساقفة الع بوم الب بشبرفبربن عبلب  

القطاعا  الرعولة باكسكاد لة، أصحا  الارافبة 

اكنبا بافلي  قبطبا  الب بابيبالٔن واإينبببا  لب  لبون 

 قطا  غر ن واكنبببا هبرلبربابا  قبطبا  شبر نو 

والببقبب ببم أبببروم  لببرببل وكببرببل البببببطببرلببركببرببة 

باكسكاد لة ولدلبر الب بعبهبد د، لبجبد  لبطبربف 

  وأعضاء هرئة اليد لس بال عهد

 

لماذا وضع الماكاف اا او ةا"رد يسوريا ي 

 عكى الجنيه؟.. عمكة مطك"بة باآلالف

ف ح بسرا لح ل س رة الجاو ، لغطبي البجبالء  

اككبر لن وجبهب  وتبجباعبربدٔ لبحبربيب  البببربضباء 
ال الوطة بالشعر اكسود، أعبلب   أسب  عب بالبة 

برضاء وفو  كيفر  عباءة إ تعرف اكببهبة، تبلب  

هي لواصفا  صو ة لطبوعة عبلب  و قبة لبن 
أند  الع    القدل ة، اليي تعد حلً ا بالاسبة لهواة 

ج ع الع    وال عبروفبة بباسبي جبابرب   د لبس، 

ال قد  قر ي  حالرا بآإف الجارها  لاد تها، وفبقبا 
ليقدلر لبحب بود حبابفبي، تباجبر وهباو  عب ب   

قبدلبب بةووولببكببن لببيب  رببهبر جباببربب   د لببس كول 

لرة؟رهر جار   د لس كول لبرة عبابدلبا صبد  

وت ها لج وعة  6291الجار  ال صر  في العام 
لن الع   ، ووقيها اسبيبقبببل البجب بربع الصبو ة 

ال طبوعة بدهشة ولي لبيبعبرف عبلبرب  أحبد عبلب  

اإلط  ؛ لرعيقد الج رع وقيها  نها صو ة للبفب ح 
ال صر  ال   طال ا وهب الحراة لبواد  البابربل، 

تفاصربل قصبة   لكن القصة أبعد لا لكون عن ذل 

جار   د لس تحدث عاها الكاتب لحب بد الب بابسبي 
حبكبالبة لبن  03قادلل، في كياب  لحظة تبا لب.وو 

الاللن العربي، لشرًرا  ل  أن شاصبربة الصبو ة 

اليي طبع  عل  الع لة الو قرة ترجع  لب  تباببع 

ال ل  فؤاد ولبدعب   د لبس اكقصبر ، البرجبل 
الوحرد ال   بقي لع فؤاد قبل جلوس  عل  العرش 

حي  أن   افق   ل  أو وبا وحبرباب با ديبل لبرباباء 

وو وجبود  د لبس اً اإلسكاد لة، وهو لا زال ألربر
برفقة اكلرر فؤاد في أو وبا لساوا  لبي لبجبعبلب  

ليال  عن هرئي  حرب  ببقبي لبحبيبفبظبا ببجبلبببابب  

وع الي  الجاوبرة، لكن رل له ولا ب  ياصة في 

وق  ضرقي  ال الربة ووجبود يب فبا  عبلب  لبن 
لحكي لصر بعد  حرل السلطان ال رلب  حسبربن 

كالل، في رل  ف  ابباب  اكلبربر كب بال البدلبن 

حسرن اسيك ال لسررة والدٔوو وفي لحظة انشغبال 
اكلرر فؤاد به ول ، س ع صو  تابع  لقبول  لبا 

أفادلااوو لقد حل   أن  للكا ل صر، وفبجب ة غبربر 

فؤاد نظرٔ  ل  يادلة كون الكل با  البيبي قبالبهبا 
لسيحرلة، بسبب وجود و ل  للسلطان الب برلب  

بجانب أفراد العائلة ال الكة اككبر لباب  واككبثبر 

نفوًذا؛ لررد عل  تابع  كبر  ويرف  لا  د لسوو 

لواقف ولحظا  عدة لر  عل  اكلرر فؤاد لاب  
قدول   ل  لصر صح  دايبلب  نبببوءة  د لبس، 

ياصة بعدلا علي بياازل البو لب  البرسب بي عبن 
العرش لكن لي ليرقن لبن اكلبر، حبيب  اسبيبقبببل 

دعوة ل قابلة اللو د ولبابجب  الب بابدو  السبالبي 

 الحاكي الحقرقي ل صرووووووو 

 
 

 

اعالية عكمية لجمعية محبي التراث الاباباطاي 

 بمتحف المركبات المككية
لببن أجببل تببابب ببرببة 
الببوعببي بببب هبب ببربببة 

الببيببراث الببقبببببطببي، 

كببببيببببراث لببببكبببببل 
البب ببصببرلببرببن لببن 

ي ل عب قبيب  بب با 

قبل  لن تراث قبطي قبدلبي ولبا ببعبدٔ لبن تبراث 

فعقد  ج عرة لحببي البيبراث ووو   س ل  وحدل 
القبطي، باليعاون لع ليحف ال ركبببا  الب بلبكبربة 

وقرادا  وزا ة اإثا  فباعبلبربة عبلب بربة بب بيبحبف 

الب بيبحبف وتبراثبابا “ ال ركبا  ال لكبربة ببعبابوان 
بب بشبا كبة البعبدلبد لبن ” القولي وو  ؤلة و سالة

ال ايصرن باءثا  والبباحبثبربن ولبفبيبشبي اءثبا ، 

وحضو  الدكيو ة ش ى ج ال  سب باعبربل أسبيباذ 
اءثا  والفن القبط  بقسي اإل شاد السراح  بكلبربة 

السراحة والفااد  بجالعة حلوان والدكيو ة  انبدة 

بلرغ  ئرس قسي اءثا  ال صبرلبة ببكبلبربة اءدا ، 

جالعة ال اصو ة وتض ا  الفعالربة فبي البببدالبة 
جولة ب يحف ال ركبا  لع شرح دقرق لن الباباء 

الب ببيببحببف و البب ببيبباببصببصبرببن لببكببل قببطببعببة لببن 

ثي تي افيياح الفعالرة العل رة بكل بة ووووقد لحيولات 
ليحف ال ركبا  ال لكرة واليي ألقاهااكسياذ أح د 

الصباغ لدلر عام الب بيبحبف حبرب   حبب فبربهبا 

بالحضو  الكرلي لن اعضاء وعضوا  جب بعبربة 

لحب  اليراث القبط  وت ا  للبجب بربع لبقباء جبربد 
وزلا ة طربة وقبال فب  كبلب بيبة انبة سبعبربد جبدا 

بالضروف ال وجودلن لن اعضاء الج عرة وت ا  

ان لكون ه ا اللقاء ببدالبة لبلبعبدلبد لبن البلبقباءا  
ثبي ألبقب  البدكبيبو    والفاعلرا  القادلة بال بيبحبف

لصطف  عبد الفبيباح  ئبربس اإلدا ة الب بركباللبة 

لليرلري ببوزا ة السبرباحبة واإثبا  كبلب بة وزا ة 
السراحة واإثا  حر  شكر فرهبا جب بعبربة لبحببب  

اليراث القبط  عل  دعوتة له ا اللقاء كب با اثباب  

ال يحف وتراثاا القبولبي “ عل  عاوان اللقاء وهو 

ك ل  أوض  أن لحبي اليراث القبطي هي جب بربع 
ال صرلرن فالقبط  هو لصرى سوء كبان لسبلبي 

او لسرح  فكلاا اقباط وكلاا نحب ونقبد  البيبراث 

القبط  كلاا نيجاس ببالبجبابسبربة الب بصبرلبة فبهب ة 
اإ آل كان  ولازال  قاد ة عل  اسيعا  ج رع 

الحضا ا  ف  ج رع العصو  ال ياوعة , كلاا لن 

لحب  اليراث القبط  لصرى ف  صو ة لسرح  
لصرى ف  صبو ة لسبلبي لصبرى بشبكبل عبام 

فاليراث القبط  لضي ج رع الثقافا  فابحبن نبقبد  

ه ة اإ آل الطربة ه ة الثقافبة وهب ة البحبضبا ة 

اليراث القبط  تراث ل يد ولي لقف لحظة واحبدة 
عن اإليداد فهو ه الة الوصل وهو الجسر ال  يد 

ال ى وص  برن الحضا ة البقبببطبربة والبحبضبا ة 

فالحضبا ة البقبببطبربة ”  الحضا ة العربرة“الوافدة 
ه  حضا ة حب وتقدلر وتسبالب  وتبوافبق ولبن 

ال عروف انة إتقوم حضا ة بدون حبب وتبقبدلبر 

 وتسال 

 

مفاجأد مفرحة ع  الاجاراا الاكابايار ال ايار 

 مجدي يعب"ب ونذا ما اعكنته ةحف عالميه
كشف  لصاد  ألرلكرة عبن 

تصارفها الساو  في لبجبال 

عل اء الطب علبي لسبيبو  
البعبالببي فببكبانب  جب ببهبو لببة 

لصر العربرة ل ثبلب  ببعبالبي 

لن العدد اإلج الي العالب بي 
وكان ه ا العدد الكبلبي ببعبد 

كل اإلجراءا  الإلزلة ي س عل اء علي لسيو  

العالي وكان البعبالبي الب بصبر  البدكبيبو  لبجبد  
لعقو  وأحد لن عل اء العالي الا س فبي لبجبال 

الطب وبعد حصول سبربادتب  عبلبي هب ا الشبرف 

العظري ال   لسيحق  أصب  للقب ب سطو ة الطب 

ف  العالي لن جالعة شركاغو بالوإلا  الب بيبحبدة 
 اكلرلكرةو

 

أول رو حك"مي عكى ايكم ريش الاذي كاانا  

 بطكته سيدد قبطية 
علق لدلر اإلدا ة ال ركاللة للب ببباد ة البرئباسبربة 
حراة كرل ة بوزا ة اليا ربة الب بحبلبربة فبي لصبر 

وإء جاد، عل  فرلي  لش ال يهي باإلساءة لبلببب د 

 وذل  بعد تصرلحا  دلرانة نصا ، بطلة الفرليو

وقال وإء،  ن ال بباد ة تبابحباز لبحبرلبة اإلببدا  
والفن، وإ تاحاز  ل  الرأ  ال   لرى أن فبربلب با 

سرا ائرا لن ال ب بكبن أن لسبيء لسب بعبة لصبر، 

لصر دولة أكبر لن ذل  بكبثبربر، حبرلبة اإلببدا  
لكفولة، وك ل  وجهة نظبر البكباتبب والب بؤلبف، 

لؤكًدا عل  حق الدولة في  براز الجهود اليي تقوم 

بها عل  أ آل الواقبع، ببحبسبب لبوقبع البقباهبرة 
الفرلي لبيباباول حبرباة أسبرة فبقبربرة “ وتابع   ووو 91

ولحرولة لن الادلا  وإ ليوافبر لبهبا لبعبالبربر 

الحراة الكرل ة، ولا تقبوم بب  البدولبة هبو جبهبود 

، وبالفبعبل 9361ليواصلة ليغررر ذل  الواقع لا  
هو الواقع ال   كان لعرش فر  قبطبا  كبببربر لبن 

ال واطاربن نبيبربجبة عبقبود طبولبلبة لبن اإلهب بال 

 والسراسا  غرر ال احازة للعدالة اإجي اعرةو
  

بجائزد أاضل ايكم عارباي ”  ريش“ا"ز ايكم 

 ط"يل
بجائالة أفضل فرلي عربي طولبل ”   لش“ فاز فرلي 

بببب بببهبببرجبببان البببجبببونبببة 
السبببرببباببب بببائبببي ببببدو تببب  

الاالسة ، وقال ال بابرج 

ع ر الالهرر  وو فبابو  

أني سرا ائي لصبر  ويبرلبم الب بعبهبد البعبالبي 
للسرا ا ب صر ، فاو  إني ائي لليراث السرا ائي 

البب ببصببر  واشببكببر وزلببرة الببثببقببافببي وعببائببلببيببي 

السرا ائرة وال  ثلرن اللي ع بلبوا البفبربلبي واشبكبر 
 لهرجان الجونة عل  ه ا اليكرلي الكبررو

  

نيفي  جامع: أعداو زائري الجناا الماصاري 

 ألف زائر 001بدبى يتجاوز  0101بإك ب" 
أعلا  نرفرن جالع وزلرة اليجا ة والصااعة، ان 

 9393الجااح ال صر  ال شا ك بفعالرا  اكسبو 

دبي إ لالال لج   ال اللد لن زوا اإلكسبو حر  

اسيقبل الجااح لا  اإفيياح وحي  الروم لبا لباللبد 

ألف زائروقالب  البوزلبرة  ان نبقبطبة  661عل  
القوة اليي لي رال بها البجباباح الب بصبر  بب كسبببو 

تي ثل في ال الج الفرلد برن البلب بسبة البحبضبا لبة 

والرؤلة ال سيقبلربة 
لب بصبر البحبدلبثبة، 

لشررةً  ل  أن  لبن 

ال يوقع أن لسباهبي 

الجاباح الب بصبر  

في زلادة أعداد السائبحبربن البوافبدلبن  لب  لصبر 

ي ل ال رحلة ال قبلة وذل  لن ي ل لا لعرضب  

الجااح لن لباباطبق جب   سبرباحبربة  ائبجبة فبي 

لصرولن جانب  أوض  الدكيو  احب بد لبغباو ى 
 ئرس الي ثرل اليجا ى وال فوآل العام لل شا كة 

دب  أن الجااح ال صر   9393ال صرلة باكسبو 

اسيبقبببل عبلب  لبدا  هب ا اكسبببو  البعبدلبد لبن 
الاللا ا  الرس رة لشاصرا   فبربعبة الب بسبيبوى 

لن لايلف البدول لبن ببربابهبا زلبا ة لبا كبوس 

بونيس وزلر العبلبوم والبيبكبابولبوجبربا واإببيبكبا  
البرازللبي، وكبرلسبيبر نبربلبسبون، وزلبر البدولبة 

السولد  لليجا ة الاا جرة وشؤون دول الش ال، 

يالد ول الشر. الب بفبوآل البعبام لبجباباح لبجبلبس 

 9393اليعاون لدول الالرم العربرة فبي  كسبببو 
دبي، ودلارس لونكادا وزلر الشبؤون البابا جبربة 

بج هو لة نركا اجوا، ولحافظ لقاطعة لبا لبببو  

فبببي سبببلبببوفبببربببابببربببا، ولسبببؤولبببي نببباد  دببببي 
للصحافةوأضاف  أن الجااح شهد انعقاد عدد لبن 

الفعالرا  والادوا  أه ها ندوة حول السراحة فبي 

لصر، وقااة السولس، ونقل وتوطرن تكابولبوجبربا 

الفضاء  ل  جانب ندوة حول فرص اإسيث ا  ف  
تكاولوجرا ال علولا  والبارة اليحيربة فب  لصبر، 

واليي حظر  بحبضبو  البدكبيبو عب برو طبلبعب  
وزلر اإتصاإ  وتكاولوجرا ال عبلبولبا ، إفبيًبا 

 ل  أن الجااح شهد ألضاً توقرع بروتوكول تعاون 

برن هرئة تا رة صااعة تكبابولبوجبربا الب بعبلبولبا  

وشركة نالل أون إلن لليوسع ف  أع ال ”  اليردا“ 
 الشركة ف  لصرو

 

البابا تا"اضاروي ياعا  عا  ا مااناة خا ل 

تدشي  كني ة العاذرا  وا ناباا أناطا"نايا"ي 

 بمدينة بدر
ألق  قداسة البابا تواضروس البثبانبي، ببطبرلبرك 

الكرازة ال رقسرة، صباح البربوم، كبلب بة  وحبربة 

يب ل قببداس تببدشببرببن كبباببربسببة الببعب  اء واكنبببببا 
 أنطونروس ب دلاة بد وو وجاء نم الكل ة 

بسي اء  واإبن والروح القدس  ل  واحبد ولبربن 

 تحل علراا نع ي  وبركي  لن اءن و ل  اءبد ولرن
  ِٔ َكاَن  ِْنَساٌن َغاِيٌّ لَ ُ َوِكبربٌل، »َوقَاَل أَْلًضا لِيَ َِلرِ 

فَُوِشَي بِِ   ِلَْرِ  بِ َنَّ ُ لُبَ ُِّ  أَْلَوالَ ُ، فََدَعأُ َوقَاَل لَ ُ  َلا 

هَ ا الَِّ   أَْسَ ُع َعْاَ ؟ أَْعِا ِحَساَ  َوَكالَيَِ  كَنََّ  إَ 
تَْقِدُ  أَْن تَُكوَن َوِكرً  بَْعُدو فَقَاَل اْلَوِكرُل فِي نَبْفبِسبِ   

َلاَذا أَْفَعُل؟ كَنَّ َسرِِّد  لَ ُْيُ  ِلباِّبي اْلبَوَكبالَبةَو لَْسبُ  

أَْسيَِطرُع أَْن أَْنقَُب، َوأَْسيَِحي أَْن أَْسيَْعِطَيو قَْد َعلِْ ُ  

َلاَذا أَْفَعُل، َحيَّ   َِذا ُعاِلْلُ  َعِن اْلَوَكالَةِ لَْقبَلُونِي فِي 
ِٔ، َوقَباَل  بُرُوتِِهْيو فََدَعا ُكلَّ َواِحٍد ِلْن َلْدلُبونِبي َسبرِّبِد

ِل  َكْي َعلَْرَ  لَِسرِِّد ؟ فَبقَباَل  ِلبئَبةُ بَب ِّ َزْلبٍ و  لِألَوَّ

بَ  َواْجبلِببْس َعبباِجبً  َواْكبيُببْب  فَبقَبباَل لَبب ُ  ُيببْ  َصببكَّ
َيْ ِسرَنو ثُيَّ قَاَل ءَيَر  َوأَْنَ  َكْي َعلَْرَ ؟ فَقَاَل  ِلبئَبةُ 

َ  َواْكيُْب ثََ انِرَنو فََ َدَح  ُكرِّ قَْ ٍ و فَقَاَل لَ ُ  ُيْ  َصكَّ

ْلِي  ِْذ بِِحْكَ ٍة فََعَل، كَنَّ أَْبباَباَء هبَ ا  رُِّد َوِكرَل الظُّ السَّ
ْهِر أَْحَكُي ِلْن أَْباَاِء الاُّوِ  فِي ِجرلِِهْيو َوأَنَبا أَقُبوُل  الدَّ

بْلبِي، َحبيَّب   َِذا  لَُكُي  اْصاَُعوا لَُكْي أَْصِدقَاَء بَِ اِل البظُّ

فَاِريُْي لَْقبَلُونَُكْي فِي اْلَ ظَالِّ اكَبَِدلَِّةو اَكَِلرُن فِي اْلقَلِرِل 

أَِلرٌن أَْلًضا فِي اْلَكثِرِر، َوالظَّالُِي فِبي اْلبقَبلِبربِل رَبالِبٌي 
أَْلًضا فِي اْلَكثِرِرو فَ ِْن لَْي تَبُكبونُبوا أَُلباَباَء فِبي َلباِل 

؟ َو ِْن لَبْي تَبُكبونُبوا  ْلِي، فََ ْن لَ ْتَِ اُُكْي َعلَ  اْلَحبقِّ الظُّ

أَُلاَاَء فِي َلا هَُو لِْلَغْرِر، فََ ْن لُْعِطرُكْي َلا هُبَو لَبُكبْي؟ 
 نو69 -6   61 لو 

أَْعِا ِحَساَ  “سوف لس ل الدلان العادل كل  نسان 

؟ كن الحراة هي اإلجابة عن ه ا السؤال، ”َوَكالَيِ َ 

فالحراة اسيعداد واليحان باليداد أع ا ها إلجباببة 
عادلبا عبلبي وكبربل البظبلبي أن سبربدٔ  ه ا السؤال

اكيشف عدم ألاني ، بدأ لس ل الباباس الب بدلبونبربن 

لسردٔ كي الدلون اليي علرهي وطلب لبابهبي تبدولبن 
لدلونرة أقل لبن تبلب  الب بطبلبوببة لبابهبي ولبقبول 

ْلِي  ِْذ بِِحْكَ ٍة فََعَلوو ” الكيا    رُِّد َوِكرَل الظُّ فََ َدَح السَّ

كن عبدم ”  لبدح“ وه ٔ الكل ة صعبة في لوقعها 
اكلانة إ تٌ دح، ولكن لدح  دا لًا عبلب  تبفبكبربرٔ 

 ولي ل دح  أي قرًا عل  سلوك و

اَكَِلبربُن فِبي اْلبقَبلِبربِل أَِلبربٌن أَْلًضبا فِبي “ ل ل  قرل 

اْلَكثِررووِ فاهلل لدلر ه ٔ الحرباة لبن يب ل قبوانبربن 
حي  تاظي شئون الحراة فاكبدلة لها قانون  ل كو  

ُكبْن أَِلبرباًبا  ِلَب  اْلبَ بْوِ  “ في سفر نهالبة البرؤلبا 

 نو63   9  ؤ ” فََس ُْعِطرَ   ِْكلِرَل اْلَحرَاةِ 
لقصد بها ألبانبيب  عبلب  ”  ُكْن أَِلراًا  ِلَ  اْلَ ْو ِ “وو

ولبقبصبد ببهبا ”  فََس ُْعِطرَ   ِْكلِرَل اْلَحرَاةِ “ اك آل، 

صفة شاصرة فردلة ول بيبدة  لب  ”  ُكنْ “ الس اءو 
 ال و و

 وأهي لا ليسي ب  قانون اكبدلة 

أوًإ  اكلانة في الفكر، هللا أعط  اإلنسان البفبكبر 

لر رال ب  عن سائر ال الوقا ، فصا  أول ل ل  
 اكلانة لإلنسان أن لكون عقل  نقي وألرنو

ُ  َك ََلَ  فِي قَْلبِي لَِكْر َ “لثل قول داود الابي 
َيبَ ْ

نو لب لب  نبقبرأ سبربر 66    662أُْيِطَئ  ِلَْرَ   لال 
كَنَّ َكبلِبَ بةَ هللاِ َحبرَّبةٌ “القدلسرن والكيا  ال قدس، 

ْلِن، َوَياِ قَبةٌ  الَةٌ َوأَْلَض  ِلْن ُكلِّ َسْرٍف ِذ  َحدَّ َوفَعَّ

وِح َواْلَ فَباِصبِل َواْلبِ بَاباِ ،   ِلَ  َلْفَرِ  الاَّْفِس َوالرُّ

نو كل ة 69   1 عب ” َوُلَ رِّاَلةٌ أَْفَكاَ  اْلقَْلِب َونِرَّاتِ ِ 
هللا عادلا تديل في ذها  وفكرك تجعل ل  فبكبًرا 

 نقرًاو

ثانرًا  اكلانة في القول، أكثر نشاط نفعل  لولرًا هو 
الك م، ف بد أن لكون ك ل  ُل ل  ب ل ، ولكون 

ك ل  ساد وبااء و لجابي، لثل قول داود البابببي 

لِيَُكْن أَْقبَواُل فَبِ بي َوفِبْكبُر قَبْلببِبي نو” 61   62 لال 
َلْرِضرَّةً أََلاَلَ  لَا َ  ُّ ولقبول داود البابببي ألًضبا 

ضببع لببا    حببافببظًببا لببفبب ببي، وبببابًببا حصببربباًببا “ 

نو بالرغي أن داود نبيبعبلبي 0    616 لال ” لشفيي  

ُ  “ لا  ال الالرر واليسابر ،  كَنََّ  بِبَكب َِلبَ  تَبيَببَبرَّ
ن كن كبل كبلب بة 0٣     69 ل  ” َوبَِك َِلَ  تَُدانُ 
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ستُحاسب عليلالولا معلم تل لاتللخلم علم   ل ل تل  
 م  مجتمع م ألسرة.

ثا ثًا:  ألتان  عم  ألع ال، ُكن أتالًًلا علم أعل لا لم، 

معم تسؤم ااخم، أن خًَُشِّئ باتم مخلربلال  أم    
عم   ً م ، حتى عم عميم مخ تلتلم تلولملا كلان 

تسؤم ااخم بسالةل  أم كلةلالرة  بل  أن خشلمليلولا 

ُكْن “ ألتان  ُكن أتان عم كل خةوة تن خةو خم، 
:  ٢)رؤ ” أَِتاًًا إِ َى  ْ َمْوتِ عََسأُْعِةاَم إِْكيِاَل  ْ َحاَاةِ 

٠١.) 

مإل وًا كل تج  مكر ت  تلن  نن م  لى  نبل  .. 

  آتان

  

أثةا   555آالف كرتونة  طةمةا    6تجهيز 

 للفقراء بممسكر الفجال 
 ختتم ت سكر    مل   ثاتن عشر بكًلالسل    سلال ة 

   ذر ء با فجا     ذي جرت ع ا ااخه، عيلى تل  ر 
شور، خحت ش ار "  َِّذي َجاَل يَْصًَُع َخْاًر " ، خلم 

 ٠5١كلرخلونل  مل لا ، م 0١١١خل ه خلجلولال  

 ٢١١١تلكلتلب، م ٢١١ م ب، م ٠5١سرير، م
شًةل   ٠١١١تًح   ر سا ، م 5١قة   تلبس، 

شللًللةلل   ٠١١١عللًللايلل  شلل للصللالل   لل مللفللال، م

ميستو ف ت سكر    لملل  ألسلر   لتلم  .. ت رسا 
خ اش خحت خط   فقر علم عل لال  تصلر، م لم 

خ ت  خلقل تلولا سلًلويًلا كلًلالسل    سلال ة   ل لذر ء 

با فجا  ، با ت  تن تع نواي   إلجازة   صافا  مقةل 

ب ء    ا     ر سم، م تت ت     ت  عم   سلًلو ت 
 ألخارة،  تصةح تستمرة عم عمليلولا عليلى تل  ر 

  سً ، نظًر   ت  ي    حتااجلات تلن قلةلل  ألسلر 

ميو م ق  س    ةابا خلو رلرما   لثلانلم  ..   فقارة
ا بـ"ت سكر    مل" تًذ كلان أسلقلفًلا    تماًتا خاع ً

ميلحلرع عليلى تشلاركل  خل      لمل لسلكلر علم 

عمياات   تجوا . مقلا  قل  سلتله بلتلسلجلالل كليلمل  

كما ي لتلًلم نلالاعل   ألنلةلا  . خشجاع م عم  يم سكر
ر علايلالل  ألسلقلا   ل لا   لكلًلايلس قلةلا  مسللط 

  قا رة، با   ت  ذ خوا، حاث ختةع كًالسل    سلال ة 

    ذر ء با فجا   قةا  مسط   قا رة..

 

محافظ اإلسكندري  يبحث مع سفير أسترالةيةا 

 بالقاهرة تمزيز مجاالت التما ن الثنائي
 ستقةل   يو ء تحم    شريا تحاعظ  إلسكً ريل ، 

بمكتةه   او ،   سا  جايين تايي  سلفلالر أسلتلر  لالا 
با قا رة، مذ م  ةحث تلجلا ت 

  ت امن   ثًايلم مسلةلل خل ل يل  

مخوما     لقات بان   جانةلالن. 
علم   للةل  يلل ا رحلب   للملحللاعللظ 

بسلفلاللر أسللتلر  لاللا علليلى أر  

 إلسكً ري ، ترحةاً بت  ي    شر ك    لملسلتلقلةليلال  

مزيا ة  إلسلتلثلملار ت م  لتلةلا ل   لتلجلاري بلالن 
  جانةان،  عتاً إ ى أن أستلر  لالا خل ل  تلن   ل مل 

  ر ي ة عا مااً عم  ألعمال   تلجلاريل  م  ل ر علال  

م  مو ر    م  نا  م  سالاحل مأكل    لملحلاعلظ، أن 
 إلسكً ري  بمثاب     اعم    ثانا  م  قلتلصلا يل  

%  05 مصر، حاث يوج  بوا ثلث  تو نئ، خمثل 

تن م ر  ت م عا ر ت تصر، مبلولا أكلتلر تلن 

تصًع عم كاع    مجا ت، باإلراعل  إ لى  4054
أنوا خمتيم   كثار تن   م ا م   سالاحلال  م ألثلريل  

م  ثقاعا . مأشار إ ى  ست       لملحلاعلظل   لتلقل يلم 

كاتل    عم  يتًساق بان جم لال  رجلال  ألعلملال 
م  غرع    لتلجلاريل  بلاإلسلكلًل ريل  مخلذ لالل كلاعل  

  تح يات   تم خو جه   شركات   ستر  ا     اتي  

عللم تصللرتللن جللانللةللها شللكللر   سللفللاللر تللحللاعللظ 
 إلسكً ري  عيم حفامة   ستلقلةلال، تلورلحلاً أن 

خيم    يارة خ      يارة   ر ب    ه  م يلًل    لثلغلر 

ب   خو اه توا  تًصةه عم   شرق  ألمسط. مأشار 

إ م أن    لقات   مصري   ألستر  ا   م علقات 
. تؤك  ً حرعله عليلى ٠395ق يم  خمت  تًذ عا  

 خوما    ت امن بان   جانةان عم كاع    مجا ت.

 

الجيش السوداني يمنع الدخول  الخر ج من 

 الخرطو   يقطع اإلنترنت
تًع   جلالش   سلو  نلم   ل خلول م  ل لرم  تلن 

   اعم     رمو ،   ثًان، بل ل   نلتلشلار أنلةلاء 

حول حمي  ت   مات نفذخولا   لقلو ت   ل لسلكلريل  
بحق ع   تن   مسؤم ان عم   حكوت    نلتلقلا لال  

 يةل ، عم حان  عا "خجمع   موًاان   سو  ناالن" 
إ ى "خف ال أ م ت   خصال م  تًساق م  لتلشلةلالم 

 ألررم" تع خرجاح قةع  إلنلتلرنلت معلم بلالان 

سابق   ثًان عةر عاسةو  حث "خجمع   مولًلالالن 

  سو  ناان" "  ش ب   سو  نلم مقلو ا   لثلوريل " 
إ ى    رم   يتظا ر عم   شو ر  متًذ أسلةلو ، 

نفذ تئات   محتجان  نخرين  عتصاتا تًذ أسةو  

قرب   قصر   رياسم  يمةا ة  بتشكال "حلكلوتل  
عسكلريل  مر   عليلى أنصلار   لجلالش،  حلتلشل  

عشر ت  ن ف تن     عان  ًقل كاتل   سيلةلات 

إ ى   م ناان،    لملالس، علم  سلتل لر    ليلقلوة 
يستة   خةر ء أن يسر    نتقال   سااسم   مت ثلر 

ب   ثلث  عقو  تن   حلكلم   ل كلتلاخلوري مكلانلت 

قوى إعلن   حري  م  تغاار عم   سو  ن جل  ت، 

  سةت،  عموا  رياس   وزر ء، عة  هللا حم م ، 
محلذرت، عللم تللؤخلمللر علحللفلم، تلن " نلقلللب 

ز حلا" حلامل تلتلظلا لرمن   علملون  ليلجلاللش 

 خ ةايه.".
  

األمير البريطاني تشارلز يز ر مصر الشهةر 

 المقبل..  يلتقى الرئيس السيسى
قال تكتب م م    و    ةريةانم  ألتار خشلار ل ، 

  او   إلثًان، إنه سا مر تصر م ألر ن   شلولر 
  مقةل عم أمل جو   خارجا  ألحل  

كةار أعضاء    ايي    ما ك  تًذ ب ء 

مسار عق خشلار ل  -٠3جايح  كوعا 

علاتللاً" زمجلتلله كلاتللالل عللم  2٢" 
  جو     تم خسلتلغلرق أربل ل  أيلا  

نلوعلملةلرمقلال تلكلتلةله، كللرنلس  ٠0مخة أ يلو  

 اما، إن زيارة  ألر ن،   تم ستلتلضلملن حلفلل 
 ستقةال تن    ا ل  ألر نم م  ميك  ر ناا   تلالر 

مزمجته، خأخم  لحتفال با  ا    ملئلوي  لتلأسلالس 

  مميك   ألر نا  م تسياط   ضوء عليلى  أل لملال  

  تم خو اوا   حكوت    لةلريلةلانلال   ل للقلتلولا تلع 
  مميك مأراف كلرنس  اما: "سارك   ألتالر 

عيى قضايا   ةائ  م  حو ر بان  أل يان م  محاعظ  

عيى   تر ث مخيلق مالايلا معلرع  ليلشلةلاب، 
مستو عل    مق    ت  توا ب عم   لًلسلاء مخل ليلالم 

  فتاات مأمرح تكتب خشار   أن   جو   ستُ تتلم 

ب يارة  مصر   تم خت  تن تع  نتلولاء  سلتلضلاعل  
بريةاناا  قم   ألتم   متح ة  يتغار   مًاخم "كوب 

" مخللرشللاللح تصللر  للتللو للم ريللاسلل  "كللوب ٢0

مسايتقم  ألتار معقلاليلتله أثلًلاء   ل يلارة تلع ٢2

    رياس عة    فتاح   ساسم مشاخ   جاتع  ألز ر
 

أ ل ر بوت فنةان بةالةمةالةا بةميةاد. مصةرية .. 

تةةفةةاصةةيةةل صةةنةةا ةة   نسةةان آلةةي رسةةا  فةةي 

 بريطانيا  
  شللمء يللقللا أتللا  قللوة  

  تكًو وجاا مسرعتوا، م ن 

خللتللوقللا عللًلل    للرمبللوت 

عوعاا،   ذي كلان حل يلث 

   ا م قةل سًلو ت، بلل خلم 

 ختر   إنسان آ م ألمل ترةا عايق   و ق ا ، يقو  

بللرسللم   لليللوحللات   للفللًللالل  ُتسللتلل لل ًتللا   للذكللاء 

  عةًاعم،  لالكلون أمل رمبلوت علًلان عليلى 

تستوى    ا م، ميُ عى أي   ُعممت   رمبوت أي   

تن قِةل توً سان تصريان، ب  تا عر  عياوملا 

  ةريةانم إي ن تاير، عكرخه علم خلًلفلالذ رمبلوت 

يتمكن تن   رسم   ةشري بةريق  م ق ا   رمبوت 

 ٢4أي   يرسمرمى   موً ا علح    ين    ةل ، 

عللاتللا، خللريللل كلليللالل    للوللًلل سلل  خلل للصلل  

  ماكلاخلرمنلالكلس م  لرمبلوخلات، بلجلاتل ل   لال ز 

بإنجيتر ، أنه عم   ة  ي  كان ي مل عليلى تشلرم  

بفكرة خُشلةله   لرمبلوت أيل  ،  ٢١٠3خ رجه عا  

حاث كان يرغب عم  ختر   جواز يشةه   ةاب  ، 

م و تمسم بقيم، ميتمكن تن   تحر  علم جلملالع 

  خجلا لات مأرلاف   ل لةل  علم خصلريلحلات  ـ 

، أن   ةلريلةلانلم إيل ن تلاليلر، خلاجلر ٢4  قا رة 

  يوحات، كان   يه عكرة شةاو   مشرم    ت ر ، 

 كن عيى  ائ   ترأة، محاًما عيم با مشرم    ذي 

ي مل عياه   ةا ب أجرى ت ه تقابي  كم يتشاركا 

تً ا خًفاذ   فكرة ذر     رمبوت أي  مأراف    ة  

أنه مُليلب تلًله   سلالر علم تشلرمعله، مإرلاعل  

ذر عان يكون بوما نظا  خحكم تةور حتى ختمكن 

تن   لرسلم، ميلتلم خلةلةلالق خلكلًلو لوجلالا   لذكلاء 

  عةًاعم بوا مسرعان تا مليلب عللح تلن 

ع يقه،   موً ا زيا  عةاا، م  ذي كان يس لى 

إ للى مللرح تشللرم  خلل للر  آخللر، أن يشللاركلله 

عكرخه، مب   إجلر ء تلقلابليل  بلالن   لمل لتلرعلالن 

  ثلث ، قلرر   شلابلان   لةل ء علم خلًلفلالذ   لفلكلرة 

مأمرح    ة  أن  إلنسان  ن م م جه    ل يل  تلن 

  مشكلت   تم  ع توم إ ى مقا   تًفاذ، م    مل 

عن   فكرة تر ًر  مخكر ًر ، مكان أ لملولاا علكلرة 

خق يمه  يفن   ةشري، عكاا  ه أن يُق   عًا تتملالً   

 يشةه عن  إلنسان م اس تجر  رسم عا ي؟.

 

الةبةابةا تةوا ةر ق يةلةتةةقةي مةةجةلةس مةمةهةةد 

 الدراسات القبطي  .. 

عق  ق  س    ةابا خو ررما   ثانم  جلتلملاًعلا علم 

  لللللللملللللللقلللللللر 
  لللللةلللللابلللللوي 

بلللا لللقلللا لللرة، 

تسللاء أتللس 
  ثلثاء، تلع 

تجيس ت ول  

    ر سات   قةةا .

حضر   جتما     كتور إسلحلق علجلةلان علملال  

  م و  مرؤساء  ألقسلا  منلو بلولم، متلن أحلةلار 

  كًاس  حضر أعحاب   ًااع   ألنةا أبرآ  تةر ن 

  فاو  م ٔ نةا  يمتريوا أسقا تليلوي، مريلالس 

قسم   يغ    قةةا  با م و  م ألنةا تكاري  ألسقلا 

   ا   قةا  كًايس شةر    جًوبلال  مريلالس قسلم 

 أل حان م  موساقى   قةةا ، م ٔ نةلا تلارخلالرما 

 ألسقا    ا   قةا  كًايس شرق   سكل    لحل يل  

م ٔ نةا إرتاا  ألسقا    ا  شو    جتما  علر  

  ست     ت  ة ء    ا     ر سم   ج ي ، متًاقش  

  تقارير   مق ت  تن أقسا    م و  معلقلب نلولايل  

  جتما  خم   تقام عورة خلذكلاريل  أتلا  تل خلل 

  تةًى   م و 

  

 تمثال المالك ميخائيل بشبرا يبهر الجماهير
  لجلالةلسلو  ” قا  أح  ت ار  عًاع    تماثلالل م

م يلللكلللور ت   لللملللًلللازل ” بللور 

م  ملًلشلفت علم تلًلةلقل  علةلو  

بشةر  تصر ب مل خمثال رل لم 
 رياس   مليك  تا ايال ، حاث 

يصل  رخفاعله  لملا يلقلرب تلن 

ثلث  أتتار. م فت   تمثال   لذي 

شارف عليلى تلر حلل   نلتلولاء 
تًه نظر كلل تلن يلملر بلجلو ر 

  للملل للر  ،  شللكللل   للتللمللثللال 

م أل و ن   مست  ت . م م رع  خفاعال أكثلر علن 
  تمثال مخاتاخه خح ثلًلا تلع أحل    ل لاتليلالن علم 

  م ر  عقال :  سمم عةحم خقامي عة    سا  ، 

م أعمل  ًا بم ر  ساتح ، مأنلا تسلئلول علن 
خًاسق  أل و ن  تمثال   مل  تا ايلالل م أرلاف 

أن خمثال   مل  تا ايال  اس أمل خلملثلال نلقلو  

بصًاعته ، عيق  قمًا ب مل خمثال  مارجرجس ، م 

أيًضا  مارتاًا مشرح عةلحلم أن أمل خلةلو ت 
عًاع    تماثال  م إيجا  عور ب م يا تل لتليلفل  

 يق يس حتى نت رف تن خل وا عيى أب ا  مشكل 

م ون   مجسم   مر   عميه. ميقو  ب ض   فًانلالن 
ب مل خمثال با ةان أم ً ، ثم يًتظرمن أن يجا ، 

عيى   لولالكلل ”    صة  “مب   ا خكون خة  عمل 

  ةاًم با ما ة     يم  م  تم خلكلون علم   لًلولايل  
شكل   مجسم. م ستةر  عةحم أن   لتلملثلال تلن 
تا ة   ةورسيان   قوي  م  تم ختحمل   صل تلات ، 
مأيًضا قال إن   لمل لر  يلقلو  بل لملل خلملاثلالل 
 يكور ت بما ة   جةس ، م كن   تماثالل   لكلةلالرة 
كلتللملثللال   للملل  خلكللون تلن تلا ة   لةللورسليللاللن 
  مستور ة تن    ار  ، م م تا ة غا ال    لثلملن 
ألنوا خ ةم نتايل قوي  ب كس تلا ة   لجلةلس مقل  

عيى   نلتلولاء تلن مرلع كلل ” عةحم “أمشم 
 أل و ن بتمثال   مل  ، مخةقى عقط مرع  ه ساا 
متا  ن ، ميرجح أنوما ساكونان تن تا ة   ًحاا 
، مساتم خركاةوما بل ل    نلتلولاء تلن مرلع كلل 
 أل و ن. معرح عةحم أنه خم عمل ثللث نسلخ 

 تمثال   مل  ، متن   مرجع مر وم عم كًالسل  
ج ي ة يتم إنشاؤ ا ، أم عم أح ى ح  يق   فلاللت 

إن   لمل لر  ”  علةلحلم” كةارة   مساح .. مقلال
يقو  ب مل خماثال تتًلوعل  حسلب   لةليلب تلًلولا 
  فرعونم ، م  لملسلالحلم م ألعلملال  إلسللتلال  
أيًضا.. ج ير با ذكر أن   كًلالسل    لقلةلةلال  خلقلالم 
أعااً   خذكاري   يمل  تا ايال عم   لالو    لثلانلم 
عشر تن كل شور تن شولور   سلًل    لقلةلةلال  ، 

 اخور ) م لو  ٠٢باإلراع   تذكارين تومان عم 
 ٠٢نوعمةر ( ، م  تذكار   ثانم يقع عم  ٢٠يو عق 

 “.يوناو.   ٠3بؤمنه )ميو عق 
  

جائزة اليونسكو للمدين  التمليمي  تذهب  لى 

  شر مدن  المي  منها "دمياط" المصري  
عازت عشر ت ن حققت إنجاز ت بارزة عم خًلفلالذ 

 ستر خاجا  ت يً    ت يم عليلى جلايل ة   لالونسلكلو 

 ٢2، مذ لم يلو  ٢١٢٠ يم ن   ت ليلالملال   ل لا  
أكللللللتللللللوبللللللر 

م للو  ٢١٢٠

  للاللو   ألمل 
 للليلللملللؤخلللملللر 

  لللللللل م للللللللم 

   اتس  يم ن   ت يامال  علم يلونسلو جلملولوريل  
كوريلا. مسلو ء كلانلت تل نلا كلةلرى أ  تلًلاملق 

حضري  أعغر، عق  أاور جماع   فايل يلن كلالا 

خُسوم عرع   ت يم عم خمكان   مو مًان تن جماع 

 ألعمار عً  مرع   سااسات م  ةر تل   مًاسةل .   
  م ن   حاعي  عيى   جاي ة  م ت ن   لالونسلكلو 

  ت ياما :   وكرة )قلةلر(، مبليلفلاسلت )  لململيلكل  

  متح ة  ةريةاناا    ظمى مأيلر لًل     شلملا لال (، 
مكيارتونت عار ن )علرنسلا(، م تلالام )تصلر،( 

م بين )أير ً  ( م لويلجلوخل نلغلو، )  لملكلسلالم(، 

مت يً    جةلالل   صلًلاعلال  )  لململيلكل    ل لربلال  

  سلل للو يلل (، مأمسللان )جللمللوللوريلل  كللوريللا(، 
مشًغواي )جمووري    صان   ش ةا (، مميًل  لا  

)أستر  اا(. مق   ختار ا ت و    اونسلكلو  ليلتل ليلم 

بًاء عليلى خلوعلال  تلن  لجلًل   UILت ى   حااة 
خحكام تستقي  تن   ل لةلر ء   ل م لالالن.   تصلر: 

 تاام تن خلل   ت يم ت ى   حااة، خس ى  تلالام 

إ ى خ  ي    تًما    مست  ت ، مخةوير   لملولار ت 
 ألساسا  بان   ةا غان، مخحسان   صلحل    ل لاتل  

أ ا نسم . خ مل جماع   لجلولات  99١ألكثر تن 

قلةلا    –عم  تاام، ب ء  تلن إ  ر خلولا   لةليل يل  

  ت يالما   لملرأة م  لةلفلو ل  م ألتلوتل ا   شلةلاب 
 –م  ريار ا   تضاتن   جلتلملاعلما م  صلحل  

خ مل جما وا تع   مكلتلةلات   لملحليلال  بلا لمل يلًل  

مقصر   لثلقلاعل  متلركل   إلعلل  م  لمل ليلوتلات 
 ضمان خًفاذ   ت يم ت ى   حااة عةر   لقلةلاعلات. 

متع خًفاذ تشرم  "  م ن  نتً "، رك ت  تاام 

بشكل خاع عيى خ  ي  ريا ة  ألعملال  ليلملرأة. 
مقال  يفا  أخشوريًا، ت ير ت و    اونسكو  يت ليلم 

ت ى   حااة، قةل حفل خلوزيلع   لجلو يل  "بلملا أن 

أكثر تن نصا   ةشري  ي لالشلون علم   لملًلاملق 

  حضري ، عإن  يم ن  مر  تلحلوريلا علم خلوعلالر 
عرع   ت يم. خمكن   م ن   حاعي  عليلى جلايل ة 

ت يً    اونسكو   ت ياما   ذ     ا  تو مًاولم تلن 

  تكاا تع عا م سريع   تغار م كتساب   لمل لرعل  
  لزت   ي مل ت ا عيى حل   تح يات   ل لا لملال . 

متن خلل   ت يم ت ى   حااة، خملول  خليلم   لُمل ن 

  ةريق  مجتم ات أكثر ع   م ست  ت  متستقةل 

أعضل  ًا جما ا!".   ستحصل عشر ت ن خ يامال  
خاب    ياونسكو عليلى جلايل ة   لالونسلكلو  ليلمل ن 

 ما أحرزخه تن خلقل   بلارز  ٢١٢٠  ت ياما    ا  

علم جلل لل   للتل ليللم تل ى   لحلاللاة حلقللالقل  م قل لل  
  مو مًاوا. 

 

 البابا توا ر ق يلتقي السفير البريطاني
 ستقةل قل  سل    لةلابلا خلو رلرما   لثلانلم، بلابلا 

 إلسللكللًلل ريلل  بللةللريللر  

  لكلر زة   لملرقسلال ، عللم 

  مقر   لةلابلوي بلا لقلا لرة 

  سا  جاريث كلريسلتلوعلر 

باييم سفار   مميلكل    لملتلحل ة علم تصلر. مقلال 

  متح ث باسم   كًاس    رثوذكسا    لملصلريل :" 

جاءت زيارة   سفار   ةريةانم  ق  س    ةابا بغلال  

    ت ارف
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إنشاء أول كـنـيـيـيقيط ةيفي يـيط عي   ي يـي يـي  

 وادي الن رون”الق ـون بـ
الول مرة وبشكل رسمى يتم انشاء كنيسة قبطبةبيبة 

داخل السجون المصرية وجاء ذلك بعد أنشا أكطر 

مجمع سجون في مصر ببواد  البنبةبرون بباسبم 
مركز االصالح والتأهيل حيث تم انشاء مسجد و 

كنيسة ليقيم فيها المساجين المسيحيين شعائبرهبم   

ويذكر ان الدولة تسمح للكنيسة بتقبديبم البابدمبا  
الدينية فى السجون واقامة القداسبا  لبلبمبسباجبيبن 

خاصة فى االعياد ، ويتم ذلك فى احد الغبر  او 

القاعا  التى تاصصها ادارة السجن لكنها المرة 

االولى فى تاريخ مصر التى تنشب  فبيبهبا البدولبة 
كنبيبسبة داخبل مبعسبسبة عبقباببيبة وكبانب  و ارة 

الداخلية نظم  جولة تبقبقبديبة ببمبركبز ا صبالح 

والتأهيل وادى النةرون التابع لبقبةبال البحبمبايبة 
المجتمعية بالو ارة ، بحضور عدد من البطبعب با  

الدبلوماسية والمنظما  الدولية، ومم لى المجالس 

الحقوقية ولجان حقوق ا نسان بمجلبسبى البنبوا  
والشببيببود وعببدد مببن ا عببالمببيببيببن ومببراسببلببى 

الوكاال  األجنطية ، والذى تم تشييده فبى مبدة ال 

أشهر، شمل  الجولبة البمبرور عبلبى  01تتجاو  

كافة مرافق المركز ، والذى يُعد بباُكبورة مبراكبز 
ا صالح والتأهيل والذى سيتبم عبقبل البتبشبغبيبل 

% مبن  12سجن يم لون  01القعلى له غلق عدد 

إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما 
سيعدى إلى عدم تحمل الموا نة العامة للدولة أية 

أعطاء  نشاء وإدارة مراكز ا صالح والتأهيبل ، 

فى ضوء أن القيمة ا ست مارية لمواقبع السبجبون 
العمومية المقرر غلقها تقبوق تبكبلبقبة إنشباء تبلبك 

المراكبز ، وقبد تبم تصبمبيبمبه ببمسبلبو  عبلبمبى 

وتكنولوجبيبا مبتبةبورة إسبتُبابدم خباللبهبا أحبد  

الوسائل ا لكترونية ،كما تم ا ستعانة فى مراحل 
ا نشاء والبتبجبهبيبز وإعبتبمباد ببرامب  ا صبالح 

والتأهيل على أحد  الدراسا  التى شارك فبيبهبا 

متاصصون فبى كبافبة البمبجباال  ذا  الصبلبة 
للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لبتبمبكبيبنبهبم مبن 

ا ندماج ا يجابى فى المجتمع عقل قضائهم فترة 

 العقوبة  

مبراكبز فبرعبيبة   6وتضم منبةبقبة ا حبتبجبا    
روعى فى تصميمها توفير األجواء المالئمبة مبن 

حيث التهوية وا نارة البةبطبيبعبيبة والبمبسباحبا ، 

با ضافة إلى توفير أماكن  قامة الشعائر الدينبيبة 
وفصول دراسية وأماكن تتيح لبلبنبزالء مبمبارسبة 

هواياتهم ، وساحا  للتريض ومالعبل ومبراكبز 

للتدريل المهنى والبقبنبى ، تضبم مبجبمبوعبة مبن 
الورش الماتلقةوتضم منةقة البتبأهبيبل وا نبتباج 

مناطق  الزراعا  المقتوحة الصبو  البزراعبيبة 

ال روة الحيوانيبة والبداجبنبة البمبصبانبع والبورش 

ا نتاجية  والجدير بالذكر أنه يوجد فى البمبنبةبقبة 
الاارجية للمركز منافذ لطيع المنتجا  كما يتم بيع 

منتجا  المركز فى المعارض التى ينظمها قةال 

الحماية المجتمعية ، حيث يتم تبابصبيبع البعبائبد 
المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسل رغبطبتبه ، 

فبممبا تبحبويبل البعبائبد أو جبزء مبنبه ألسبرتبه أو 

ا حتقاظ به عقل قضباء البعبقبوببةويضبم مبركبز 
ا صالح والتبأهبيبل مسبتبشبقبى مبركبزى مبجبهبز 

بأحد  المعدا  واألجهزة الةطية غر  عملبيبا  

تشمل كافة التاصصا  غر  للرعاية البمبركبزة 

غر  للعزل والةوارىء با ضافة إلى صيبدلبيبة 
مركزية ، وقسم للمعامل والتحاليل واألشعة وحدة 

الغسيل الكلوى    با ضافة إلى العيادا  التى تبم 

 تجهيزها بأحد  المعدا 
 

عضو ل نط التاريخ القف   : أعضل أن نيفي أ 

بحصر الشخصـات ال ؤثرة ع  الكنـقط  ي  

 2١نهايط القرن 
قال ماجد كامل باحث فى التاريخ الكنسي وعضو 

أسبعبدنبي “ لجنة التاريخ القطةي بالكنيسة القطةية: 

الحظ بلقاء قداسة الطابا تواضروس ال بانبي خبالل 

أول اجتمال لقداسته مع لجنة البتباريبخ البقبطبيبةبى 

وأضا ، أنه اختار أن يكبون عضبوا فبي لبجبنبة 

معجم إعداد الشاصيا  البمبعةبرة فبي البكبنبيبسبة 

وهبي إحبدى لبجبان -خالل المئتي سنة الماضبيبة 

وهي تهتبم ببجبمبع  -القرعية للجنة التاريخ القطةي

المعلوما  عبن كبل الشبابصبيبا  البمبعةبرة فبى 

الكنيسة والمجتمع من أول عصر الةطاعة أ  من 

عام وحتى اآلن، م ل سالمة موسى،  111حوالي 

و نجيل محقوظ وغيرهم، وأفضل أن نطدأ بحصر 

الشاصيا  من نهاية القرن ال امن عشر وكبانب  

لجنة التاريخ القطةي قبد اجبتبمبعب  يبوم الب بالةباء 

الماضي، برئاسة قداسة الطابا تواضروس الب بانبي 

بالمقر الطابو  بالقاهرة، وتم االتقاق على تبقبسبيبم 

اللجنة إلى لجنة معجم الشاصيا  الطار ة، ولجنة 

وةق تاريخ كبنبيبسبتبك البمبحبلبيبة، لبجبنبة البتباريبخ 

االجتماعي لألقطاط، لجنة إعداد األفالم الوةائقية ، 

كما تم االتقاق على أن يكون االجتمال التالي بعبد 

 شهرين 

 

اليفييابيا ريوايييروك ييي ئي  كياريي را يـييط دييير 

 ب ريق العل ـ    «يحنس القصـر»

دشن  الطابا تواضروس ال اني بباببا ا سبكبنبدريبة 

، 01بببةببريببرك الببكببرا ة الببمببرقسببيببة، السببطبب  

الكاتدرائية الجديدة التي تم بناؤها في دير القديس 
مبن  0١يحنس القصير بةريق العلمين، بمشاركة 

أحطار الكنيسبة وأ اح  البطباببا تبواضبروس لبدى 

وصوله الدير، الستار عن اللوحة التذكارية البتبي 
تعرد لتدشيبن البكباتبدرائبيبة، والبتبقبةب  صبورة 

 تذكارية لقداسته مع مجمع رهطان الدير 

كما افتتح  الطابا تواضروس عقل القداس المطبنبى 

الجديد لقاللي الرهطان، والتقى معهم وألقى عليهم 
كلمة روحية مناسطة، وحرص قداسته أيًضا عبلبى 

مطاركة عمال الدير البذيبن البتبقبى ببهبم فبي لبقباء 

 خاص 
  

عيييييييـيييييييلييييييي  

الييييييرا يييييي  

اليي ييي ييينيييو  

   العرض 

القييييييييييادات 

 ييييييييييينييييييييييي  

 رصويره و الفابا ئنوده واعق علـه 
تعتطر شاصية "الراهل" مبن أهبم الشبابصبيبا  
الدينية التي تراود نجوم السينما البمبصبريبة فبهبي 

شاصية هامة في البديبانبة البمبسبيبحبيبة ويبنبتبظبر 

المشاهدين بقارغ الصطر أ  فيلم سينمائي يكشب  
عن كواليس حياة "الراهل" الذ  إعتبزل البعبالبم 

ليحيا بمقرده من غيبر  وجبة وأوالبد ببعبيبًدا عبن 

المجتمع واإلنعزال عن البمبجبتبمبع البطبشبر  ولبم 
يتةرق نهائيًا المنتجين إلى شابصبيبة "البراهبل" 

الرجل سواء في السينما العرببيبة أو البمبصبريبة، 

ورشح المارج حسن اإلمام النجم رشبد  أبباظبة 

لتجسيد دور الراهل وبالقعل تم تصوير عدد مبن 
مشاهد القيلم بعد موافقة البطباببا كبيبرلبس السبادس 

بةريرك الكرا ة المرقسية والبكبنبيبسبة البقبطبةبيبة 

  0190إلى 0121األرةوذكسية في القترة ما بين 
بدأ رشد  أباظة تحقيق أبر  أحالمه في السبيبنبمبا 

من خالل تصويره فيلم "الراهل" وعبلبى البرغبم 

من أن العمل واجه العديد من األزما  االنبتباجبيبة 
إال أن "أباظة" قرر تحمل تكلقة اإلنتاج إلستكمال 

تصويره رحل الطابا كيرلس السادس قطل إستكمال 

العمل، لذلك قرر صنال فيلم "الراهبل" البذهبا  

إلى الطابا شنودة ال الث بابا اإلسكندرية إلطداء رأيه 
وموافقته عن العمل ولم يتردد عبن قصبة البقبيبلبم 

ورحل بتقديمها على القور قرر الرئيس البراحبل 

محمد أنور السادا  منع عرض فيلبم "البراهبل" 
نهائيًا وتهديد جميع أبةاله وعلبى رأسبهبم البنبجبم 

رشد  أباظة بالةرد خارج مصر لو تم الشبرول 

في العمل وذلك بعد "حباد  البابانبكبة" الشبهبيبر 

وهي أول فتنة طائقية في عهد الطابا شنودة ال الث 
والسادا     وبدأ  "حادةة الاانكة" من تجبلبيبس 

الطابا شبنبودة الب بالبث عبلبى كبرسبي مبارمبرقبس 

الرسولي وكان السطل في الواقعة الشبهبيبرة ببعبد 
حريق جمعية الكتا  المقدس في منةقة البابانبكبة 

على خلقية أداء بعض المسيحيين الشعائر الدينبيبة 
بها تمهيًدا لتحويلها إلى كنيسة على ترخيع لذلك 

الغرض رغم حصولها   بدأ الصدام بين السادا  

والطابا شنودة بعد إصدار الطباببا أوامبره ببتبنبظبيبم 

مسيرة من القساوسة ضم  قرابة أل  كاهن وهو 
ما تسطل في إشعال القتنة الةائقية فبي البمبجبتبمبع 

الببمببصببر ، كببمببا خببرجبب  مسببيببرة مضببادة مببن 

المسلمين في اليوم التبالبي مبن مسبجبد السبلبةبان 
األشر  ومنذ هذه منبع فبيبلبم "البراهبل" لبلبنبجبم 

رشد  أباظة لدرجة تم تهديده باإلعبتبقبال والبنبقبي 

خارج الطالد، وحتى وقتنا الحالي لم يارج العبمبل 
 إلى النور

  

الصـي  ريجياايع اليعيالي  وري عيو  يوا ينيـيهيا 

 لتخزي  ال واد الغذا ـط

أةار بيان صادر عن الحكومة الصبيبنبيبة يبةبالبل 
الناس بتازين بعض الضروريا ، نقباًشبا وقبلبقًبا 

عبطببر ا نببتبرنبب  وحسبل ببلببومببطبرج فبقببد  اد  

التكهنا  بشأن البدعبوة البحبكبومبيبة، حبيبث قبال 

الطعض إنها تأتي استعدادا لموجة أك ر شراسة من 
فيروس كورونا، وقال آخرون إن معلوما  لبدى 

السلةا  عن فيروس آخر سينتشر خالل الشتباء، 

فيما ربط آخرون الدعوة بالتوترا  البمبتبصباعبدة 
مع تايوان ووفقا لطيان صادر عن و ارة التبجبارة 

الصينية، أمبس ا ةبنبيبن، فبقبد حب ب  السبلبةبا  

المحلية على استقرار األسعار وضمان ا مدادا  
من الضروريا  اليومية بما في ذلك الاضار هذا 

الشتاء والربيع المبقبطبل، كبمبا تبم تشبجبيبع األسبر 

الصينية على تازين كمية معينة من الضروريا  

الببيببومببيببة اسببتببعببداًدا ألشببهببر الشببتبباء أو حبباال  
الةوارئ وكان ا شعار مشابهًا لبخخبةبار البذ  

صدر في سطتمطر قطل أسطول البعبةبلبة فبي ببدايبة 

أكتوبر، الذ  طلل من الحكوما  المحلية ضمان 
ا مدادا  الغذائية واستقرار األسعار خالل فبتبرة 

الراحة وقد حقق موضول "و ارة التجارة تشجبع 

األسر على تازين الضروريا  البيبومبيبة حسبل 

مبلبيبون مشباهبدة عبلبى  09الحاجبة" أكب بر مبن 
"ويطو"، وهي منصة اجتماعية شطيهة بتويتبر فبي 

 ١011البى2111الصين، وعلق عليها أك ر مبن 

مساًء  ال بالةباء  0:١2شاع اعتطاًرا من الساعة 
مسباًء وقبد  6:00بتوقي  بكين  بحلول السباعبة 

مبلبيبونًبا  ١0ارتقع عدد المشاهدا  إلى أك ر من 

على الرغم من اناقاض عدد التعليقا  ورًدا على 
التكهنا  التي أد  إليها الدعوة عطبر ا نبتبرنب ، 

حبباول مسببعول فببي و ارة الببتببجببارة تببهببدئببة 

المااو ، حيث قال تشو شياو ليبانب ، البمبسبعول 

الكطير في و ارة التجارة، في مقابلة مبع مبحبةبة 
"سببي سببي تببي فببي" الببحببكببومببيببة: "إمببدادا  

الضروريا  اليومية كافية في كل مبكبان ويبجبل 

 ضمان ا مداد بالكامل

 

 21بـت اليعيا يليط يينيفي  ا يتيجياليـيط لي يرور 

سنوات على رأسـقه بحضور ئيـيخ اهر ير 

 والفابا
ينظم بي  العائلة احتقالية كطرى ا ةبنبيبن البمبقبطبل 

 01بقاعة مبعتبمبرا  األ هبر ببمبنباسبطبة مبرور 

سنوا  على إنشاء بي  العائلة المبصبرى، وذلبك 

بحضور فضيبلبة ا مبام األكبطبر البدكبتبور أحبمبد 
الةيل، شيخ األ هبر الشبريب ، وقبداسبة البطباببا 

تواضروس ال انى، بابا ا سبكبنبدريبة وببةبريبرك 

الكرا ة المرقسية الجدير بالذكر أن فضيلة ا مبام 
األكبطببر البدكببتببور أحبمببد البةببيببل شبيببخ األ هببر 

الشري ، هو صاحل فكرة إنشباء ببيب  البعبائبلبة 

المصرية، وقد حا   القكرة ترحيل قداسة الطاببا 

شنودة ال الث بابا ا سكندرية، وبةريرك الكرا ة 
المرقسيبة، وجباء  البمبطبادرة أةبنباء  يبارة وفبد 

األ هر ببرئباسبة ا مبام األكبطبر البدكبتبور أحبمبد 

الةيل، إلى قداسة الطابا شنودة ال البث فبى شبهبر 
م، لتقديم العزاء له فى شهداء كنيسة  1100يناير 

القديسين، حيث طرح فضيلته القكرة على قداستبه 

ولقي  ترحيطا منه، وبدأ التنقيذ القعلى لتحبقبيبقبهبا، 
وتم تأسس بي  العائلة المصرية بعد صدور قرار 

  1100رئيس مجلس الو راء عام

وتم إنشاء بي  العائلة المصبريبة، ببرئباسبة شبيبخ 

األ هر، وبابا الكنيبسبة البقبطبةبيبة األرةبوذكسبيبة، 
مقرها الرئيسى مشياة األ هر بالقاهرة، وتبجبمبع 

فيها مم لو الةوائ  المسيحية وعلماء األ هر فى 

مصر وعدد من الاطراء والمتاصصين، ويبعبيبن 

لـطي  العائلة أمين عام وأمبيبن عبام مسباعبدومبن 
أهدا  بي  العائلة: الحقاظ على النسي  البوطبنبى 

الواحد ألبناء مصر، ومن أجل تحقيق هذا الهد ، 

يكون لطي  العائلة االتصال والتنسيق مبع جبمبيبع 

الهيئا  والو ارا  المعنية فبى البدولبة، وتبقبديبم 
مقترحاته وتوصياته إليها، وكذا عقد المبعتبمبرا  

واللقاءا  فى جميع المحافظا ، والمحاور البتبى 

يقوم بي  العائلة المصرية على تنقيذها هى التأكيد 
على القيم العليا والقواسم المشتركة ببيبن األديبان 

وال قافا  والحضارا  ا نسانية المتعددة، بلبورة 

خةا  جديد ينط ق منه أسلو  من التربية الالقية 
والقكرية، بما يناسل حاجا  الشبطبا  والبنب ء، 

ويشجع على االناراط العقلى فى ةبقبافبة السبالم، 

ونطذ الكراهية والعبنب ، البتبعبر  عبلبى اآلخبر، 

وإرساء أسس التعاون والتعاي  بين مواطنى الطلد 
الواحد، رصد واقتراح الوسائل الوقائية لبلبحبقباظ 

 على السالم المجتمعى 

 

اعييتييتييا   ييعييرض 

الكنـقط اليقيفي يـيط 

اهرثيييييو كقيييييـيييييط 

 ب ـالنو
افتتح األنطا أنةونيو أسبقب  إيبطبارشبيبة مبيبالنبو،  

معرًضا عن الكنيسة القطةية األرةوذكسية تنبظبمبه 

ا يطارشية، بحضور كارديبنبال ورئبيبس أسباقبقبة 
ميالنو للكبنبيبسبة البكباةبولبيبكبيبة مباريبو دلبطبيبنبي، 

ومببونسببيببنببيببور إيببطببارشببيببة لببود  مبباوريببتببسببيببو 

مالقيستيتي والمسعول عن العالقا  المسبكبونبيبة، 
اآلباء كهنة ا يبطبارشبيبة وعبدد مبن ا يبةبالبيبيبن 

والمصريين  يستمر نشاط المعرض حبتبى نبهبايبة 

فبي عبدد مبن البكبنبائبس فبي  1111شهر فطراير 

شمالي إيةاليا  يذكر أن المعرض يتبنباول تباريبخ 
الكنيسة القطةية وشهدائها، وأهمية القن واأليقونبة 

القطةية، وكذلك كنائس ا يطارشية وكي  تأسسب  

على يد األنطا كبيبرلبس مبةبران مبيبالنبو السباببق 
وبادمة األنطا أنةونيو، كما يطين أنشةة البجبالبيبة 

 القطةية وارتطاطها بالكنيسة في شمالي إيةاليا 

 

الكار را ـط ال رةقـط باإلسكن رييط ونيهيضيط 

 رو ـط لكارور ال يار ال صريط
تببقببوم الببكبباتببدرائببيببة الببمببرقسببيببة بببا سببكببنببدريببة  

،باالستبعبداد لبطبدء البنبهبضبة البروحبيبة لبلبقبديبس 

، مبن يبوم «مارمرقس كارو  الديار المصبريبة»

نوفمطر الجار ،  0نوفمطر حتى ا ةنين  2الجمعة 
أيام، حيث تطدأ صبلبوا  البعبشبيبة يبومبيبا  ١لمدة 

مسباءاً، ويبتبزامبن  6خالل تلك القترة من الساعة 

معها القداسا  ا لهيبة صبطباحباً، ببمبنباسبطبة عبيبد 
ظهور رأس القديس العظيم مارمرقس وتبكبريبس 

كنيسته ويأتي االحتقال حسل البتبقبويبم البقبطبةبي، 

، أنه في البيبوم البمبوافبق «السنكسار»حيث يدون 

قبطبةبي، ظبهبر   0906من شهر بابه لعبام  01
رأس مارمرقس الرسول كارو  الديار المصرية، 

ومعسس الكنيسة القطةية األرةبوذكسبيبة، ببحبسبل 

االعتقاد المسيحي، فبي ا سبكبنبدريبة، وتبكبريبس 
الكنيسة التي تحمل اسبمبه وأقبيبمب  عبلبى رأسبه 

بببالببمببديببنببة وقببال الببقببمببع ابببرام امببيببل، وكببيببل 

بةريركية األقطاط األرةوذكبس بباالسبكبنبدريبة إن 
نهضة عيد ظهور رأس القديس العظيم مارمرقس 

أيبام ببنبظبام  ١وتكريس كنيسته سو  تتبم عبلبى 

الحجز المسطبق ،وذلبك تبمباشبيباً مبع ا جبراءا  

االحترا ية المشددة التي تتاذها الكنيسة القطبةبيبة 
األرةوذكسية لمواجهة فيروس كورونا البمبسبتبجبد 

 حقاظا علي سالمة الحضور بالكنيسة  

 

وريييرة الييهيي ييرة: نييحيير  عييلييى إئييرا  

ال صريـ  بالخارج ع  الجعالـات الت  رروج 

 ل ن زات  صر وراريخها
أكد  السقيرة نطيلة مكرم و يرة الدولبة لبلبهبجبرة 
وشئون المبصبريبيبن ببالبابارج، حبرص البقبيبادة 

السياسية في ظل الجمهورية الجديدة على إشبراك 

المصريين بالاارج في ماتل  البقبعبالبيبا  البتبي 

تروج لمبنبجبزا  البدولبة البمبصبريبة وتباريبابهبا 
وأوضح  السقيرة نطيلة مكبرم، فبي تصبريبحبا  

لها، أن الدولة حريصة على تعري  البمبصبريبيبن 

بالاارج بما يحد  من نهضة حبقبيبقبيبة لبتبحبقبيبق 
    1101إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 
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 87 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

وزير السياحة واآلثار يعقد اجتماعاً مووعوعواً 

لوووومووووراجووووعووووة اةجوووورا ا  االحووووتوووورازيووووة 

 واالشتراطا  الصحية 
نوفمبربا البدربخبود ابعلبد الب ب بعنب    4عقد الخميس

وزيا السيعحة واآلثعد اجخمعععً موس عً لبمبااجب بة 

اإلجااءات االحخاازية واالشبخبااتبعت الةب بيبة 

المطرقة، وذلك ب بوبود نبعابو البوزيبا ل ب بو  

السيعحة، ومسععدي الوزيا لكل من الاقعبة عبىب  

الم  آت الف دقية والم عل واألن بطبة السبيبعحبيبة، 

وال  و  الف ية، والخاويج،  والم اف ال عم عى  

اإلدادة ال عمبة لبىب ب قبعت البدولبيبة واال بفبعقبيبعت 

بعلوزادة، بعإلضعفة  إلب  دابيبس لبتب بة  سبيبيبا 

أعمعل غافة الم  آت البفب بدقبيبة، ودابيبس  بيب بة 

سب مبة البءب اء، ومسب بولب  البتبيبعت البمب ب بيببة     

وا ل االجخمعع ربىبو وزيبا السبيبعحبة واآلثبعد 

بخكثيو عمل لتع  الخفخيش والباقبعببة البخب   بقبوم 

الوزادة بعيفعد ع لىماود والخفخيش عى  الم ب بآت 

الف دقية والسيعحية بكعفة الم عفظبعت البمبةبايبة، 

مؤردا عى  عدم الخيعو  ف   بطبربيبج االجبااءات 

القعنونية المقادة ف  حعل دصد قبيبعم أيبة مب ب ب ة 

بعلخبتبعوز أو اإل بمبعل فب   بطبربيبج اإلجبااءات 

االحخاازية واالشخااتعت الة ية وعدم الخزاميع 

بتودة الخدمعت السبيبعحبيبة البمبقبدمبة    واب ل 

االجخمعع أشعد الوزيا إل  ضاودة   ظيم دودات 

 دديرية بةفة مسخماة لى عمىين بعلم  آت الف دقيبة 

والسيعحية و وعيخيم بعالشخااتعت الة ية وذلك 

بعلخ سيج والخ عو  مع اال  عد المةباي لبىبءباف 

 السيعحية  

 

ابتكار روبو  يحقن األشخاص باللقاح دون 

 «اعتخدام اةبر.. وداعا لأللم 
ي مل ال ديد من ال ىمعء ف  مخخىو ال بعلبم عبىب   

إن عء أسعليو مخطبودة  سبععبد فب  البوقبعيبة مبن 

فياوس رودونع المسختد ال ي اجخعح رعفة أنب بعء 

ال علم، األما ال ي دفع شارة ر دية، إل  اببخبكبعد 
تايقة لت ل عمىية ال ةول عى  لقبعح فبيباوس 

رودونع المبسبخبتبد، أسبيبل ببكبثبيبا، عبن تبايبج 

دوبوت يقوم ب قن األشخعص ب كل مبربعشبا فب  
 ال و ت دو  اسخخدام إباة 

ابخكعد دوبوت يب بقبن األشبخبعص ببعلبىبقبعح دو  

اسخخدام اإلبا  روب  ذلك االسم ال ي أتىج عىب  

الاوبوت التديد، المةمم ف  جعم ة وا البو فب  
أونخعديو، نتح ف  إجااء أول حقن عوبىب  يلب  

مسخقل بدقة ررياة، وفقع لمع ذرا ه ص يفبة ديبىب  

ميل الرايطعنية، إذ ي خمد الباوببوت عبىب  نبفبعثبة 
ععلية الوءط من المةل ال ي يما عرا فخ ة ف  

، و ب   LiDARالتىد بعسخخدام مسبخب ب باات 

نفس الخق ية الخ   سخخدميع المارربعت البمبسبخبقبىبة 
 لاسم اايطة الطايج 

ويقوم الاوبوت بة ععة نموذج لتسم المايب،، 

الموقبع األمبثبل  AIثم ي دد الرانعمج المسخ د إل  

لى قن، وفبقبع لبمبع ذربا   بيبم السبويبل، الباابيبس 
الخ في ي ل ارة: جيزنع ربوبب  السبخبخبدام  بقب بيبة 

ال قن دو  وجود إباة، رمع ي دد  وية ال بخب  

المخىق  لىقعح عن تايج الخستيل عرا اإلنبخبانب  
ثم الوصول إل  عيعدة أو صيدلية مقدًمع  ويخه إل  

واجية شعشة الىمس الخعصة بعلاوبوت، لخكخ بو 

 أجيزة االسخ  عد ث ثية األب عد وجود الماي، 

و تمع ذداع الاوبوت الىقعح، ثم يخم إن عء نموذج 

الماي، بعسخخدام متسعت الخعصة به قرل حق يع 

بعلىقعح، ب سو ال ايك البمبؤسبس لبىب باربة، إ  

ال ىول المسخقىبة مبثبل ربوبب  يبمبكبن أ   ب بمب  

ال عمىين ف  متعل الاععية الة يبة، و بقبىبل مبن 

 كعليو الاععية، و  سن نخعاج الماض   اببخبكبعد 

دوبوت ي قن األشخعص بعلىبقبعح دو  اسبخبخبدام 

 اإلبا   وداعع لأللم  

 

وزير العدل: مصر عتظل آمنة ومطمئنة كما 

 قال القرآن والكتاب المقدس

قعل المسبخب بعد عبمبا مباوا  وزيبا الب بدل، إ  

مةا سخظل يم ة مطم  ة، حيث قعل هللا  ب بعلب : 

اداىوا مةا إ  شعء هللا يم ين، رمع أرد البكبخبع  

المقدس عى  ذلك   ماوا  ذرا ا ل رىمخه نيعبة 

عن دايس متىس الوزداء، ا ل احخفعلبيبة البخب  

ي ظميع واألز ا ال ايبو، والبكب بيبسبة البقبربطبيبة 

نبوفبمبربا، ببقبععبة 8األدثوذرسيبة، البيبوم اإلثب بيبن

أعوام عبىب   01مؤ ماات األز ا بم عسرة ماود 

إن عء بي  ال عاىة المةاي، أ  بي  ال عاىة سععد 

عى  مكعف ة اإلد ع  ونر  ال  و و دعيم الى مبة 

بين أب عء الوتن الواحد و    وزيا الب بدل اب ل 

رىمخه، شيب  األز با والبربعببع  بواضباوس عبىب  

  سيس بي  ال عاىة المةاية، ال ي سبععبد عبىب  

 قايو بين وجيعت ال بظبا ببيبن أبب بعء البديبعنبعت 

وي وا االحخفعلية اإلمعم األررا البدربخبود أحبمبد 

الطيو، شي  األز با ال بايبو، وقبداسبة البربعببع 

 واضاوس الثعن ، بعبع اإلسبكب بدديبة وببطبايبا  

الكاازة الماقسية، ولبفبيبو مبن قبيبعدات األز با 

والك يسة وعدد من اإلع ميين والة فيي بوأيوبع 

الدرخود م مد عرد الء   شعمة، األمين ال عم لري  

ال عاىة المةاية، ونيعفة األنبربع أدمبيبع، األسبقبو 

ال عم ودايس المارز الثقعف  القرط  األدثوذرس  

واألمين ال عم المسععد لريب  الب بعابىبة البمبةبايبة 

ور لك الدرخود م مد أبو زيد األمبيبا، البمب بسبج 

  ال عم لري  ال عاىة المةاية

 

البابوا توواووروس يوقوتورح خوموسوة موحواور 

 في العقد المقبل” بيت العائلة“يتبناها 
قعل قداسة الرعبع  واضاوس الثعنب  أ  مةبطبىبح 

م رو  لدى المةايين حيث ي    ” بي  ال عاىة“

األصعلة واألمع  واألاب   البطبيبربة  جبعء ذلبك 

 01ا ل رىمخه الخ  ألقع ع ف  احبخبفبعلبيبة مباود 
س وات عى    سيس بي  ال عاىة المبةبايبة البخب  

أقيبمب  البيبوم فب  مباربز األز با لبىبمبؤ بمباات 

إ  الدين لبىبديبع  والبوتبن لبىبتبمبيبع، “ وأضعف: 

فعألديع  السمعوية أوجد ع هللا لىخقعد  والبخبفبع بم، 
وأ  حيعة اإلنسع  ميمع امخدت البد ليع أ    بخبيب  

فعإلنسع  سيقو أمعم الديع  ال عدل، مبوضبً بع أ  

ب دنع المةاية عايقة وليع حوعدة قديمبة  بمبخبد 
ف  ج ود اإلنسعنية، وأ  بي  ال عاىبة البمبةبايبة 

ييدف إل    ريد الموات ة والخ عو  مً ع مبن أجبل 

 وتن أفول     

ونره قداسخه إل  أ  ال علبم يبواجبه اآل   ب بديبعت 
ال ى أدى COVID 19ص رة من جااء فياوس 

إل  جفعف المب بععبا بسبربو إجبااءات البخبربععبد 

االجخمعع ، إل  جبعنبو وجبود  ب بديبعت أاباى 
بسرو ثودات الطري ة و ءياات المب بع ، ورب لبك 

داول أفكعد أا قية غايرة عن متخم  ع وف  ظل 

رل     الخ ديعت البد من   زيز الخ عو  لىخةدى 
لكل     األمود واقخاح قداسة الرعبع  بواضباوس 

الثعن   ر   م يج أصيل ا ل ال قد المقرل ييبدف 

إل  الخوعية وبب بعء اإلنسبع  يبدود حبول ابمبسبة 

 م عود   :
م ربة اآلابا:  -م رة الطري ة: ريفية ال فعظ عىييع

بء، ال ظا عن ري ونة   ا اآلابا، أي مب بربخبه 

م رة الوتن: األدض البخب  نب بيبع  -بةفخه إنسع 
 م رة هللا: ريو نءاسيع ف  القىو   -عىييع    

 م رة األبدية: الخ  يتو نس   إلييع  -     

وأشعد قداسخه بعلدود اليعم ال ي يقوم به الباابيبس 
عردالفخعح السيس  وال كومة عى  مع ير لونه مبن 

جيود إل  جعنو الم اوععت الكراي البمبوجبودة 

ف  ب دنع حعليًع، و و مع يؤرد عى  أ  التميودية 

التديدة سخكو  مخس ة لىتميع، ي يد لبيبع الب بعلبم 
 رىه بمدى  قدميع ودقييع بفول جيود رل أب عايع  

  

توعووديوون  قووانووون الووطووحوول الوو ووديود .. حووبوو  

عونووا  فوي هو ه  81إلوى  7الوالدين مون 

 الحاال 
 قدم  إي عس عرد ال ىيم عوو متىس ال وا  عن 

حز  مسخقرل الوتن، بمقخاح؛ لـ  ب بديبل قبعنبو  

، والم بدل ببعلبقبعنبو  0991لس ة  01الطفل دقم 
  1118لس ة  011دقم 

وجعء نب   ب بديب ت قبعنبو  البطبفبل، عبىب  أ  

من البقبعنبو ،: وإذا حبد   91يوعف إل  المعدة 

إصعبة الطفل بتاح أو ضا  ن   ع به قبطبع أو 
انفةعل عوو فقبد مب بفب بخبه، أو ن ب  عب به ربو 

الرةا أو فقد إحدى ال ي ين، أو ن ب  عب به عبع بة 

 3مسخديمة يسخ يل بَْاؤ ع؛ ي عقو ببعلسبتبن مبن 

سب بوات ربمبع  وبمب ب   ب بديب ت قبعنبو   5إل  
الطفل: إذا  ا و عى  ذلك وفعة الطفل نخعج إ معل 

مخ مد من جعنو أحد األبوين أو الولّ  أو الوص  

عىيه؛  كو  ال قوبة    الستن مدة ال  بقبل عبن 
س وات وحول مقخاح   دي ت قعنو  الطفل؛  01

أردت إي عس عرد ال ىيم، ف   ةايب بعت ابعصبة 

 01، أ  قعنو  الطفل المةباي دقبم 14لىقع اة 
لم يتام عقوببة إ بمبعل األسباة فب   0991لس ة 

بم عقرة ربل  91حج أتفعليع، وارخف  ف  معد ه الـ

 1من يا كو انخيع  ف  حج الطفل بعل ربس مبن 

س وات، وف  حبعلبة وفبعة البطبفبل  3أشيا وحخ  
بسرو اإل معل األساى؛ ي اد مب بوباا إداديبع، 

وي فظ؛ لمااععة م ععا األ  واألم البىب ا  فبقبدا 

تفىيمع، وال يوجد معدة صاي ة ف  القعنو   تام 
إ معل األساة ف  حبج أتبفبعلبيبعوأشبعدت عوبو 

متىس ال وا  أل  أ    بع  الب بديبد مبن جبااابم 

اإل معل وال  بو األسباي البخب  انبخب بات عبىب  
السوشيعل ميديع ف  البفبخباة األابيباة، مسبخب بيبدة 

ب عدثة األ  ال ي قيد ب ع ه بعلسب بسبل الب بديبديبة 

 3وي  بين ف  اإلسمععيىية، واأل  ال ي قيد اب خه 

 س وات داال بي  ميتود بعلدقيىية 
  

فلسطينيو بريطانيا يقاووون حوكووموة لونودن 

 ”وعد بلحور“وإلزامها باالعت ار عن 
 دافع الم عت من أب عء 

التعلية البفبىبسبطبيب بيبة 

برايطعنيع ال  اجخمبعع 

رريا عقد ببعلب بعصبمبة 

ل د  مسعء أول مبن أمبس السبرب ، نبعق بوا فبيبه 

” وعبد ببىبفبود“ س وات عىب   014ذراى ماود 

الم  وم وانخيوا إل  ضاودة مواصىة الكفعح من 

أجل   ميل بايطعنيع مسؤوليخيع عن الكعدثة البخب  

حى  بعل  و الفىسطي   تيىة     الب بقبود، ربمبع 

قادوا المو  قدمعً ف  اإلجااءات الب زمبة مبن 

أجل إقعمة دعوى قوعاية  ُىزم ال كومة بعالعخ اد 

وزيبا ابعدجبيبخبيبع األسبربج ”  وعبد ببىبفبود“ عن 

و  خاف ب نه رع  اطي ة أدت إلب  انبخبيبع  حبج 

ش و ب رمىيوحوا االجخمعع ال عشد ممثىين عبن 

مخخىو الخيعدات السيعسية وممثىين عن ال ديد من 

المؤسسعت الداعمة لى ج الفىسطي  ، ف  مقدمخيم 

الب ي  بم ”  ببن إيبمبيباسبو “ الم عم  الرايطعن  

 وريىه دسميعً من ممثى  التعلية الفىسطبيب بيبة بب   

يافبع دعبوى قوبعابيبة  بطبىبو إلبزام الب بكبومبة 

، حبيبث اسبخب باض ” وعد بىبفبود“ بعالعخ اد عن 

أمعم المتخم ين ب ، الري عت الخ  سيسخ د إلبيبيبع 

ف  الدعوى، بمع فييع مسؤولية بايطعنيع المرعشباة 

عن األوضعع ف  األداض  البفبىبسبطبيب بيبة اب ل 

، 0948الفخاة الخ  سرق  قيعم الدولة ال راية ععم 

حيث ربعنب  البقبوات البربايبطبعنبيبة  بخبولب  إدادة 

الر دوانخي  المتخم و  والمخ بدثبو  إلب  قبااد 

بمواصىة اإلجااءات القعنونية والسيعسية الاامبيبة 

إل  الوءط عى  ال كبومبة فب  لب بد  بب    بقبدم 

و بخبوقبو عبن ”  وعبد ببىبفبود“ اعخ اداً عى يعً عن 

 قديم أي دعم لدولة االحخ ل اإلسبااابيبىب  وربع  

قد صدد ف  البثبعنب  مبن نبوفبمبربا ”  وعد بىفود“ 

عن وزيا الخعدجبيبة البربايبطبعنبيبة ينب ا   0901

يدثا بىفود، وي   فيه عى  أ  بايطعنيع  بخب بيبد 

بخسييل إقعمة )وتن قومب  لبىبيبيبود عبىب  أدض 

فىسطين( ف  مع اعخرا اإلع   أ  الفىبسبطبيب بيبيبن 

ال ين  م ال  و األصى  البمبعلبك لبخبىبك األدض 

وارخفب  ببعلبقبول: )مبع ضبمبع  ”  توااو“ متاد 

  حقو  الطوااو األااى

 

من بينها اةعكندريوة مدودن موهودد  بوالو ور  

 حول العالم بسبب ه ا األمر
األمايك  أ  اد بفبعع  Worldwatch وقع م يد 

مبديب بة حبول  33مسخوى سطح البرب با سبيبيبدد 

ال علم، ووفج الم يد، فإ  مخبًاا واحبًدا فبقبط مبن 

المعء يمكن أ  يبؤدي إلب  غبا  أبباز عبواصبم 
ومد  ال علم بسرو الخءيا الم عا    ووفقعً لتايدة 

"سرج" الس ودية فإ    ع  ال ديد من الدول حول 

ال علم الميددة بعلزوال نخيتة البءبا  الب بع بج عبن 

اد فعع ددجعت ال اادة و الخءياات البمب بعابيبة ، 
 والخ  جعءت عى  ال  و الخعل  

   إحبدى البمبد  البمبيبددة بب   السعووديوة –جد  

يءما ع المعء، فر سو  قايا سعبج لىر ك لىبدولب  
فإ  الخءيا الم عا  قد يخسربو فب  ربواد  غبيبا 

مسروقة ف   ىك المدي ة الخ   بقبع عبىب  السبعحبل 

الءاب  لىممىكة حيث سخبواجبه البمبد  السبعحبىبيبة 
الخ ثياات األ م لخءيا الم ع ، نظبًاا لبقباببيبع مبن 

الر ا، إذ سيسرو عاام ال واصو واد فعع البمبد 

والتزد إل  جعنو اد فعع مسخوى سبطبح البرب با 

 وانخسعف األدض فيوعنعت ف  م عتج رثياة
 واجه اطبا البزوال أيًوبع،  مصر –اةعكندرية 

حيث ح د الخرااء من أ  الفيوعنعت ال عجمة عن 

اد فعع ددجعت ال اادة يمكن أ   بءبمبا مب بظبم 
أن عء المدي ة المةبايبة السبعحبىبيبة بب بىبول عبعم 

مب يبيبن نسبمبة مبن  5، و يدد حيعة نب بو 1011

 أ ىيع

مبديب بة أاباى عباببيبة مبيبددة العرا   –البصر  

بعلءما، إذ يُ خقد أ  الرةاة ثعن  أررا مديب بة فب  

ال اا  م اضة ب بدة لبىبفبيبوبعنبعت السبعحبىبيبة، 

ويمكن أ   ءما ع الميع  إل  حد رريا ب ىول عبعم 
 ، وفقًع لمكخو الم ع  المارزي1151

بب بسبو  بقبايبا لبوربعلبة اإلغبعثبة  لندن إنو ولوتورا

فإ  ععصبمبة ”  رايسخيع  إيد“ والخ مية الرايطعنية 
الورع  ميددة بعلءا ، حيث   عن  بسرو اد فعع 

غيا مسرو  بمبسبخبوى سبطبح البرب با، مبع يب ب د 

بإمكعنية حدو  فيوبعنبعت قبد  بءبا  الب بعصبمبة 

 الرايطعنية
 واجه أررا مد  والية هيوعتن الواليا  المتحد  

 كسعس األمايكية اطا الءا ؛ بسبربو انبتبااف 

الخابة ال عجم عن فيوعنعت الميع  التوفية، حبيبث 
إ  اد فعع مسخوى سطح الر ا وزيعدة ال واصو 

سيكو  ليمع يثعد اطياة عى  المدي ة، ب سو مبع 

لف   قايا لورعلة اإلغعثة والخ بمبيبة البربايبطبعنبيبة 
 "رايسخيع  إيد"

المدي ة الكرياة الخ  ي يبش فبيبيبع  شن هاي الصين

مىيو  شخ  يمكن أ   ءبمبا بع البمبيبع   93ن و 

بسبربو مبخبوسبط البفبيبوبع   1151ب ىبول عبعم 
الس وي، وفبقًبع لبرب بث أجبا به مب بظبمبة البمب بع  

المارزية ال ىميبة، حبيبث إنبيبع مب باضبة ب بكبل 

 اعص لفيوعنعت الم يط

 

اعتعداًدا للعمن  البنوعوتويوكويوة.. الوموركوزي 

جنيًها  01و 81مليار جنيه فئة  8.1يسحب 

 من السو 
 01واصل الرب بك البمباربزي سب بو عبمبىبة الـب 

ج ييبع مبن السبو  البمبةبايبة،  11ج ييعت والـ 
والمسخما م   بداية ال عم التعدي وحخ  أغسطس 

 913المعض ، حيث س و الر ك المارزي ن بو 

مىيو  ج يه م   شبيبا أببايبل البمبعضب ، وحبخب  

أغسبببطبببس 
البمبعضبب ، 

ال ي شبيبد 

وحبببببببببببببد  
س و ن و 

3 3 5 

مىيو  ج يه رمع بىغ حتم المس وبعت من فب بة الـ 
ج ييع م   أبايل وحبخب  أغسبطبس البمبعضب   11

فب  أغسبطبس  519مىيو  ج يه، م يع  891ن و 

فقط، وبىغ إجمعل  الب بقبود البخب  سب بربيبع البرب بك 

 08085أشيا المعضية ن و  8المارزي ا ل الـ 
 181ج ييعت، ونب بو  01مىيعد ج يه من ف ة الـ 

ج ييبع و بااجبع حبتبم  11مىيو  ج يه من ف ة الـ 

ج ييعت م    01إصداد ال قد المةاي من ف ة الـ 
، حيث سبتبل فب  يب بعيبا نب بو 1110بداية ال عم 

مىبيبعد جب بيبه  18451مىيعد ج يه، ون و  18411

مىيعد ج يه فب   18394ف  فراايا، مخااج ة إل  
مبىبيبعد جب بيبه فب   18141معدس، ثم إل  نب بو 

مبىبيبعد جب بيبه فب  مبعيبو  18054أبايل، ونب بو 

ج ييعت ف  شيا  01و ااجع حتم إصداد ف ة الـ 

مىيعد ج يه، ثبم انبخبفب،  58850يونيو إل  ن و 
 58111مىيعد ج يه ف  يبولبيبو، ثبم  58111إل  

مبىبيبعد جب بيبه أغسبطبس الببمبعضب  ونببو  البرب ببك 

المارزي ف  بيع  سعبج لبه، ببعسبخبمبااد سبايبع  
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"بيت العائلة المصميم" مة"  مسماحم   مصما مة 

 الصجتصعي السالم  السص ودوره في دعم 

يناقش مؤتمر األزهر الشريف والكنيسة القبطبةبيبة 

األرثوذكسية في االحتفالية الكطرى التي ينظمانهبا 

أعوام  01بقاعة مؤتمرات األزهر بمناسطة مرور 
المصرية، بحضور فضيلة  على إنشاء بيت العائلة 

اإلمام األكطر الدكتور أحمد الةيب، شيخ األزهبر 

بباببا   الشريف، وقداسة الطابا تواضروس البابانبي، 
اإلسكندرية وبةريرك الكبراز  البمبرقسبيبة، عبد  

محاور منها : سبمباحبة البنبر وفورد فبي فعب  

المجتمعي، وأثبر البمبوا بنبة فبي تبو بيبد   السالم   

العيش المشترك، كما يبتبنباوو مبواقبف تباريب بيبة 
 إنجازات بيت العائلة. وتةطيق عملي أله  

وقاو األزهر في بيان اليوم السبطبت، إن مبؤتبمبر 

بيت العائلة المصرية سيناقش أيضبا عبلبى مبدار 
خمس جلسات : التعاون بين بيت العائلة المصرية 

البحب     والمنظمة العالمية ل ريبجبي األزهبر فبي   

باإلضبافبة إلبى مبنباقشبة فور ببيبت   على السالم، 
الو بنبيبة   العائلة المصرية في الحفاظ على الهوية 

المرأ ، كما يبنباقبش   مواجهة الفساف والعنف ضد   و

في   مطافر  )معاً من أجل مصر( وفورها   المؤتمر 

األمن الفكري وأوضب  ببيبان األزهبر أن   تعزيز 
بيت العائلة المصرية يقوم على تنفيذ القي  البعبلبيبا 

والبقبواسب  البمبشبتببركبة ببيببن األفيبان والببابقبافببات 

مع بلور  خةاب  اإلنسانية المتعدف ،  والحضارات 
جديد ينطاق مبنبأ أسبلبوب مبن البتبرببيبة الب بلبقبيبة 

والبنبشء،   والفكرية، بما يناسب حاجات الشبطباب 

على االن را  العقلي في ثبقبافبة السبالم،   ويشجع 
ونطذ الكراهية والعنبف، والبتبعبرى عبلبى ا خبر 

البتبعباون والبتبعبايبش ببيبن   وقطولأ، وإرساء أسس 

موا ني الطلد الواحد، فضاًل عن رصبد واقبتبرا    

 الوسائل الوقائية للحفاظ على السالم المجتمعي 
كما يهدى بيت العائلة المصرية إلى الحفاظ علبى 

النسيج الو ني الواحد ألبناء مصر، فضاًل عبلبى 

  هويتها،    وصيانة   المصرية   الش صية   على   الحفاظ
  البعبلبيبا    والبقبيب     اإلسبالمبيبة    البعبلبيبا    القي    واستعاف  

البقبواسب  البمبشبتبركبة     عبلبى    والتركبيبز    المسيحية، 

  البتبنبو     وتبحبديبد    تفعيلبهبا،  الجامعة، والعمل على 

  البتبكبامبلبي،    االخبتبالى    لبحبق    المتطبافو   واالحترام 
  والبتبقبالبيبد األصبيبلبة،    البمبوا بنبة    قي     واستنهاض 

 المصرية   الاقافية   ال صوصيات    وتقوية 

 

متحف الشصع في لسمن   سمتمعمن لمعم"ل  مصم ما  

 محصن صالح  

يستعد متحف الشمع في لندن مدام توسو، لعرض   

تمااو من الشمع لمحمبد صبال  نبجب  البمبنبتب بب 

األوو لكر  البقبدم والبمبحبتبرى بصبفبوى فبريبق 

ليفربوو اإلنجليزي ويعد متحف مبدام تبوسبو مبن 

أشهر متاحف الشمع في العال  حي  يبوجبد مبقبرد 

الرئيسي في لندن ولأ فرو  في فوو أخرى وأكبد 

صال  أنأ سيت  صناعة تمااو شمع خاص بأ فبي 

متحف مدام توسون الشهير بالعاصمة اإلنجليبزيبة 

لندن، بعدما نشر صور  عبلبى حسباببأ البرسبمبي 

..... وذكرت على موقع التدوينات القصير  تويتر

صحيفة فيلي ميل الطريةانية، أن مبحبمبد صبال  

حصل على جائز  بصناعة تمااو شمع في متحف 

مدام توسو، بعد عرض لياقتأ الطدنية في احتبفبالبأ 

الشهير بهدفأ في شطاك مبانشبسبتبر يبونبايبتبد وقباف 

صال  فريق ليفربوو أمس الاالثاء لبلبفبوز عبلبى 

نظيرد أتلتيكو مدريبد اإلسبطبانبي، ببابالثبة أهبداى 

مقابل هدفين، في المطارا  التي جبمبعبتبهبمبا عبلبى 

ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة 

الاالاة من فور المجمبوعبات مبن ببةبولبة فوري 

أبةاو أوروبا ويحتل ليفربوو المركز الابانبي فبي 

جدوو ترتيب أندية الدوري اإلنجلبيبزي البمبمبتباز 

نقةة، بفارق نبقبةبة عبن البمبتبصبدر  01برصيد 

 تشيلسي....

 

مي" واليونما  وحمصم"و  موحمع ممفام"   م ما مم 

 للتعاو  شؤو  الصغت"بين 

وقَّعت السفير  نطيلة مكرم عطبد الشبهبيبد، وزيبر   

الدولة للهجبر  وشبنبون البمبصبريبيبن ببالب بار ، 
مبذكببر  تببفباهبب  لببلببتبعبباون بببيببن مصببر وقببطببرص 

واليونان، مع نظيريها القطرصي  فوتيس فبوتبيبو، 

المفوض الرئاسي لشنون القطارصة البمبربتبرببيبن، 

والبيببونببانببي كببوسببتبباس فبالببسببيببس، نببائببب وزيببر 
ال ارجية اليوناني، بشأن التعاون في مجاو شنون 

المرتربين، والذي يأتي امتداًفا للمطافر  الرئباسبيبة 

إحياء الجذور، ضمن النس ة التاسعة مبن البقبمبة 
اليونانية.   جاء ذلك -القطرصية-الرئاسية المصرية

خالو فعاليات القمة الاالثية التاسعة ببيبن صمصبر 

وقطرص واليونانص بحضور  الرئيس عطد البفبتبا  
السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيبرد البقبطبرصبي  

نيكوس أناستاسيافوس، و كرياكوس ميتسوتاكيس 

رئيس الوزراء اليونانى.   من ناحيتها، أوضحبت 

برفبت  وزير  الهجر ، أن مذكر  التبفباهب  البتبي ش 
بتوقيعها في حضور ف امة رئيبس البجبمبهبوريبة، 

تعد استكماالً للتعاون المامر مع الجانطين اليوناني 

والبقبطبرصببي فبي إ بار تببعبزيبز البعبالقببات ببيببن 
الجاليات القطرصية والبيبونبانبيبة والبمبصبريبة فبي 

جميع أنحاء العال ، وبناًء على األواصر المشتركة 

التي توليها أ راى التعاون الابالثبة لبجبالبيباتبهب   

إحياء الجذورص،  -NOSTOSاستكماال لمطافر  ص
والتي تؤكد رسوخ العالقات المصرية القطرصبيبة 

اليونانية على مدار التاريخ.   وأضبافبت وزيبر  

الهجر  أنأ ت  االتفاق على التعاون مع البجبالبيبات 
وتشجيع آليات لتبطبافو البمبعبلبومبات والب بطبرات، 

وتعزيز القي  المشتركة والمصال  الجمباعبيبة فبي 

ال ار ، لبتبحبقبيبق أفضبل تبعباون بشبأن قضبايبا 
المرتربين، وعلى رأسه  الشطاب واالستامبار فبي 

المستقطل.   وأكدت الوزير  أن مبذكبر  البتبفباهب ، 

تضمبنبت البتبركبيبز عبلبى فعب  جبهبوف البتبعباون 

المشتركة لجاليات الدوو الاالث، بهبدى البحبفباظ 
على هويته  الو نية وذلك مبن خبالو البكبيبانبات 

الممالة له  )البابقبافبيبة واالجبتبمباعبيبة، والبنبوافي 

الرياضية، وغيبرهبا(، لبتبعبمبيبق البعبالقبات ببيبن 
الشعوب، باإلضافة إلى تحفيز إقبامبة البفباعبلبيبات 

واالحتفاالت بالمناسبطبات والبعبةبالت البو بنبيبة.   

وشدفت وزير  الهجر  على أن الدولة المبصبريبة 
حريصة على التعاون مع شعوب الطحر المتوسط، 

واستعاف  الجذور التاري ية والحضارية التي تؤكد 

تفرف ورياف  الدولة المصريبة، ببجبانبب مبجباببهبة 

البهببجببر  غبيببر الشببرعبيببة ومببكبافببحببة اإلرهبباب، 
باإلضافة إلى تعظيب  البتبعباون االقبتبصبافي ببيبن 

الشعوب الاالثة، وهبو مبا أثبمبرت عبنبأ البنبسبخ 

-السابقة من المطبافر  البرئباسبيبة إحبيباء البجبذور
NOSTOS.    وتوجهت وزير  الهجر  ببالشبكبر

إلى فوتيس فوتبيبو، البمبفبوض البرئباسبي لشبنبون 

القطارصة المرتربين، و كوستاس فالسيس، نبائبب 

وزير ال ارجية اليوناني، على هذا التعاون الكطير 
والتنسيق المستمر بشأن المطافر  الرئاسية صإحياء 

الجذورص.   يذكر أن المطبافر  البرئباسبيبة صإحبيباء 

الجذورص، قد أ لقها عطد الفتبا  السبيبسبي رئبيبس 
الجمهورية في القمة الاالثية بنيقوسيا في نوفبمبطبر 

، وهي األولى من نبوعبهبا عبلبى مسبتبوى 7102

العال ، لتكون مصر أوو فولة تحتفي ببالبجبالبيبات 
األجنطية التي عاشت عبلبى أرضبهبا، وتسبتبهبدى 

ترسيخ البتبعباون البابالثبي ببيبن مصبر والبيبونبان 

وقطرص، وتعزيز البتبراببط ببيبن شبعبوب البطبالف 

الاالثة.   وقد ت  تنظي  النس ة األولى فبي إببريبل 
من البجبالبيبات البيبونبانبيبة  751بمشاركة  7101

والقطرصية التي كانت تعيش في مصر ببحبضبور 

رؤساء الدوو الاالث بمدينة اإلسكندرية وتبنبظبيب  
الزيارات للوفد اليبونبانبي والبقبطبرصبي لب مباكبن 

السياحية والدينية، كما ت  تنظي  النبسب بة البابانبيبة 

للمطافر  ل  طاء المصريين في إنجبلبتبرا ببجبانبب 
، 7101األ طاء القطارصة واليونانيين في نوفمطر 

وتوقيع اتفاقية التوأمة بين اإلسبكبنبدريبة وببافبوس 

، لتعظي  السياحة، فضباًل عبن إ بالق 7101في 

ببأسبتبرالبيبا لبتبعبزيبز  7102النس ة الاالاة عبام 
البتببعباون البتببجباري ببيببن الببجبالببيبات البمببصبريببة 

واليونانية والقطرصية المقيمة بأستراليا.   وجاءت 

المرحلة الاانية من اتفاقية التوأمة بين اإلسكندرية 

، لتشريل خط  يران، وتعزيز 7102وبافوس في 
التعاون الاقافي، واستقطاو أوو باخر  سياحية مبن 

سائ  في ) 511قطرص باإلسكندرية وعلى متنها 

 661(، تفعيالً للمطافر ، وتنظي  لقباء مبع 7102

شابا من قطرص واليونان، منتبدى شبطباب البعبالب  
.   وضبمبن فبعبالبيبات 7102الاال  بشرم الشيخ 

المطافر  فقد ت  تنظي  النس ة الرابعة تبمبابلبت فبي 

شابا( من الدوو الاالث خالو شهبر  05زيار  لـ )
شمل لقاء رؤسباء مصبر وقبطبرص  7170يوليو 

واليونان وزيار  أه  المعال  السياحية والتبراثبيبة، 

وإعداف مذكر  تبفباهب  ببيبن البمبفبوض البرئباسبي 
القطرصي وال ارجية اليونانية ووزار  الهجر  في 

، لببلببتببعبباون فببي مببجبباو شببنببون 7170أكببتببوبببر 

 المرتربين وات اذ الموافقات الالزمة بشأنها.

 

 :«المصم ملميمة»الصابا  واضم"و   محمفر ممن 

  قاليع غ"بية شاذ 
قاو الطابا تواضروس، بابا اإلسكندرية وبةريبرك 

الكراز  المرقسية، إّن ببيبت البعبائبلبة البمبصبريبة 

سنوات على إنشائأ، مبوضبحبا  01يحتفل بمرور 

أّن بيت محطة وتعاون، يؤكد وحد  الو ن وترابط 

أعضائأ وأضاى الطابا تواضروس، خالو كلمبتبأ 

سنوات على انةالق ببيبت  01في احتفالية مرور 

العائلبة البمبصبريبة، أّن البديبن لبلبديبان والبو بن 

للجميع، وهللا مبنبحبنبا البديبن مبن أجبل البتبمباسبك 

نبحبن »والتعاون وليس من أجل التفاخر، متابعبا: 

كمصريين لنا و ن لأ حضار  تاري ية عظبيبمبة، 

من بداية من الحضارات الفرعونية والبمبسبيبحبيبة 

واإلسالمية وحضارات الطحر األبيض البمبتبوسبط 

بيت العائلة يعمل بجانب الدوو على حفظ »وتابع: 

القي  المبجبتبمبعبيبة والبتبقبالبيبد األخبالقبيبة وتبأكبيبد 

الموا نة، وتحديات هذا الزمان كطير ، مبا ظبهبر 

، وتحبد آخبر وهبو البكبوارث 02حاليا في كوفيد 

الةطيعة، مال الزالزو وتريبرات البمبنباخ، فضبال 

عن فخوو التقاليد والتقاليع الرربيبة الشباذ  عبلبى 

المجتمع مال المالية والشبذوذ، وهبذد البتبحبديبات 

تحانا على التعاون والتماسك من أجل مواجهتها.. 

واستةرف أّن بيت العائلة رّسخ المحطة وفه  ا خر 

واللقاءات التي عقدت مع الشطاب والفرو  التي ت  

نبدعبو هللا أن »مقرا، مضيفا:  02إنشائها وبلرت 

نتطنى منهجا أصيال في التوعبيبة وببنباء اإلنسبان، 

عناصر أساسية، وهي مبحبطبة  5ويدور هذا حوو 

هللا ومحطة الةطيعة والطينة التي نعيش فيها ومحطبة 

اإلنسان ا خر فون البنبظبر إال أنّبأ صبنبيبعبة هللا 

ومحطة األبدية التي نشتاق أن نبعبيبش فبيبهبا لبكبي 

 .«يكون منهجا ألبنائنا

 

 مومما ممن  61الط لة التي  ميم"أ ت متم"الميما   

 الصحث حصل فك اللغز 

:  فلة أسترالية في الرابعة من عمرها إلى محبط 

اهتمام محلي وعالمي، في ا ونة األخير ، بعبدمبا 

اختفت في ظروى غبامضبة، 

فدخلت الشر ة فبي عبمبلبيبة 

بح  واسعة ومضنبيبة ألجبل 

العاور على الصرير  قطل أن 

تصبباب بببأذى.   وبببحببسببب 

صببببحببببيببببفببببة صغببببارفيببببانص 

الطريةانية، فإن الطح  عن الةفلة كليبو سبمبيب ، 

يبومبا، ثب  تبكبلبل ببالبنبجبا ، صبطبا   01بدأ قطل 

األبعاء، وسط ارتيا  واسع، بعدما حبلبت واحبد  

من أعقد عمليات الطح  غربي أستراليا.   وبدأت 

القصة عندما فةنت العبائبلبة إلبى اخبتبفباء االببنبة 

الصرير ، في جبوى البلبيبل، ببيبنبمبا كبان األهبل 

نائمين فاخل خيمة في أحد مراكز الت يبيب ، عبلبى 

بعد عشر ساعات من الةبريبق، شبمبالبي ببيبرث.   

و يلة الليالي األربع البمبوالبيبة، عبمبل عبدف مبن 

الضطا  على الطح  في النفايات الموجوف  عبلبى 

كيلومتر من البةبريبق السبريبع، كبمبا  611 وو 

جباببوا األفغباو أمببال فبي البعببابور عببلبى الببفبتببا  

الضائعة.   فضال عن ذلك، انكب المحققون علبى 

الطح  في الطيوت والمنشآت الصناعية وكاميرات 

المراقطة، حتى وصل نبةباق البطبحب  إلبى رقبعبة 

تناهز ألف كيلومتر مربع.   وت  است دام  ائرات 

صفرونص وأخرى خاصة من أجل البطبحب  بشبكبل 

فقيق في منةقة متراميبة األ براى.   لبكبن فبي 

نهاية المةاى، ت  العاور عليها في بلدتها األصلية 

كارنارفون، أي على بعد أقل من منة كيلومتر من 

المكان البذي خبيبمبت فبيبأ البعبائبلبة، ثب  اخبتبفبت 

الصرير  في السافس عشر من أكتوبر المباضبي.   

وقاو كاميرون بلين، وهو المحقق الذي عار على 

الةفلة، إن إيجاف الصريبر  كبان لبأ وقبع البفبر  

والصدمة، صلقد تمنينا فائما هذد النتيجةص، واصفبا 

ما حصل بالرائع.   وبعد العاور على الةفلة، تب  

االتصاو بوالديها، وجرى أخذها إلى المستشبفبى، 

من باب االحتراز، ألجل التأكد من عدم تعرضهبا 

ألي مكرود خالو مد  االختفاء عن والديها.   ول  

تكشف الشر ة عن تفاصيل العاور على الةفبلبة، 

وكيف استةاعت أن تحقق انفبراجبا فبي البمبلبف، 

بشكل مفاجئ.   وكبانبت الشبر بة قبد عبرضبت 

مكبافبأ  مبن مبلبيبون فوالر عبلبى كبل مبن يبقبدم 

معلومات بشأن الةفلة، لكن السلةبات أوضبحبت 

أنها ل  تحصل على أي إفافات تستحق أخذ المطلغ.   

وقاو مسؤوو في الشر ة المبحبلبيبة، إن البعبابور 

على الةفلة كان بتضافر عوامل م تلفة، من بينها 

مساعد  الناس الةيطين، وفور سيارات وهبواتبف 

وتحليل معلومات وتجارب سابقة.   وكان شبهبوف 

قد أخطروا الشر ة أنه  رأوا سبيبار  قبافمبة مبن 

موقع الت يي ، حوالى الساعة الاالاة صطاحبا، فبي 

ليلة االختفاء، وجرى االشتطاد في أن تكبون وراء 

اختفاء الصرير ، لكن األمن ل  يوض  ما إذا كان 

قد توصل إلى البعبرببة.   وكشبفبت الشبر بة أن 

رجال في السافسة والبابالثبيبن مبن عبمبرد جبرى 

توقيفأ، من أجل التحقيق، ول  يجر التبوضبيب  مبا 

إذا كان معروفا لدى العائلة أم إنأ مبجبرف مشبتبطبأ 

فيأ.   وقدم المحققون شبهبافات مبؤثبر ، فبعبنبدمبا 

عاروا عليها لوحدهبا فبي إحبدى غبرى البطبيبت، 

وسألوها عن االسب  وأكبدت ببأنبهبا كبلبيبو فبعبال، 

اغرورقت عيون الجميع، فرحا ببنبجبا  البمبهبمبة 

 األمنية واإلنسانية أيضا.
 

 السودان يدخل في عصيان مدني شامل
دعى تجمع المهنيين السودانيين، إلى الدخول في  

عصيان مدن  شامل األحد وغدا االثينييين، عي يى 

خ فية عزل اليحيميومية اليميدنييية وو يع   ييي  

الوز اء السودان  عبد هللا حميدو  ييييد امييامية 

الجب ية واعتقال وز اء ومسؤوليين خخي يين مين 

مج   السيادة السودان  بقيادة الف يق عبد الفتاح 

الب هان وف  ويت سابق، يال التجمع عب  حسابه 

ا لي يايصيييان  ال سم  ع ى توييتي ، إنيه اسيتيايدادص

الشياميل ييومي  األحيد واالثينيييين نيبيد  بيتيتي ييي  

الشوا ع ال  يسية، م يفصا: نت سها دون احتميا  

ونييبييقييى مييا يييييين و ايياليي  الييتييجييمييع الييحيي ميية 

الجماهي ية بالتصدي ل مخااات المامي ة بي فيع 

د جة التنسيق والتاا د بيين ييواهيا، واليتيوافيق 

الااجل ع ى إعالن سياس  يحدد  هدافها وينيسيق 

جهودها لالنتقال بفاع يتها وتمتيماتها إليى ميوييع 

المباد ة و مد  ن الدعوات الت  تناي تها الوسيا يا 

ل قاءات مع ممث ين ل جان اليميقياومية تيهيد  إليى 

توفي  الغااء السياس  لتسويات ياص ة ال تي يبي  

ماال  الشا ع، بل يتم تصميمها بغ ض تفيتيييت 

وحدة المت ة الثو ية ويايش السودان  زمة مبي ة، 

باد ي ا ات   ي  مج   السيادة السودان  عيبيد 

الفتاح الب هان الت  عزل بها الحميومية واعيتيقيل 

ا من الوز اء والمس يولييين، وو يع   ييي   عددص

مج   اليوز اء عيبيد هللا حيميدو  ييييد امييامية 

الجب ية وزادت ال غوا عي يى اليبي هيان خيالل 

األيام األخي ة من عدة دول خاصة  م يما، اليتي  

االبت باودة الحميومية اليواينييية وتينيفييي  بينيود 

  الوثيقة الدستو ية ل فت ة االنتقالية



 ش  8371هاتور  5 اخبار االقـباط

 83 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 



   ٠2٠4نوفمبر  41   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

41 

 بينى وبينك 
 

عزززيزززق رئزز.ززل سننن ازز   ززنزز  ور زز  

طيب بعيد مزل مزس زا ازل ود رئزديزل  

رئززرزز.ززسيزز ن  رل  ززل  رئزز زز    زز  

رئر يحي  رفسي.يل  فز ز  رلزعز ز  مزنز  

حلجلت اثيس ، بين  وبينك مل مس ا 

  ه حكلي ن 

 

رول اني   رلعر ز  فز  بزيزمز  ومزيز  

رئ   عر  رول  درس فز  بزيزمز      

رئرزدزد  زفز ز ن ونول ن زدزيز  نلزكزمزب 

بيده ن وارل  شدزل  جزدرأل ل ز  ازمزب 

ع   ف   فز  ن زدزيز ز  ن ز  ازل  مز  

رئ يد رئر يح ئرل نل.بض ع ي ، وحلوئور ير كوه ئكن  هس  عسيل  بزعزد 

مل م كور ثوب ن وارل  بي لمح اميس، بوئا رئس ول  لل ع ي  ن ز  مز  

 لف  ف  رئخدم  ئك  ئرل  لل ن    لف  وط ب  مل نلأ سش مل مس ا و رح 

  لعده ف  رئخدم ن 

 

ع   فكسة مس ا ن ر  وارل  ئي  ر   لل   يوحنزلن وازل  عز ز  عز  ز  

ح وة  وق بلئم ريذ بطسس ) صفل ( ارل ذاس ف    لي  ن وال  مل مس ا 

رئس ول ذا  جدرأل ل   ئرل     م.س ال  رئر.سيي  بيعبدور رلوثل  ئزكز  

بذالء   د  يغيس رفكزل هز  ومزعزمز.زدرلزلز  ئزيزدزعز  م.زس از زلزل م زيزحزيز  

وملسب  م  رئوثني  حم  ئرل جسجسوه ف  شور   رل كند ي  و زمز زوهن 

 وبل ك مل مس ا مد   م.س رئشرلئ  بدم  رئطلهسن 

 

 ا   ن  ور م  طيبي  ننن نن

 و    رئك م  ه بين  وبينك ن 
 

 ط ع  فؤر  جسجا 

St. Mark Nubian Foundation 

(ACN 168 959 966 / ABN 29 168 959 966) 

P.O.BOX 574 ST MARYS NSW 1790 TEL: 61-2-0410 285 118   FAX: 61-2-9833 9299 

EMAIL ADDRESS: - “stmarknubianfoundation@gmail.com” 

(For this is the will of God, that by doing good you may put to silence the ignorance of foolish men) 

“1 Peter 2:15”  

 

"And on some have compassion, making distinction".(Judas 

1:22). 

 
 

Our Foundation is now pleading to everyone with kind heart, to donate generously and prompt-

ly to assist those with special needs. 

 

Accordingly, we are kindly requesting everyone to donate promptly and willingly to the following bank account :- 

 

St. George Bank 

(BSB) 112-879 

A'cc No. 493911231. 

A'cc. name St. Mark Nubian Foundation. 

 

May the Lord Bless you all. 

The Swift Code for overseas donors is (SGBLAU2S).  

Your donation is Tax Deductible. 

 

 (ن٢4::ر حرور رئبعض مريزي "ن)يلوذر "
ورال  مؤ  منل رئخيسي  لمسجى رصحل  رئ. و  رئخيسه ر  يزمزبزسعزور فزو ر وب زخزلء 



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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