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 أبشـــركم  بفرح عظيــــــم

 
في ميالد مخلصنا الصالح الرب يسوع المسيحح لحا الحمحتح   ح ح  

" فها انا أبشركم بفرح عظيم يكون لحتحمحيحش الشح ح  المالك قائال 
وسبح جمهور من التن  السمائي قائلين " المحتح   (2:02" ) لو 

" ) لحو هلل في االعالي وعلي االرض السالم وبحالحنحال الحمحسحر  

 ا ( ح ي المتول مترد رؤي هم للنتم فرحو2:02-21
 (2:02" )مت " فلما رأوا النتم فرحوا فرحا عظيما ج ا 

 

 لماذا الفرح ؟
 

النحا يحخحلحص (  2202) لحو  النا ول  لنا مخلص  و المسيح الرب
)اع ليس باح  غحيحر  الحخحال  (  2202) مت  ش با من خطايا م

 .( 102) يو الن فيا الحياة  (2201

انحنحا كي  نفرح ان لم ن ق م الي المخلص ليخلصنا من خطايحانحا ؟ 
 ن رف ان أجرة الخطيا  ي موت

( ان الموت والح حار سحبح  1021:)ام والخطيا عار ( 2:02)رو 

للحزن والكاّبا ان اردت ان تفرح اسمش لح عحوة الحقح يحس يحوححنحا 

( :20) مت  " توبوا النا ق  اق رب ملكوت السماوات "الم م ان 

" ) لو " ان لم ت وبوا فتمي كم كذلك تهلكون والرب ذاتا يقول لنا 

( الرب يري كم ان تفرحوا فرحا حقيقيا وان ي وم الفرح وال :02:

 . ينزعا اح  منكم. لذلك علينا في  ذا ال ي  ان نرجحش هلل بحالح حوب
 نفحص انفسنا ون وب توبا حقيقيا

" لذلك اطرحوا عنكم الحكحذب وتحكحلحمحوا بحالصح د كح  واحح  محش  
قريبا ... ال تغرب الشمس علي غيظكم وال ت طوا ابليس مكانحا. ال 
يسرد السارد .... ال تخرج كلما رديا من أفوا كم ب  ك  ما كحان 
صالحا للبنيان حس  الحاجا كي ي طي نح حمحل لحلحسحامح حيحن .... ال 
تخزنوا روح هللا الق ول .... ليرفش من بينكم كح  محرار  وسحخح  
وغض  وصياح وتت ي  مش ك  خبث وكونوا لطفاء ب ضكم نحححو 

)اف ب ض شفوقين م سامحين كما سامحكم هللا ايضا في المسيحح 

 (.2:-:02 1( )اف 2:01

 

ان ق مت ال وبا وأع رفت امام هللا ووكيلا االب الكا حن وسحمح حت 

من فما بالروح الق ل الرب نق  عنك خطي ك كحن محححالحال وعحاد 

اليك الفرح الحقيقي. أسح حي الن تحكحون احابح حا فحي طحريح  الحرب 

ووصايا  لكي ال يفرح بك الشيطان مرة أخري. واس ي جا ح ا ان 

تكون سب  فرح لالخرين داعيا الك  للقاء الرب كما ف   فيلبس اذ 

( فصحار االخحيحر تحلحمحيحذا 1202)لو  " ت ال وانظر "قال لنثنائي  

للرب يسوع . في دعوتك لالخرين كن محبا لخالصهم تسهح  لحهحم 

طري  ال قوي وال ود  الي هللا.  ال ت ينهم وال تحكم عليهم ح ي لو 

" الن أبححن ظحنحنحت انحهحم مححن الحهححالحكحيحن 
االنسان ق  جاء لكي يطل  ويخلص ما قح  

(. واعحلحم ان السحيح  2:021)لحو   لك "

الرب يثب ك في الفرح طحالحمحا انحت تح حطحي 

" بك  وتسب  الفرح لالخرين حينما تسلك 
تواضش ووداعا وبحطحول أنحاة مححح حمحلحيحن 
ب ضكم ب ضا في الحمحححبحا محتح حهح يحن ان 
تحححححححفحححظحححوا وحححح انحححيحححل الحححروح بحححربحححاط 

 (:-201) اف  السالم"

"ايها االحباء لنححح  بح حضحنحا بح حضحا الن 
المحبا  ي من هللا وك  من يح  فقح  ولح  

)من هللا وي رف هللا ومن ال يح  لم ي رف هللا الن هللا محححبحا " 

"ولكن قب  ك  شئ ل كن محب كم بح حضحكحم لحبح حض (  8-401يو 2
"البغضحا ( 801ب  2) ش ي   الن المحبا تس ر كثر  من الخطايا"

 تهيج خصومات والمحبا تس ر ك  الذنوب "

" أفرحوا في الرب ك  حين وأقحول ايضحا افحرححوا (  :2202)ام  
( ليت لك الرب فرحا في ذاتك وفي بي ك وفي كنيس ك 101) في  "

 واينما تكون.

 

 سنل الفرح بالرب .  2:22ل كن سنل 

 
 

 المنارة 

جري ة شهريل متانيل ت برعن االقباط 

 االس راليين بإيبارشيل سي ني وتواب ها 

 

 لتنل ال حرير وال صميم 

 متموعل من شباب إيبارشيل سي نى 

 بأشراف القس يوس  فانول 

 

 سكرتاريل التري ة واالعالنات 

   2422:::12:السي ة/ ليلي حنا  

 

 للمراسالت 

PO Box 447  South Hurstville 

 NSW 2221  

editor@elmanara.org.au 

advertising@elmanara.org.au 

 

 الموقش االلك روني

www.elmanara.org.au  

 

المقاالت المنشورة ال ت بر عن رأى الناشر 

أو االيبارشيل دقل الم حلحومحات الحمحنحشحورة 

بالمقاالت مسئوليل الكات  للتحريح ة الححح  

في رفض المقاالت التارحل أو ال ي تشح ح  

 الخالفات بين أصحاب اآلراء الم باينل

  

للقراء األعحزاء لحتحريح ة الحمحنحارة يحمحكحن 

 ارسال ال برعات علي 

PO Box 447  

South Hurstville NSW 2221 

 

 أو باإلي اع على حساب الرقم ال الى

Account name  

SYDNEY COPTIC MEDIA 

ASSOCIATION 

BSB 062 196 

Acc No 10576855 

 

        (    ) ويمكن طل  إيصال بالقيمل المرسلل 



 ش  8371كيهك  92 اخبار االقـباط

 7 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 



   ٢2٢٢ يناير 7   
  

editor@elmanara.org.au 

 الـمنـارة

4 

 

 

 مع المصريين  صفحات

 وداد مينا الياس –:الصحفيه 

 

 

 

 

 إفرحي يا مصــر.
 

شجرة الكريسماس تعود لمصر ... بكثافة عالية بعد  ندندوات مدن 

 االنغالق الفكري والثقافي 

وأقولها يقينا... أن الرئيس المحبوب عب  الفتاح السيسي ق  طدرق 

الباب بشجاعة ... وب أ الباب والعقل المصري ينفتح عديدي الد نديدا 

وعيي حقديدقدة مصدر ..أد الد نديدا .. تداليد. وأصدالدة ... وشدعد  

الينكسر .. ق  يغفل قييال تحت ضغوط.. ولدكدنده أبد ا ال يدندسدي أن 

 مصر وطن الجميع. 

شوالع الدقداةدرة ومدتدا درةدا  0202تص لت شجرة الكريسماس 

 وموالتها وفنادقها ومطالاتها وحتي حواليها! 

 ةذا ةو الو ه الج ي  المبهر لمصر ةذا العاد. 

الشجرة في أغي  البيوت المصرية نواء مسيحية أو مسيدمدة مدن 

المؤك  ةدنداش شديدادا مدا يشديدر لديدكدريسدمداس ولغد  ال دغدوط 

االقتصادية. فهو ميالد السي  المسيح له المج  والكرامدة والدقدوة 

 كل حين. 

ل  يع  شكل الشجرة تقاس بالطول والعدر  والدفدةدامدة والد يدندة 

وااللوان واالنوال.. ولكن في أبسط مظاةرةا ق  تكون في شريدط 

ميون أو كرات صغيرة أو بالون مرنود عييه بدابدا ندويدل ... أو 

حتي طرطول أحمر بذقن بي اء. إنها طرقات خفيفة في كل قديد  

 وفي كل بيت ترح  بالميالد المجي . 

يوليو وحتي لحوالي عشر ننوات  02زمان ... زمان .. قبل ثولة 

بددعدد ةددا كددانددت الددمددحددالت الددكددبددري فددي مصددر واالنددكددندد ليددة 

 –داود ع س   –ةانو   –شيكوليل  –والمحافظات ... مثل أولكو 

الصالون االخ ر ،، يتص لةا شجرة الكريسماس وبابا نويدل أو 

نانتا كيوز يقف في الم خل بمالبسه الحمراء والبديد داء وهقدنده 

الطويية وشالبه الكث ويحمل نية بها قطع الشوكالته ليجميع .. 

 ليجميع!!

ةكذا كانت مصرنا  في شكل ح الي مسال   ميل. ت ق اال دراس 

في الكنائس.. مرحبة بالميالد العظي  .. ب ون حدراندة عديدي أي 

كنيسة. وتفتح القيوب والبيوت أبوابها في ة وء ومحبة.. به ايدا 

ق  تكون بسيطة ومتواضعة مثل طبق الكحد  لديدجديدران، ولدكدنده 

يشف عن قيوب مصرية ... بيدن االخدذ والدعدطداء .. مدحدبدة فدي 

 أنتقبال ميالد السي  المسيح .. ... وب اية العاد الج ي  . 

 

 أشجال الكريسماس 

 في كل مكان في مصرنا . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نع  لها وضوح ... وو ود واضح في القاةرة، وبعض 

المحافظات . وعيي م ي االياد االنابيع الماضية والتي ةي في 

الواقع مقياس الرأي العاد ومعرفة التو ه الثقافي . حس  الوضع 

المجتمعي حالياً والمتأثر  ان  كبير منه بأفكال متحجرة لاف ة بل 

تصل لح  التحري  باالعتراف وتهناة اآلخر. وةذا أمر واضح من 

أفكال وإتجاةات االنالد السياني وتغيغيه في فكر 

المجتمع وقاع ته بشكل واضح. حتي أصبحت شجرة 

الكريسماس في ح  هاتها مص ل تجاهب ونب  

مشكالت يرتفع فيها صوت الحالل والحراد .. ... بل 

 وصل االمر إلي تحطيمها كما ح ث العاد الماضي. 

شجرة الكريسماس هاتها .. ةي اليود مقياناً ليثقافة 

 ومعيالا ليقبول. 

ةذا العاد كان مشه اً مألوفا أن يقف لب االنرة 

والبنات المحجبات ألخذ صول تذكالية بجان  الشجرة 

 أو مع بابا نويل !!

 

ةذه الشجرة الة راء التي تعبر عن العطاء والةير 

والح  كان لها لد فعل بأشكال مةتيفة في مصر بين 

 تأيي  لو ودةا أو لفض وانتنكال من البعض االخر. 

من المؤك  أن مشالكة الرئيس السيسي بالح ول في 

أغي  المنانبات ال ينية وبجميع طوائفها مع تكراله 

المستمر لتحسين الةطاب ال يني والسالد المجتمعي في 

 قبول اآلخر كان له لد فعل بو ه عاد ... 

ومن أبرز االصوات ال كتول عيي  معة مفتي ال يال 

المصرية وةو من ةياة كبال العيماء باالزةر وله آلاء 

قوية ولفع صوته عاليا أن تج ي  الةطاب ال يني 

يحتاج لوقت طويل. ونماهج نا حة يٌحت ي بها ومناةج 

م لنية لتقبل االختالف وةو ع و بمجيس النواب. 

وق  عال  الرئيس مبالش في توليث الحك  وله 

أنشطة ا تماعية كثيرة ومقاالت متر مة لتصحيح 

صولة االنالد المشوةة ل ي الغرب. وةو من الشيوخ 

القالئل التنولين ويحترد  ميع الثقافات، وق  أ از 

شراء وو ود شجرة الكريسماس في بيوت غير المسيحيين ألنها 

عرفاً عاماً وثقافة مجتمعية. وأن االحتفال بميالد السي  المسيح 

) عيسي ( عييه السالد أمراً مشروعاً ... والسي  المسيح )عيسي ( 

 له كل التق ير والمكانة العالية في القرآن الكري . 

وقفت قييالً أماد لأي ةؤالء العيماء االزةريين اال آلء. ولكن كيف 

نفسر ما نعانيه من التطرف والعنف والكراةية من بعض 

 المسيمين في االعالد والشالع وأتهامنا بالكفر والشرش؟ 

قادني البحث الي النصوص القرآنية ... وماها قالت عن السي  

المسيح أو كما يطيق عييه المسيمون ) ني نا عيسي ( ؟ نالد 

عييه يود ول  ويود يموت ويود يبعث حياً  نولة مري  آية 

21 . ) 

 

 الميالد في القرآن. 
 

 ماها قال القرآن؟ 

 لغ  أنف االخوان السياني. 

 ولغ  أنف السيفيين والمتش دين.. 

ولغ  أنف كل متعص  مريض خرج من قيبه نبض الح  

 االنساني... 

 ولغ  كل كاله لسالمة مصر ....

 ماها قال القرآن عن السي  المسيح؟ 

 

إنه وح ه الذي تحمل به أمه وتي ه بقوة هللا وتيبث بتوال عذلاء. 

 يبشرةا المالئكة بالغالد الذكي الطاةر الصالح منذ قبل مول ه. 

 فاهلل يطع  مري  من نةية يابسة. –وتحيط به الةوالق 

 ويسقيها من نهر نري  اف .

 ويؤويها مع إبنها الي لبوة هات قرال ومعين. 

والول  يتكي  في المه  .. ويؤتي النبوة مع تأيي  الروح الق س طفال 

 وكهال. 

وهكر القرآن ... أن هللا ) عيمه الكتاب والحكمة والتولاة واالنجيل( 

 آل عمران(. –و ميع أنواع الوحي والمعج ات )نولة مري  

وهكر القرآن انه آية في لنالته وحياته... "وأتينا عيسي ابن 

مري  البينات وأي ناه بروح الق س" وبقوة ةذا الروح )يكي  

الناس في المه  وكهال ( . ويعي  الغي  ويصنع المعج ات ويول  

نبياً ويظل الحياة كيها عاكفاً عيي نشر التوحي  والحكمة ويوفق 

آل  –مري   –المائ ة  –بين إختالفات البشر ) نولة البقرة 

 زخرف(  –عمران 

 ويذكر القرآن انه في نهاية العال  ويود ال ين ) انه عي  الساعة ( 

 ويذكر القرآن انه و يها في ال نيا واالخرة وشفيعاً يود ال ين. 

ويذكر القرآن أن السي  المسيح ) إن هللا يبشرش بكيمة منه انمه 

المسيح عيسي و يها في ال نيا واالخرة ومن المقربين ( )نولة 

 آل عمران( 

 وةو آية في ق انته وكماله. 

 –وال يذكر القرآن خطياة وال عالقة بالةطية عيي و ه االطالق 

 (.23 –فق  عص  ةو وأمه من الشيطان )نولة ال عمران 

 وانه الغالد الذكي ويظل الحياة كيها مبالكاً ق وناً. 

" الينحرف الي العنف وال يقود الغ وات وال يشن الحروب 

 ً  )مري (  -والرع  ألن هللا ل  يجعيه  بالا شفيا

 

 وألقاب السي  المسيح في القرآن ... 

" ةو عيسي ابن مري  التي إصطفاةا هللا عيي نساء 

العالمين" )نولة آل عمران( وةي شهادة بمعج ة ميالده من أد 

 ل  يمسسها بشر )نولة مري  وآل عمران( 

وةو النبي منذ مول ه ..  مع الوحي وأي ه الروح الق س  

 "البقرة" وعاش بتوال وإلتفع بتوال .. 

وهكر القرآن انه المثال االعيي )و عيناه مثالً لبني انرائيل( 

 )زخرف( 

وةو الو يه في ال نيا واالخرة ومن المقربين)نولة ال عمران( 

 . 11 – 44 – 43 – 41 – 40أيات لق  

 والصفات التي بشهادة القرآن ...

 ولوح هللا  –وكيمة هللا  –مسيح هللا 

قال القرآن " إنما المسيح عيسي ابن مري  كيمة هللا ألقاةا الي 

 . 272مري  ولوح منه )نولة النساء( آية لق  

 

لق  لفع القران الكري  السي  المسيح فوق االنبياء والمرنيين. وال 

يو   كتاب عيي و ه االل  بع  االنجيل تح ث عن السي  

المسيح كما في القرآن الذي انتفا  في صفاته في أغي  آياته 

 ونوله. 

 = فهو آية هللا في مول ه وح اثته.

 = وآية هللا في لنالته وحياته. 

 = وآية هللا في آخرته ويود ال ين.

 = وآية هللا في ق انته وكماله. 

 

 مرة.  01وق   اء هكر السي  المسيح )عيسي( في القرآن 

 

إن بالدنا ليست بحا ة الي تجريح لألديان ... وال لمتطرفين 

 يعبثون بسالد الوطن من خالل أفكال شريرة ته د وال تبني...

 ألن مصر .. ... ودائماً مصر ...

 أل  االنبياء والرنل

 وأل  التالي. والقي  

 وأل  التوحي  قبل العال  

 الوطن لكل من ال وطن له

 واالل  التي تنحني فيها كل لكبة تسج  هلل 

 عظيمة يا مصر .. ... إفرحي يامصر ... 

 وكل كريسماس وكل المصريين بةير 

 وتحيا مصر السيسي .. تحيا مصر ...  

 

 والي اليقاء في الع د القادد . 

 

  -المرا ع :

  و ل عربي 

 ال كتول عيي  معة مفتي ال يال المصرية

 القرآن الكري  . 
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 بقلم وريشة : جون كرياقوس 

ما ذكر عن مكان ميالي ا سيدياليم سيي يدياليجي  يو ا:ي يالي  يي  يا  

وَصِعَم ي ُسُف ِمَن سيَ لالِ  ِمْن ممينِة سينـاِصَرِة ايى سيياليدي اي يِة »

ايى باَلَت يَحَم ممينِة اسوَاي أل: هُ كاَن ِمْن باَلِت اسوَا وعشياليرهِيِهي 

يالكتَتَِب مَع َمريَم َخطالبَتِِهي وكا:َت ُحبلى. وباَلنَ ا هُ ا  يو بَياليَت 

يَحَمي جاَء َو تُدا يِتَلَِمي   يََمِت سَبنَدا سيبِكَر و َ  يطَيْتيهُ وَعيَ يَعيتيهُ 

-4   2)يي  يا  .« و ِمْذوٍاي أل: هُ كاَن ال َمَحَ  يدُ ا  يو سيينُينيُم ِ 

(.. دكذس ويم ملك سي ل ك  ى حظالرة يألغنام حياليل ييم هي يم 7

 -سيعذرسء مكا:ا يتضع  اله م ي اها َ ضي  مين ميذوا صي يالير

وذيك بعم سن ينيتيه بيبيعي   -سيذى ي عع  اله طعام سيحال :ات 

سأل  شة.. وهكذس يم ي م سي دالج ميكيا:يا ييه  يى بيالي ت سييبيشير 

وبايتايى   يم  ى مكان يالس إل يامية سيينيا  بي  ميع سييبيديا يمي 

وذيك يكى يعل نا ويكدر بإهضاعه كبرياء سينا ..   َا:ى َى 

يدية  شك  ان  صة والاة سيرب يد ع ييه سيي ي يمي وعين سيي يم 

ية  بة مريم سيعذرسءي كا:ت وستب يى َكي ير  ص  سي باركة وسي ط  

روعة واشرس اً  و مدالرة حالاة سيبشر. ك ا َن : ر سي الي ا ميا 

يزسل  وسالظ  ساطعاً يألبمي ب  ه  يزاسا هأي اً  و عايٍم يدي ي  

-.!..وعلىلى اسنسلا ي مال اً  و َزمة سيرذيلة َوسينداا سألخ  ى 

أ  يتساءل كيف إ  السيد المسيح وهو مىك  -عىى أقل تقدير

وسألجابة  أل:ه المىوك، ورب اسرباب أ  يولد وسط اسغنام؟..

"هوذا حلملل   ه  ح   هللاي وك ا  ال عنه ي حنا سي ع مسن 

وعل ا بأن ُملك سي دالج (.92: 8الذي يرفع خطية العالم" )يو

ه  ملك َزيو َبمىي و م  ال  عنه  و سنر سيرؤيا ميرهيالين ا:يه 

.. ( 94   97؛ 91   91)رؤ "مىك المىلوك ورب اسربلاب" 

"يلعلطليله اللرب ا لله و و بشارة سي  ك يلعذرسء   يال عينيه 

كرسي داود أبيه. ويمىك عىى بليلي يلعلقلوب إللى اسبلد. وال 

.و م  ال عينيه  اس:ياليال      ( 77-79  : 8يكو  لمىكه نهاية" )و 

سىطانه سىطا  أبدي ما لل  يللول. وملىلكلوتله ملا ال سينبو "

وك ا كان من سيطبالعى َن سييريرو   (. 81: 3ينقرض" )دا 

من َجي  خي يصينيا؛   خطالة سيعايمي وسيذي سالذبج   سيذي سالح   

َن ي يم  و وس  سألغنام.. ك ا من سيطبالعى َن سييحي ي  يي ييم 

سيح  ن. وهى سينب ة سي سعحة جيًمس عين َ:يه حي ي     و وس  

هللا سيذي يح   خطالة سيعياييم كيليه..وَيضيا ميا جياء  يو سينير 

سَنَّهُ يُولَُد لَنَا َولَلد  َونُلَعلطَلى اَبلنلاك َوتَلُكلوُ  "   1 1اشعالاء سينبو 

يَاَسةُ َعىَى َكتِفِِه َويَُدَعى اَسُمهُ َعِجيباك ُمِشيراك إِلَهاك قَِديراك أَباك  الرِّ

..وك ا سن ار  سيي يالي ا هي  يي يعينيى .."  أَبَِديّاك َرئِيَس السَّالَمِ 

سينمسء ك ا ه  َشبه بأمر هللا ابيرسهياليم َن ييذبيج سبينيه وحياليم  

وبالتالى فالسيد المسيح قد جاء لكي يقدم نفسه فلديلة اسحقي

وكان سيمس ع يدذ  سيتضيحيالية هي  ميحيبيتيه  أو ذبيحة م  أجىنا.

فأ  كا  هو الحمل فهو أيضا الراعى وم  الطبيعى بلأ  ينا..

أل:ه ان ييم يي ييم  يو وسي   يكو  الراعى في وسط اسغنام.

إ  وجلوده فلي وسلط سي نم  ي ين سييذي سي   ييرعياهيم    

اللراعلى اللحلقليلقلى،   أو الغنم؛ فهو إعال  بأنه هلو   الحمال  

وكما قال السيد المسيح "أنا هو الراعى الصلاللح واللراعلى 

وأيضلا ..  (. 88:  81الصالح يبذل نفسه ع  الخلرا"" )يلو

كما يقول الملمور:"الرب يرعانى فال يلعلوىنلى شلىء. فلي 

مراع خضر يربضنى، عىى مياه الراحة يوردنى، يرد نفسى، 

 -9   22)مييزأجللل اسللملله"   يلهللديللنللى إلللى ُسللبُللل الللبللر ملل  

وهكذا كا  ميالد السيد المسيح في مذود للىلبلقلر لليلس ( .. 3

ليعىمنا التواضلع فلحلسلك وللكل  للنلدرك أنله هلو اللذبليلحلة 

الحقيقية فارتضى أ  يولد في مذود البقر في اللملكلا  اللذي 

ويتلنلبلأ علنله -يؤخذ الذبائح منه، وهو الحمل الذي بال عيك 

أشعياء النبي قائلالك مل لل خلرو" سليلا إللي اللذبلح وكشلا  

صامتة أمام جاىيها..باسضافة أ  وليلد اللملذود وللد فلقليلرا 

ويكن هللا سختار َيضاً ج اعة من ليبارك أوال الرعا  الفقراء.. 

فلا  يلحلك سألثرياء سي ثنالالن يالربرهم ب الاة سييطيني  يدي ع. 

جميع الناس، لذلك جلاء اللملسليلح للخلالع اللجلمليلع بلدو  

ومنذ يحظة والاهه َعلن هللا سيربر يشعبه سي ميم ُميَ ي  ي َ تمييل، 

بايرعاةي ويألمم سي ثنالة سيبعالمة عين هللاي ُميَ ي  يليةً بيايي ي ي  . 

بل اللجلمليلع كذيك جاء سي دالج ير ص سين رسء وسألغنالاء معاي

                                          .                                                          بحاجة إلى الخالع.

 

  نعم يسوع المسيح جاء م  أجل الجميع:

  ال ا سيدالم سي دالج وسي تضع  ى ميالي ا  بيايي يذوا  ي يم جياء 

ألج  خ ص وس م سأل:ديان سييمس يم ويياليس ألمير و يتيى َى 

يلال م ويل م     ب  من َج  سي نيس سييبيشيرى  يى كي  زميان 

وبالتالى جاء ليعطى الم لل واللقلدو  واللقلدر  وكلى ومكان..

يعود باسنسا  م  جديد الى الصور  الحقيقية...ولهذا فكاني 

اول البشار  م  مىك المىوك لرعا  بسطاء فقراء وهو أيضا 

ذسك سييذي َخيليى ذسهيه مين  ما يؤكد عىى تواضعه ووداعلتله

م م  وَخذ ص رة عبم ووجم  يو سييدياليإية كيإ:دياني هي سعيع 

يالر عنا وهعب يالريحنا وَهى ايالنا ييمعي :يا َ:يه 

محتاج ايالنا.. .. وم   هؤالء سيرعاة هم يدي س 

      رسء وبدطاء سي لب ب  ال ي يليكي ن مين 

  ة سيحالا  سي ااية شئ ويكين عينيمميا سي يعي س 

ببشارة سي ال ا صيم ي س ونميني س بي  و يرحي س 

وكما نتبي  ا  البشار  لم تلعلىل  للىلقلاد  أو 

الكتبة والفريسي  أو حلتلى للكلهلنلة الليلهلود 

فلقلد"أنللل اسعلللاء عل  الللكلراسلي، ورفللع 

عا  هم ناس يلعلتلبلرونلهلم  المتضعي  " فالرُّ

جماعة محتقر  ومنلبلوذ  فلقلد كلانلوا رعلا  

فقراء ويعيشو  عىى هامش المجتمع..ومع 

.. ذلك اعطاهم   اولوية البشلار  بلاللمليلالد

وهكذس كا:ت :ظرة هللا وما هزسل هرتيليف عين 

م سزين سيبشري  ي يم سعيتيبيرهيم هللا جيمييريين 

وبالتالى  كلانلوا هلم أول بايبشارة سي نرحةي 

م  سمعوا نشيد الميالد اللملالئلكلي اللرائلع: 

ِ فِي اسََعالِي َوَعىَى اسََرِض السَّالَُم "ٱ َلَمَجُد ِ َّ

وييذكير  (. 81:9َوبِالنَّاِس اَلَمَسرَّ ُ". )لوقلا 

َيضا َن سيرعاة كيا:ي س َيضياً مين شيعيب هللا 

سي مييم سييذي س:يتيظير مي يوء سيي يدياليجي وهيم 

ب يدي ع  ي  ل ن ك  ا:دان سست ب  مال ا سيير 

                                                 بنرحٍ و ام بنشر سيربر بالن سين ا                                                                                              

ََشار سينبو اس:الال  و سيعدم سيي يمييم  المجوس:

ايى سي  ي   بياعيتيبيارهيم جي ياعية سييعيلي ياء 

وسي ن ِّ الن سيذيين كيا:ي س مين عي ين حياشيالية 

(7 7؛ 4 7؛ 2 2؛ 9 :2مل ك باب  )اس:الال 

ست  ي حالل سهتم سي     بمرسسات سينلك وسين  م وكتب سينيبي  

وهم حك اء من ب ا سي شر  َي :احالة ب ا  ار ي ويدي ي ن 

باي     وهم حك اء سي  لكة وكان عي يليديم رؤيية سأل ي كي 

والمجوس حسك النبوات كانوا يترقبلو  ..  وحداب سألزمنة. 

ظهور عالمة لهم، ولذلك  ظهر لهم مالك في صلور  نلجلم، 

ثابي. فقد رأوا هذا النجم  أي كائ  سماوى كا  يتحرك وغير 

أنه نجم غريك ورأوا عالمات مميل  ففهموا أنه نجم للملىلك 

وذيك بايندبة يلنب ة سيتو  أنه مىك كبير في اسرض.  عظيم، أو 

كا:ت عنمهم  يو سينير اس:ياليال... وبيمَ سيي ي ي   يديتيعيمون 

يرحلتدم  اختاروس بع  سيدمسيا يكو ي مم ها ييلي يليك سيي ي يي ا 

 اختاروس ث ث همسيا وهى  ذهب ويبان ومر.  اي ر ييه ميذس  

مري ويكن رس حته عطرية. وسعتبروس َن هذ  َ: سع من سيدمسييا 

... َحالا:ًا ه مم حالنذسك يبع  سينا   ى بع  سي نياسيبيات  سيتو 

ولك  بالنسبة لىسيلد اللملسليلح كلا  للهلا ملدللول علقلائلدى، 

ومدلول الهوتى، ومدلول روحي، فم  اللواضلح أ  اللرو  

الللقللدس هللو الللذي أرشللد الللمللجللوس إلللى اخللتلليللار هللذه 

الهدايا.ونالحظ فى صور  الميالد أنها تكو  بها  ثلالثلة مل  

يكن من سي  كن َن ييكي :ي س َكي ير مين ثي ثية  المجوس فقط.

ولك  الهدايا يذكر َ:دم ث ثة م   .  َشراص ألن سيكتاب يم 

عىى العلملوم فلأ  اللذيل  قلدملوا .ك ا وفقط  والتى هي ثالثة

إ  اختيار  الهدايا هم ثالثة أشخاع..ولك  لماذا ثالث هدايا؟

عدد الهدايا ثالثة هي إشار  إلى أ  هذا الملوللود واحلد مل  

اسقانيم ال الثة التي  له واحد في الجلوهلر مل لىلا اسقلانليلم. 

فعدد الهدايا رمل وإشار  إلى السيد المسيح، وأيضا فى نوع 

اللملسليلح هلو ملىلك،   الهدايا م  ذهك ويرمل إلى أ  السليلد 

والىبا  يرمل إلى إ  السيد المسيح هو كاه ، والملر يلرملل 

إلللى أ  السلليللد الللمللسلليللح سللو" يللتللألللم ملل  أجللل خللالع 

..ك ا يبمو ان هللا كان يتعام  مع سي     عليى حديب العالم.

هنكالرهم يذيك ظدر يدم سي  ك على هالإة : م وعنيمميا  يااهيم 

ايى ب ا سيالد ايةي.. وحالل يذكر َن سي      بيذهيابيديم اييى 

سيعاص ة َورشلالم واذس باين م  م سختنى.. وبحضي رهيم هينياك 

بييمَوس يدييأييي ن سييينييا   ييا ييليياليين "َييين هيي  سييي يي ييي ا مييلييك 

هيلرودس اللملىلك   وم  ثمة ذهبوا إلى (  2  2سيالد ا " )متى 

يسألو  أي  هو المولود مىك اليهود فإننا رأيلنلا نلجلمله فلي 

  معهم  وم  بعدها بدأت عالقة ..المشرق وأتينا لنسجد له.

تكو  أقوى م  اسول، وبلدأ   يلتلعلاملل ملعلهلم بلإعلالنلات 

سماوية واضحة فيقول الكتاب "ثم إذ أوحى إليهم فلي حلىلم 

أ  ال يرجعوا إلى هيرودس فانصرفوا في طريا أخرى إللى 

 89: 9كورتهم" )مي
 

  !!المجوسى الرابع

ا     دذ   صة من سيت لالم سيكندو سي ميمي غايبا هذ  سي صية مي ير 

َسط رةي يكنديا هيحي ي  ميعيا:يو سياميالية. . ي يم عير ينيا  صية 

سي     سيذين هبع س سين م سيداطعي وس:طل ي س اييى بياليت ييحيم 

سي  ي ا  و سيعايم... وه  ل سيروسية س:ه كان هيؤالء   يالروس سإليه 

سي      و سيبمسية َربعةي يكن َحمهم سعطر َن يترلف عين 

سيبا الن ألج  َمر ما وسعمسً اياهم بايلحا  بدم بعم  ترة  صياليرة 

 يالروس سيطن   و بالت يحم..                                               

مي س  هبع سي     سيبا  ن سين م حتى وصل س ايى سي  ارة و  يم 

يلرب سيدمسيا سيننياليدية مين ذهيب ومير وييبيان.. وعينيمميا بيمَ 

سي   سو سيرسبع بايلحا  بأصيم يا يه سسيتي  ينيتيه  يو سييطيرييق 

سمرَة طايبة منه سيع ني ألن سبينيديا ميريي  وال هي يليك ثي ين 

سيموسءي  ترج  سي   سو عن حصا:ه وَجيليديديا هيو وسبينيديا 

وَوصلد ا عنم سيطبالب وَعطياهي يا بيعي  سييني ي اي وعينيمميا   

سط أن  على حايد ا َك   طري ه. و اذس برجي  ميتي سي  سيدين 

يت ه :ح   شاكالاً باكالاً  "سر  س منو خرس و سيتو كنيا :يعيتيا  

َطعم َوالاي " و هنا ه جه سي   سو ايى سي    منداي  كالف 

سي اشالة و سشترى يه  طالعاً بكاملهي و طليب مينيه َن ييتي خيى 

سيحذر... ثم و ع :ظر  على سمرَة ع  ز  يابيعية عيليى طير  

سيطريق هبكو. وعنمما سأيدا ما بدا  ايت ييه بيأ:يديا وحياليمة و 

يالس عنمها َحيم وَن سيي ي ياليع يير ضي ن َن هيعي ي  عينيمهيم 

يتحص  على   هدا ..وظ   سي   سو سيرسبع على هيذ  سييحيال 

زمناً ط ي ًي وسعطر َن يبالع هميته وهو يآليئ َحضرها من 

ب ا  يال ممدا يل لك سي  ي اي وذيك ي داعمة ك  هؤالء سينا ي 

أمام الجلىلجلىلة، و اللطلفلل الصلغليلر  ومّرت السنو  و إذا به 

أصبح عىى الصىيك ينل" دماك. فاعتذر منه المجوسلي ملّر  

لىتأخير ومّر  أخرى سنه لم يأت إلليله بلهلديلة. و خلّر أملام 

الصىيك باكياك .      فقال له المصىوب: قم أيها اللملجلوسلي، 

هىّل و ال تحل ، س  ما فعىته هو بالحقيقة هو أفضلل هلديلة 

لي، سنني كني جائعاك فأطعمتني، وعطشاناك فسقيتني وغريباك 

أيها المجوسي، ال تحسك نفسك  فآويتني وعرياناك فكسوتني، 

 متأخراك.. بل قد أتيي في الوقي المناسك... فتهىّل المجوسي 

 و عاد إلى بالده مبشراك بيسوع بفر ٍ عظيم..

                                                                                                                

فى هذه المناسبة المباركه لميالد مىك المىوك ورب اسربلاب 

أتقدم الى قداسة البابا المعظم واللى شلريلكليله فلى اللخلدملة 

الرسولية كل م  اسنبا دانييل واسنبا أنلجليلىلوس، واللى كلل 

كهنة كنائس سيدنى المحبة لىمسيح، والى كل القراء بآسمى 

آيات التهانى وأطيك اسمنيات..وكل عام والجميع بكلل خليلر 

                                                                 وسالم...
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 ( ... 55ثقـافــة غــذائـيــة )
 (  3لغازية )المياه ا

 
 مـنـيــر حـنــا اســكـنــدر      /أ . د      

 

عـزيـزى الـقـارئ ... عـزيـزتـى الـقـارئـة ...قبل ان استكمك كل 

حديثى معمم عن ال ياه الغازية  احب ان ابعث اليمم بالتهكاىكى 

القلبيية بقرب حلول عيد الك كيكال الك ك كيكد . مكيكال الـك كـكيكد 

اهكم حكدف  كى تكاريك  الـ ـ ــيح لك  الك ك كد ىالكتى يكعكتكبكر 

ىما  قبل ال يال. ال يال التى شطر الزمن الى ما هو البشرية 

. لم تشعر االرض ب يال ال يد ال  كيكح ىلكم   بعد ال يالهو 

يشعر الناس ىال المهنة ىال الكعكاك كا  ىال الكنكري كيكن ىلكمكن 

ال  ا  اهتزت ىتهللت ال ائمة ىسبحت ىهتنت حين ا خكلك  

( . ىها هى ال ائمة ترىم بك كيكاله 13:  301هللا العالم )مز 

الت بحة التى ىترىم بها  ى صاة باكر قائلين "  لن كبكح مك  

ال ائمة قائلين ال  د هلل  ى االعكالكى ىعكلكى االرض ال كا  

 ىبالناس ال  رة " .

 

ليخلص عكالك كنكا ال كائك  جا  ال يال ليؤكد لنا ان الرب  جا 

(  30:   31لمى يطلب ىيخلص ما قد هلك ) لكو جا  الشارل 

جـا  ليغير الننوس الخاطئـة الى اال ـ ـل جـا  ىالرب ي وع 

لي نح الخطاة توبة ىغير ال ؤمنين يوهبهم االي ان ىالتين ال 

يكبكشكر الك ك كاككيكن جـا  يريدىن الخيري نحهم االرالة الطيبة 

ىيعصكب مكنكمك كرى الكقكلكوب ىيكنكالى لكلك ك كبكيكيكن بكالكعكتك  

ال خلص التى ىت رع الكيك   كى  اىـ ىال اسورين باالطاق . 

رجا  من ليس ل  رجا  ىمعين من ليس اىـ  اىشية ال رضى 

ل  معكيكن ـكـك عـكزا  صكغكيكرى الكنكنكوس ىمكيكنكا  الكتيكن  كى 

 العواصف . 

 

مـا اج لهـا بشـرى جا  بها ال يكد الك ك كيكح لكلكبكشكريكة جكا  

يخلصنا من خطاياىا ىين ح علينا بزى اه  نخلص ىيكغك كلكنكا 

 ىكـل عـا  ىاىتم جـ يعـا بـخــير .  نبيض اكثر من الثلج . 

 

عزيزى القارئ ... عزيزتكى الكقكارئكة ... تكحكد كنكا  كى الكعكدل 

ال اب  عن اىواع ال شرىبات التى يتناىلها االى كان بكهكد  

اطنا  الا ا ىالشعور باالىتعاش ــ تحد نا اي ا عكن مكا هكى 

اسباب رىاج ال ياه الغازية ىزيالة اسكتكهكاككهكا ىهكل تكنكاىل 

ال شرىبات الغازية يوميا يعتبر خطـر يهـدل باالصابة ب رض 

ال رطان ك ا اشارت بعض االبحاف الطبية ىالغتائية ىمكاهكى 

ال موىات االساسية للك كشكرىبكات الكغكتائكيكة  كم تكحكد كنكا عكن 

ال مون االىل ىهو الشكراب االسكاسكى . تكحكد كنكا اي كا عكن 

ال مون الثاىى ىهو ما  الصولا ,التى يتمون من  اىى اك يكد 

المربون ىال ا  ىاي كا  كوائكد عكاز  كاىكى اك كيكد الكمكربكون 

 ىمصالر الحصول علي  . 

 

الـكك كـكيككـكـككاه ى كى هككتا الكعككدل سكو  ى كتكمكك كل الككحكديكث عكن 

 ال  تخدمة  ى صناعة ال ياه الغازية . 

 

 ب ــ الـ ـيــاه : ــ  

يجب ان يكون الماء المستخدم فى صناعة المياه الغازيةة قةـةية ةا 

وخال ي ا من الم واد الغير مرغ وبة ومةاةابةـةا لةاة ةمة ةواصة ة ةا  

الوسط الةذ  . ىيعتبر ال ا  الـياس ية الخاص ة ب ه ذه الصناع ة 

يتم فيه اذابة السكر وبـية مكوقا  الشراب االساسى كذلك غاز 

% مةن مةوةتةويةا   58اكثر من ىى د ان ثاقى اكسيد الكربون 

.  ىللحصول على مياه غازية مت اى كة العبوة عبارة عن ماء 

البكد مكن مكعكامكلكة الك كا  ككيك كاىيكا ىذات لرجة جولة عاليكة 

 ىذلك حتى ي من تحقي  ما يلى : ــ   ىبمتريولوجيا 

التخاص من جميع المواد غير المرغوبة والةتةى يةمةكةن  (3)

ان تؤثر تاثيرا ضارا عاى الةمةرةهةر والةمةذاة ودرجةة 

 . ثبا  المنتج النهائى 

ضبط درجة الوموضة بةوةيةص تصةبةا فةى الةمةسةتةو   (1)

 . المااوب 

. هتا ىتتم ع كلكيكة تكنكقكيكة مكيكاه ضمان تجاقس المنتج  (1)

فى صناعة المياه الغةازيةة مةن قبـل استخدامها الشرب 

 :ــ خالل المعامال  التالية 

 

 ــ ال عـاملـة الـمـيـ ـاىيـة : ــ   3

التخاص من االمالح التى ىالهـد  من هته ال عاملة هـو 

تسبب قاوية وعسر الماء ومثل هذه االمالح تتود مع الوامض 

المياه  م ا يم بالموجود فى الشراب االساسى وتاغى تاثيره 

 Brackish or metallic tasteالغازية  طعما غير مـبول 

ك ا ان احتوا  عدم تجاقس المنتج النهائى   باالضا ة الى

يجعاها بيئة مناسبة لنمو الميكروبا  ال ياه على قلوية عالية 

 . حيص تـوم الخمائر بتخمير السكر 

 

عن طريق استخدام الجير الذ  يـوم ىتتـم هـته ال عـاملـة 

بتوويل بيكربوقا  الكالسيوم والمغنيسيوم من صورة ذائبة الى 

صورة غير ذائبة حيص تترسب فى قاع االق اء وتتجمع 

وتستخدم مروحة ) الـشــبة ( . بمساعدة كبريتا  الوديدوز 

 .لتـايب الماء اثناء االضافة وذلك لالسراع فى عماية الترسيب 

  

 ــ الـ ـعـاملــة بـغــاز الـمـلــور : ــ    1

 ل توـيق االه داف االتي ة :    ت ـرى ال عاملة بغـاز الملـور 

المي اه عن طريق ق ت ل ال او الب وال بكت ريا تـعـقــيم )ا( 

 . وال خ م ائ ر 

المركبا  العضوية التى من الممكن ان تاتى اليه )ب( حـرق 

 . من الج و 

المواد المؤثرة عاى الاعم والرائوة والاون )جـ( التخلص من 

 مثل المركبا  ال ينولية عن طريق اكسدتها 

ويتم فى عماية التجمع . )ل( م اعدة كبريتات الحديدىز 

من خالل مرور الماء عاى الكربون التخاص من الكاورين 

 . النشط 

اال الجـرا  ع لية التعقيم غـاز االىزىن هتا ىي من استخدا  

كـتلك ي من استخدا  االشعة  وق اقه مرت  ع ال ثم ن 

ولكن ذلك عاى قااة االبو اث البنن  ية لتعقيم ال ياه 

 .العامي ة 

  

  ــ الـتـرشــيح االىلـى : ــ 1

ازالة الجزيئا  الصغيرة المعاـة ىالهد  من هته الع لية هو 

فى عماية الترشيا حيص ىي من استخدا  الـرمـل فى الماء 

ي صل الجزيئا  الصغيرة العالـة فى الماء والناتجة من 

بوجم حبيبا  ىتتا ر كنا ة هته الع لية المعامال  السابـة 

. ىت رى هته الع لية بامرار ال ا  ال رال الرمل المستخدم 

. ىي ب باستخدام الجاذبية االرضية ترشيح  خال م رى 

 .غس ل ال رم ل المس تخ دم لاتخاص من ا  م واد عالـة به 

 

 ــ ال عاملة بالنحـم النـشــط ) اى المـربون الـنشـط ( : ــ4

باالضا ة بـايا الكا ورين ت ـرى هته ال عاملة للتخلص من  

الاعم والرائوة غير المرغوبة فى الماء الى التخلص من 

دفع الماء من المرحاة . ىتتم هته ال عاملة عن طري  المعامل 

السابـة بواساة طامبا  توت ضغط خالل صهريج به كربون 

كمية المواد المزالة . ىتتوقف مدة استخدا  النحم على منشط 

. ىي من من الماء باالضافة الى مصادر التاوث الموتماة له 

 . لم دة ع ام ثم يتم تغييره بعد ذلك استخدام  

ىالبـد مـن تـوا ـر الشـرىط االتيـة  ـى الـنحـم 

  الـ ـ ــتخد  :ــ

ان يكون ذو حبيبا  قاعمة وذلك لاوصول عاى مساا )ا( 

 . كبير بالنسبة لاوزن 

سهولة اجراء عماية التنشيط له والتى تتم بالتسخين عاى )ب( 

ف لمدة ساعتين ياى ذلك المعاماة °051درجة حرارة 

 .بوامض ايدروكاوريك والماء 

 

 ــ الـتـرشــيح الـنـهـائـى :ــ 5

بعد امراره عاى الكربون المنشط ت رى ع لية ترشيح ال ا  

 Rust or turbidالتخاص من الجزيئا  الصغيرة بـهــد  

التى من الموتمل ان تصل الى الماء خالل المراحل السابـة 

 ى صورة ىقية ت اما ىمعد لع لية   ىبالتالى يصبح ال ـا 

ىتتم ع لية باستخدا  غاز  اىى اك يد المربون .  المربنة

عن طريق استخدام قماش من الـان او الترشيح النهائى 

 . الواح االسبستوس 

 

 خـطــوات صـنـاعــة الـ ـيــاه الـغـازيـة : ــ   

 تتلخص صناعة ال ياه الغازية ال حاة  ي ا يلى :ــ 

عن طريق اذابة السكر فى  تح يرالشراب االساسى (3)

الماء واضافة الوامض والمواد المكسبة لانكهة والمواد 

الماوقة وبـية المكوقا  االخر  مع مزج المكوق ا  

 .  م ع ا ث م 

فى العب وا  ب ال وج م المالئ م تعبئة ال خلوط الناتج  (1)

  م المناسبة 

 ب ا  الصولاالى الوجم المناسب مـا العبوات  (1)

الموضر باذابة غاز ثاقى اكسيد الكربون فى الماء 

  م وق  ل العب وة 

 .       عايها واع داده ا ل ا ت س   وي ق لص  البطاقات  (4)

 

مـ ـا ســب  يت ح ان 

صـناعـة الـ ـيـاه 

الـغـازيـة تتـم علـى 

عـدة مـراحـل ك ـا 

 يـلـى : ــ 

 

 

 

 

 الـ ـرحـلـة االىلــى : ــ 

حيص يستعمل فى مرحلة تح ير الشراب االساسى ىهى 

ويجب ان يكون توضير الشراب سكر الـصب او البنجر 

وقري ا تواشيا لنم و االحياء الدقيـة فى  السكر المستعمل قـيا

 االساسى بسيااالشراب  ىقد يمونالشراب المنتج النهائى . 

الو ام ض  قـط . ىقد يـ ـا  ا  يوضر من الماء والسكر 

ال ش راب البس  يط ال موم ض لا ش راب ويع رف ع ندئ ذ باس م 

فى حالة احت واء ال ش  راب عاى م  واد قكه ة فاقه كـتلك 

الشراب الممتزج الموتو  عاى مواد النكهة يع رف باس  م 

وهذا الشراب قد يمزج بماء الصودا قبل التعبئة مباشرة او قد 

 . يضاف اليه ماء الصودا داخل العبوا  ق سها 

حةيةص  بالطكريكقكة الكبكارلةاما تح ير الشراب االساسى ىيتـم 

يذاب السكر بالكمية المااوبة عاى البارد لاوصول الى ترك ةيةز 

سواء اضيف الوامض او لم يضف   ة وتةعةتةبةر %  65ــ  45

طريةـةة االذابةة عةاةى الةبةارد مةؤديةة لةاةغةر  بشةرط تةوافةر 

االشتراطا  الصوية فى عةمةاةيةة الةتةوةضةيةر مةنةعةا لةتةعةر  

الشراب لا ساد . وتمتاز هذه الاريـة باقخ ا  تكالي ها فهى ال 

. ىتتلخكص طكريكقكة توتاج الى اجهزة او ادوا  مرت عة الثمن 

فةى وضةع الةمةاء داخةل حةو  واضةافةة االذابة على البكارل 

مكوقا  الشراب جميعها الى الماء ثم التـايب باسةتةمةرار حةتةى 

بكاسكتكخكدا  ىقكد يكتكم تكحك كيكر الشكراب تمام الذوبان لاسكر . 

حيص تساعد عماية التسخين عةاةى سةرعةة الطريقة الـ ــاخنـة 

ذوبان السكركما تساعد فةى قةتةل االحةيةاء الةدقةيةـةة الةمةوةتةمةل 

تواجدها . وت ضل هذه الاريـة اذا كان هناك احتةمةال تةخةزيةن 

 الشراب فترة قبل استخدامه . 

 

فى توضير الشةراب مةن االىاىى ال  تخدمة ىي ب ان تمون 

الصاب الغير قابل لاصدا او من المعادن المااية بةمةادة عةازلةة 

 . وذلك لمـاومة تاثير الوموضة ومزودة بنرام تسخين 

 الموضر لاتخاص من ا  شوائةبترشـيح الـشــراب يلـى ذلك 

الوامض فى حالةة عةدم  م ي ـا  منعا لن ال ال نتج النهائى 

بضبط كمية الوامض المناسبة . ىي ب االهت ا  االضافة سابـا 

مكوقا  الاعم والرائوة والاون وبةـةيةة  م اضا ة والمزج جيدا 

 . المكوقا  فى حالة استعمالها 

 

 الـ ـرحـلـة الـثـاىـيــة :ــ 

حيص تشمل اجهة ةزة مرحـلـة تـحـ ــير مـا  الـصــولا ىهــى 

لتنـي ة مي اه ال با دية كيم اوي ا وبك تريولوجي ا وفص ل ال ةروائةا 

والم واد غ ير ال مرغ وبة بها كما توةتةو  عةاةى جةهةاز الذابةة 

غاز ثاقى اكسيد الةكةربةون فةى الةمةاء وتةوةت ضةغةط مةرتة ةع 

حةيةص الـكمكـكربكنكـكة وي س مى ج ةهة ةاز ودرجة حرارة منخ ضة 

يوصل به اس اواقة غاز ثاقى اكسيد الكربون السائل بةواسةاةة 

اقبوبة معدقية ووظي ة هذا الجهاز هو تعريض ساا كبير مةن 

 . الماء لاغاز توت ضغط مرت ع فيمتص الماء الغاز بسرعة 

 

 الـ ـرحـلـة الـثـالـثــة :ــ 

وه ى م ن اه م ال م راح ل حيص تشتمل عاى جةهة ةاز لةغةسة ةيةل 

ال زجاجا  ق بل تعبئته ا وهى عم اي ة اس اس ةيةة سة ةواء كةاقةت 

فى زج اج ا  ج ديدة او م ع اد اس تخدامه ا وتتاخ ص عمةاةية ةة 

ال غ س يل فى قـع الزجاجا  فى مواول غسيل مناسب يةوةتةو  

اس اس ا عاى الص ودا الكاوية وقد يستخدم مةزيةج مةن الصةودا 

الكاوية مع فوس ا  الصوديوم الثالثية او كربوقا  الصوديةوم 

 بنسب مختا ة واحياقا تضاف بعض المواد الماهرة . 

 
 

 7يتب   ى ص 
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 3 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

  6من ص “ ثقافة غذائية” تابع مقال 

 عموما يراعى االشتراطات التالية فى عملية الغسيل :ــ 

% علىى االلىل مىوال لىلىويىة  3ان يحتوى محلول الغسيل على 

% وترجى  امىمىيىة  06وال يقل تركيز الصولا الكاوية فيه عن 

الصولا الكاوية الى تاثيرما الفىاىال فىى لىتىل االاىيىاق الى لىيىقىة 

 باالضافة الى فالها فى التنظيف . 

ف )°   036ان تصل لرجة الحرارة لىمىحىلىول الىغىسىيىل الىى 

 للائق .  5م ( ولم ة ° 55و5

ال يكتفى باملية النق  فى محلول الغسيل فقى  وامىمىا يىلىى  لى  

 تنظيف الزجاجات من ال اخل والخارج بفرش خاصة

يجب ان يتب  عملية الغسىيىل بىالىمىحىلىول الىقىلىوى عىمىايىة مىقى  

الزجاجات بالماق النقى الزالىة اثىار الىمىالة الىقىلىويىة تىمىامىا ثى  

عملية تجفيف الزجاجات . ويجب ان تىخىتىبىر الىزجىاجىات لىبىل 

وبا  عملىيىة الىغىسىيىل الزالىة الىزجىاجىات الىمىخى وشىة و ىيىر 

الصالحة لالستامال . كما يالاـظ ان تستامل زجاجات تتحمىل 

ـىـ  06الضغ  المرتف  والذى ل  يصل لاخل الىزجىاجىات الىى 

 البوصة المرباة .  /رطل  56

 

 المـرحـلـة الـرابعـة :ــ  

 

عىمىلىيىة وتتـتـت  مـراـلـة الـتابئـة فى الابـوات المجىهىزة وهـى 

 . التابئة باكثر من طريقة تباا لظروف المصن  

 

 ومن الطرق المسـخدمة فى الـعبئة مايلى : ــ 

 

  syrup process   - الـعبئة مع اسـخدام متا  الصتو ا -8

Pre كىمىيىة مىحى لة مىن توضى  وفيها االكثر شيوعا :ــ  وهى

الشراب االساسى المحتوى على موال النىكىهىة والىحىامى  فىى 

الزجىاجىات تىجىاا جىهىاز مـىاق الصىـىولا ث  تتحرك كل زجاجة 

لفال محكمىا وبا ما تقفـل ليضاف لها الكمية المناسبة والمح لة 

 بواسطة اال طيـة 

 Premixالـعبئـة مع اســخدام ثـانـى اكـسـيد الكـربتو   -9

process  كمية مىحى ولة مـزج :ــ وتـلخص هذه الطريقة فى

ث  من كل من الشراب االساسى والماق الالزمين لكل عبوة ماا 

 ىاز ثىامىى اكسىيى  الىكىربىون واضىافـىة الخلىيى  الىنىاتى  تبريـ  

الشىراب والىمىاق الىبىارلان ثى  يىمىـىر باستىخى ام جىهىاز خىا  

والمشباان بالق ر المناسب من الغاز تجاا جهاز التابئة  اىيى  

 . وتقفـل الزجاجات تابـا 

 

 الـمـرحـلـة الـخـامـســة :ــ 

 

فىحى  حيث يـت  فتيتهتا الهـامـة جـ ا من مراال االمتاج وهـى 

وصولها الى المستهل  علىى الابوات با  تابئتها و ل  لضمان 

يىتى  الىفىحى  وفتيتهتـتا اعلى لرجة ممكنة من لرجات الجىولة 

اي  تـىسىـىتىبىاى  جىمىيى   ذات ضـو  قـوىباسـتخ ام كـشـافات 

الابوات الغير مطابقة للمواصفات الظامرية مىن اىيى  لرجىة 

المال ــ الشـكل ــ وجول شـوائب فى الابـوة ــ اى و  كـىسىـىـىر 

تـتخخـتذ . وبتعتد انتـتهتا   تمتلتيتة الت ت تص فى الابـوة ... الخ 

الابوات المطابقة ل رجة الجولة المىطىلىوبىة والىمىر ىوبىة ويىتى  

 .الـتسـويق ثـ  للتخـزين اع الما 

  

 زيزى القارئ ...  تزيتزتتل التقتارئتة ... متاذا تتعتر   ـتن 

  ـامـل الـ  ـظ فى الـميـاه الغازيـة ؟ 

يتاثر عامل الحفظ فى الىمىيىاا الىغىازيىة اسىب فىتىرة الىتىسىويىق 

 واالستهالك ويمكن توضيح  ل  فيما يلى :ــ 

 

ا ــ فى حالة االسـهالك الـســريع للمياه الغازية )خالل فتـتر   

يعـبر  امتل الت ت تظ هتنتـتا مـتا ايام(  81ــ  3تـراوح ما بين 

 يـلــى :ــ 

امخفـاض لرجـىة الـىحىمىـىوضىة بىتىـىاثىيىـىر االاىمىـىاض  (8)

 . الاضـوية المضـافـة 

تـاثيـر  ـاز ثامى اكسـي  الـكـربون الـمـذاب فى الىمىـىاق  (9)

 . مكـوما اام  الـكـربوميـ  

تسـخين الشراب االسـاسـى اثنـاق االعـ ال مما يسىـىاعى   (7)

على تاقيمه جزئيـا والتخل  من كىثىيىر مىن االاىيىـىاق 

 . الـ ليقـة 

المـاق المستامل عن طريىق الىمىاىامىلىة بىغىاز تـطـهـير  (4)

 . الكلور 

 .اثنـاق عمليـة الغـسـيل وتعقيمهـا الزجاجات نظافـة  (5)

 . للابوات الق ل الم ك   (6)

 

لـت تـتـتر  طتويتلتة او ب ــ فـى حـالة الـرغـبـة فـى الـــخــزين 

 يعـبر  امل ال  ـظ هنـا هـو : ــ  الـــصــديـر 

جميـع اال ـبـارات الـستـتابتقتة فتى حتالتة االستـتـتهتالك (    0)

 الـســريع  . 

للمياا الغازية با  تاىبىئىتىهىا فىى اجـرا   ملية بـســـر   (9)

م ( °    65  ) °    851الابوات على لرجة اىرارة 

اي  ان الىمىيىاا الىغىازيىة تىاىتىبىر مىن  قيقة  71لمـد  

 . المشروبات او اال ذية الحامضية 

 . %  6و0بنسـبة اضـافـة بنزوات الصـو يوم  (7)

 

    مـمــيـزات الـمـيــاه الـغـازيــة : ــ

 

 يجب ا  تـوافر الـممـيزات االتيـة فـى الـميـاه الغازيـة : ــ 

  وان تظل محتفظة ذات طع  ورائ ة مقبولين ان تكون

 بجمي  مقوماتها وصفلتها االساسية . 

  عىلىى م ـ ظـة بغاز ثانتى اكستيتد التكتربتو  ان تـظـل

 . الضغ  الماباة عليـه 

  وخىاصىة ا  تكو  مـجانسة غير من صلة فى طبتقتات

 الـطبيعيـة . فى المياا الغازية 

 

   فـســا  الـمـيــاه الـغـازيــة : ــ

 

يمكن ذكر اه  حاالت ال سا  الـى تـعرض لها ىالمياه الغازيتة 

 فى النقـاط االتـيــة : ــ 

 

 ا ( ــ الـــغـييـر فـى اللــو  والـطـعــ  : ــ (

 وينشـا ذلك نـيجـة :ــ 

الىمىـىوجـىولة فىى الىاىصىـىيىر ومىذا  نـشـاط االنـزيمـات (8)

 .  المياه الغازية الطبيعيةيح   فى 

الىتىى تصىل الىى الىمىيىاا ( نشـاط االحـيـا  الـدقيقتة 9)  (9)

 . الغازية اثناق عملية التجهيز والتصني  

 . بـالـطـريقة المناسبة (  ـدم اجـرا   ملية الـ ـ ظ 7) (7)

 Headفىى الىفىرال الىراسىـىى ) الـى وجـو  الـهــوا   (4)

space  ) لاـبىوات الىمىيىـىاا الىغىازيىة الـىمىصىنىاىـىة مىن

الحـ ي  مـ  تـوافـر الـحـمـوضة المنىخىفىضىـىة ) لرجىة 

( اي  يمكن ان يؤلى مذا الى تاكل ماى ن  0اموضة 

 . الالبة وينت  عن  ل  تغير فى الطا  

 

ب( ــ حـدوث تـرســيب لبعـض الـمـوا  الـصـلبتة او وجـتو  (

  كـار  بهـا :ــ 

 وينشـا ذلـك مـن :ــ 

 ير مقيـة بهـا مـىسىـىبىة عىالىيىة اســعمال ميـاه  ـســر   (8)

 . من امالح الكالسيوم والمغنيسـوم 

 .  ير مقى ثامى اكسي  الكربون اسـعمال غاز  (9)

 

 جـ( انـ ـجــار الـزجـاجـات :ــ (

 ويـنـشــا ذلـك مـن :ــ 

للمتوا  الستكتريتة  Fermentationحـدوث تـخـمــر  (8)

 . بفاـل االاـياق الـ ليقة 

وارتفاع ضغطه زيا   نسبة غاز ثانى اكسيد الكربو   (9)

 .بالزجاجات اثناق التصني  والتابئة 

انطالق غاز ثانتى اكستيتد التكتربتو  وزيتا   ضتغتطته  (7)

 .بسبب ارتفاع لرجة الحرارة اثناق التخزين والنقل 

 زيا   مال  الزجاجات .  (4)

 

  ( تـســرب الـغـاز :ــ (

 وينـشــا مـن :ــ 

 .  ير مالئمة تحت ظروف طول مـد  الــخـزين  (8)

 . فـى الغطـاق  ج ا  طبقة ال لين  (9)

 

 ــزيـزى ألـقـارئ ...  ــزيـزتـى ألـقـارئـة ... مـتاذا تتعتر  

 ن ألـمراقبة ألغـذائيـة وماهو تعري ها ؟ وما هى مسئوليـهتا 

؟ وما هى ألص ات وألخواص ألتـتى تت تـتد  جـتـتو   ألتمتنتـت  

ألغـذائي ؟ ماذا تعر   ن أألغتذيتة ألتمتغتشتوشتة ؟ ومتا هتى 

حاالت غش أألغذية ؟ وماهى أألشـراطات ألخاصة وألـواجب 

بل ومن ألضـرورى ذكـرها  لى ألبطاقة  ؟ مـاذا تعر   ـتن 

ألقـوانيتن ألـتغتـتذائتيتـتة ؟ ومتا هتى أهت  أغـتراض ألتقتوانتيتن 

وألـشريعات ألغذائية ؟ وماذا  ن ألتقتوانتيتن ألصتا ر  بشت   

ألموا  ألغذائية ؟ هـذا كله هو ما سو  نـت تـتدث فتيته  نشتا  

 ألرب و شنا فى أأل دا  ألقا مة . 

 

 -كـاتـب هـذه ألمـقـالـة هـو :

خا م بكنتيتستة ألتقتديستة  متيتانتة وألتقتديت  أثتنتاستيتو    - 

 سيدنى . -ألرسولى ببانشبول 

رئي  قس   لوم أألغذية أألسبق بجامتعتة  لتمتنتيتا بصتعتيتد  -

 Former Head of Food Sci.Dept.Minia.مصر 

Univ.Egypt.  

رئتتيتت  جتتمتتعتتيتتة كتتيتتمتتيتتا  ألتتزيتتوت أالفتتريتتقتتيتتة أألستتبتتق     -

Former President of African Oil Chemists 

Society (AFOCS) 

  (AOCS( ضو جمعية كيميا  ألزيوت أألمريكية أالسبق -

 Former Member of American Oil Chemists 

Society  

             .أســاذ  لوم أألغذية ألمـ رغ بجامعة  لمنيا -

Emeritus Professor of Food Science - Minia 

Univ.  Egypt 

 

 

اإلنجيل هو كتاب الحياه االبديه هو وثيقة ندخل بها 

السماء هو الدليل طريق نسترشد به في السير نحو هللا 

هو حل للغز الحياة المتناقضة علي األرض في هذا العالم 

هو الدواء المخصص للذين عضتهم الحيه وسري ُسمها 

 . أالب متي المسكين في الجسد

اآلن الباب مفتوح وحتى آخر نسمة من حياتك ، سيظل 
مفتوحاً ُمرحباً داعياً هاتفاً ُمشجعاً باسطاًذراعيه االثنتين. 

  .مستعد أن يحملك
ال تخف، ألق بنفسك عليه سيحملك عبر بحر العالم 

 .المظلم، وسينقذك
 أبونا متي المسكين#

 

السيد المسيح ال يعطي كالم لُيفهم، بل يعطي الحق 

لُيعاش، هو ال يعطي كالماً يصلح للحياة، بل هو يعطي 

: 6الحياة، فهذا هو سر كالمه انه )) روح وحياة(( يو 

66 

أعيش يومى صديقاً للخليقة كلها وأحس كأنى قطعة من 
كل شىء، أو كل شىء قطعة منى. ولكن يوجد كثيرون 
أخذونى عدواً بالرغم منى وناصبونى العداء رغم أنف 
حبى! آه لو استطعت أن أثبت لهم يوماً أنى مستعد نعم 
 .مستعد، وهللا شاهد على هذا، أن أموت عنهم وعن حب

# 
 )كتاب رسائل القمص متى المسكينمن )
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 المسيح جاء لكل البشر

  
 بقلم : الدكتور مجدى شحاته

 
يأتى عيد ميالد السيد المسيح له كل المجد حامال معه رسالة  

الهيه وانساني  معا . رسال  ممتدة حتى السماء وعلةى وةو  

االرض وعرضها وال حدود ألمتدادها.  بةالةمةيةالد نةحة   مةا  

مولود المذود غيرالمخلوق قبل الخالئق و عظمها جةمةيةعةا . 

نح  هنا  ما   ب البشري  كلها ور سها الجديد ، آد  الةاةانةى 

الذى ال بداي   يا  له وال نهاي  . ب البشري  كلها الذى تستمد 

الخليق  وجودها وبقاءها منه ، وبه ينتهى القصد م  خلقتنةا 

، فهو المبد  والنهاي  ، العل  والغاية  لةكةل الةخةلةيةقة . مةيةالد 

السيد المسيح مناسب  تهتز لها  ساسات التفكيةر الةمةنة ةقةى، 

وتوقظ وعى االنساني  بأسرها. م  هذا المن لق ، العالم كلةه 

، بميالد السيد المسيح قد بد  عصرا جةديةدا يةتةمةيةز عة  كةل 

ماسبقه م  عصور ، و صبح يو  الميالد حدثا تةاريةخةيةا هةو 

االو  واالخير م  نوعه ، حيث يةمةاةل فةاصةال بةية   مةنةية  

 متمايزي  ،  م  ما قبل الميالد و م  ما بعد الميالد 

   

رسال  ميالد الرب يسوع ، تتمال فى عمق محبته للعالم كةلةه 

، وم  من لق هذا الحب سعى الى خةال  الةعةالةم  ذ هةكةذا 

( .  7:    2 حب هللا العالم ... حتى بذ  ابنه الوحةيةد ذ ف فةى

وكل م  يتحد باهلل يسرى فيه تيار الحب ، وتصةيةر الةعةالمة  

المميزة لالنسان المسيحى ، انه يحب اآلخري  بال شرو وبال 

حدود وبال مقابل .. والهدف ان يكون الجميع واحدا فةلةيةسة  

المحب  مجرد فضيل   و تفاعةل انسةانةى راق ، بةل الةمةحةبة  

اساس الهوتى بدونها ال يكون االنسان مسيحيا . انه مسةيةح 

العالم كله ولد م  اجل كل البشر ألنه  حب العالم كةلةه . حةب 

العالم بكل ما فيه م  خ ايا العالم المقهةور مة  الشةية ةان ، 

عالم ضعيف عاجز غير قادر عةلةى خةال  نةفةسةه . واالمةر 

الغريب  ن هللا لم يأتى ليدي  ذلك العالم الخاوئ بل ليخلصه . 

:   22ذ ما جئ  ألدي  العالم  بةل ألخةلةل الةعةالةم .  ف يةو 

( . وم  اجل ذلك العالم المةغةلةوب مة  الةخة ةية  ، جةاء  77

المسيح برسال  الخال   ذ وهةو كةفةارة لةخة ةيةانةا ، لةية  

( .  لم  2:  2يو  2خ يانا فقط بل خ ايا كل العالم  يضا ذ ف 

يُصلب م   جل الكل ؟ ذ ونح  بعد خة ةا، ، مةات الةمةسةيةح 

( . لم يم  المسيح ع  فئ  واحدة مة   8:    5ألجلنا ذ ف رو 

الناس ، بل ع  كل الخ اة بال اساناء ، حتى الةذية  صةلةبةو، 

قد  لهم الخال  ايضا وقا  لآلب وهو على الصليب : ذ يةا 

:   22 بتا،  غفر لهم ألنهم ال يدرون ماذا يةفةعةلةون ذ ف لةو 

( . المسيح  ال يرضى باقل م  العالم كله ، دمه الة ةاهةر  27

يكفى لخال  كل الخليق  . المسيح  ع ى الرجاء للكل وفتةح 

باب الخال  للجميع . المسيح رفض ان يةكةون حةكةرا عةلةى 

تالميذ، او تابعيه ذ يا معلم ، ر ينا واحدا يُةخةرا الشةيةاوةية  

باسمك فمنعنا، ، ألنه لي  يتبع معنا ذ فقا  لهم ذ ال تمنعو، 

(   الةمةسةيةح  79:    9ألن م  لي  علينا فهو معنا ذ ف لو 

ولب منا ان نكر  ونبشر ونكون شةهةودا لةه فةى كةل انةحةاء 

االرض بال حةدود او قةيةود ، وبةال تةعةصةب او تةحةزب . ذ 

وتكونون لى شهودا فى اورشليم وفى كل اليهودي  والسامرة 

:   2والى  قاصى االرض اذهبوا وتلمذوا جميع االمم ذ ف  ع 

 ( . 29:  28، م   28

 

هل آن االوان ان نحتفل بميالد  مسيح كل الخليةقة  ؟ مسةيةح 

كل البشر؟ مسيح العالم كله ؟ لقدعرفنا مسيح الةكةاتةدرائةيةات 

الضخم  االثري  الفخم  ، ومسيح الكنائ  التاريخي  المذهب  

ومسيح االديرة العريق  ، عرفنا مسيح الةمةشةاهةيةر مة  آبةاء 

القنوات الفضائي  م   صحاب التريند، ومسيح   هل الصفوة 

الةةمةةخةةتةةاريةة  و صةةحةةاب الةةمةةقةةامةةات الةةرفةةيةةعةة  ، ومسةةيةةح 

البروتوكوالت واللجان الكنسي  بقوانةيةنةهةا وتشةريةعةاتةهةا  . 

واالن ... هل حان الوق  لنتعرف على مسيةح جةهةلة  الةعةالةم 

المغيبي  المهمشي  والمنبةوذية  والةمةشةردية  والةمةسةاكةية  

المفضوحي  وم  عرتهم الخ يئ  وجنون الميديا وشةرهةا ؟ 

هل حان الوق  ان نتعرف على مسيح خراف العةالةم الضةالة  

التى ال تعرف صاحبا لها اورفيق؟ هل حان الةوقة  لةنةتةعةرف 

على مسيح العشاري  والخ ا، والضةالةية  الةذية  اليةعةرفةون 

يمينهم م  يسارهم التائهي  الهائةمةية  عةلةى وجةوهةهةم فةى 

شقوق االرض يبحاون ويفتشةون فةى مةخةدراوعةالقة  شةاذة 

اوفكر شي انى علهم يجدون سةالمةهةم الةمةفةقةود ؟ هةل حةان 

الوق  لنتعرف على مسيح المةلةحةدية   والةمة ةاردية  الةذية  

يبحاون ع  الخال  عبر صةفةحةات الةتةواصةل االجةتةمةاعةى 

والفيسبوك واللهو والعبث واالباحي  والةمةخةدرات والةجةنة  

الاالث والرابع ؟ هل حان الوق  لنتعرف على مسيح النفوس 

الضال  المفقودة التائه فى الةظةلةمة  واةال  الةمةوت ؟ يةقةو  

الوحى المقدس : ذ فأذهبةوا الةى مةفةارق الة ةرق وكةل مة  

وجدتمو،  فادعو، الى العرس ، فةخةرا اولةئةك الةعةبةيةد الةى 

ال رق وجمعوا كل الذي  وجدوهم االشرار والصالحي  فأمتأل 

( لقد ُدعى الى العرس  9:  22العرس م  المتكئي  ذ ف م  

 االشرار قبل الصالحي  . 

 

فالمسيح جاء م   جل الكل . بل جاء المسيح ي لب وبخةلةل 

ما قد هلك . ذ ال يحتاا االصحاء الى وبيب بل المرضى . لم 

( .  27:    2آت ألدعوا ابرارا بل خ اة الى التوب  ذ ف مةر 

اذن لماذا نُحجم ونخةتةصةر 

رسال   المسيح التى جةاء 

بها لكل البشر ونحةصةرهةا 

فى اوار جماع   و وائفة  

او عةةقةةيةةدة او فةةئةة  مةة  

الةةمةةخةةتةةاريةة  دون بةةاقةةى 

الةةعةةالةةم ؟ لةةمةةاذا يةةحةةتةةكةةر 

الةةبةةعةةض د  الةةمةةخةةلةةل 

ألنةةفةةسةةهةةم ، واالسةةتةةعةةالء 

عةةلةةى اآلخةةر وانةةه غةةيةةر  

مستحق م  وجه  نظرهم  

م  االغتسا  بد  المسةيةح 

ال اهر ؟ ان اهتما  السيةد 

المسيح بالخ اة التائةهةية  

المغيبي  ، يضع الكنيس   ما  مسئولي  هام  وخ يرة ، بةأن 

يكون شاغلها االو  هو السعى الجاد والمسةتةمةرنةحةو هة الء 

الخ اة دون  ى انشغاالت اخرى ، هذا ان كنا حقا فى المسيح 

والمسيح  فينا . المسيح جاء الى العالم الذى  حب الظةلةمة  ، 

جاء ليخلل هذا العالم الضائع ويزيل هذ، الظلم  ويةخةلةصةه 

م  موت الخ ي  . ذ الى خاصته جاء وخاصته لةم تةقةبةلةه : 

( . وعد  قبولهم له ال يعنى انه يرفضهم ، بةل  22:   2ف يو 

على العك  يسعى اليهم لكى يخلصهم م  هذا الةرفةض   ذ 

ألنه يريد ان الجميع يخلصون والى معرف  الحق يقبلون ذ ف 

( . ان عد  قبو  رسال  الخال  معناها الهالك  7:   2تى  2

 ، لك  المسيح ذ جاء ي لب ويخلل ما قد هلك ذ   

 

ان السيد المسيح له كل المجد ال يةرضةى اال ان يةكةون لةكةل 

البشر . وال يقبل بأقل م  الةعةالةم كةلةه .  لةم يةأتةى الةمةسةيةح 

لخال  كل العالم ؟ فلمةاذا يسةعةى الةبةعةض لةحةجةب رحةمةتةه 

الواسع  وغفرانه الغير محدود ع  اآلخري  ؟ . صدقونةى .. 

ستبقى كرا تنا مبتورة ، ورسالتنا منقوص  ، والما تضمنة  

االستعالء على االخري  ، معتقدي  ان د  المسيح مسفوك م  

 جل محبيه وتابعيه فقط ، والحقيق  ان دمه الكريم ُسفةك مة  

 جلنا ، وم   جل محبيه وتابعيه ، وم  اجل معانديه ، ومة  

 جل الغرباء عنا ، بل وع  كل الذي  يبغضوننا .... انه مسيح 

كل البشر .... و ب كل الخليق  ...  عيد ميالد مجةيةد ... وكةل 

 عا  وانتم بكل الخير والصح  والسعادة والبرك  .        
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 2 جريده شهريه تصدرها الكنيسه القبطيه االرثوذكسيه بسيدنى 

 يا باذر الصبر

 هبذاب اذلا ربذلاباذاب اي

 هدبذيذهبهني  نمذ

  دذهبيذرل ذاع ذرر ني

 هبذلبكمذلنلب ذ كب ذلادابهذرت ام

 كب ذطبهلم ا ذفلاذ لاا  ذ

  لارلبهذك ذسبفدذهدمذهبهني

 لا ذف نبذيذل  ني  لربيذ

  ايرمذست تم لا ربذننلذ  ذهمذلب ذ

  باباذاب اذلا ربذ لا بذرب اي

 هيهبذلانذ دذهنهجذ اياي

  ك ذهمذلنببذلاررب لذلبر بي

  ك ذامذ بريلذ رلوذا  ذ ريكي

 ابلذلهي ذرب ذامذليهم

  ا نابذنببيذلاب ذار يهبم

 هبذاب اذلا ربذلاباذاب اي

 ا اددذلاانعذهدمذ اياي

  لر  ذامذر نلذ ت دذر نلذهع تم

  با ربذانبلالمذرتيذاربر بي

  لارلبهذاد بهرمذهبذانرت سم

  همذلب ذلا ربذاباذلادابهذتبهنم

  لاا  ذهلربدمذ ا دذانهتم

 كا تم  لا ربذرب ذلالنهل مذ

  ربدب يذ  بريلذار نهلم

  ادذلا ربذهل دذلا ربذلهنبنم

  بدربذادالجذ ايذهدمذست تم

 

 يا من تبغي السعادة

 هبذهمذلرغدذلال بكة

 ل ذلاكتذ  دذاجذسبلال 

 ل ذلاكتذالهتذلا ندذفبط ة

 ل ذالهتذلاد باذسربهب

  ل ذ اتذالربنبذسنذللطفذ ايال

 ل ذلدرلدذنربلبذ ابيذلديلكب

  ه ب ذهللاذاجذلا د  ب

 لياربالذ  لذلبككذليذلفيلذ

  هاددذانهلبذرنبيذيرتج

 تبربنبذ ا بذ  لذلبكبذامذليذالبةذ

  هلباذلادببذ دذلهب 

  ل رعدذ ا دذات عيبذهابي

 لاتي ذليا ض  لرب ذل ذلبذ

 ك ذلاليلكل  ل  وذر د جذ

 ل ذل عبذهيهبذ  بلذهلبي

  كهيرجذلاببذير ذا بي

 لددذهنذهللاذ ادذهنن ة

  ك ذلنلبلجذ لنتذرطبهب

 ليذهمذهبفجذكبامذلادبب

  همذهلباجذه شذليايلي

 لل د  بسنذليه ذللبذل ذ

 ابهبي  يذهيهبذر  تذ

  ت تجذهيهبذلل ذهمذاسنة

 اجذهعبي  كادذلهيابذ

  ارعمذهيهبذلل بيذرن ل

  دذلايريكذهمذرنبي ك ذ اربذ

 لهبه بذه ن كة لال بةذ هبذرتهتبذ

 لا ببذ رشذ دذفلهب  بلب ذ

  للب ذليهبذا نذابالب

 طبئبلذريربنب هبذلب ذهيهبذ

  هبذا ب ربذلال بةذذ ل يكذ

  بهللذهرنربذ ك ذهلابذلانلرب

 

 

 اثنين وعشرين

 لالذا جذهبذلرد مذ ر بهم

 هت بنمذ اكذ   ذ هبفن م

  ك ذلا  بذهبذا ذ بربن م

  كنب ذرتدذلات دذهدر بهم

 لاعيا نب  اب نجذهبا ذندر بذرتدذ

 لاتدذدغتينب  كنب ذللربر بذ

 هبذا ذهلب ف م  ك ذ يك ذ

  لهن ذ دذلهنا ذهبذه  م

 يذربهتهمذكهعذ يذنببذل ربن م

 هبذلرد مذ ر بهمذلنردذللذلا بطبهم

 ربهتهدجذلدل دبذ لرنذ ر بهم

  كابهمذا ذ ل بذهعادذفد م

 هبذاهتذلر ببذلادبب

  لاتدذا اعبذ هلربب

  لاتدذ بكبذلنمذهدنلب

 له ذ  عدذ كلذكت  ذ

 لابر   ذ لاابهذه بكدذهاد

  لادببذل ددذا ب ب

  هرب ذ كابذ رر ب

 هدرببهدجذا يقذ رد م

 لرغ ببذرمذك ذلالد م

 لهت دبذ بهذ نعي ذهرليط م

 لالذا عىذهبذلرد مذ ر بهم

 اباياكذ لاا ذا عدذهلرلرت م

 ذاادبذهربا ذلهبهجذ فبربلجذله م

 

 اضيئوا االنوار

 لا نيرب لض ئيلذلينيلاذ لهلعيلذ

 اابهذلاطا ذهليرب  لفرلرتيلذ

 لب ذفنبءيذا انبذلاانيرب

  ل بايلذهعذلانايب

 ادابهذان لكذلالن ب

  ادلنلذامذانلهب

 ستيابذكت بذرطبهب

  ل بايلذهعذلابربةذلالبابهم

 نابهذار ببذلانل ذاتلنهل م

 ه لكذهتجذلاللل

 ابنعذلالبذ لايءلل

 سنهيلذستياع ذامذرطبهب

 ا يانذ   بذا ذلاربلهب

  كينيلذهعذلابربةذلالبابهم

  لر تيلذستياع ذهت كلذاغ ب

  سيايلذهانلذهللذ دذليرباد

  لارايلذهعذلاادنذلالنب ب

 رتدذلياضذلالللذ هلبي

  لانيتذ ابذالذار م

  انذلانل حذلالن ب

  انذهرتبذلادايب

 سن بذسن بذسن ب

 اتنرتبذهابهذلادايب

 ل بريلذل بريلذل بريل

 ذل بريلذرن  بذ ل تتيل

 

 اغلقت االبواب

 

 لتتلتذليايل ذ ا دذهمذاباب

  كعبتذلان بك ذ دذلار نلكل

  هبذهمذرغبةذات ب ذهمذر بال

 ل ذرلذامذنعمذلف نذربي

  هلابذلار بذلابالذالذهبءل

 ل يي  هتهنذرط   ذ هتكلك  ذ

  لبكيلذهمذايذلابهذرنبي

 لتتلتذليايل ذانهمذابابذ  يرنيذل ذ

  بلحذ الر مذهرتلفذلار باد

 رتلمذرل ةذدب دذلارلهب

 هبذطبقذلرنذابامذ لهتمذاباب

  اعمذلرنكتذضربارمذلادذفلباب

 هعاعفذلانهعذرته ذلا طبهب

 ارعذ بربنب  ك ذهمذطبقذابامذ 

 ابكقذ دذررمذ اتع ذهعبي

 رببي هاربذاع ذكلبذ ل ذكب ذ

 لال بكةلذ دذالبءيذلانذك ذردبنب

 ربه بذي يكيذهمذك ذد طبنب

اباوذ

رلذ انهمذ

انمذايذ

 هلبي

 تنبذ

 ايذلا ببذ

هغ بذ

 لالبي

الردذ

 لا ربهدذ فدنذلا غبال

  كبفبذك ذهراربذرربنب

 لنمذهليربذ ا دذت بيذلا ب

 نلرمذ نلانذامذرب بنب

 ننلجذا نيذاد ربذليهبهب

 ذ  مذلالربذ لالللذ ليهبنب

 

 بقلم جورج حبيب

  سنة من عمرنا

 

 

 

 

 

 

 

 هبتذفدةذهمذرنبنبذالتيابذ ذهباب

 ر دبذ   بذ ذدي دب

  لبكتذ...ذ كبهبتذ دذستردب

 كبنتذفدمذا رةذرت دبذكتدب

 اعمذنلننذاادب

 لاتدذكهنبذا لبهلدبذ ذا نلحذكه دب

  فدةذرنهنةذربهةذل ذدبءذهللاذررابردبذكتدب 

  اادبذهتهنذلانلرةذ لاريلا ذهعذا بدب

  للب ذليررب ذلاتدذلانلب بتذابرنل  ذرددب

 لا ذ...ذ  مذدندذطبا ة 

  ذد بر بذا ن  دبذ...ذ دت كذدعبنبذابادب 

 هتهنذهمذلرللذرنبنبذ   سنبذهدياذ...

  دذا بادذكاادبذ  نايلذاربيبذ...

 ل نئذهمذا ردبذ  نلنةذايلءذاب  ةذ...

  بردبذ   اياذ ذ ا كذ...ذارتهنذهم

  دل نذالدةذرنهنةذند  ذ   ب

 ابا لةذ ابال بكةذ ذلا دب

  ايريكذاادبذ دذر بلدب

  لنتعمذرتدذستيادب

  رردبذار بدب

  دعربذهمذرننذابالدب

  ذاادبذلاتدذهنابذر بلدبذ ذف ننب
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.. أستتتلالت تا 2122احتفاالت أول دول العالم بــ 

   تستقبل العام الجديد باأللعاب النارية

استقبلت العاصمة األستلال ة س دنى العام الجديد 

2 1 2 2 

بتتمتتميتتد  تت  

التتبتت،تتجتت،تتة  

حتت تتد تتتعتتتد 

أستلال ا  ت  

أوائتتتتل دول 

التتتتتتتعتتتتتتتالتتتتتتتم 

استقباال للعام 

الجديد  وذلك 

حستتتت   تتتتا 

نشتتتتتتتتتتتتتتتتتلت 

صتتتت تتتت تتتتفتتتتة 

الديلى   ل البليطان تة صتارا الحتتتفتاالت التعتام 

الجديد فى العاصمة س دنى وشاارع  دينة ب لث 

 األستلال ة

ش،د الشاارع والم ادي  وجسل س دنى انتطت   

األلعاب النتارية فى السماء إضافة إلتى رتلو  

استعلاض ة وذلك فى حضتار التجتمت،تار  ت ول 

احتفال يشارك ف ه الجم،ار بتعتد اة تة  تارونتا 

وتعد استلال ا واحدة    أفضل البلدان التي تعمل 

رتلتتى رتتل  وتتتنتتةتت تتم  تتجتتمتتارتتة رائتتعتتة  تت  
 .االحتفاالت والعلو   ل رام

 

ن اةيلندا أول دولة تستقبل العام الجديد باأللعاب 

 النارية 

  بتطالت   2122استقبلت ن اةيلندا العام الجديد 

األلعاب النارية  وهى    ضم  أوائل دول العالم 

التى تستقبل العام الجديد  وسط استملار تفتشتى 

ف لوس  تارونتا التيق يتقت تد االحتتتفتاالت حتال 

العالم  حسبما نقلت "روس ا ال ام وتختلف بداية 

االحتفال    دولة ألخلق حس   اقع  تل دولتة 

وفقا لخطاال الطال والتعتل  وختط جتليتنتتت  

ويعد سكان جتميتل  ت تليتتت تمتاس ""التمت ت د"  

الملجان ة وهي إحدق الجمر التابعة لجمت،تاريتة 

  ليباتي في وستط التمت ت تط الت،تادم  أول  ت  

يستقبل قدوم العام الجديد  ع حلال العام الجديد  

فطن  عةم دول التعتالتم إ تا رتلتى وشتك أو فتي 

 نتصف  اجة جديدة  ت  اصصتابتات بتفت تلوس 

 ارونا  وذلك وسط انتشار  ت ار "أو  كتلون 

وقد تم إلغاء االحتتفتاالت فتي إيتطتالت تا وبتاريت  

و  دان تلافالغار بلندن. أ ا فتي الت،تنتد فتقتد تتم 

فل  ق اد في جم ع أن اء الب د   ما تم فل  

 .ق اد صار ة للس طلة رلى انتشار الف لوس

 

م القديسة ت ليميتا التطتفتل يستاع   ال انسكا تكلِّ

 2122و 2122في را ي 

تختات ا يوتستو، تلتوا يت، إت اتستكا   تست    يت   
يوشخصس ت يواي تتلوقت تي اتي يوت ت وتلا يت، إت ت  

ط ي اتات  

يوخت ةت  
تت  ّز وإت

يوتتتت تتتتستتتتل 

يإل،  ،ست  

اي خدا  
يو تتتتت  . 

وبن ً  إ   يقا يح اّيا وسّيوا يخات ات ات ، ت ا 

بدإل اك ب جسل  و يط وس ا ت ديل شخصس  يوت تدي ت  
 3781تس يّي  يوطف، ي تو،ا يوتاتي ووتدت إت   

ا ويواي طب ي يا ب تا  يوحس ة 3788وتواسي إ   

يو و س  ومت يتستك اتك يصشتخت ا  توم يوت ت وتل 

يوسو، لو ت  ِّط يوضو  إت ت  يوت تدي ت  تتست يتّيت  
، التيت  يوطف، ي و،. و د تلق يخاس ا قدي ت  وتستّيتو

يناش   ش  إا  يو و ي اي جمسع أ،حت   يوت ت وتلا 

اك بسك يوشخصس ت يواي سسال يال اف م با  إت ت  
اديا يو  اسك يوم تبت تستك اتك قتبت، اتنت تمت  يصاتل 

يوماحدة و ث  ا  وات ت  ت  بت ايتد. وقتد يقتات  تي 

، القديسة تيتييتايت  ا ،  ا بمب داة اك اّيا وسّيو
 0201يوطف، ي و،ا يواي سسال يال اف م اي إ   

ب وذي   يو نوي  يوخم سك ب د يوتمت  ت  وتوالدتتات   

يم  قداي ب ايد أيًضت  وتوستات ف  يتفت،ا يوتذ  

.... و،  أ اي يوت ت ا يوتذ  تتل 3801تواي إ  
ت ديمه اي شا  آ يا يوم ضي أا   يو جن  يوانفسذي  

يوا ب   و سو، لو  ن ت يتّيت  يوتطتفت، ي تو،  تي 
إت ًات ا و تي  02اي ب  تواسي إك إم  يتنت  تّ 

ا  وا  بشل، خ ا ولا ب تا  يواي ي،اشت ت بت تد 

وا تا ا واك بسنا  سس تا  يوذيتست  ققصت  ،تفتدق. 

وسس   ل  ذي يال اف م اي ت ديل يومّيد اك يو ؤي  
تنا اك خ م أا  واكا  ّز ويو ديو  و ن    يو  ي إ

قسل يو   . وب ون ب  وت تمتنت تمت ا ق،ت تً ي وشتات ة 

اتي يوتجتمت إت  يو دي ت  تتست يتّيت  يوتطتفت، ي تو، 
يول ثووسلس ا يملك و  تاتفت م بت وتذيت   يو تنتويت  

ت، ات ةت   يوخم سك ب د يوم    وتوالدتتات  أن تِّشتلِّ

وا  سط يوضو  إ   دوا يوم أة ديخ، يصدي ن اي 
ال اح  يوف   وت ّيّ يإلدا جا بم  يتاتمت شت  اتع 

أ ديف يواتنتمتست  يوتمت تاتديات قا وتتات بتع اتنت تمت  

يوسو، لوا ويواي يملك وشخصس  يو دي   أن ت ّت 

استت وتتاتتاتت  ق تتوم أ تتمتتستت  يوتتثتت تت اتت   يوتت تتصتت  تتد 
ويوم   س ت يواي ياباات  يوت تدي ت  تت يتّيت   اتي 

ت ّيّ يوت تستل يوت ت وتمتست  ويتوستستط وت تحتويا بتستك 

يصدي ن... واي  ذي يو تست ق قت م يصو أووتستفتستسته 
اواتت ي  ا تتستتد ديتت  وتتستتّيتتو اتتي اتت ، تت   ق ن 

يإا يف يوسو، لو ب و دي   تس يّي  يوطف، ي تو، 

بن ً  إ   يقا يح اك ا ،   يفاح آا قً  جديدة ونشت  
اس واات ا است وت  يوتحتست ة ويو ت   ويوتحت   وت  

قيوجّا يون  س ق يم  ي ،ي ت يّي  ت وما ووةوالً 

 و  قيوضوي يق بح   ت بس  يوب ب  ا ، سد. اك 

د يصو تسس    سنتووتي اتوايت،ا ا تستد  ج ،به أيز
اّيا وويد وتي ي ا اتك اي أوو، ون  نق ت يّي  

يوطف، ي و،ا يوم  وا  اي جمسع أ،تحت   يوت ت وتلا 

بفض، أإم وا  وشا دتا ا ت   ل اي ت ّيّ يوت تستل 
يو  ومس . واك خ م ،وإسز  وإمق  تست تتات ا  تي 

 تاحدث وغ  تاج وت يوحدودا وغ  يوح 
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    أهم وأش،ل المكتبات العالم ة

دي تمتبت  تتذيت ا  7تٌحي يولنس   يصاثتو ي تست ا 

يساشا د يو دي   ي ت يك يالسلنداي،سه وت ا  ا 
يودساوا اي  ذي يوا  ي  أبت ت يوتمت ت توات ت إتك 

 الاب  دي  س ،ي ي ت يك.

وق م ا جد ي ا، يوب  ت  اتي يوتات يث يوت تبتطتيا 
وإضو يو جن  يوب بوي  و ا ايخ يوتلتنت تي  تت تاتبت  

الاب  دي  س ،ي ي ت يك وي دة اتك أ تل وأشتات  

يوتتمتتلتتاتتبتت ت يوتت تت وتتمتتستت   و وتت  وتتمتت  تضتتمتته اتتك 
اخطوط ت ، داة وثمسن  جديا قتد يصت، إتدد ت  

 وي  ويوي ث ث  آالف اخطتوط اتلتاتوبت  بتلثتنتي 

إش  وغ   يوث ث ن انا  ب و غ  يوسو،ت ،تست ا ويوتثت ت  

يوب قي ب و غ ت يو  بتست  ويوت تبتطتست  ويوتجتواجتست  
ويصاانس  ويو  ي ،س  ويوا يس  ويوف اسس  وتت بتع  

 تتي  يت قتتستتمتت  تتت ايتتختتستت  و ضتت ايتت  يتتبتتستت ة 

ويومخطوط ت يو  بس  انا  إ   وجه يوخصوا 
إ   ج ،  يبس  اك يص مس  يو  مس  ويوتات ايتختست  

ويودينس  ووية،  ويذي  يودياوا ا يد ي ا، إ ول 

  ويوذ   3881- 3828يو غ ت يوش قس  يو ي ،  

 3813ي ف بج د احاوي ت يوملاب   ويوي إت   
وثس    128أن إدد يووث  ق يوا يس  ب وملاب  ب غي 

وثتست ت   وأقتداتات   3208وإدد يووث  ق يو  بست  

 ـتـ  120ي جع  وي يو ص  يوف طمي اؤاخ إ   
 122   وإدد يووث  ق يو  ي ،س   3312 يوموياق 

وثتست ت ا  302وثس    وإتدد يوتوثت  تق يصااتنتست  

ويووث  ق يوسو، ،س  و ي تحتو  أيتبت  إتدد تتبت ت  
وثس    واك أشا  وأ ل يوملاشف ت  0138 ويوي 

يواي إث  إ سا  بملاب  يودي  اتختطتوطت  يوتلتات و 

يوم دس ويوم  وا  اي يوتات ايتخ بت ستل قيوتنت تخت  

ويواي إث  إ سات   Codex Sinaiticusيو سن  س  
 . C. Tischendrofيو  ول يوشاس  تشسنداوف 

و ي التاتوبت   3780و و  إندا  تيا يودي  إ   

بخط يوسد إ   اق  ق اك واق يوتبت د   ويت جتع 
 ت ايخا   و  أويسط يو  ن يو يبع يومس د  ت  يبً .

 

البابا تااضلوس يشارك فتي الت تابت تل التيهتبتي 

 بالب  لة

وةت، قتتديستت  يوتتبت بتت  تتتويضتت وس يوتثتت ،تتي بتت بتت  

يإلسلنداي  وبط ي ك يول يتة يوم ق س   و  ا ت  
اتطت ي،تتست  يوتبتتحتستت ة واتطتت وح ويوتتختمتتد اتتدن 

يوغ بس ا و مش اي  اي يال اف م ب وسوبس، يوتذ تبتي 

و س ا  ،س ا  يص،ب  ب خواسوس أس فًت ا  ويت ن اتي 

يسا ب وه ،س ا  يص،ب  ب خواسوس وإتدد اتك يابت   
 ويو   وس .

ي ،ي قد ي اف ي ين  د قط ، جتنتوو يوصتحت ي  

يتنت  تد ويد  يوتنتطت ونا “ بإيب اشس  يوتبتحتست ة 

ب وتستوبتست، ”  يو  ديتا يوخط طب ا ادي ي  يواح ي 
يوذ بي و س ا  ،س ا  يص،تبت  بت ختواتستوس اتطت ين 

يوبحس ة واط وح ويوخمد يومدن يوغ بس  وا سد 

دي  يو ديد يص،ب  اتلت ايتوس يو تلتنتدا  بتجتبت، 

 يو  وي.
وأقسل يال اف م اي ينس   يو سدة يو تذاي  بتمتديتنت  

يو  ديتا وتضمك ا يق يوايم واتست تل ت تجتست تي 

إك إم، هللا إ ي يد ،س ااه اي يتنت  تد يوت تطت ،ا 
 و  ج ،  ب ض ي م ت يواانئ ا و ض  يال اف م 

ة  ب  يونس ا  يص،ب   ي  ك يصس ف يوت ت   ويصو 

يو و ي ودي  يو ديد ال ايوس يو لندا  بجتبت، 
أيتاتوبت   0يو  ويا ويص،تبت  دوات ديتوس أست تف 

 وأوسسل.

يم  ي اف ي ين  د قطت إتي ات يتّ يتفت  يوتدويا 

وا يّ أبويومط اس  بإيب اشس  يوبحس ة وتويب ات ا 
ب وسوبس، يوذ بي و س ا  ،س ات  يص،تبت  بت ختواتستوس 

اط ين يوبحس ة واط وح ويوخمد ادن يوغت بتست  

وا سد دي  يو ديد يص،ب  الت ايتوس يو تلتنتدا  
بجب، يو  وي ب وبحس ةا وقداي يتنت  تد قتطت إتي 

يف  يودويا وأبويومطت اتست  خت م يوتحتفت، اتست تًمت  

 ت جس سًز  ويوايالت وي م ت تانئ .
يذي  أن يإليتبت اشتست  خصتصتي يوت ت   يوتجت ا  

و  اف م ب وسوبتست، يوتذ تبتي اتي يت ات  قتطت إت ت 

يوخدا  با ا  س  دشك ،س ات  يص،تبت  بت ختواتستوس 

اط ين  يب اشس  يوبحس ة واط وح ويوخمد ادن 
يوغ بس ا ينس   يوشاسد ا اج جد ويو ديد يص،ب  

أ،طو،سوس ب ومث   ب و  ا ي ا يوا ب   وإليب اشس ا 

 س  تل تدشسك اذيبح يولنس  ا يوتمتذبتح يوت  تستد 
إ   يسل يوشتاتستد ات اجت جتد ويوت تديتد يص،تبت  

ي،طو،سوس ويومذبح يوبتحت   إت ت  يستل يوشتاتستد 

ا ااسن  ويو ديد يص،ب  أاو،سوس يصس ف ويوشاسد 

ويومذبح يوت تبت تي إت ت  يستل يوشتاتستد اتست توبت تتست  
 ا قوايوس ويوشاسدة اا  .

يم  دشني ينس   يودوا يصوم إت ت  يستل يو تستدة 

تك أيًضت   ضتك  يو ذاي  ويوم ك اسخ  ست،ا ودِّشن
ياو وأي و، ت يولنس   وأوي،تي وت تختدات ا وأقتستل 

إ   ي،اا   يوادشسك يو ديس يإلوايا وإ   ة ة 

اك أبن   يولنس   شم ا    12يوص ح تمي اس ا  
اتي اتتبت   01اي اتتبت   بصت وتاتد و  08انال 

أون طدا وتحدث ،س ااه اي إت ت  يوت تديس إتك 

 ي ي ته اي خدا  يومنط   انذ بدييت  يو تبت تستنت ت 

  اك يو  ن يوم ضي

 

 تتاج بيهب ة العالم للفع األثقال” نعمة سع د” 

 ،ج ت جديد ويبس  يض ف يإل،ج تيت يومتصت يت   
اي يومح ا، يوتدووتست ا و تو 

تاويج يوبطت ت  ،ت تمت  ست تستد 

بذ بس  بطوو  يوت ت وتل وت اتع 
يالثتت تت م اتت  يوتبتت ي تتاتت ن 

يجل ب د ا  ي  شت ست  اتع بتطت ت  02-ووتن 

يس و ات   011يو  ول ويالوومبس د ب ا ا  اجموإ  

 ي،ج ت ت ايخ .
  

إجلاءات  شددة لدخال ديل سانت  تاتتليت  فتي 

 جناب س ناء
يشاد احسط دي  س ،ي ي تت يتك  جت ي يت أاتنتست  

وي ا يتي  اشتددة تتّياتنًت  

اتتع تتتوياتتد يو تتستت ح إتت تت  
ادين  س ،ي ي ت يك وّي اة 

يودي  خت ةت  اتك اتحتبتي 

يو تتتتستتتت  تتتت  يوتتتتديتتتتنتتتتستتتت  

ويوبسئس  ..وق م يو وي  ط  ي يو ن ،يا ا سد ادين  
س ،ي ي ت يكا  ن يإلج ي يت يصاتنتست  تتبتدأ قتبت، 

دخوم يو   حسك و دي ا وينا   يو   ح اي يو     

يواي توجد قب، يوتديت ا واتي  تذس يو ت  ت  يتوجتد 
اوقف أتوبس  تا وإتدد اتك يوتبت تيايتا وتلتون 

يو   ح ينا   با  وحسك تفويتجته قتت ت تستمتاتل  وت  

اجموإ تق اك قب، اج م يصاكا وال يّيتد إتدد 
س  ح  وي يا ا  دوس، بدو  اي  31يومجموإ  إك 

  و  اوب  يوفوج اي تي اة يودي  وةت تود جتبت، 

اوس ا أو ا شد سس  ي اي  ت وت  تيت اة يوتديت  

ا ط وأوضح ا ستد اتديتنت  ست ،تي يت تت يتك اتي 
تص يح وها أن ي، دوس، بدو  أو ا شد ستست  تي 

ا ئوم إك يوفوج خ م يو    ا ويتجت    إتديد 

ق  م  بلسم   يو   حسك بل، اوج ويسل يوتدوتست، أو 
يوم شد يو س  ي يوم ت  والا اع تتحتديتد يوتوقتي 

يومن س  و      طب ً  و ب ، اج يو س  ي يوم د ول، 

اوجا وت ك اقل ت سفون يوتدوتست، أو يوتمت شتد اتع 

يوجا ت يصانس  وما ب   يوفوج خ م يوت  ت ت وأيتد 

أ،ه البد أن يم  جمسع أا يد يوفتوج إتبت  بتويبت ت 
يوالاسك يوخ ة  ب ولشف إك يومف ق  تا وتفاسش 

 يتي و ح     يوشخصس  بويسط  اج م يوش طت ا 

اع يواليسد إ   ياتدي  يولم ا تا و تويجد شا دة 

يوحصوم إ   و  ح اس وس يواو،  وأض ف أ،ته 
يج   تشديد يإلجت ي يت يصاتنتست  ويال تات يتيت  

أيًض  بمديخ، واخ اج يومديتنت ا وتلتون يوتمتديتنت  

تشاد  قب م سس  ي يبس ا اشسً ي  و  أن يوتمتديتنت  
 س  ح. 0122ت ا ب، يواسً  أيث  اك 

  

وفاة الم،ندس المصلي الُمخطط لمدينة أبا ظبي 

 و قتلح الطليق الدائلي  

تواي يودياوا ااندس إبد يو  مك اخ وفا إتك 

إت ات ا يوتذ  وضتع يوتاتصت اتستل  87إم  ين  ّ 

ويواس ي، يواخطستطتست  وتات تمتست  وتتحتديت   ات اة 
أبوظبيا و و  بن ً  إ   تل سف اك يوشتستخ تييتد 

بك س ط ن آم ،اس نا و و  وا ً  وم  ،شت س اتوقتع 

قيوتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتكق 
يوماندس ..ويإلا ايت  

يومص   يو  وم  إبد 

يو  مك اخ وفا  تو 
أ د اويد يوتاتختطتستط 

يو م ي،  ا  يوت ت وتلا 

ويوذ  وضتع بصتمتاته 

ا  تخطسط يو تديتد اتك 
يوتتتمتتتدن اتتتنتتتاتتت  جتتتدة 

ويوتت يتت ا ويوتتمتتديتتنتت  

يوتتمتتنتتواة وأبتتو ظتتبتت  
ويو سك وسبق وق م إنه يوماندس يإلا ايت  أ مد 

احمد يوش يف ويس، دي  ة يوشئون يوب تديت ا إتبت  

اس ل ت جس   ي ا ت ا إتبت ت يت  إتبتد يوت  تمتك 

اخ وفا  ،ه يساط ، اتاتل اتلت  يوشتستخ تييتد آم 
،تاتست نا وقت   بتتات جتمت   تذس يوتت ؤيت  يوتحتتلتستمتت  

وتوجا ته  و  اخطط ت ا م ايت  ويضتحت وقت م 

إنه ا ح يص ب ب  يومدي  يو    ومج د أبو ظتبت  
و اخطسط يو م ي، ا  ن تخطسط أبو ظب  يوذ  ق   

به يوماندس يوتمتصت   إتبتد يوت  تمتك اتخت توف 

س إد،  ا  يوانمس  وتطوي  يالقاص د بت إلات ايتا 
يم  ي ن ي  من  اك خب يته يل  أو ي ت تل أبتنت  سا 

اؤيدي أن اك ي و  باخطتستط اتديتنت  يتلتون قت تبته 

 واو ه ا  يومدين .

ووتد إتبتد   خطط أبا ظبى أب  المفتى التمتصتلق
ا وانذ طفوواه يت ن 3802يو  مك اخ وفا إ   

اووً   باف ةس، يو م اةا وويودس  و يوشسخ   نسك 

احمد اخ وفا افا  يودي ا يومصت يت ا ويوتاتحتق 
اخ وف بج ا   يو    ة وداس ا  ي س  يوانتدست  

ا وإتستك 3812ق ل يو م اة وتخ ج اتنتات  إت   

ا ثل اداًس  ب د  صووته 3813ا سًدي با  ا  إ   
إ   شا دة يودياوايس اك جت ات ت  اتستو،تستخ إت   

وي،ادو و  مت، ات   تستئت  يصاتل يوتمتاتحتدة 3818

يخبس  واخطسط يومدنا وط بي يومم لت  يوت ت بتست  

اتك يصاتل يوتمتاتحتدة  3818يو  وديت  ات  إت   
تّويد   بخبس  واخطتستط يوتمتدن إت ت  أن يتلتون 

ا  ًم ا و و  واخطسط ب ض اد،ا  اال تل سفه باذس 

قت    3801يومام ا وب   ا  يومم ل   و  يوت ت   
خ وات  بتإ،شت   جتات ت تتختطتستط يوتمتدن وأ،تجتّ 

اش وإ ت يواخطسط يو م ي،  ول، اك ادين  جدة 

 وال  يومل ا  ويومدين  يومنواة ويتنتبتع وجتستّين

ب د أن ي،تاتاتي اتاتمتاته ات  يوتمتمت تلت  يوت ت بتست  
واجتع  3802يو  ودي ا إ د  و  يو ت  ت ة إت   

 و  إم ه أسا ً ي ا  يوج ا  ا وا  ت   يو ن  قت   

ب م، بح  إ م  إك أوض ، وا تات تبت، اتديتنت  
يو    ة ويوجسّة يإق سل إم ي،  ااتلت ات، ووضتع 

اتختطتطًت  ا تات تبت تسًت  وتاتمت ا يقتات ح اتسته يوتمتتدن 

يوصح يوي  يوويق   إ   ط يق يو ويد ويوفستو  
ويقا ح  ،ش   يوتطت يتق يوتدي ت    توم يوت ت  ت ة 

إسك أسا ً ي وتاتختطتستط  3801يولب  ا وا  يو    

يومدنا وخ م  ذس يوفا ة   ق تطويً ي ا  انتاتج 

تدايد ا دة تخطسط يومدن بتلق ت   يوت تمت اة ات  
ج ا   يو    ة وج ا   أسسوط وج ا ت  يصت ت ا 

و ت تمت، اتديتً ي إت ًات  إلدياة  3800وي،ادو إ   

يواخطسط يو م ي،  و     ة يولب  ا وأ،شل يواسل، 
يوان سم  و جا ت يواخطسط  ويوانتفتستذ  وأشت ف 

إ    إديد يواخطسط يواماسد  و     ة يولب   ا  

وق   بإإديد يواخطسط يو م ي،ت  وتلت،  3800إ   
 3800اك انط   شب ي يوخسم  يوصن إس  ا  إ   

ا 3808ويومنط   يوتحت ة ات  بتوا ست تستد إت   

وأسال ا  ب تض ات ي ت،  إتديد تتختطتستط اتدن 

جديدة ات  اصت  اتثت، اتديتنت  يوت تبتوا واتديتنت  
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 العريش الجديدة وغيرها من مدن جديدة.
، طلبلح كلا ل  8691وفى العام  جائزة أبو ظبى

أبوظبى آنذاك الشيخ زايد بن سبطان آل نهيان من 

األم  المتحدة إرسال خبير لتلطلطليلم اللملدن إللى 
أبوظبى لبمساعدة فى إعداد المططم العام لمدينل  

ا  أبوظبى، فت  ترشيحه لهذه المهم ، فلعليلن ملديلر 

لتططيم المدن فلى أبلوظلبلى كليل  تلوللى ملهلام 
تططيم المدن فيها وإنشاء دائرة تططيم المدن فى 

 ل من مدينتى أبوظبى والعين، و ان ذلل  للملدة 

أسس المكتح  8699سبع سنين تقريبا، وفى مايو 

العربى لبتططيم والعمارة وفيه قام بلاللعلديلد ملن 
المشروعات العمراني  والتططيطي  فى اإلمارات، 

ا لمادة التططيم العمرانلى  ا محاضر  وانتدب أستاذ 

 18فى  بي  الهندس  بجامع  اإلملارات ملن علام 
، قام الشيخ ملحلملد 0282وفى عام 8611وكتى 

بن زايد آل نهيان بتكري  المهندس علبلد اللركلملن 

ملطلبلوإ وإهلدائله جلائلبة أبللوظلبلى، وفلى عللام 
، ت  تكريمه من المبحق الثلقلافلى للبلسل لارة 0288

 المصري  بأبو ظبى

 

تاانااواام ة ف  اارة لاال الااو ااوف  لااى  «نااا ااا»

 الشمس  تكشف عما يحدث داخلها

في إنجاز عبمي هام يحدث لبمرة  

األولى، نلجلحلك و لالل  الل ل لاء 
والطيران األملريلكليل  نلاسلا، فلي 

دخول الغالإ اللجلول للبلشلملس، 

وسحح عليلنلات ملن اللجلسليلملات 

والمجاالت المغناطيسي  هلنلاك، السلتلكلشلاإ ملا 
يحدث داخل النج  المبتهح وكل لغب تأثير النظام 

الشمسي عبى األرض واللتلهلديلدات اللتلي ربلملا 

تتعرض لهاوبحسح الموقع الرسمي لـنلاسلا، فل ن  
المسبار الشمسي بار ر، المس الغلالإ اللعلبلول 

أربعل  أعلوام،  4لبشمس بعد ركب  استمرت نحو 

ما سيوفر رؤى أعمق لتطور شلملسلنلا وتلأثليلرهلا 
عبى نظامنا الشلملسلي، وفلق لا للبلملديلر اللملسلاعلد 

لمديري  المهام العبمي  بمقلر نلاسلا فلي واشلنلطلن 

توماس زوربوشن وأوضح تلوملاس، أن  مسلبلار 

بللار للر، سلليللدور بللالللقللرب مللن سللطللح الشللمللس 
وسيستكشف الرياح الشلملسليل  و ليل ليل  تلكلونلهلا 

وتأثيرها علبلى األرض، وسليلوفلر بليلانلات علن 

الظواهر التي يستحيل دراستها عن بُعدوأ د نلور 
الروافي، أكد العبماء العامبين في مشروع بار ر 

بمطتبر جونب هوبكنب لبل ليلبيلاء اللتلطلبليلقليل ، أن 

التحبيق بالقرب من الشمس، يعطي رؤي  واضح  
علمللاذا يللحلدث داخللل الللطلبللقل  الللملغللنلاطلليلسلليلل ، 

وأصبحك هنلاك بليلانلات ملتلوفلرة علن اللملجلال 

المغناطيسي وبيانات الرياح الشملسليل  بلالصلور  

يمكننا في الواقع رؤي  المر ب  الل ل لائليل  وهلي 
تطير عبر الهيا ل اإل بيبي  التي يمكن مالكظتلهلا 

والشمس ليسك مثل   خالل الكسوإ الكبي لبشمس

ا صلبلب لا،  أل  و ح معروإ، فهي ال تمتب  سطح 
ا شديد الحرارة، مصنوع ملن ملادة  لكن لديها جو 

ترتبم بالشلملس علن طلريلق اللجلاذبليل  واللقلوى 

المغناطيلسليل ، وعلنلدملا يلدفلع ارتل لاع اللحلرارة 

ا عن الشمس، ف نها تصل  وال غم هذه المادة بعيد 
إللى نلقللطل  تللكلون فليللهلا الللجلاذبليل  واللملجللاالت 

المغناطيسي  أضعف من اكتوائها، وتلعلرإ تلبل  

النقط  باس  سطح أل  ين الحلر،، وتلملثلل نلهلايل  
الغالإ الجول الشمسي وبداي  الرياح الشملسليل ، 

وكتى اآلن، ل  يتأ د الباكثون ملن ملكلان تلواجلد 

سطح أل  ين الحر،، ولكن بعد وصول اللملسلبلار 
 02إللى  82أشارت التقديرات أن ه يقع ملا بليلن 

نصف قطر شمسلي ملن سلطلح الشلملس وخلالل 

ركب  المسبار بلار لر، تلبليلن أن سلطلح ألل ل ليلن 

الحر،، يتشكل مثل  رة مبساء، وللديله مسلامليلر 
ووديان تجعد السطح، مما يساعد اللعلبلملاء علبلى 

معرف   ي ي  تأثير الشمس عبى اللغلالإ اللجلول 

والرياح الشمسي ، وسيستمر بار ر، في اللدوران 
بالقرب من الشمس، ليصل فلي اللنلهلايل  إللى ملا 

مبيون ميل من السلطلح بلحلبلول  8818يقرب من 

 .0201عام 
  

قبر اإل كندر اةكبر أ فل اإل كندرية الحديثة أ  

 ضمن اآلثار الغارقة

ناقشك دراس  كديث  لبباكث  مى الرمسيسى ق ي  

البح  عن قبلر اإلسلكلنلدر األ لبلر 
استمدتها من  تاب الد لتلور علبت 

” آثار اإلسكندري  القلديلمل “قادوس 

تشير إلى أن اإلسكندر األ بر تمكن 

 880من االستيالء عبى مصر عام 
قبل الميلالد بلعلد هلبيلملتله للبلملبل  

ال ارسي دارا، والذل تراجع وقرر اإلسكلنلدر أن 

يتر ه يجهب ص وفه ريثلملا يلبيلد هلو ملن قلوتله 
باالستيالء عبى موانئ شرقلي اللبلحلر اللملتلوسلم 

وبذل  يقطع عنه اإلمدادات وبلالل لعلل اتلجله إللى 

الساكل السورل الشمالي واستولى عبيه ث  مدينل  
صور، ث  توجه إلى مصر ووقتها كلاول اللملبل  

دارا م اوضته وأفاض له بلاللوعلود إال أنله أبلي 

ا ودخلل للمليلنلاء  وأ مل مسيلرتله إللى مصلر بلر 

ببلوزيلوم وملنلهلا إللى اللعلاصلمل  ملنلف ثل  إللى 
وتشير الباكث  ملي .. نقراطيس فكانوب ث  برايتنيو

الرمسيسي إلى استقبال المصريين لله بلاالكلتل لاء 

والتلركليلح فلقلد  لانلوا يلعلانلون ويلالت اللحلكل  
ال ارسي،  ما أن االسلكلنلدر ُعلرإ علنله كسلن 

وقلال اللد لتلور .. معامب  العلامل  فسلبلملوه اللحلكل 

ريحان، أنه بعد بناء اإلسكندري  أُمر بلاسلتلطلرا، 
جثمان اإلسكندر ونقبه ليدفن بمدينته اللتلي وضلع 

ا جللديلد لله فلي وسللم  ر ليللبتلهللا وتلل  بللنلاء قلبللر 

اإلسكندري  القديم  ول ك ملوقلع ملقلبلرتله أنلظلار 

العال  أجمع في ذل  الوقك و ان يلبورهلا أدبلاء 
وعبماء وم كرين وقادة كتى أباطرة الروم  لانلوا 

ا لإلسكندر الذل اعتلبلر إلله،  يبورون القبر تقديس 

ومن الذين زاروا المقبرة  ان يوليوس قليلصلر و 
أوغسطس و اليوجوال وسبتميلوس سل ليلروس و 

ابنه  ارا اال وذل  يؤ لد وجلود قلبلر اإلسلكلنلدر 

األ بر في اإلسكندري  المصريل ، وهلذا ملا أ لده 

عبماء تب  ال ترة مثل استرابو، والذل أشلار إللى 
ولكن  أن اإلسكندر األ بر قد دفن في الحي المبكي

الحي المبكي و اإلسكندري  القديم  اخت ك معالمها 

أس ل اإلسكندري  اللحلديلثل  فل لي اللقلرن اللثلالل  
الميالدل وقعك أكداث  ثيرة في اإلسكندري  مثل 

البالزل وانتشار ال وضى والحروب والنلباعلات 

وفي أثناء ذل  فُقد قلبلر اإلسلكلنلدر األ لبلرولل لك 
الد تور ريحان، إلى أن االعتقادات تتلراوح بليلن 

ا أن قبر اإلسلكلنلدر غلر  ملع األجلباء  أمرين إم 

الغارق  من اإلسلكلنلدريل  اللقلديلمل  أو أنله أسل لل 

اإلسكندري  الحلديلثل ، وقلد تل  إجلراء أ لثلر ملن 
عمبيل  بلحل  ملعلتلملدة علن ملقلبلرة  842كوالى 

اإلسكندر األ بر واهت  به الكثير من العبماء ملثلل 

 «مكتلشلف طلرواده اللقلديلمل »هاينريش شبيمان 
وعال  اآلثار هوارد  ارتر مكتشف ملقلبلرة تلوت 

عنخ آمون كتى ناببيون بونابرت كلاول اللعلثلور 

جلديلر بلاللذ لر أن هلنلاك رأل فلي قلمل  وعبيها 
ا تكونك من  األهمي  استند إلى أن اإلسكندري  قديم 

تقاطع شارعين رئيسييلن يلقلسلملان اللملديلنل  إللى 

أربع  تقاطعات، تقاطع شارع فلؤاد اللذى يلملثلل 

الشارع الرئيسي في اإلسكندري  القديلمل  وشلارع 
النبي دانيال وهناك رأى بأن المقبرة توجد أسل لل 

مسجد النبي دانيال ولكنه رأى ضلعليلف وكسلح 

العادة القديم  التي تقول بأن مؤسس اللملديلنل  ذو 
الطبيع  اإللهي  البد أن يدفن فيها فقبر اإلسلكلنلدر 

يوجد في اإلسكندري  وغالب ا عند تقاطع شوارعهلا 

القديم  وتتوجه أنظار العلبلملاء للملنلطلقل  كلدائلق 

 الشالالت ومازال البح  جاري ا، 
 

المتحاف الاقاباطال “  أنشودة لرح”  تحت عنوان 

 بمصر القديمة ينظم  عرًضا أثريًا  ؤقتًا
تحك عنوان أنشودة فرح، نظ  ، المتحف القبطلي 

بمصر القديم  معرضا أثري ا مؤقلت لا، للملدة ثلالث 

أسلابليلع، وذلل  بلملنلاسلبل  
االكت ال بلأعليلاد اللمليلالد 

الللمللجلليللدة ورأس السللنلل  

الميالدي ك لر االكلتل لال 

نياف  األنبا يوليوس أسقلف 
عللام  للنللائللس كللي مصللر 

القديم  والمنيل وف  اللطلبليلس وأسلقلف اللطلدملات 

العام ، وقد ك ر مع نيافته أباء  هنل  اللكلنليلسل  
المعبق ،  ما ك ر الح ل السليلدة األسلتلاذة هلبله 

كمدل مدير اإلدارة المر بي  لبمتاكلف اللكلبلرى 

بقطاع المتاكف، والسيد الد تور ممدوح علثلملان 
مدير عام متحف ال ن األسالمي، والسيدة األستاذة 

تريبا فهمي مدير علام اللعلالقلات اللعلامل  بلحلي 

مصر القديم  ومدير اتحاد الشاغبيلن واالدارات، 

والسيد األستاذ/ اكمد صيام و ليلل ملتلحلف الل لن 

وأوضح األستاذ مؤمن علثلملان رئليلس   اإلسالمي
قطاع المتاكلف بلاللملجلبلس األعلبلى لل ثلار، أن 

قطلعل  أثلريل  ملن ملقلتلنليلات  88المعرض ي   

المتحف تمثل مشاهد للالكلتل لال بلأعليلاد اللمليلالد 

ورأس السن  القبطي ، من أهمها قطع من النلسليلس 
عبيها راقصون، منه  من يلحلملبلون فلي ايلديلهل  

سعف النطيل، وغيرها عبيها علازفلون يلعلبفلون 

اآلالت الموسيقي ، وأيقونتان لبلقلديلس نليلقلوالس، 
  وأخرى تصور ميالد السيد المسيح

 

احتفاف كهنة  شباب  يبارشية  لبورن باالاقادا  

 اة ف لكاهنهم الوديد بدير اةنبا شنودة

أكلللتللل لللل ديلللر  

االنللبللا شللنلللودة 

رئلللللللللللليللللللللللللس 

اللللملللتلللوكلللديلللن 

بلللواليللل  نللليلللو 

ساوث ويبب برئاس  الحبر الجلبليلل األنلبلا دانليلال 

أسقف ورئيلس اللديلر خلالل علطلبل  نلهلايل  هلذا 

األسبوع ، بالقداس اإللهى األول لبكاهلن اللجلديلد 

 09القس أنتونى ميطائيل ، الذى سي   اهنلا  يلوم 

نوفمبر الماضى ، لكنيسل  الشلهليلد اللعلظليل  ملار 

جرجس بمدين  مببورن عاصم  والي  فليلكلتلوريلا 

بأستراليا ، ويق ى فترة األربعين يوم بالدير وقلد 

كرص عدد من  هن  وشباب إيبارشليل  ملبلبلورن 

بالح ور الى مدين  سيلدنلى للملشلار ل  اللكلاهلن 

الجديد خدم  القداس ،  ما شهلد االكلتل لال أي لا  

ان مام اكد الشمامس  الشبان من مدين  ملبلبلورن 

يدعى أستيف لبرهبن  بالدير ، وقد قام األنبا دانيال 

بتسبيم  البى األزر  وإعطائه أسل  اال  بليلملن 

 عبى أس  قديس اليوم . 

 

إلطالق ا مه على  ركز علمل  ر وق بأ ريكا.. 

  زيرة الهورة تهنئ العالم المصري نبيل جريس

هنأت الس يرة نبيبل  ملكلرم علبلد 

الشهيد وزيلرة اللدولل  للبلهلجلرة 
وشئون اللملصلريليلن بلاللطلار،، 

العال  المصرل اللد لتلور نلبليلل 

جريس بمناسب  إطلال  جلاملعل  
لورنس األمريكي  لبتلكلنلوللوجليلا 

اس  الد تور نبيل جريلس، علبلى أكلد ملرا لبهلا 

العبمي  المرملوقل  تلكلريلملا إلنلجلازاتله اللبلحلثليل  
والتطبيقي  في ملجلال اللهلنلدسل  اللملدنليل ، وبلنلاء 

 4وتصمي  الجسور باأللياإ الكربوني  عبى مدار 

من جانبها، قالك الس يرة نلبليلبل  ملكلرم إن   عقود

إطال  اسل  اللد لتلور نلبليلل جلريلس علبلى أكلد 
المرا ب اللعلبلمليل  اللملرملوقل  بلجلاملعل  للورنلس 

األمريكي  يعد تكبيال لجهوده العبمي  المميبة عبلى 

مدار سنوات، مؤ دة أنله نلملوذ، يلدعلو للبل لطلر 
واالعتباز  ونه مصرل بالطلار،، اسلتلطلاع أن 

يبرز في المجال اللعلبلملي وقلدم علديلد األبلحلاث 

العبمي  في مجاله كلتلى تلقلبلد أعلبلى اللملنلاصلح 

العبمي  بأمريكا، و ذل  دوره اإليجابي واللملؤثلر 
في المجتمع األمريكيوأضافك وزيرة الهلجلرة أن 

الد تور نبيل جريس شطصي  وطني  من اللدرجل  

األولى، ويشغل منصح ع و المجبلس اللعلبلملي 
االستشارل لرئيس الجمهوري ، ودائما ما يسلعلى 

لطدمل  وطلنله مصلر وأقلرانله ملن اللملصلريليلن 

بالطار،،  ذل  دوره المجتمعي المه ، فقد أطبلق 
هو وزوجته نلادريلن جلريلس، ملؤسلسل  خليلريل  

لمساعدة المصريين بلاللطلار، اللملحلتلاجليلن ألل 

مساعدة دون النظر لدين أو جنس،  ملا شلار لك 

المؤسسل  فلي كلملبل  جلملع اللتلبلرعلات لصلاللح 
المبلادرة اللرئلاسليل   كليلاة  لريلمل   بلاللواليلات 

المتحدة األمريكي ، وقد لمسك عمق وطنيته علنلد 

لقائه في والي  ميتشيجان فلي وقلك سلابلق خلالل 
تدشين هذه المؤسسل  وأقلاملك جلاملعل  للورانلس 

بوالي  ميتشيجان، ك ال تكريميا بملنلاسلبل  إطلال  

اس  الد تور نبيلل جلريلس علبلى ملر لب أبلحلاث 
المواد المبتكرة بالجامع  وذل  بح ور ل يف من 

أبرز الشطصيات األ اديمي  والسليلاسليل  ورجلال 

الصناع ، واعتبرت هذه سابق  أن يت  تكري  عال  

وإطال  اسمه عبى مؤسس  أ اديمي   بليلرة وهلو 
عبى قيد الحياة ومن جانبه، أعرب الد تور نلبليلل 

جريس عن شكره لوزيرة الهجرة عبى تهنئتها لله 

وعبى دعمها الدائ  لبمصريين بالطلار،، خلاصل  

لبنماذ، التي تحقق نجاكا في مطتبف اللملجلاالت، 
م ي ا أنه تطر، في  بي  الهندس  جامع  القاهلرة 

واستكمل دراساته العبيا في  لنلدا ثل   8691عام 

بالواليات المتحدة، وت  تعيينه في علدة ملنلاصلح 

أ اديمي  كتى صار عميدا لكبي  الهندس  اللملدنليل  
ومن أهل  إنلجلازات   بجامع  لورانس لبتكنولوجيا

الد تور نبيل جريس أنه قام بتقدي  وتن يلذ أبلحلاث 

لتجديد الجسور بلاللواليلات اللملتلحلدة بلاسلتلطلدام 
األلياإ ال وئي  الكربونليل ، واللتلي كصلل ملن 

خاللها عبى دع  ألبحاثه من العديد من اللجلهلات 

 01األ اديمي  والحكومي  األملريلكليل  بلبل  نلحلو 
مبيون دوالر، وقام بتصمي  أول جسر في اللعلالل  

وفي تاريخ الواليات المتحدة بدون كلديلد تسلبليلح 

وباستطدام هذه األلياإ ال وئي  الكربوني  بوالي  

 88ميتشيجان وهو ملا كصلد ملن خلاللله نلحلو 
 جائبة.

  

 92 صر تسعى لتصنيع  يارة كهربائية بسعار 

 ألف د الر

قال وزير قطاع األعمال المصرل، هشام توفيق، 

إن الوزارة عبى اتصال بثالث شر ات ملحلتلملبل  
في سعيها لبحصول عبى شري  لشلر ل  اللنلصلر 

لتصنيع السيارات في اللملشلروع اللذل سليلشلهلد 

ملبليلون دوالر، دون ذ لر أسلملاء  809استثمار 

، ملع 0208ومن المقرر أن يبدأ اإلنتا، في عام 
وكدة سنويا  عبى مدار  02222زيادة اإلنتا، إلى 

 سنوات. 8

وأضاإ توفيق أن الطراز الكهربائي اللملصلرل، 
، سليلبلاع A70أو  E70الذل سيطبق عبيله إملا 

ألف دوالر، ملع اكلتلملال أن يلكلون  02بحوالي 

نصف المشترين سائقي سيارات األجرة أو أوبر، 

وفقا  لما ذ ره لو ال   ببومبرغ ، واطبعك علبليله 
 الللللعللللربلللليللللل .نللللك شللللر لللللاتللللالللللبللللورصللللل  

المصري  المصريين لالستثمار  تعتبم م اعل ل  

وقال توفيق إنه  .مبيون جنيه 822رأس مالها إلى 
سيُعرض عبى القطاع الطاص أي ا  دور بلنلسلبل  

% في شر   جديدة أُنشئك لتشغيلل ملحلطلات 42

الشحن الملدفلوعل  ملقلابلل االسلتلطلدام، علبلى أن 
% واللنلصلف 82تستحوذ شر   اللنلصلر علبلى 

المتبقي من قبل   يان ككوملي ، دون اللطلوض 

في الت اصيل، عبى أن تغلطلي اللملركلبل  األوللى 

نقط  شحن مديلنلتلي اللقلاهلرة  8222المكون  من 
 . واإلسكندري  قبل التوسع في باقي المحافظات

وقللد ر وزيللر قللطللاع األعللمللال عللدد السلليللارات 

سليلارة،  812الكهربائي  في شوارع مصر بنحو 
ماليين سيارة مرخص  مسجب ،  1مقابل أ ثر من 

وأشار إلى مبادرة لتوسيع الحوافب المالي  المقدم  

لمالكي السيارات العادي  لتحويبها إلى ملحلر لات 
تلعلملل بللاللغلاز اللطللبليلعلي، للتلشلملل اللملر لبللات 

 الكهربائي  تشجيعا  عبى اقتنائها مستقبال .

عبى الجانح اآلخلر،  شلف تلوفليلق علن تلوقليلع 

، وهلي شلر ل  مصلريل ، Brightskiesشر ل  
ص ق  مع الشر   الهندسيل  للتلصلنليلع السليلارات 

الممبو   للبلدولل  للتلطلويلر وتصلنليلع اللحلافلالت 

الكهربائي  والحافالت الصغيرة اعتبارا  ملن علام  
.. وقال إن مصر ستنظر أي ا  فلي صلنلع 0200

مر بات  هربائي  تعمل بالهيدروجين عبى الملدى 

 الطويل.

.وتأتي هذه المبادرات فلي وقلك تسلتلعلد مصلر .

في شرم الشليلخ،  COP27الست اف  قم  المنا  

اللعللام اللمللقللبلل، وتللكلثللف إنلتللاجللهلا مللن الللطللاقلل  

الط راء، كي  تعتمد مصر عبى مصادر الطاق  

% من اكتياجاتها 189المتجددة في تغطي  كوالي 

% بحبول 02من الكهرباء، وتستهدإ رفعها إلى 

وأ لثلر ملن ال لعلف بلحلبلول علام   0200عام 

ويعود تاريخ  النصر لصناع  السليلارات  0281

إللى عللهلد االشللتلرا لليل  فللي مصللر، ملنللذ أوائللل 

الستينيات، كي  قامك بتجميع سيارات محبي  من 

، ث  أعليلد 0226فيات، وت  وقف اإلنتا، في عام 

 فتحه بعد ب ع سنوات.

 

البابا تواضار   ياتارأ  قادا  عاياد الاماياالد 

 بكاتدرائية  يالد المسيم بالعا مة اإلدارية

يترأس قداس  اللبلابلا تلواضلروس اللثلانلي، بلابلا  

اإلسكندري  وبطريرك الكرازة المرقسليل ، قلداس 
يلنلايلر اللملقلبلل،  9عيد اللمليلالد اللملجليلد مسلاء 

بكاتدرائي  ميالد اللملسليلح، بلاللعلاصلمل  اإلداريل  
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 الجديدة.

يأتي ذلك بعد غياب عام كامل بسبب ترؤس البابا 

تواضروس قداس عيد الميالد المجيد بدير األنبببا 

بيشوي بوادي النطرون، بسبب انبشبشباي وبيبروس 

كويونا الُمسشجد ويشايك وي قداس عيد البمبيبالد 

المجبيبد لب بيبأ مبف  اباقب ب  البطبنبيبسب  الب بببطبيب  

األيثوذكسي ، وخويس الشمامس ، الذي يبشبر اب  

األيشيدياكون إببرايبيبي عبيباد، يمبيبة شبمبامسب  

الطاتديامبيب ، ببافضباوب  إلبم عبدد مبف البو يا  

الحالييف والساب يف وقالب  مابادي كبنبسبيب ، وبي 

تاريحات خاص  لـبالبدابشبوي، إن البطباتبديامبيب  

خالل إقام  قداس عيد الميالد المجيد تطبق كباوب  

االجرا ات االحشرا ي ، إذ يشبايك وبي حربوي 

% مف مساح  الطنيبسب ، ببافضباوب  52ال دااات 

إلم  ن  تطبق ورق الطشاو  وبي جبمبيبك البطبنبامبة 

كبباوبب  افجببرا ات االحببشببرا يبب   ثببنببا  دخببول 

الماليف، إذ يشي قياس ديج  الحراية إلم جبانبب 

تع يي اليديف بوااط  المطهرات، ورالا عف تنظيي 

 ماكف الجلوس بيف الحروي، بحيث تطون يبنباك 

مساوات تباعد بيف الجميك، كما تبي تب بعبيبل نبظبام 

البحبجبل البمبسبببق لبلبطببنبامبة البشبي يسبمب  وبيبهببا 

بالحربوي  مبنبعبا لبلبلحبام وببد ت البطباتبديامبيب  

المرقسي  بالعبااي  وي تو يك دعوات عيد الميالد 

المجيد علم كباي المسئوليف ويجبال البدولب  إلبم 

جانب عدد محدود مف مشايك  الشبعبب الب بببطبي 

بسبب إجرا ات كويوناوكان قد حذي قداا  البابا 

تواضروس البابانبي، خبالل عبظبشب  األابببوعبيب  

األيبعا  الماضي، مف الشهاون وي االحشبرا  مبف 

مخاطر ويروس كويونا المسشجد، وال ابيبمبا وبي 

ظل وجود المشحوي الجديد ) ومبيبطبرونو، وشبدد 

مف خطوية افصاب  الشي قد تبددي إلبم البووباة، 

 و شاي قدااش  إلم جهود العلما  لشطوير الل احات

 

ريق أم النور يقدمم ادة در تدراتداد  ادمار ا  ادرا ف

 احضور  زيرة الهجرة

شهدت الس يرة نبيبلب  

مطرم، و يرة الدولب  

لببلبببهببجبببرة وشبببدون 
المارييف بالخايج، 

احببشببب بببالبببيبب  وبببريبببق 

كببويال  م الببنبببوي، 
ببببببببمبببببببنبببببببااببببببببببببببب  

، وي داي األوبرا الماري ، بدعوة ” الطريسماس“ 

مف وريق الطويال، ب يادة الدكشوي ابعبد إببرايبيبي 

مف ناحيشها  عرب  مبطبرم، عبف تبمبنبيباتبهبا لبطبل 
المارييف والعامالت بالخايج والداخل بعام جديد 

تسوده السبعبادة ويبشبحب بق وبيب  البرخبا  لبوطبنبنبا 

الحبيب، موجه  الشطر ل ريق الطويال لما قدمبوه 
مف ليل  مواي ي  ديبنبيب  يامبعب و ضباوب  و يبرة 

الهجرة  ن احش الي  الليلب  تبعبطبة يوم البمبحببب  

وافخا  الوطني، حيث تما ج  األغاني الوطني  

والشرانيي بحروي ماري  صيل دون ت رق ، مبا 
يدكد وحدة النسيج الوطني، ويوم المحببب  عبلبم 

  يض مار، مجمك األديان منذ وجر الشاييخ..

و كدت و يرة الهجرة  ن احش االت يذا العام تأتي 
واط األمف واألمان، وي البجبمبهبوييب  البجبديبدة، 

وقيادة حطيم  تشهبد ببنب بسبهبا االحبشب باالت داخبل 

 الطاتديامي ، ما يبعث ال رح  وي قلوبنا.
قدم ال نانون البمبشبايكبون وبي البحب بل بباقب  مبف 

األغاني الوطني  والشرانيي الروحي ، كما ترمنب  

ا مف الشرانيي العالمي  واألوري بيب ، واألغبانبي  عددا

الوطني  الشراثي  شهدت وعاليات البحب بل تبطبريبمبا 
للس يرة نبيل  مطرم عبد الشهيد، الخشياييا ضمبف 

  5252الشخايات األكار تأثبيبرا خبالل البعبام 

ت ديرا لدوييا وي خدم  الوطف ويبط المارييبف 
 بالخايج ببلديي.

واوم: الس بيبرة نبببيبلب  مبطبرمبداي األوببراوبريبق 

 كويال  م النوي

 

مكتبر اإلسكدندمريدر تدتدرد دل ررز الدلدر د  ا    

لدتتدحدةر الد درادت لد دلدكدتدبدة   21اةللؤتدلدر ال د

  الل  ومة 

شايك  مطشب  افاطنبدييب  وبي مبدتبمبر االتبحباد 

العربي للمطشبات والمعلومات )اعليو وبي دويتب  

الااني  والاالثيف، تح  عنوان )مسش بل مداسبات 

المعلومات العربي  وي ظل الش نيات الذكي : يؤيب  

و، والذي  ُقيي وي ال ايرة يومي 5222ااشراتيجي  

ديسمبر.    وتسلم  مطشب  افاطبنبدييب   21و 22

ديع المركل األول ل و يا بجاملة مبادية ) علبيو 

لشطريي المطشبات المش باعبلب  مبك   مب  كبويونباو، 

والشي  علف عنها االتحاد مك بدايات األ م ، بنبا ا 

علم ت ييي االتحاد العربي للمطشبات والمبعبلبومبات 

لألنشط  والخدمات الشي قدمشها مطشب  افاطنديي  

منذ بد    م  كويونا وحشم الوق  الرايف  حيث 

قدم  المطشب  العديبد مبف األنشبطب  والب بعبالبيبات 

المشخاا  والهادو  لش ديبي خبدمبات مبعبلبومبات 

با  ت اعلي  للجمبهبوي.   وجبا ت البمبشبايكب   يرا

مشلامن  مك انشها  عدد مف مشروعات البشبرجبمب  

بإداية مداسات المعلومات والمهايات البمبهبنبيب  

ب طاع المطشبات، و د تي عرض الطبعب  البعبرببيب  

 52مببف تاببنببيببأ ديببوي الببعببشببري، الببطبببببعبب  

وتحديااتها، وكذا الطبببعب  البعبرببيب  مبف الابيب  

، وذلبك وبي البمبعبرض 52الخمة لمعياي مايك 

الذي  ُقيي علم يامش المدتمر.   وقد شبايك وبي 

المدتمر عدد مف الخبببرا  والبمبشبخبابابيبف وبي 

المطشبات والمعلومات مف العالي البعبرببي، حبيبث 

ا مف المحاوي  بر يا الشخطيط  تناول المدتمر عددا

نحو المطشبات الذكي ، ودوي الش نيات الحدياب  وبي 

النهوض بالمطشبات والمناات الرقمي  للمطشبات، 

واالاش ادة مف ت نيات الذكا  االصطناعي وي دعي 

وتطوير خدمات المطشبات، وجايليب  البمبطبشبببات 

ومراكل المعلومات لشطببيبق تبلبك البشب بنبيبات وبي 

 تطوير الخدمات المرجعي  وغيريا

 

اةل اون اإللكتر نار.. فريق طبت أسترالت اقاةرة 

اللدردرأ أفدرط ةديدادر يدحدادص أمد  اإلاردةر 

 ل لكفوفان

بعد  ن قام العالي األابشبرالبي  شبري عبطبيب  ذو 
األصبول البمبابريب  ببشبابمبيبي جبهبا  الابدمبب  

الطهربي  لششغيل الب بلبب، عباد مبدخبراا و عبطبم 

مبلبيبون مبف  ٠2األمل مرة  خرى لما ي رب إلم 

المط وويف الذيف وب بدوا نبظبريبي ببعبد  عبوام مبف 
والدتهي نبشبيبجب  عبوامبل وياثبيب  ، ببعبد  ن قباد 

الدكشوي عطي  وريق مف البحث العلمم علم مدى 

األعوام الساب   وي  اشراليا بال يام عبلبم تبطبويبر 

عيف إلطشروني  تبشبرجبي الابوي البخبايجبيب  إلبم 
إشايات ي همبهبا البدمباظ ببنبظبام  طبلبق عبلبيب  )

Gennaris bionic vision ). 

ويعد الدكشوي  شري عبطبيب  احبد اب برا  مابر 
بالمهجر ، حاصل عبلبم البعبديبد مبف الشبهبادات 

الجامعي  وي مجاالت األجهلة االلطشروني  , ورل 

العمل وي مجال افلطشرونيبات لبخبدمب  البببشبريب  

إلبم  2٧٩١وافنساني  , ياجر مبك  ابرتب  عبام 
الواليات المشحدة األمريطبيب  ، وواصبل دياابشب  

الاانوي  والجامعبيب  حبشبم حابولب  عبلبم ديجب  

الماجيسشير وي الهندا  افلبطبشبرونبيب  وبي مبجبال 
الجراح  الطبي  وتاميي األجهلة الطبي  الخاص  

يباجبر إلبم  ابشبرالبيبا  2٧١١بال لب , ووي عام 

وعمل مك وريق عمل بجامع  ايدني، حال علم 
واام الملط  اليلابيث الااني  لبجبهبوده وبي مبجبال 

، كما نال العديد مبف األوابمب   5222الطب عام 

مف يؤابا  و يا  البهبنبد وابنبغباوبوية , وكبان 

للدكشوي عطي  ل ا  علم شاش   غاببي مبف خبالل 
برنامج شخايات مريئ  ت بديبي البدكبشبوي عب ب  

شحات  تحدث وي  بالش ايل عف مراحل الديااات 

الخاص  للعيون افلطشرونبيب  حبشبم ظبهبرت إلبم 
 النوي علم الرابط

 

امدندحدتد  “ الكشف ةن أسرار  مومدادةا الدلد د  

 اة ف ر اللقي ار     مرة” ا   

ظل   اراي موميا  الملك  منحشب االول مبخبببأة 

تح  الل امأ و قناع الوج  الجنبامبلي، حبشبم تبي 

ا وي الديااب  البعبلبمبيب  البشبي  الطشأ عنها مدخرا
وبي  5252ديسبمبببر  5١نُشرت اليوم المبواوبق 

مجل  ورونشير  وي الطب للدكشوي  ايبي حبواس 

عالي الماريات الشهير ، و و ير االثاي االاببق 
والدكشوية احر اليي  اشاذة األشع  بطلي  البطبب 

 جامع  ال ايرة.

و ااشخدم  دكشوية احر اليي ود.  ايي حواس 
ت ني   شع  مبشبطبوية مبف البشبابويبر البمب بطبعبي 

المحواب وبرامج الطمبيوتر المش دم  ل ك الل امأ 

مف علم موميا   منحشب األول بشطل يقمي آمبف 

ودون الحاج  إلم لمة الموميا  وطش   الدياا  
الماري  ألول مرة عف وج  الب برعبون وعبمبره 

وحالش  الاحي ، بافضاو  إلم العديد مف اابراي 

 تحنيط الموميا  واعادة دونها.

موميا  الملك  منحشب األول ال ناع الجناملي يبي 

اي ون  ح ل موكب المومياوات الملطبيب  البمبهبيبب 

لن لها مف المشحأ الماري بالشحرير الم مشحبأ 

 الحراية بال سطاط وي  وامل ابريل مف يذا العام.

 

صور القميران ت ين محية  اللتر  السدتدقدبدة  

 ةام اللاتر.. نةئ  سةاق يشام
نشر النامب السابق جون طلع  صويا لمحبطبات 

مشرو األن اق الشي تشليف ببرابوم 
قبطي  احش باال ببالبعبام البمبيبالدى 

الجديدوقال البرلمانم السابق وبي 

منشوي 
ل  علي 

ص حش  الرامي : م اجأة حلوه.. محطات البمبشبرو 

الجديدة .. محط  العباابيب  مبطبشبوبب  ببالب بببطبي.. 

صوية ال دية العظيي مايمرقة الراول..صوية 

ال ديس  ويرينا .. ونبذة عف الطاتديامي  المرقسبيب ، 
وتنشر الداشو  بر  يذه الاوي وي اياق مشال، 

كشأ المشحدث البرابمبي بباابي مبشبرو األنب باق، 

ح ي   منك الركاب بالذيف لي يحملوا شهادات تدكد 
 حالولهي علم ل ام كويونا .

وقال وي بيان صح ي ل  إن  لف يشي تطبيق ال براي 

ببا  ألن مببحببطببات مببشببرو األنبب بباق مببشببطببدابب  دامببما

بالركاب، لذلك ال يمطف تبنب بيبذه ببهبذا البمبروبق.. 

و شاي إلم ضروية اتبباع البركباب ببافجبرا ات 

االحشرا ي  الال م  وايتدا  الطمامات الطبي  لمنك 

انششاي ويروس كويونا والبحب باظ عبلبم  نب بسبهبي 

و علف بطير عبف اابشبمبراي الشبركب  البمبابريب  

فداية وتشغيل مشرو األن اق وم عملبيبات تبعب بيبي 

وتطهير البمبحبطبات والب بطبايات ببالبخبط األول 

والااني عبلبم مبداي البيبوم تبنب بيبذا فتبخباذ كباوب  

افجرا ات افحشرا ي  للوقاي  مف انششاي ويروس 

كويونا تبجبدي افشباية إلبم  نب  قبد تبي إوبشبشبام 

المرحل  الرابع  مف البخبط البابالبث لبلبمبشبرو وبي 

بحروي البرمبيبة عبببد الب بشبام  5252 غسطة 

كي مبف مبحبطب   2212السيسي والشم تمشد بطول 

يايون بمبابر البجبديبدة وحبشبم مبحبطب  عبدلبم 

مناوي )البشبببادلبيب و ببمبوقبأ البعباشبر ببطبريبق 

 22افابمباعبيبلبيب  الابحبراوي وتشبشبمبل عبلبم 

علوي و ، كمبا تشبشبمبل عبلبم  1ن  ي   ٠محطات )

المحط  الشبادلي  عدلبم مبنبابوي والبشبم تبعبشبببر 

مجمك ن ل مشطامل الخدمات يري )محط  لبمبشبرو 

 - LRTمحط  لبلب بطباي البطبهبرببامبي  -االن اق 

 -محط  اطك حديبديب  )السبويبة عبيبف شبمبةو 

مبوقبأ  -محط  للسوبرجي  و توببيبة البمبطباي 

األتوبية الشرددي عدلم مناوي   السالم ، كبمبا 

تري  كبببر ويشب  لبلبعبمبرة البجبسبيبمب  ببالشبرق 

ودان ، وببلبغب   12األواط وإوري يا علم مساح  

  ملياي جني  5١تطل   تن يذيا 

  

ت رط ة ص مر   مجمأ يد دقدول لد دقد د  الد أ 

 افتتحته مرر فت ر انما

عالقات ماري  يوانبديب  قبويب  واابشبراتبيبجبيب ، 

ظهرت باوية قوي  خالل األيام البمباضبيب  ببعبد 

اوببببشببببشببببام 
مسببشببشبب ببم 

مببببببجببببببدي 

يبببعببب بببوب  

لببببلبببب ببببلببببب 
 بروندا.

ووضك الدكشوي مجدي يبعب بوب، حبجبر األاباس 

لمسشش م تحمل اام  وي يواندا، وذلك بابحببب  
قببريببنبب  الببرمببيببة الببروانببدي، وحرببوي و يببر 

الخايجي  الماري اام  شبطبريبو..حسبب ببيبان 

يامي، وإن و اية الخايجي  الماري  يي البشبي 
تشولم تمويل عملي  شرا  وتوييد وتركيبب كباوب  

تجهيلات البمبرحبلب  األولبم مبف مشبروع إنشبا  

يواندا   مار لل لبب مبف  -مركل مجدي يع وب 

خالل الوكال  الماري  للشراك  مف  جل الشنبمبيب  
الشابع  لهاوشايك وي وعاليات االحش ال بالعاصم  

الرواندي ، كيجالي، شخابيبات يوانبديب  يوبيبعب  

المسشوى، علم ي اها السبيبدة جبانبيب  كباجبامبي 
األولم لرواندا، كما يشايك وي االحش ال الدكشبوي 

مجدي يع وب، حسب تاريحات السب بيبر  حبمبد 

حاوظ، المشحدث الرامي بااي و اية البخبايجبيب  
 الماري .

وكان و ير الخايجي  الماري، اامب  شبطبري، 

، إلبم جبمبهبوييب  يوانبدا مبف  جبل 5١الاالثا  

المشايك  وي وعاليات االحش ال البذي  ُقبيبي البيبوم 
بالعاصم  كيجالي، ورالا عف االلش با  ببعبدد مبف 

المسئوليف الرواندييف وااشهبل و يبر البخبايجبيب  

 يايت  بع بد مببباحبابات مبك نبظبيبره البروانبدي، 
وانسان بيروتا، الاششراي  وج  تعليل العالقبات 

 الانامي  وي ششم مجاالت الشعاون.

والعالقات المبابريب  البروانبديب  عبالقبات قبوي ب  

ويااخ ، وتمشد لجميك المبجباالت وبي البشبعباون، 

ا مجال المبوايد البمبامبيب  بباعبشببباي  ن   وخاوصا

يواندا مف دول حوض النبيبل، ويبنباك مبجباالت 

عديدة يمطف لمار مف خاللها  يادة ااشاماياتبهبا 

برواندا كمجال الطاق ، ومجبال البببنبيب  البشبحبشبيب  

با   خاص   باعشباي يواندا دول  مغل   ويبهبمبهبا 

 ن يطون لديها طرق ووابامبل عبديبدة لبالتابال 

د يوانبدا مبف  بدول الجواي وبالعالي الخايجي وتُع 

ا تجايياا ون ط  اتاال مبك  الدول الشي تعشبر معبرا

الدول المجاوية لها، ويي واحدة مف  كار البدول 

ا حيث تحشل المرتب  السابع  وي العالي  الناشئ  نموا

ألكار الحطومات الناشئ  ك ا ة وواعلي  لمبطباوبحب  

ال ساد وتسبهبيبل إجبرا ات االابشبابمباي، وتشبهبد 

ا وبي السبوق  با مبشبلايبدا المنشجات الماري  يواجا

الرواندي ووصل حجي الااديات الماري  إلبم 

ملبيبون دوالي، وبي  1٠لـ  5222يواندا وي عام 

حيف وصل  الااديات الرواندي  إلم مار عام 

مليون دوالي، وتشبنبوع الاباديات  22لـ  522٠

الرواندي  لمار ما بيف الشاي وال هوة واألناناس 

ع صاديات مار إلبم يوانبدا  والمو ، بينما تشنو 

ما بيف المنشجات البشرولي ، واألطعمب  البمبعبلببب ، 

  واألثاث، ومواد الطال ، ومواد البنا 
 

جنول أفريقاة تورز ا سقف ري مونم تدوتدو فدت 

 جنةزة رسلار

األا أ ديلموند توتو  بد ت وي مدين  كيب تاون 

بببجببنببوب  وببريبب ببيببا مببرااببي 

جببنببا ة ياببمببيبب  لببألببابب ببأ 

ديلموند توتو البذي نباضبل 

وي مواجهب  نبظبام الب بابل 

العناري.   ويحبل تبوتبو، 

الحاصل علم جبامبلة نبوببل 

للسالم، األحد الماضي عبف 

عاما.   و ثاي موت  مبوجب  حبلن  ٧2عمر ينايل 

وي جنوب  وري يا.   وكبان تبوتبو ضبمبف الب بوى 

المحرك  للحرك  الشي ناضل  مف  جل إنها  نظام 

ال ال البعبنبابري وبي جبنبوب  وبريب بيبا، البذي 

ورضش  حطومات األقلي  البيرا  علبم األغبلبببيب  

.   و ُقيبي 2٧٧2إلم عام  2٧٠١السودا  مف عام 

قداس الجنا ة وي كاتديامي  اان  جويج السب .   

ومف الم ري  ن يبلب بي يمبيبة جبنبوب  وبريب بيبا، 

ايريل ياماوو ا، كلم  الشأبيبف البرمبيبسبيب  خبالل 
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مراسم الجنازة، التي تقتصر المشاركة فيها علىل  

شخص بسبب القيود المفروضلة للملحلافل لة  011

فيروس كورونا.   وبين المعزيلن صدلاءلاو تلوتلو 

وصفراد من عائىته ورجال دين وسياسيون.   وكان 

توتو صود  بأنه يجب "عام التباهلي صو اننلفلا  

بشحل مبالغ فيه" عى  ملراسلم تلأبليلنله، وصن يلتلم 

وضعه في "صرخص نعش متاح"، عى  صن تلحلون 

الزهور الوحياة في الحاتارائية "باءة ملن صزهلار 

القرنفل من علائلىلتله"، وفلقلا للملاسلسلة لليل لاسلي 

ديزمونا وليا توتو.   وسيتم دفن توتو خىف المنبر 

األبللرشلليللة  -فللي كللاتللارائلليللة سللانلل  جللور  

األنجىيحانية التي ش ل منلصلب رئليلس األسلاءلفلة 

عاما.   وفلي وءل  سلابلُ، ك شلف  53فيها لماة 

النقاب عن صن جثمان توتو سلو  تلتلم ملعلاللجلتله 

بطريقة دايقة لىبيئة تستخام الماو وال رارة باال 

من ال ر .   وءا صلق  اآلال  نظرة الوداع عىل  

جثمان توتو الم سج  في نعش بسيط بلحلاتلارائليلة 

سان  جور .   من هاالو والي ماولي الذي ءطع 

صكثر من صلف كيىومتر من يىومفلنلتليلن كلل  كليلب 

تاون، مستعينا بأفراد عائىته وصدلاءلائله للتلأمليلن 

تحاليف الرحىة.   وءال ماولي لبي بي سي "صشعر 

بالرض  بعا صن رصي  كلفلنله. صحلس كلأن روحله 

صدب   داخىلي".   وءلا اسلتلخلام تلوتلو نلفلو   

وسمعته من صجل مناهضة ءملع السلود فلي بلىلا ، 

وكان دائما يقول كن دوافعه دينية وليس  سياسية.   

وبعا صن صدبح نيىسون مانايال صول رئليلس صسلود 

، ءام بتعيين تلوتلو 0991لجنوب صفريقيا، في عام 

مساوال عن تشحيل "لجنة ال قيقة واللملصلالل لة" 

من صجل الت قليلُ فلي جلرائلم ارتلحلبلهلا اللبليل  

والسللود عللىلل  حللا سللواو خللالل فللتللرة الللفللصللل 

العنصري.   وحصلل تلوتلو علىل  جلائلزة نلوبلل 

عن دور  في النضال ملن  0991لىسالم في عام 

صجل القلضلاو علىل  نلظلام اللفلصلل اللعلنلصلري.   

وي نسب كليه الفضل صيضاً في ابتحار مصطىح "صمة 

ءوس ءزح" لودف التعاد العرءي الموجود داخل 

جلنلوب صفلريلقلليلا مللا بلعللا حلقللبلة نللظلام الللفلصللل 

العنصري، لحنه صعرب في سنوات حياته األخيرة 

عن صسفه ألن األمة لم تنامج بالطريقة اللتلي حلىلم 

 بها 

 

قداسة الببباببا يب بجبقبا لبببنبة البيبوببيب  الب هبببا 

 إلك يريكية اإلسكندرية
عقا ءااسة البابا تواضروس الثاني اجتماًعا مساو 

السب ، في المقر البابوي بانسحنارية، مع للجلنلة 

انعااد الحتفالية اليوبيل اللذهلبلي نعلادة كحليلاو 
 –  09٩١اللحلىليلة انكلىليلريلحلليلة بلانسلحلنلاريلة  

.. عرض صعضاو الىجنة عى  ءااسة البلابلا ١1١١

ترتيبات االحتفالية المقرر كءامتها في شهر فبراير 

صشلخلا     ،   صشخلا    ٩    المقبل ءا تحون دورة لـ 
   منظر داخىي و    صشخا  يقفون ،  يجىسون

 

االنبا باخوميوس يعقد لقاءا ابويا لزوجات كهنبة 

 البحيرة 

التق  األنبا باخوميوس مطران الب يرة ومطروح 

والخملس ملان الل لربليلة للالءلبلاس االر لو كلس، 

زوجات كهنلة انيلبلارشليلة. بلاص بصلالة اللقلااس 

انلهي بحنيسة القايس مارمرءس الرسول بحلرملة 

دمنهور صعقبه جىسة روحية ءامن خاللها التهلنلئلة 

لنيافته بمناسبة اليوبيل اللذهلبلي لسليلاملتله صسلقلفًلا 

لإليبارشية، وفقا لىبوابة نيوز. وءام كورال بلنلات 

األنبا بلاخلومليلوس بلعل  اللتلرانليلم اللملنلاسلبلة، 

وعرض فيىم تسلجليلىلي وءلامل  بلعل  كلىلملات 

 التهنئة وبع  األبيات الشعرية

 

المجحف القبطى أيقونة منطقة مصبر البقبديبمبة   

 ألف قطعة 81يضم أكثر من 

المت ف القبط  يعلا صحلا ادءلام وادهلم اللملتلاحلف 

المصرية، وي توى عى  ادكبر وادهم مجموعة ملن 
القطع االد رية القبطية ف  العالم، ك  تبلىلغ حلوالل  

م، 0901ادلف ءطعة، تم افلتلتلاحله فل  سلنلة  01

بواسطة مرءص سميحة بلاشلا اللذى يلعلتلبلر صحلا 

الشخصيات المسي ية اللبلارزة وءلا كلان ملهلتلملاً 
ب فظ التراث القبط  وباص بناو المت لف فل  علام 

-0911عى  يا ملرءلس سلمليلحلا بلاشلا   0919

( ادول ماير ملتل لف مصلرى، بلاعلم ملن 0911
الحنيسة القبطية متمثىة ف  البابا كيرلس اللخلاملس 

، وافتتح المت ف رسميلا فل  ١00البطريرك رءم 

 م.0901مارس 01يوم 

ويقع المت ف ف  مصر القايمة  مجمع االدديلان(، 

داخللللللللللللللللل 

ادسللللللللللللللوار 

حصللللللللللللللن 

بلللابلللىللليلللون 

الللرومللانلل ، 

وت يط به مجموعة من ادءام، وادهم اللحلنلائلس فل  

مصر، ادشهرها كنيسة السياة العذراو واللحلنليلسلة 

المعىقة و كنيسة ادب  سرجة، وادءام معلبلا يلهلودى 

 بن عزرا( الذى يعود تاريخه ٕال  القرن اللتلاسلع 

الميالدي، وعى  بعا دءائُ ءىيىة سيًرا عى  االدءاام 

مللن الللمللتلل للف، يللوجللا مسللجللا عللمللرو بللن 

العا  ..تعحس مجموعة اآل ار بالمت ف التاريخ 

اللقلبلطل  ملن بلاايلاتله األولل  فل  مصلر خللالل 

ازدهارها كمركز رائا لىمسي ية ف  العالم، ترجع 

صدول الميس ية "القبطية" ف  مصر كلل  زيلارة 

القايس مرءص لمايلنلة االسلحلنلاريلة فل  اللقلرن 

األول الميالدى، وتعحس اآل ار اللملعلروضلة فل  

المت ف المز  بين الفن القبط  والثقافات السائاة 

بما ف   لك الفرعونية، واليونانية، واللروملانليلة، 

والبيزنطية والعثمانية، وتلطلورهلا لليلصلبلح للهلا 

شخصيتها وهويتها الخادةتل لتلوى اللملجلملوعلة 

الحبيرة الخادة بالملتل لف علىل  اللملخلطلوسلات 

المزخرفة بشحل رائلع، واأليلقلونلات، واألعلملال 

الخشبية المن وتة باءة، والجااريات  الفريسحات( 

المتقنة المزخرفة بالمناظر الاينليلة واللبلاءليلة ملن 

  األديرة والحنائس القايمة

 

البببببابببا تببوائببروس يببهببنبب  بببطببريببر  الببرو  

 األرثوذكس بعيد الميالد المبيد

هنأ البابا تلواضلروس اللثلانلي بلابلا انسلحلنلاريلة 

بطريرك الحرازة 

الللمللرءسلليللة، يللوم 

، ١3السللللبلللل  

الللللللللللللللللللللللللللللروم 

األر و كس بعيا الميالد المجيا، الذي ي ل الليلوم 

ب سب التقويم ال ربي.. وكان  البابا تلواضلروس 

ءا زار مقر بطريركية الروم األر و كس، بمنطقة 

ال مزاوي بالقاهرة، بعا ظهر اليوم، وبرفقته وفا 

كنسي، وكان فلي اسلتلقلبلالله ءلااسلة اللبلطلريلرك 

 يادوروس الثاني بطريرك انسحنارية، وسفيري 

اليونان وءبر  وبع  المطارنة حيث ءلام للهلم 

التهنئة بمناسبة العي.... ورحب البطريرك بقااسة 

البابا والوفا المرافُ له، معربًا عن تقاير  لزيارة 

ءااسته وتهنئته وعبر  البابلا تلواضلروس اللثلانلي  

عن سعادته بىقاو البطريرك، والمطارنة وسفيري 

اليونان وءبر ، ماكًاا صن ميالد السيا اللملسليلح 

تلحلون اللوفلا ..ويعطينا اللبلركلة واللفلرح واللنلور

المرافُ لقااسة البابا من صد اب اللنليلافلة األنلبلا 

مرءس مطران شبرا الخيمة، واألنبا دانيال صسقف 

المعادي وسحرتير المجمع المقاس، واألنبا كرميلا 

األسقف العام، والقملص سلرجليلوس سلرجليلوس 

وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس األنلبلا 

بيشوي ماير محتب ءااسة البابا، والقمص موسل  

ابراهيم المت اث الرسمي باسم الحنيسة، واألستا  

جرجس دالح األميلن اللعلام اللفلخلري للملجلىلس 

كنائس الشر  األوسط والشماس جلوزيلف رضلا 

   من سحرتارية ءااسة البابا

   

بسيناء لوحة جدارية تنفرد ”  فسيفساء الجب ى“  

 بها مصر

صكا خبير اآل ار الاكتلور علبلا اللرحليلم ريل لان، 

ماير عام الب وث واللاراسلات األ لريلة واللنلشلر 

العىم  بمناسُ آ ار جنوب سيناو بوزارة السياحة 

واآل ار، صن معظم كتب الفنون والعمارة البيزنطية 

ف  العالم تردا لوحة فسليلفلسلاو اللتلجلىلي بلايلر 

سان  كاترين وتصف مواسن انبااع والتفرد بها 

وهو ما الحظله بلنلفلسله 

فل  كللبلرى الللملحللتللبللات 

باليونلان ملنلهلا ملحلتلبلة 

جامعة ص يلنلا واللملحلتلبلة 

البريطانية والفرنسية واألمريحليلة ص لنلاو دراسلتله 

لىعمارة والفنون البيزنطية بجامعة ص ينا وي لر  

سالب العالم من دارسي الفنون البيزنلطليلة علىل  

دراسة هذ  الىوحة باعتبارها صجمل وصءام فسيفساو 

ف  العالم كأساس لاراسة الفنون البيزنطية علاملة 

وصضا  الاكتور ري لان صن فسليلفلسلاو اللتلجلىل  

ت ط  الجزو العلىلوى ملن نصلف ءلبلة الشلرءليلة 

الخادة بحنيسة التجى  الحنيسة اللرئليلسليلة بلايلر 

سان  كاترين وتمتا كل  الجزو العىوى من الجاار 

الشرء  وتعود كل  القرن السادس المليلالدى وءلا 

دنع  من ءطع دل ليلرة ملن اللزجلا  ملتلعلادة 

األلوان يسودها الىونان األحلملر واألزر  علىل  

خىفية من الذهب المعتم وه  من عمل فلنلان ملن 

مركز حضارى ربما يحون القسطنطيلنليلة صو فل  

 ورشة ف  غزة صو جىب  من غزة صو القسطنطينية

 

لرحي   92الكنيسة األرثوذكسية تحيى ال كرى الـ

 األنبا مينا أفامينا

 ١3ت ي  الحنيسة القبطية األر و كسية،  كرى الـل

لرحيل األنبا مينا صفامليلنلا، رئليلس ديلر ملارمليلنلا 

العجائبي بص راو مريوس وولا األنبا مينا افامينا 

حصلل  09١5يلنلايلر  ١5باسم سىيمان رز  في 

خلام بلحلنلائلس  0911عى  دبىوم التجلارة سلنلة 

يِّلًن صمليلنًلا للىلملحلتلبلة،  الجيزة وكنائس سنطا،  م ع 

وصمينًا لماراس صحا الجيزةلملا تلنليلح األب "علبلا 

س صميلن  حرَّ المىك" الخاِدم الم 

محتبة ماارس األحا بالجليلزة 

م، اخلتليلر "األب 0931سنة 

سىيمان" ليِ ل م ىله لليلحلون 

شابًا محلرًسلا صمليلنلا للملحلتلبلة 

مللاارس األحللا بللالللجلليللزة، 

فاستقال من وظيفته كان  تصار "رسلاللة مليلنلاو 

الخال " عن كنيسة مارمليلنلا بلملصلر اللقلايلملة 

ويشر  عى  ت ريرها القمص محارى السرياني, 

اخلتلار  اللبلابلا وويتول  توزيعهلا األب سلىليلملان 

اًسلا  001كيرلس السادس البطريرك الـ ليحون شمَّ

سبتمبر  ١، وفي 0939وتىميًذا خاًدا له  في مايو 

م تم  رهبنته باسم الراهب مليلنلا آيلامليلنلا 0911

باير الشهيا مار مينا العجائبلي بلملريلوس، وسليلم 

صغسلطلس  9م، وفِلي 0913يونيو  05كاهنًا فِي 

م ءللملًصللا، بلليلا الللقلايللس الللبلابللا كلليلرلللس 0919

عيَّنَه  القايلس اللبلابلا كليلرللس السلادس .. السادس

،  لم 0919وكيالً لبطريركية انسحلنلاريلة سلنلة 

عينّه القايس البابا كيرلس بعا  لك رئليلًسلا للايلر 

وبعا رحليلل ..   مارمينا العجائبي بص راو مريوس

القايس البابا كيرلس السادس خال كرسل  دمليلاس 

م ، فعرض عىيه عىيه مثىث الرحمات 09٩١سنة 

البابا األنبا شنود  الثالث صن ي سام صسلقلفًلا علىليلهلا, 

ل الرجوع كل  الايلر،  ولحنه اعتذر عن  لك وفضَّ

ِمَح له بما يريا، وفِلي  م ءلام 0991ملايلو  ١3فس 

مثىث الرحمات البابا األنبا شنود  الثالث بسياملتله 

صسقفاً ليحون صول صسلقلف للايلر الشلهليلا اللعلظليلم 

مارمينا العجائبي بمريوس وتميزت رئاسته للىلايلر 

بأمرين حركة التعمير الواسعة، واألبوة الروحية، 

كان يصر عى  سول ماة االختبار لطالبي الرهبنة 

ب يث ال تقل عن  الث سنوات تقريبًا وفلي مسلاو 

م ءام المتنيح ءلااسلة 0991يناير 50يوم األربعاو 

البابا األنبا شنود  الثالث بإلباس انسحيم لثال ة من 

نليلافلة  -رؤساو األديرة نيافة األنبلا دلرابلاملون 

نيافة األنبا مليلنلا وهلم اللرؤسلاو  -األنبا متاوؤس 

الذين صمضوا صكثر من  ال ين سنة فلي اللرهلبلنلة، 

ويستطيعون ممارسة سقس انسحيلم اللحلبليلر فلي 

 00الاير ورحل األنبا مينا آفلا مليلنلا بسلالم فلي 

 م بعا كفاح سويل مع المرض. 0991ديسمبر 

 

البحرين تدشن "كاتدرائية سيدة البعبر " أكبببر 

 كنيسة فا شبه البزيرة العربية

وسط مآ ن مساجا وحلقلل نلفلط فلي الصل لراو، 

دشن  الب رين الخميس "كاتارائية سياة العرب" 

والتي تعتبر حت  اآلن "صكبر كنيسة كلا لولليلحليلة" 

في منطقة شبه الجزيرة العربية بجنوب العادملة 

 ١511المنامة. وتتسع الحاتارائية الستقبال نل لو 

شخص، من األءىية الحا وليحية في الاولة الخىيجية 

 ات ال البية المسىمة افتت   الب لريلن اللخلمليلس 

"صكبر كنيسة كا وليحية" في شبه الجزيرة العربليلة 

بمنطقة العوالي جنوب العادمة المنامة، وصسىق  

عىيها اسم "كاتارائية سياة العرب". وتقع الحنيسة 

التي ب ني  بتصميم هناسي حايث وتضم مستويين 

شخص، عى  بعا  ١511من المقاعا وتتسع لن و 

كيىومتر من مسجا كبير وعى  مقربة  0،1حوال  

من آبار نفط، في جنوب البالد وصفادت وكالة صنباو 

الب رين وفُ ما جاو عى  موءعها انلحتروني صن 

الشيخ عباهللا بن حما آل خىيفة مثّل مىك الب ريلن 

الشيخ حما بن عيس  آل خىيفة، في افتتاح الحنيسة 

"األكبر في منطقة اللخلىليلج اللعلربلي وءلال األب 

شربل فياض المقيم في الب رين، للوكلاللة األنلبلاو 

الفرنسية "ن ن مسرورون  ...( سيحون  لك ملن 

صجل ال اجات الروحية والص ة الروحية لجلمليلع 

صللف  91الناس ويلقلّار اللفلاتليلحلان وجلود نل لو 

كا وليحي في الب رين، هم بشحلل صسلاسلي علملال 

آسيويون من الهنا والفىبين وصكا األب فليلاض صن 

"مسي يين وغير مسي يين، الجميع هلم صبلنلاو هللا 

والجميع مرحب بهم هنا في هذ  الحنيسة الجمليلىلة 

واألسبوع الماضي، وّجه المىك حما بن عيس  آل 

 خىيفة دعوة كل  البابا فرنسيس لزيارة الب رين

 

أشخاص فا تفبير بديبر لب براهبببات  3   إصابة 

 جنو  موسكو

صفادت وسائل كعالم روسية دباح اليلوم ان لنليلن 

ديسمبر، صن تلفلجليلر علبلوة نلاسلفلة فلي ديلر  0١

لىراهبات بموسحو، صسفر عن كدلابلة ملا ال يلقلل 

صشللخللا  وءللاللل  وكللالللة "سللبللوتللنلليللك"  ٩عللن 

الروسية، كن االنفجار وءع علىل  صراضلي اللايلر 

الواءع في جنوب اللعلادلملة ملوسلحلو وصضلافل  

الوكالة صن العبوة المتفجرة بلاائليلة الصلنلع، وصن 

التفجير وءع بالقرب من مارسة لىراهبات تقع في 

مبن  دير في ماينة سيربوخو  الروسية ونلقلىل  

عن  كرت خامات الطوارئ، تأكيا كدابة سبلعلة 

صشخا  عى  األءل في االنلفلجلار، يلعلتلقلا صنلهلم 

جميعا ءادرون، وفقا لىوكالة الروسية ولم تحشف 

وسائل انعالم الروسية حت  اآلن عن الجهة التي 

 تقف وراو التفجير

  

ألول مرة  فا الجاريخ   سعوديون يحجف ون بعيد 

الميالد   شبرة الكريسماس وقبعات سانجا ك بو  

   -فا شوارع المم كة 
"Wall Street Journal  " ردلات دل ليلفلة

مظاهر احتفاالت عليلا اللمليلالد فلي 

السللعللوديللة ألول مللرة فللي تللاريللخ 

الممىحة، بعا صن سمل ل  السلىلطلات 
بنصب شجرة الحريسماس وتلعلىليلُ 

الزيلنلة    وبلاتل  اللملطلاعلم تلقلام 

كعحات عيا الميالد، وخادة كعحة "اللبلانليلتلون" 
انيطالية التي عادة ما يتم كعاادها في رصس السنة 

 الميالدية 

كما احتوت متاجر األ اث عى  عروض ألكلالليلل 

الزهور والشموع ال مراو، فيما دململ  بلعل  

الفناد  ديحورات بباحاتها الااخىيلة تلتلنلاسلب ملع 
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 صفحة شئون المصريين فى سيدنى

 أعداد: وداد ألياس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رغم كل ما يعانيه العالم من أوضاع أجتماعية تفرضها جائحة الكورونا.

 ومع االلتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة االسترالية لضمان صحة الجميع.  إحتفلت أغلب كنائس سيدني براس السنة والكريسماس . 
ت فكانت كنيسة سان مارك في الصدارة منحيث عدد الحاضرين سؤاء من الشعب أو االباء الكهنة المشرفين علي الحفل، باالضافة لعدد من السيدا

يتميزن بالنشاط االجتماعي والحماس لترتيب الحفل في أفضل صورة سواء االطعمة الصيامي من فطائر وحلوي الي عمل المسابقات ونشر جو من 
 البهجة والفرحة وسط الحاضرين. 

 مع هذا الوباء
قراره استترتفع االيدي مفتوحة بالصالة ، "أن يرفع هللا الوباء والغالء والمرض  والخوف. وأن ينظر هللا بعيم الحب والرعاية ليعود العالم الي 

 وسالمه. 
 وكل ام وجميع كنائس استراليا وشعبها بكل خير. 
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 .......  ..هليللويا  ...هليللويا  هليللويا
ه ذهنكم أكثر، فإن مكاننا في بيت لحم ليس مع الرعاة أو المجوس  لذلك أودُّ لو أنبِّ
مي هدايا، بل وال كيوسف حارس الميالد البتولي؛ بل وأجترئ،  د شهود ومقدِّ كمجرَّ

يا أحبائي، ألقول وال كالعذراء القديسة األُم الوالدة. نحن، يا أحبائي، بالنسبة 
للمسيح المولود أكثر من كل هؤالء جميعاً، نحن لحمه وعظامه!! وأنا في ذلك ال 

ألننا أعضاء جسمه من لحمه ومن »أتجاوز ما قاله بولس الرسول بالحرف الواحد: 
 .)03: 5)أف  «عظامه

اآلن تدركون معي عمق معنى عيدنا وأهمية اجتماعنا وخطورة موقفنا من بيت لحم 
 .والمذود والميالد والمسيح الطفل

إذن، لسنا بصدد ذكرى وتذكار وشرح حوادث لقصة ميالد وتاريخ إنجيلي؛ بل نحن 
ة بمسيح المذود، عالقة جد خطيرة!! عالقة وجود وكيان متباَدل،  بصدد عالقة حيَّ

المسيح مولود فأنا موجود!! فميالده في ذلك اليوم هو ميالدنا األبدي، وحياته على 
 .األرض صارت هي بدء حياتنا التي لن تنتهي، حياة األبد

 متي المسكينأبونا_#

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”  

 

أيضا القدوس المولود منك يدعى إبن  الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك، فلذلك ” فاجاب المالك وقال لها:

 (   ١7:8آهلل. )لوقا 

 ( 3:2كور 9) "ألن المعطى المسرور يحبه آهلل ..."

 

 نداء أعياد الميالد
بمناسبة ذكرى ميالد مخلصنا الصالح، يترجى مجلس إداره مؤسستكم الخيريه؛ من شعب المسيح المحب لعمل الخير بأن  يأركأرأا ه أله الأر   أى 

 -: أعليه نسنلكم بن  تلجهلا تقديماتكم الفلريه أالسخيه إلى رقم الحسا  التالى .هره اآليام السعيدة لكى ما يشتركلا معنا بفرحه االعياد

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. 

 تذكروا دائما بأن فعل الخير هو الشئ الوحيد ألذى تستطيع أن تأخذه معك إلى األبديه
  

 )1: 89)روميه ” المعطى فبسخاء... ...."
 (7::8المجد هلل فى األعالى وعلى األرض السالم وبالناس المسرة." )لوقا "

We ask our Lord and Saviour Jesus Christ to reward your good deed with His Heavenly rewards. 

“We can issue with our own Tax deductible Receipt” 

MERRY CHRISTMAS EVERYONE 
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