








جملة الكرازة - 11 يناير 2019

اآلب  باســـــــم 
واالبــــــــن والروح القدس اإللـــه الواحد أمين.

فـــي بدايـــة العـــام الجديـــد 2019، أهنئكـــم 
جميًعـــا بعيـــد الميـــاد المجيـــد، وأرجـــو للجميـــع 
فـــي كل مـــكان، أرســـل  كل خيـــر وكل بركـــة 
فـــي  تهنئتـــي القلبيـــة وتهنئـــة كل الكنيســـة هنـــا 
مصـــر أرســـلها إلـــى الجميـــع، إلى جميـــع اآلباء 
والشمامســـة  والكهنـــة  واألســـاقفة  المطارنـــة 
ومجالـــس  واألراخنـــة  والخدمـــات  والخـــدام 
الكنائـــس والشـــباب وكل الشـــعب واألطفـــال في 
كل كنائســـنا القبطيـــة فـــي ســـائر قـــارات العالـــم: 
وأوروبـــا  والجنوبيـــة  الشـــمالية  أمريـــكا  فـــي 
وأفريقيـــا وآســـيا وأســـتراليا وفـــي كل األماكـــن 
التـــى يتواجـــد فيهـــا الذيـــن يحتفلون بعيـــد المياد 

المجيـــد وفًقـــا للتقويـــم الشـــرقي. 

لـــه أن  أراد  بعـــد أن خلـــق هللا اإلنســـان، 
يكـــون إنســـاًنا كامـــًا يعيـــش فـــي إنســـانية كاملة، 
فأعطـــاه وزّوده بـــكل المواهـــب الكثيـــرة. ولكـــن 
هـــذا االنســـان َقِبـــل الخطيـــة وكســـر وصيـــة هللا 
نســـّميها  الظلمـــة  وهـــذه  الظلمـــة.  فـــي  وعـــاش 
»الظلمة الروحية«، عاش فيها اإلنســـان بعد أن 
كان يتمتـــع بالحريـــة وبالحـــب وبالوصية، اختار 
أن يعيـــش فـــي الفـــراغ واليـــأس والخطيـــة، ففقـــد 
الرجـــاء وعـــاش فـــي اإلحبـــاط وامتـــدت الخطيـــة 
وانتشـــرت إلـــى كل العالـــم. كما هـــو مكتوب في 
الكتـــاب المقـــدس »ِإِذ اْلَجِميُع َأْخَطـــُأوا َوَأْعَوَزُهْم 
َمْجُد هللِا« )رومية 3: 23(.. وانهارت إنســـانية 
اإلنســـان، وفقـــد أهـــّم مـــا عنـــده وهـــو إنســـانيته، 
وصـــار اإلنســـان رويـــًدا روايًدا وجيـــًا بعد جيل 
يفقـــد إنســـانيته ويجـــف عنـــه الحـــب الـــذي تعطيه 
هـــذه اإلنســـانية، وأصبـــح اإلنســـان جائًعـــا إلـــى 
الحـــب، وهـــذا الجوع إلى الحب جعله يعيش في 
هذا الفراغ الكبير، رغم تقدم العالم بكل وسائل 

التواصـــل المتعـــددة بيـــن أطراف المســـكونة.

إًذا ما هو العالج؟
مـــن  يأتـــي  أن  الحـــب.  هـــو  العـــاج  كان 
يقـــدم لـــه الحـــب وأن يأتـــي حًبا فيه، فجاء الســـيد 
المســـيح كمـــا يقـــول اإلنجيـــل المقـــدس »هَكـــَذا 
َأَحـــبَّ هللُا اْلَعاَلـــَم َحتَّى َبَذَل اْبَنـــُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل 
َيْهِلـــَك ُكلُّ َمـــْن ُيْؤِمـــُن ِبـــِه، َبـــْل َتُكـــوُن َلـــُه اْلَحَيـــاُة 

اأَلَبِديَُّة« )يوحنا 3: 16(. وجاء الســـيد المســـيح 
يقـــدم لطًفـــا وحناًنـــا وحًبـــا، وكان قصـــده من كل 
هـــذا أن يرجـــع اإلنســـان إلى إنســـانيته، ولم يكن 
هنـــاك ســـبيل إاّل أن يتواجـــد هللا معنـــا، فصـــار 
عمانوئيـــل »هللا معنـــا«، والكلمـــة صـــار جســـًدا 
فـــي وســـطنا. لـــم يرســـل هللا مـــاًكا وال رئيـــس 
مائكـــة وال نبًيـــا وال رجل سياســـة وال ســـفيًرا، 
ولكنه جاء بنفســـه، ألنه يحب اإلنســـان بالحقيقة 
وليـــس بالـــكام فقـــط، لذلـــك نحـــن نحتفـــل بعيـــد 
ميـــاده فـــي كل ســـنة. وتتجـــدد هـــذه المناســـبة، 
ألننـــا نجـــدد العهـــد باهلل الذي أتى حًبـــا فينا ليقدم 

لنـــا الحـــب لكل إنســـان.
نـــراه يحـــب القريـــة  فـــي الميـــاد المجيـــد 
الصغيـــرة بيـــت لحـــم، ويحـــب المدينـــة الكبيـــرة 
أورشـــليم، نـــراه يحـــب الرعـــاة المنســـيين وســـط 
زحـــام البشـــر، وفـــي نفـــس الوقـــت نـــراه يحـــب 
المجـــوس الذيـــن عاشـــوا فـــي بـــاد بعيـــدة عـــن 
اليهوديـــة وعـــن أورشـــليم، يحب العـــذراء الفتاة 
الفقيرة واليتيمة، ويحب في نفس الوقت المرأة 
النجـــار  النبيـــة، يحـــب يوســـف  المترّملـــة حّنـــة 
الشـــيخ الوقـــور حـــارس ســـر التجســـد اإللهـــي، 
ويحـــب أيًضـــا الشـــيخ الوقـــور القديـــس ســـمعان 
الذي انتظر مجيء الســـيد المســـيح... لقد أحب 
اإلنســـان وجـــاء لكـــي يشـــبعه من الحـــب، الحب 
الذي احتاجه اإلنســـان لكي يعود إلى إنســـانيته.
لذلـــك فـــي عيـــد المياد المجيد، يرســـل هللا 
حبـــه لـــك وإلـــى كل إنســـان. فيقـــول لـــك: »إن 
هللا ليـــس بعيـــًدا عنـــك، هـــو ال ينســـاك أبـــًدا«، 
ويؤكـــد لـــكل واحـــد منـــا أن هللا ال يكـــره إنســـاًنا، 
هـــو يكـــره خطية اإلنســـان ولكنه يحب اإلنســـان 
ذاتـــه، هـــو يبحـــث عـــن كل وحد، هـــو جاء لكي 
يمـــأك رجـــاًء وفرًحا وتهليًا.. هللا بالحب يعيد 

إنسانيته. لإلنســـان 

أيهـــا  ولذلـــك 
الحبيـــب فـــي كل مـــكان احتـــرس أن يجف قلبك 
مـــن الحـــب، واحتـــرس دائًمـــا أن يكـــون قلبـــك 
دافًئـــا بالحـــب الـــذي يقدمـــه المســـيح لـــك. مع أن 
األمـــور العصرية التي نتعامل معها والتواصل 
قريـــة  العالـــم  الموجـــود حالًيـــا جعلـــت  الواســـع 
صغيـــرة، لكـــن مـــن كثـــرة تعامـــل اإلنســـان مـــع 
اآلالت جـــف قلبـــه من الحب وازدادت ضعفات 
كثيـــرة أمـــام اإلنســـان، ازداد ضعفه في عاقاته 
وحبـــه لآلخريـــن وحبـــه للحيـــاة، وهنـــاك ازديـــاد 
فـــي العنـــف والجريمة واإلرهـــاب، وفي التفكك 
هـــذا  وكل  المتعـــددة،  واالنحرافـــات  األســـري 

يحـــدث ألن قلـــب اإلنســـان جـــف مـــن الحـــب.
إن مناســـبة عيد المياد، فرصة ورســـالة 
لـــكل أحـــد فينـــا أن يأتي ويشـــبع من هذا الحب، 
علـــى  فـــي عظتـــه  المســـيح  الســـيد  يقـــول  كمـــا 
 ، الجبـــل »ُطوَبـــى ِلْلِجَيـــاِع َواْلِعَطـــاِش ِإَلـــى اْلِبـــرِّ
ُيْشـــَبُعوَن«  إلـــى الحـــب( أَلنَُّهـــْم  )إلـــى المســـيح 

)متـــى 5: 6(.
أهنئكـــم أيهـــا األحبـــاء بهـــذا العيـــد وبفرحة 
الميـــاد المجيـــد، نتذكـــر فيهـــا أحباءنـــا الشـــهداء 
الذيـــن يفرحـــون أيًضـــا بوجودهـــم فـــي الســـماء، 
ونتذكـــر المصابيـــن ونصلـــي من أجل شـــفائهم، 
ونصلـــي مـــن أجـــل ســـام العالـــم كلـــه، نصلـــي 
مـــن أجـــل بادنـــا مصر، ومن أجل كل إنســـان، 
ومـــن أجـــل كل كنيســـة، ومـــن أجـــل كل خدمـــة، 
ونصلـــي أن يرســـل هللا هذا الفـــرح لكل واحد.. 
كمـــا تقـــول أنشـــودة الميـــاد المجيـــد »اْلَمْجـــُد هلِل 
ـــَاُم، َوِبالنَّاِس  ِفـــي اأَلَعاِلـــي، َوَعَلى اأَلْرِض السَّ

ُة« )لوقـــا 2: 14(. اْلَمَســـرَّ
تحياتـــي وكل أمنياتـــي لجميعكـــم.. راجًيـــا 
لكـــم أياًما مقدســـة في هذا العـــام الجديد، وفرحة 
الميـــاد تمـــأ قلوبكـــم جميًعـــا، وتســـتطيعون أن 
تنقلـــوا هـــذا الفرح وهذا الحب لكل وحد في كل 
المجتمعـــات التـــي تعيشـــون فيهـــا.. ليبـــارك هللا 
حياتكـــم وفـــي كل مـــا تمتـــد إليه أيديكـــم، وإللهنا 
كل مجـــد وكرامـــة مـــن اآلن وإلـــى األبـــد آمين.
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في يوم األحد 6 يناير 2019م، قام قداسة البابا األنبا تواضروس 
الثانـــي، بابـــا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكـــرازة المرقســـية، فـــي حضـــور 
الســـيد الرئيس عبد الفتاح السيســـي واإلمام األكبر الشـــيخ أحمد الطيب، 
بافتتـــاح كاتدرائيـــة ميـــاد المســـيح بالعاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة، وُتَعـــّد 
األكبـــر فـــي الشـــرق األوســـط باعتبـــار أن الكنيســـة القبطية هي الكنيســـة 
األكبر في الشـــرق األوســـط. وقد أراد الســـيد الرئيس أن يرســـل رســـالة 
إلـــى العالـــم كلـــه -وال ســـيما بعـــد أن جعـــل افتتـــاح الكاتدرائيـــة متزامًنـــا 
مـــع افتتـــاح أكبـــر مســـجد فـــي مصـــر فـــي نفـــس العاصمـــة- أن األقبـــاط 
فـــي مصـــر لهـــم ذات الحقـــوق، وأن الدولـــة ترعـــى بنفســـها تأكيـــد حرية 
العبـــادة. كان قداســـة البابـــا قـــد صلـــى قـــداس عيـــد الميـــاد المجيـــد لعـــام 
2018م فـــي هـــذه الكاتدرائيـــة فـــي الـــدور األســـفل، حيـــث لـــم يكـــن قـــد 
تـــم االنتهـــاء مـــن كافـــة األعمـــال اإلنشـــائية للكاتدرائيـــة، وحضـــر الســـيد 
الرئيس عبد الفتاح السيســـي هذا القداس، ووصف الكنائس يومها بأنها 
»بيـــوت هلل«، وحضـــر العديـــد مـــن رمـــوز الدولـــة واألقبـــاط مـــع قداســـة 
البابـــا واآلبـــاء األســـاقفة وكثيـــر مـــن اإلكليـــروس، وكان للحـــدث صـــدًى 
كبيـــر جـــًدا )راجـــع مجلـــة الكـــرازة العـــددان 1 و2، بتاريـــخ 12 ينايـــر 

2018م. ونقتبـــس هنـــا جانًبـــا منهـــا(: 

»بـــدأت الصلـــوات فـــي الســـاعة الســـابعة مســـاًء بحضـــور الرئيـــس 
والذي دخل الكاتدرائية في بداية القداس مع قداســـة البابا، وقد اســـتقبله 
الشـــعب اســـتقبااًل حافـــًا. ثـــم ألقـــى ســـيادته كلمـــة عّبـــر فيها عن ســـعادته 
بإنشـــاء هـــذه الكاتدرائيـــة والصـــاة فيهـــا كمـــا وعـــد فـــي العـــام الماضي، 
وقـــدم التهنئـــة بالعيـــد لقداســـة البابـــا واآلبـــاء الحاضرين وســـائر األقباط. 
وفـــي كلمته شـــكر قداســـة البابـــا الرئيس معبًرا عن فرحتـــه بهذا الصرح 
الجديـــد الـــذي يرّســـخ لقيـــم المواطنـــة والتســـامح والتعايـــش. كمـــا وجـــه 
الشـــكر لرجـــال الهيئـــة الهندســـية والقـــوات المســـلحة التـــي تقـــوم بتنفيـــذ 
مشـــروع الكاتدرائيـــة، وكل المهندســـين والعمال والفنييـــن، والذين قاموا 
بهـــذا العمـــل فـــي زمـــن قياســـي. هذا واســـتمرت الصلـــوات يومذاك حتى 

الســـاعة الحادية عشـــرة مســـاًء«. 

.....................

وفـــي هـــذا العـــام، ومـــع أيامـــه األولـــى، كانـــت قـــد تمـــت األعمـــال 

اإلنشـــائية والمعمارية للكاتدرائية بجهد خارق وفي زمن قياســـي، حيث 
اشـــترك فـــي األعمـــال آالف مـــن تخصصـــات متعددة، وأشـــرفت القوات 
المســـلحة علـــى العمـــل، كمـــا اشـــترك عـــدد ال بـــأس بـــه مـــن المهندســـين 
والفنييـــن والعمـــال المســـلمين فـــي تشـــييد الكاتدرائيـــة، مثلمـــا اشـــترك في 
إنشـــاء المســـجد فـــي المقابـــل عـــدد كبيـــر مـــن المســـيحيين. وقـــدم شـــيخ 
األزهـــر الدكتـــور أحمـــد الطيـــب كلمـــة تاريخية فـــي هذه المناســـبة، بينما 
قـــدم قداســـة البابـــا فـــي افتتـــاح المســـجد كلمـــة تاريخيـــة ايًضـــا، وشـــارك 
اآلالف مـــن جميـــع أطيـــاف الشـــعب فـــي االحتفـــال بافتتـــاح الُمنَشـــأتين 
العماقتين، كما شـــارك الرئيس الفلســـطيني أبو مازن في هذا االفتتاح، 
وأرســـلت العديد من الدول التهنئة لمصر والكنيســـة بهذه المناســـبة، وال 
ســـيما الرئيـــس األمريكـــي دونالـــد ترامـــپ الـــذي امتـــدح األمـــر واعتبـــر 
أن الرئيـــس السيســـي يتقـــدم بخطـــوات جـــادة نحـــو مســـتقبل مشـــرق... 
ونســـجل هنـــا فعاليـــات االحتفـــال بافتتـــاح المســـجد والكاتدرائيـــة، حيـــث 

جـــرت االحتفـــاالت علـــى النحـــو التالي:

وصـــل قداســـة البابـــا إلـــى هنـــاك بصحبـــة الرئيـــس الفلســـطيني أبـــو 
مـــازن، والدكتـــور علـــي عبـــد العـــال رئيـــس مجلـــس النـــواب، والدكتـــور 
مصطفـــى مدبولـــي رئيـــس مجلـــس الوزراء، وعـــدد كبير مـــن الوزراء، 
والســـفراء، ورؤســـاء الهيئـــات الدبلوماســـية، وقـــادة األفـــرع فـــي القـــوات 
المســـلحة والهيئـــة الهندســـية واألشـــغال العســـكرية والتـــي قامـــت بعمليـــة 
تشـــييد المســـجد والكاتدرائيـــة.. حيـــث كان فـــي اســـتقبالهم الســـيد وزيـــر 
الدفـــاع، ورئيـــس هيئـــة األركان، ورئيـــس جهـــاز المخابـــرات، ووزيـــر 
الخارجيـــة، ووزيـــر الداخليـــة، كمـــا كان هنـــاك عـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء 
األســـاقفة واآلبـــاء الكهنـــة واألراخنـــة، كمـــا حضـــر خمســـمائة شـــاب عن 

وزارة الشـــباب، ومائتـــي شـــاب مـــن مختلـــف اإليبارشـــيات.

فعاليـــات  لتبـــدأ  الجمهوريـــة،  رئيـــس  الســـيد  وصـــل  ذلـــك  بعـــد 
االحتفـــال بالوقـــوف دقيقـــة حـــداد علـــى أرواح الشـــهداء، وبعـــد ذلـــك قدم 
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المطـــرب هشـــام عبـــاس التواشـــيح الدينيـــة، ثـــم المرنمـــة اللبنانيـــة داليـــا 
قســـيس ترانيـــم لمريـــم العـــذراء، ثـــم قدم المغنـــي محمد الشـــرنوبي أغنية 
»جامـــع وكنيســـة«، كمـــا قدمـــت المطربـــة أنغـــام أغنية »الســـام والمودة 
والمحبـــة«، وبعـــد ذلـــك تـــم عـــرض فيلـــم تســـجيلي كبيـــر عـــن مراحـــل 
تشـــييد الكاتدرائيـــة والمســـجد، ثـــم فقـــرة ظهر فيهـــا األطفال المســـيحيون 
والمســـلمون يعّبـــرون عـــن محبتهـــم بعضهـــم للبعـــض اآلخـــر والتعايـــش 
الســـلمي والروابـــط االجتماعيـــة الحميميـــة بينهـــم، وأعقـــب ذلـــك كـــورال 
األطفـــال الـــذي قـــدم ترانيـــم مناســـبة. وفـــي النهايـــة صعـــد جميـــع الفنانين 
والمرنميـــن مًعـــا ورددوا النشـــيد الجمهـــوري وحّيوا جميـــع الحاضرين، 

ثـــم انصـــرف الجميـــع إلـــى حيـــث يوجـــد المســـجد الجديد.

انتقـــل قداســـة البابـــا إلـــى المســـجد مع اإلمـــام األكبر الدكتـــور أحمد 
الطيـــب شـــيخ األزهـــر، ووزيـــر األوقـــاف، وفضيلة المفتـــي، وعدد كبير 
مـــن الشـــيوخ، ورئيـــس مجلـــس الـــوزراء، ووزير الدفـــاع، ورئيس هيئة 
األركان، حيـــث كانـــوا في اســـتقبال الســـيد الرئيس، والـــذي حالما وصل 
قـــام بإزاحـــة الســـتار عـــن اللوحـــة التذكاريـــة للمســـجد ومعـــه اثنـــان مـــن 
الشـــيوخ واثنـــان مـــن اآلبـــاء الكهنـــة. ثم ألقى قداســـة البابا كلمـــة من أمام 
المســـجد، وبعدهـــا دخـــل الجميـــع إلى المســـجد حيث اســـتمعوا من الســـيد 
كامـــل الوزيـــر رئيـــس الهيئـــة الهندســـية لشـــرح مراحل تشـــييد المســـجد، 

وانصرف الجميع متجهين إلى الكاتدرائية. 

»هـــذا يـــوم فـــرح ويـــوم ابتهاج، ونحن نرى مصرنا العزيز تســـجل 
صفحـــة جديـــدة فـــي كتـــاب الحضـــارة المصريـــة العريقـــة. مصـــر التـــي 
علمـــت العالـــم فـــن األعمـــدة: فكانـــت المســـّلة فـــي العصـــور الفرعونيـــة، 
وكانـــت المنـــارة فـــي العصـــور المســـيحية، وكانـــت المئذنة فـــي العصور 
اإلســـامية. ونحن في هذا اليوم نشـــهد مناســـبة غير مسبوقه في التاريخ 
نحتفـــل بهـــا، حيـــث نـــري ونشـــاهد وســـط الحضـــور الكريـــم مـــآذن هـــذا 
المســـجد الكريـــم، مســـجد الفتـــاح العليـــم، تتعانـــق مـــع منـــارات كاتدرائية 
ميـــاد الســـيد المســـيح. ونحـــن نـــرى افتتـــاح هـــذه الصـــروح فـــي مصرنا 
الحبيبـــة، ونـــرى فـــي هـــذا االفتتـــاح أن مصر تهتم بالقـــوى الناعمة فيها، 
إذ ُبِني المسجد وكاتدرائية مياد المسيح بأموال وتبرعات المصريين، 
وأن الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، هـــو أول المتبرعين في بناء المســـجد 
والكاتدرائية، كما أنها ُبِنيت بجهود وإبداع المصريين ســـواء مهندســـين 
أو فنييـــن أو عمـــال، وبكل أمانة وإخاص. وإنني -كمواطن مصري- 
أقـــف فـــي هـــذا المســـجد الكريـــم، وأفـــرح مـــع كل إخوتـــي األحبـــاء بهـــذة 
ل فـــي تاريـــخ مصـــر. لقـــد علمنـــا الســـيد  المناســـبة الســـعيدة التـــي ُتســـجَّ
المســـيح: »ليـــس بالخبـــز وحـــده يحيا اإلنســـان، بل بكل كلمـــة تخرج من 
فـــم هللا«، إننـــا نـــرى ونهتـــم بالخبز كغذاء لإلنســـان، ولكـــن األرواح تجد 

غذاءهـــا هنـــا، هنـــا في المؤسســـات الروحيـــة والدينية. 

ســـيادة الرئيـــس.. لقـــد وعدَت فـــي يناير 2017 بهـــذا الوعد الكريم 
ببناء مســـجد الفتاح العليم وكنيســـة مياد المســـيح في عام واحد، وكان 
هـــذا ُيعتَبـــر ضرًبا من المســـتحيل ألنها صـــروح ضخمة، ولكننا في هذا 
اليـــوم نـــرى ســـيادتكم قـــد وعـــدَت فأوفيت في هذا اليوم. نقدم كل الشـــكر 
لســـيادتكم، وكل الشـــكر لجميـــع الشـــركات التـــي عملت في هـــذه األبنية، 
وللمهندســـين والفنييـــن والمكاتـــب االستشـــارية، والعمـــال الذيـــن اهتموا. 
ونقدم شـــكًرا خاًصا للقوات المســـلحة والهئية الهندســـية للقوات المسلحة 
التـــي خططـــت وأشـــرفت علـــى هـــذا العمـــل فـــي فتـــرة وجيزة. نشـــكركم 
جميًعـــا، ونصلـــي أن يباركنـــا هللا ويديـــم محبتنـــا ووحدتنـــا مًعـــا جميًعـــا، 
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ويشـــهد العالـــم فـــي هـــذة الليلـــة المباركـــة هذه الصـــورة التـــي نقدمها لكل 
أحـــد، كيـــف أن مصرنـــا تعيش في هذة الوحدة وفي هذة المحبة، نصلي 
أن يديمهـــا هللا علـــى الـــدوام، ونصلـــي أن يحفظكـــم هللا دائًمـــا فـــي قيـــادة 

بادنـــا العزيـــزة، وأشـــكركم جميًعـــا وتحيا مصر... 

بعد ذلك وصل قداسة البابا إلى الكاتدرائية ومعه اآلباء المطارنة 
واألســـاقفة وعـــدد مـــن الشـــيوخ، حيـــث قـــام الرئيـــس برفـــع الســـتار عـــن 
اللوحـــة التذكاريـــة للكاتدرائيـــة، ومعـــه -كما حدث في افتتاح المســـجد- 
اثنـــان مـــن الشـــيوخ واثنان من الكهنـــة. ووقد ألقى اإلمام األكبر الدكتور 
أحمـــد الطيـــب شـــيخ األزهـــر، كلمـــة بمناســـبة هـــذا االفتتـــاح مـــن أمـــام 

الكاتدرائية، قال فيها:

»إنـــي لســـعيد فـــي هـــذه الليلـــة المباركـــة بـــأن أكـــون فـــي صحبـــة 
ســـيادة الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي، رئيـــس جمهورية مصـــر العربية، 
وســـيادة الرئيـــس محمـــود عبـــاس، رئيس دولة فلســـطين الشـــقيقة، واألخ 
العزيـــز قداســـة البابـــا تواضروس، بابا اإلســـكندرية وبطريـــرك الكرازة 
المرقســـية، ألشـــارك فـــي افتتـــاح صرحيـــن كبيريـــن، بل أكبـــر صرحين 
مـــن صـــروح العبـــادة فـــي مصر من أقصاهـــا إلى أقصاهـــا... أعتبر أن 
هـــذا الحـــدث ُيَعـــد حدًثـــا اســـتثنائيًّا، وربمـــا لـــم يحدث من قبـــل على مدى 
تاريـــخ المســـيحية واإلســـام وذلـــك فيمـــا أعلـــم، فمـــا أعـــرف أن مســـجًدا 
وكنيســـة ُبنيـــا فـــي وقـــت واحـــد، وانتهيا فـــي وقت واحد، وبقصد تجســـيد 
مشـــاعر األخـــوة والمـــودة المتباَدلة بين المســـلمين وإخوتهم المســـيحيين. 
مـــا أعـــرف أن حدثـــا كهذا حصل قبل أن نشـــاهد اليـــوم هذين الصرحين 
البالغـــي القـــدر مـــن حيـــث العمـــارة الفنية التي يحق لمصـــر أن تفخر بها 
علـــى ســـائر األمصـــار، ويحـــق لعاصمتهـــا الجديـــدة أن تزهـــو بهـــا علـــى 
ســـائر األمصـــار. وإنـــي إذ أعّبـــر عـــن نفســـي، وعـــن هـــذا الوفـــد الرفيـــع 
المســـتوي مـــن األزهـــر الشـــريف، أعّبـــر لســـيادة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح 

السيســـي عن شـــكرنا الجزيل على هذا اإلنجاز الرائع. في ذات الوقت 
أتقـــدم ألخـــي العزيز قداســـة البابا، ومن خلفه وحوله إخوتنا المســـيحيين 
فـــي مصـــر وخـــارج مصـــر، أتقـــد لهـــم بأجمـــل التهانـــي بهـــذه الكاتدرائية 
الجديـــدة التي ســـتقف -دون شـــك- شـــامخة إلـــى جوار المســـجد الجديد، 
مســـجد الفتـــاح العليـــم، فـــي صمـــود وفي رمـــز يتصديان لـــكل محاوالت 

العبـــث باســـتقرار الوطـــن وبعث الفتـــن الطائفية.

ولـــن أطيـــل عليكـــم، ولكـــن البـــد مـــن كلمـــة فـــي مـــوذوع الكنائـــس 
موضـــوع  اإلســـام  فـــي  الكنائـــس  مـــوذوع  منهـــا..  اإلســـام  وموقـــف 
محســـوم، ملخـــص فيمـــا يلـــي: أواًل: اإلســـام أو دولـــة اإلســـام ضامنـــة 
شـــرًعا لكنائس المســـيحيين ولمعابد اليهود، هذا حكم شـــرعي، وإذا كان 
الشـــرع يكّلـــف المســـلمين بحماية المســـاجد، فإنه -وبالقـــدر ذاته- يكلف 
المســـلمين بحمايـــة الكنائـــس. والمســـلمون يتقدمـــون فـــي حمايـــة الكنائس 
يأتـــي هكـــذا مجاملـــة؛  ليـــس حكًمـــا  المســـيحيين، وهـــذا  إخوتهـــم  علـــى 
وإنمـــا هـــو حكـــم قائـــم علـــى آيـــة مـــن القـــرآن الكريـــم نحفظهـــا جميًعـــا، 
وإن كان معناهـــا أحياًنـــا ولأســـف الشـــديد يخفـــى علـــى كثيـــر حتـــى مـــن 
المتخصصيـــن، هـــذه اآليـــة هـــي التـــي تكّلـــف أو تـــأذن للمســـلمين بالقتـــال 
مـــن أجـــل الدفـــاع عن دور العبادة لليهود والمســـلمين والمســـيحيين مًعا: 
َمْت َصَواِمـــُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت  ِ النَّـــاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لَُّهدِّ }َوَلـــْواَل َدْفـــُع للاَّ
ِ َكِثيـــًرا{. اآليـــة التـــي أمرت المســـلمين بأن  َوَمَســـاِجُد ُيْذَكـــُر ِفيَهـــا اْســـُم للاَّ
يحمـــوا مســـاجدهم، هـــي نفـــس اآليـــة التـــي أمـــرت المســـلمين بـــأن يحموا 
دور العبادة بالنســـبة لغير المســـلمين. وأيًضا ما أرســـله النبي لنصاري 
نجران من معاهدات ضمن لهم فيها كنائســـهم وأن تبقى كما هي، وأاّل 
يقربهـــا أحـــد، وأاّل يدخـــل شـــيء منهـــا وال مـــن حّيزهـــا في مســـد وال في 
بيت مســـلم، وأن يضربوا نواقســـيهم، وضمن لهم صلبانهم، ثم قال في 

آخرهـــا: »مـــن لـــم يـــؤدِّ هـــذا العهـــد فهـــو خائن هلل ورســـوله«.

أخيـــًرا أقـــول: ليـــس من العلم وال من الحق في شـــيء أن ُتســـتدعى 
فتـــاوى قيلـــت فـــي زمـــن معيـــن وظـــروف خاصـــة، مثـــًا حينمـــا كانـــوا 
الرومـــان يتربصـــون باإلســـام الـــذي هو الدين الجديـــد، أو في الحروب 
الصليبية، أو في محاكم التفتيش في األندلس.. يســـتدعون هذه الفتاوى 
التـــي كانـــت احترازيـــة ووقائيـــة فـــي ذلـــك الوقـــت، يســـتدعونها وكأنهـــا 
فتـــاوى عابـــرة علـــى حـــدود الزمـــان والمـــكان ليفتـــوا بهـــا اليـــوم بأنـــه ال 
يجـــوز فـــي اإلســـام بنـــاء الكنائـــس، هـــذا خطـــأ شـــديد، واســـألوا التاريـــخ 
ينبئكـــم أن كل كنائـــس مصـــر ُبنيـــت فـــي عهـــد اإلســـام، وبعـــد دخـــول 
اإلســـام مصـــر، وعلـــى مســـمع ومـــرأى مـــن علمـــاء األزهـــر منـــذ أكثر 

مـــن ألـــف عام.

أكـــرر شـــكري ســـيادة الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي علـــى هـــذا 
اإلنجـــاز الرائـــع، والـــذي يحـــق لمصرنـــا أن تفتخـــر به، وهو يقـــدم للعالم 
كلـــه شـــرًقا وغرًبـــا أن مصـــر هي النمـــوذج األمثل، والقـــدوة في التحاب 
والتآخي بين األديان، وبخاصة بين اإلســـام والمســـيحية. وشـــكًرا لكل 
الســـواعد المصريـــة الفتيـــة العظيمـــة التـــي أنجزت هذيـــن الصرحين في 
وقت قياســـي يشـــهد به الجميع. كل عام وحضرتك بخير ســـيادة الرئيس 

وحضرتك وكل اإلخوة المسيحين«.
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ثـــم اســـتمع الحاضـــرون مـــن الســـيد كامـــل الوزيـــر رئيـــس الهيئـــة 
الهندســـية لشـــرح مراحـــل تشـــييد الكاتدرائيـــة. وبعـــد ذلـــك دخـــل قداســـة 
البابـــا ومعـــه الرئيـــس ومـــن معه إلى داخـــل الكاتدرائية، حيث كان هناك 
آالف مـــن الشـــعب ومعهـــم عـــدد كبيـــر مـــن اآلبـــاء المطارنة واألســـاقفة، 
وعـــدد مـــن القيـــادات اإلنجيليـــة األمريكيـــة يمثلون المجلس االستشـــاري 
للرئيـــس األمريكـــي دونالـــد ترامـــپ، وأعضـــاء لجنـــة الحريـــات الدينيـــة؛ 
فـــي اســـتقبال الرئيـــس، حيث صّفقوا لـــه وألقوا الورود في مظهر مؤثر. 
وبعـــد ذلـــك تكلـــم الســـيد الرئيـــس كلمة مناســـبة من أمـــام الخـــورس مهنًِّئا 
قداســـة البابـــا وجميـــع الحاضريـــن وجميع األقبـــاط بالكاتدرائية، وبعد أن 

ودع قداســـة البابـــا الســـيد الرئيـــس بـــدأ القـــداس اإللهي. 

»اســـمحوا لي في البداية أن أرحب بكل الضيوف الموجودين معنا 
النهارده، فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وضيوف من الدول 

العربية الشقيقة والصديقة لحضورهم هذه اللحظة التاريخية.

واســـمحوا لـــي أن أوجـــه كل التحيـــة واالحتـــرام ألرواح شـــهدائنا 
المصريين من مســـلمين وأقباط، مدنيين ورجال جيش وشـــرطة، الذين 
ســـقطوا جـــراء العمليـــات اإلرهابيـــة. نحـــن فـــي لحظـــة مهمـــة جـــًدا فـــي 
تاريخنا، ألننا عندما كنا منذ سنتين في الكاتدرائية في العباسية، وقلت 
لقداســـة البابـــا بأننـــا إن شـــاء هللا ســـوف نحتفـــل بالمرحلـــة األولـــى خـــال 
العـــام القـــادم، وتـــم االحتفـــال. واليوم نحتفـــل احتفال كامـــل بانتهاء البناء 
فـــي الكاتدرائيـــة ومســـجد الفتـــاح العليـــم. المعنـــى الـــذي نقصـــده هنـــا أننا 
لـــن نســـمح ألحـــد أن يؤثـــر في وحـــدة المصرييـــن، احنا واحـــد وهنفضل 
واحد. المعنى اللي بنســـجله النهارده هو شـــجرة المحبة اللي غرســـناها 
مـــع بعـــض، محبتنـــا لبعضنـــا البعض، والزم نحافظ عليهـــا، ونخلي بالنا 
منهـــا، ونكبرهـــا لغايـــة ما ثمارها تخرج مـــن مصر للعالم كله، اللي هي 
المحبـــة والتســـامح والتآخـــي.. الفتن لن تنتهـــي، وربنا اللي حفظ مصر، 
وهـــو هيحفظهـــا ألجـــل أهلهـــا ألن أهلهـــا نـــاس طيبيـــن، ولكـــن اليقظـــة 

وهنــــــــــا  والوعـــــــــي.. 
أقتبـــس مـــن كــــــــــــــــام 
قداســـــــــــــة البابــــــــا فـــي 
2013م تم االعتـــداء 
علـــــــــى الكنائــــــــــــــــــس، 
ابلغـــــــــــــوا  وعندمـــــــــــــا 
قداســـــــــة البابـــــــا قـــال 
الشهيــــــرة:  الجملــــــــــة 
»وطن با كنائـــــس، 
خيـــر مـــن كنائس با 
وطن«، ولن أنســـــــى 
لك هذه الكلمـــــة، ألنا 
تعكـــس معاني كثيرة 
نتوقـــــــــــــــــف عندهـــــــا، 

وهـــي لمـــا حافظنـــا علـــى وطننـــا مـــش بنصلـــح اللـــي اتدمـــر بـــس، ال! ده 
احنـــا بنبـــي جديـــد، حالًيـــا نقوم ببنـــاء 14 مدينة فيها المســـاجد والكنائس. 
األصـــل فـــي الموضـــوع المعنـــي العظيـــم اللي قاله قداســـة البابـــا إن احنا 
عينينـــا، وعينـــا، فهمنـــا، حرصنـــا.. علـــى بلدنـــا، نخلـــي بالنـــا منهـــا.. لما 
هنخلـــي بالنـــا منهـــا، هنعمل بفضل هللا كل شـــيء. كل عام وأنتم طيبين، 
طل عام وأنت طيب يا قداســـة البابا، وعيد ســـعيد عليكم، وســـنة ســـعيدة 

علينـــا.. وتحيـــا مصـــر، تحيـــا مصـــر، تحيـــا مصر«.

»أيهـــا اإلخـــوة واألخـــوات األحبـــاء، عيد مياد ســـعيد وســـنة جديدة 
لتدشـــين  الســـعيدة  المناســـبة  هـــذه  فـــي  جميًعـــا  أحييكـــم  بفـــرح  ســـعيدة! 
كاتدرائّيـــة الميـــاد الجديـــدة، المبنّيـــة فـــي العاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة. 
ليمنح ملك السام لمصر وللشرق األوسط والعالم بأسره عطّية السام 
واالزدهـــار. أتقـــّدم بتحّيـــة خاصة ألخـــي العزيز للغاية صاحب القداســـة 
البابا تواضرس الثاني وإلى الكنيســـة القبطّية األرثوذكســـّية التي عرفت 
كيـــف تعطـــي شـــهادة حقيقية لإليمـــان والمحّبة حتى فـــي األوقات األكثر 
صعوبـــة. أيهـــا اإلخـــوة واألخـــوات األعزاء، لديكم شـــهداء يعطون القّوة 
إليمانكـــم. شـــكًرا علـــى مثالكم. أتوّجه بتحّية احتـــرام للحكومة المصرّية 
ولفخامـــة الســـّيد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي. لترتفـــع على الـــدوام من 
الكاتدرائّيـــة الجديـــدة العبـــادة المقبولـــة هلل فـــي أعلـــى الســـماوات، ويحـــلَّ 
الســـام والبركـــة علـــى األرض لجميـــع البشـــر الذيـــن يحّبهـــم هللا. وعيـــد 

ميـــاد مجيد عليكـــم جميًعا!

كمـــا قـــدم بعـــض مـــن رؤســـاء الكنائـــس التهنئة لقداســـة البابـــا منهم: 
بلبنـــان،  المارونيـــة  الكنيســـة  بطريـــرك  الراعـــي  بشـــارة  البطريـــرك 
والبطريـــرك يوســـف العبســـي بطريرك الروم الكاثوليـــك، وأبونا متياس 

األول بطريـــرك الكنيســـة اإلثيوبيـــة.
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كنيســـة يمتـــد تاريخهـــا إلـــى عشـــرين قرًنـــا... علـــى أرٍض ترجـــع 
حضارتهـــا إلـــى ســـبعين قرًنـــا.

الوصـــول إلـــى تصميـــم مميـــز ومتفـــّرد لها لم يكن باألمـــر الهين... 
فكانـــت البدايـــة بالبحـــث في كنـــوز التراث المعماري القبطي، ودراســـتة 
دراســـة مســـتفيضة لكل عناصره، والوقوف على القيم الجمالية الكامنة 
بـــه الســـتلهام األفـــكار والمعانـــي، مـــع محاولة صبغها بالحداثة لتتماشـــى 
مـــع أهـــم متطلبـــات العصـــر واإلمكانيـــات الهائلـــة المتاحـــة، للوصـــول 
ـــًرا عـــن عمـــارة  لتصميـــم لـــه أصالـــة الماضـــي وعمـــق جـــذوره، ومعبِّ
معاصـــرة، ويغطـــي كافـــة االحتياجـــات الوظيفيـــة للحاضـــر والمســـتقبل، 
متواكبـــا مـــع أحدث النظم اإلنشـــائية والمواد الحديثة... ومن هنا جاءت 
الفكـــرة التصميميـــة للمشـــروع متأثـــرة بالعمارة القبطية، ومســـتوحاه من 
تصميـــم الكنيســـة الشـــرقية بمنطقـــة أبومينـــا األثريـــة بمريـــوط فـــي القرن 
الســـادس الميـــادي، وهـــي عبارة عن قبوات متســـاوية بـــكل اتجاة، وقبة 

بالوســـط، وينتهـــي كل قبـــو بنصـــف قبة. 

وُيعـــد مبنـــي الكاتدرائيـــة مـــن الطـــراز البيزنطي القبطـــي األصيل، 
وتنتمـــي للنـــوع المعـــروف Hall Church، حيـــث أنهـــا تخلـــو مـــن أّيـــة 
أعمـــدة داخليـــة، وتتميـــز بوجـــود فراغ مركزي تغّطيه قبه بســـيطة بقطر 
40م وارتفـــاع 39م، تســـتند علـــى مثلثات كرويـــة pendentives على 
أربـــع عقـــود، ولهـــا اربعـــة أذرع تكـــّون مًعـــا شـــكل صليـــب، كل ذراع 
عبـــارة عـــن قبـــو نصـــف دائرى بقطـــر 40م بارتفـــاع 27م، وينتهي كل 
مـــن االتجـــاه البحـــري والقبلـــي والغربـــي بنصـــف قبـــة قطـــر 30م، أّمـــا 
الـــذراع الشـــرقي فينتهـــي بمنطقة الهياكل المغطاة بثـــاث قباب. ويحيط 
بالكاتدرائيـــة بواكـــي علـــى شـــكل عقـــود إلعطـــاء الخصوصيـــة للتصميم 

وعمـــل فـــراغ تمهيدي قبـــل الدخـــول للمبنى.

 
القسم األول مداخل الكاتدرائية 

لمبنـــى  الرئيســـي  المدخـــل  هـــو  الغربـــي:  الخارجـــي  المدخـــل   -
الكاتدرائية، تم تصميمة ليكون بارتفاع يتناسب مع ارتفاع الكاتدرائية، 
ويحيـــط بـــه مجموعـــة مـــن البواكي بعرض 6م وفي شـــكل نصف دائرة 
مغطـــى بمجموعـــة مـــن القبـــاب، وترتكـــز العقـــود علـــى مجموعـــة مـــن 
األعمدة ذات التشـــكيل القبطي، ويرتفع المدخل 7 درجات عن الســـاحة 
الخارجيـــة، واألرضيـــة مـــن الجرانيت الذي تم تشـــكيلة بزخارف قبطية 

بطريقـــة الووتـــر چيت.

ويحتـــوي المدخـــل الغربـــي على خمســـة أبواب لدخـــول الكاتدرائية 
تـــم تنفيذهـــا بالخشـــب األرو المطعـــم بزخارف من الفـــن القبطي. وأعلى 
األبـــواب تشـــكيات مـــن الزجاج المعشـــق بتشـــكيات من الفـــن القبطي، 

باإلضافـــة إلـــى وجـــود مدخليـــن جانبيين إضافيين علـــى كل جانب.

- المداخـــل الجانبيـــة )البحـــري والقبلي(: وهمـــا متماثلين من حيث 
وجود البواكي بعرض 6م وفي شـــكل نصف دائرة تتشـــابة مع المدخل 
الغربـــي. ويحتـــوي كل جانـــب علـــى ثاثـــة أبـــواب تصـــل إلـــى صحـــن 
الكاتدرائيـــة بـــكل جهـــة إلـــى جانـــب وجـــود مدخلين جانبيـــن إضافيين في 

كل جهـــة تصـــل إلـــى صالـــة توزيع بها ســـلم ومصعد.

- المداخـــل الجانبيـــة للبـــدروم: عبـــارة عن بواكـــي جانبية موجودة 
فـــي كا الجانبيـــن يتـــم مـــن خالها النزول إلـــى دور البدروم عن طريق 
ســـلم خارجي بعرض مناســـب. ويمكن الوصول إلى البدروم أيًضا عن 
طريق أربعة ســـالم داخلية وأربعة ســـالم خارجية من الجهة البحرية 
والقبليـــة. وتـــم مراعـــاة تزويد كافة الســـالم الخارجية بمنحـــدرات لكبار 
الســـن لتســـهيل حركتهـــم داخـــل وخارج الكاتدرائيـــة باإلضافة إلى أربعة 

مصاعـــد للوصول إلـــى أدوار الكاتدرائية الثاثة.

القسم الثاني صحن الكاتدرائية:

يتوســـط الصحن قبه رئيســـية بمحيط مربع 40×40م، يتحول إلى 
 pendentives محيـــط دائـــري بقطر 40م باســـتخدام المثلثات الركنيـــة
يعلـــوه قبـــه بســـيطة Shallow Dome بهـــا 16 شـــباك موزعـــة علـــى 
محيـــط القبـــة. والصحـــن يتشـــّكل مـــن قبويـــن متقاطعيـــن قطـــر كلٍّ منهما 
40م تتوســـطهما القبـــة الرئيســـية. وتنتهـــي القبـــوات البحريـــة والقبليـــة 
والغربيـــة بانصـــاف قبـــاب قطر 30م، والصحن فـــراغ مفتوح بدون أّية 
أعمـــدة، والصحـــن بمســـطح 5500 متـــًرا مربًعـــا يتســـع لحوالي 7000 
فـــرد. وتشـــطيب األرضيـــات مـــن الجرانيـــت الذي تم تطعيمـــة بزخارف 
قبطيـــة. والحوائـــط مـــن تجاليـــد خشـــب األرو يعلـــوه أيقونـــات رســـمت 
برســـم قبطـــي مـــع إضافـــة زخـــارف قبطيـــة حائطيـــة من الجي آر ســـي، 
وتـــم مراعـــاة أن تكـــون االضـــاءة بالكاتدرائيـــة غيـــر مباشـــرة إلمكانيـــة 

رســـم الســـقف والقباب.

القسم الثالث خورس الشمامسة:

ويرتفع 7 درجات عن صحن الكاتدرائية بمسطح 32م × 10,50م، 
وتم تزويدة بمنحدر لكبار الســـن، ويوضع به كرســـي البطريرك بالجهة 
البحرية، ومنجليتين أمام كل هيكل من الخشـــب المعشـــق بتشـــكيات من 
الفـــن القبطـــي. وتشـــطيب األرضيات من الرخام الكـــراره األبيض مطعم 
بوحـــدات مـــن الزخـــارف القبطيـــة. والســـقف تـــم تشـــكيله بزخـــارف مـــن 

وحـــدات جي آر ســـي برســـم زخارف مـــن الفن القبطي.

حامل األيقونات:

موضـــوع فـــي واجهـــة الهيـــاكل، وهـــو من خشـــب األرو المعشـــق، 
ويحتـــوي علـــى أيقونـــات الســـيد المســـيح والســـيدة العـــذراء وعـــدد مـــن 
القديســـين، وبـــه ثاثـــة أبـــواب هياكل، كلٌّ منها بســـتر مـــن القطيفة يعلوه 
والخشـــب  المعشـــق.  الزجـــاج  مـــن  بتشـــكيل  ومـــزود  قبطيـــة  زخـــارف 
المشـــغول يتـــم إضاءتـــه مـــن الخلـــف ليظهـــر بصـــورة معبـــرة عـــن الفـــن 

القبطـــي وروعتـــه.
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القسم الرابع الهيــاكل:
تتعبـــر أقـــدس مـــكان بالكاتدرائيـــة، ويحتـــوي علـــى ثاثـــة هيـــاكل. 
بمســـطح  الجانبيـــة  والهيـــاكل  15م×15م،  بمســـطح  األوســـط  الهيـــكل 
10م×10م، ويحتـــوي كلٌّ منهـــم علـــى شـــرقيه نصـــف دائريـــة بالجهـــة 
الشـــرقية ُيرســـم فيها السيد المسيح، ترتفع 7 درجات بالشرقية الرئيسية 
و3 درجـــات بالشـــرقيتين الجانبيتيـــن. يتوســـط كل هيـــكل مذبـــح رخامـــي 
أبيـــض ناصـــع مزّيـــن بزخـــارف نحـــت صلبـــان مـــن األربـــع جهـــات، 
ويحتـــوي علـــى أعمـــدة في كل ركن، وترتفـــع منطقة الهياكل درجة عن 

خـــورس الشمامســـة.

الخدمات الملحقة بالدور األرضي:
- غرفة معمودية: بمسطح 40 متًرا مربًعا.

- غرفـــة األطفـــال: بمســـطح 40 متـــًرا مربًعـــا، ومـــزودة بشاشـــة 
عـــرض لمتابعـــة الخدمـــات بالكاتدرائيـــة. 

- غرفتا استراحة لآلباء األساقفة  - 2 صالون لآلباء األساقفة.

دور البدروم: ويحتوي على عدد من القاعات:
1- كنيســـة بســـعة 1200 فـــرد بمســـطح 1800 متـــر مربـــع، وقـــد 
تـــم تنفيذهـــا لتظهـــر بصورة بســـيطة من تجاليد خشـــب وأيقونات قبطية، 
وتحتـــوي علـــى 3 هيـــاكل وخـــورس شمامســـة وصحـــن باإلضافـــة إلـــى 

معموديـــة وغرفـــة أطفال.

2- قاعـــة متعـــددة األغـــراض بمســـطح 1500 متـــر مربـــع، وتـــم 
تنفيذهـــا بتجاليـــد رخـــام للحوائـــط، واألرضيات جرانيـــت، وتحتوي على 
منصـــة الســـتخدامها كقاعـــة احتفـــاالت أو قاعـــة محاضـــرات أو قاعـــة 

عـــرض لأنشـــطة المختلفـــة.

3- قاعـــة متحـــف لتاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة بمســـطح 500 متـــر 
ـــز  مربـــع، تـــم تنفيذهـــا بتجاليـــد خشـــب وزخـــارف قبطيـــة، وســـوف ُتجهَّ

لتكـــون بنورامـــا لتاريـــخ الكنيســـة القبطيـــة.

4- قاعة صالون اســـتقبال بمســـطح 500 متر مربع، الســـتقبال 
مطعمـــة  الخشـــب  بتجاليـــد  تنفيذهـــا  وتـــم  الـــزوار،  وكبـــار  الوفـــود 

قبطيـــة. بزخـــارف 

5- الخدمـــات الملحقـــة: اســـتراحة لآلبـــاء الكهنـــة، ودورات ميـــاه 
خاصـــة بهـــم، وغـــرف تحكـــم، ومكاتب، ودورات مياه للشـــعب، وغرف 

ماكينـــات لوحـــدات التكييـــف والكهربـــاء، ومخازن.

دور الميزانيين:
ويحتوي على: غرفتا اســـتراحة لآلباء األســـاقفة، 2 صالون لآلباء 
األســـاقفة، 3 مكاتـــب إدارة، غرفـــة تحكـــم مركـــزي لمبنـــى الكاتدرائيـــة 

للتحكـــم فـــي الصوتيـــات والكاميرات والشاشـــات وباقـــي األنظمة.

نظام التكييف داخل الكاتدرائية:
تـــم تصميمـــة بحيـــث يكـــون تكييف مركـــزي وتم مراعـــاة ان تكون 
يكـــون الصحـــن  البـــدروم حتـــى  بالـــدور  التكييـــف  المســـارات وغـــرف 
الرئيســـي خالي من اى تشـــويه من مســـارات الداكتات وغرف التكييف. 

وتم تنفيذ مبني خدمات منفصل بالجهة الشرقية خارج الكاتدرائية 
لوضع وحدات التبريد والطلمبات الخاصة بالتكييف وكذلك المحوالت 

والمولدات الكهربائية لتغذية مبني الكاتدرائية.

كمـــا تـــم تركيـــب أحـــدث الطـــرز مـــن أنظمـــة التكييـــف المركـــزي، 
تكـــون غيـــر  الصوتيـــات والكاميـــرات، واالضـــاءة والتـــي روعـــي أن 

مباشـــرة، ونظـــام اإلطفـــاء وإنـــذار الحريـــق.
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ومن السادة الوزراء:
شـــاكر  محمـــد  الدكتـــور/  الخارجيـــة،  وزيـــر  شـــكري  ســـامح  الســـيد/ 
وزيـــر الكهربـــاء والطاقـــة المتجـــددة، الدكتـــورة/ غـــادة والـــي وزيـــر التضامن 
االجتماعـــي، الدكتـــور/ محمـــد ســـعيد العصـــار وزير الدولة لإلنتـــاج الحربي، 
الدكتورة/ ســـحر نصر وزير االســـتثمار والتعاون الدولي، المهندس/ طارق 
المـــا وزيـــر البتـــرول والثـــروة المعدنيـــة، الســـيدة/ نبيلـــة مكـــرم عبـــد الشـــهيد 
وزير الدولة للهجرة وشـــئون المصريين بالخارج، المستشـــار/ محمد حســـام 
عبـــد الرحيـــم وزيـــر العـــدل، الدكتـــور/ محمـــد عبـــد العاطـــي وزيـــر المـــوارد 
المائيـــة والـــري، الدكتـــور/ خالـــد العنانـــي وزير اآلثار، الســـيد/ محمد ســـعفان 
وزيـــر القـــوى العاملـــة، الدكتـــور/ علـــي المصيلحـــي وزيـــر التمويـــن والتجارة 
الداخليـــة، المستشـــار/ عمـــر مـــروان وزيـــر شـــئون مجلس النـــواب، الدكتور/ 
طـــارق شـــوقي وزيـــر التربيـــة والتعليـــم والتعليـــم الفنـــي، الدكتـــور/ خالـــد عبد 
الغفـــار وزيـــر التعليـــم العالـــي والبحث العلمـــي، الدكتورة/ هالة الســـعيد وزير 
التخطيـــط والمتابعـــة واإلصـــاح اإلداري، المهنـــدس/ هشـــام عرفـــات وزيـــر 
النقـــل، الدكتـــورة/ إينـــاس عبـــد الدايـــم وزير الثقافـــة، الدكتورة/ رانيا المشـــاط 
وزيـــر الســـياحة، الدكتـــور/ محمـــد معيط وزيـــر المالية، الفريـــق/ يونس حامد 
وزيـــر الطيـــران المدنـــي، اللـــواء/ محمـــود شـــعراوي وزيـــر التنميـــة المحلية، 
الدكتورة/ هالة زايد وزير الصحة والســـكان، الدكتورة/ ياســـمين فؤاد وزير 
البيئة، الدكتور/ عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصاح األراضي، 
الدكتـــور/ عمـــرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور/ 
أشـــرف صبحـــي وزيـــر الشـــباب والرياضـــة، المهندس/ عمـــرو بيومي وزير 

التجـــارة والصناعـــة، الدكتـــور/ هشـــام توفيـــق وزيـــر قطاع األعمـــال العام.

من رئاسة الجمهورية:
الســـيد اللـــواء أ.ح/ مصطفى شـــريف رئيس ديوان رئيـــس الجمهورية، 
الســـيد اللـــواء/ محســـن عبـــد النبـــي مديـــر مكتـــب الســـيد رئيـــس الجمهوريـــة، 
الســـيد اللواء أ. ح/ صبري عبد اللطيف كبير الياوران برئاســـة الجمهورية، 
الســـيد العميـــد/ جمـــال مهـــدي يـــاور ســـيادة رئيـــس الجمهورية، الســـيد العميد/ 
حســـام بـــدر يـــاور ســـيادة رئيـــس الجمهوريـــة، الســـيد العميـــد/ محمـــد برغوث 
يـــاور ســـيادة رئيـــس الجمهوريـــة، الســـيد العميـــد/ مصطفـــى البحيـــري يـــاور 
ســـيادة رئيـــس الجمهوريـــة، الســـفير/ بســـام راضـــي المتحـــدث باســـم رئاســـة 
الجمهوريـــة، الســـيد/ طـــارق عفيفـــي أميـــن أول رئاســـة الجمهوريـــة، الســـيد/ 
أحمـــد إيهـــاب، والســـيد/ محمـــد يحيـــى، والســـيد/ محمـــد مختـــار، أمناء رئاســـة 

الجمهورية.

من مجلس النواب:
معالـــي الدكتـــور/ علـــي عبد العال رئيس مجلس النواب، الســـيد/ الســـيد 
محمـــود الشـــريف وكيـــل أول مجلـــس النـــواب، الســـيد/ ســـليمان وهـــدان وكيل 
مجلـــس النـــواب، المستشـــار/ أحمـــد ســـعد الديـــن أميـــن عـــام مجلـــس النـــواب، 
المستشـــار/ محمـــد نصيـــر نائب األمين العام، المستشـــار/ أحمد المهدي نائب 
األميـــن العـــام، المستشـــار/ محمـــود عبـــد البـــاري مستشـــار رئيـــس المجلـــس، 

النائـــب صـــاح حســـب هللا المتحـــدث اإلعامـــي باســـم مجلـــس النواب. 
ومن السادة أعضاء مجلس النواب:

النائـــب/ محمـــد العرابـــي وزيـــر الخارجيـــة األســـبق وعضـــو مجلـــس 
النـــواب، النائـــب/ طاهـــر أبـــو زيـــد وزيـــر الرياضـــة الســـابق وعضـــو مجلـــس 
النـــواب، اللـــواء/ ســـعد الجمـــال نائب رئيس البرلمـــان العربي وعضو مجلس 
النـــواب، ســـماحة الدكتـــور/ عبـــد الهـــادي القصبـــي رئيـــس ائتـــاف فـــي حـــب 
مصـــر ورئيـــس لجنـــة التضامـــن بمجلـــس النـــواب، النائـــب/ حاتـــم باشـــات، 

اإلســـكندرية  بابـــا  الثانـــي،  تواضـــروس  األنبـــا  البابـــا  قداســـة  رأس 
وبطريرك الكرازة المرقســـية، قداس عيد مياد المجيد، مســـاء يوم األحد 6 
ينايـــر 2019م، بكاتدرائيـــة مياد المســـيح بالعاصمـــة اإلدارية الجديدة، وذلك 
عقـــب افتتاحهـــا رســـمًيا بحضـــور الســـيد الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي رئيس 
الجمهوريـــة. وقـــد اشـــترك مـــع قداســـته فـــي الصـــاة أصحـــال النيافـــة: األنبـــا 
مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، األنبـــا أبـــرآم مطـــران الفيـــوم، األنبـــا بطـــرس 
األســـقف العـــام، األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادى وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، 
األنبـــا بيمـــن أســـقف قـــوص ونقـــادة، األنبا دميان أســـقف ورئيس ديـــر العذراء 
وأبوســـيفين بهوســـكتر والكنائـــس التـــي حولـــه بألمانيا، األنبا رافائيل األســـقف 
العـــام لكنائس وســـط القاهرة، األنبا مكســـيموس األســـقف العـــام لكنائس مدينة 
الســـام والحرفيين، األنبا داڤيد أســـقف نيويورك ونيو إنجاند بأمريكا، األنبا 
أبوللو أســـقف ســـيناء الجنوبية، األنبا مارتيروس األســـقف العام لكنائس شرق 
الســـكة الحديد، األنبا إرميا األســـقف العام، األنبا ثيئودســـيوس أســـقف وســـط 
الجيزة، األنبا صليب أســـقف ميت غمر، األنبا دوماديوس أســـقف 6 أكتوبر 
وأوســـيم، األنبـــا يوحنـــا أســـقف شـــمال الجيـــزة، األنبـــا يوليـــوس األســـقف العام 
لكنائـــس مصـــر القديمـــة والمنيـــل وفـــم الخليـــج، األنبـــا أبانـــوب األســـقف العـــام 
لكنائـــس المقطـــم، األنبـــا مكارى األســـقف العام لكنائس شـــبرا الجنوبية، األنبا 
بموا أســـقف الســـويس، األنبا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس شبرا الشمالية، 
األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس عزبـــة الهجانـــة وألماظـــة وزهـــراء 
مدينـــة نصـــر، األنبـــا ســـاويرس األســـقف العام، األنبـــا ميخائيل األســـقف العام 
لكنائـــس منطقـــة الوايلـــي والقبـــة. ومـــن اآلبـــاء الكهنـــة: القمـــص ســـرجيوس 
ســـرجيوس وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، القمـــص أبـــرآم إميـــل وكيـــل 
البطريركية باألســـكندرية، القمص مكاري حبيب، والقس آنجيلوس إســـحق، 
والقـــس أمونيوس عادل ســـكرتارية قداســـة البابا، القـــس بولس حليم المتحدث 
الرســـمي للكنيســـة، وأكثر من ســـبعين كاهًنا من القاهرة واإليبارشـــيات، إلى 
جانـــب العديـــد مـــن أفـــراد الشـــعب والذيـــن تم نقلهـــم بحافات خـــاص لحضور 

القـــداس اإللهي.

وقـــد اســـتقبل قداســـة البابـــا التهنئـــة بعيـــد الميـــاد المجيـــد خـــال علـــى 
مـــدار األســـبوع منـــذ رأس الســـنة، وليلـــة عيـــد الميـــاد يـــوم األحـــد 6 ينايـــر، 
ويـــوم العيـــد االثنيـــن 7 ينايـــر، ســـواء فـــي فنـــدق الماســـة، أو كاتدرائية مياد 
المســـيح، أو المقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى باألنبـــا رويس. 
وكان علـــى رأس المهنئيـــن فخامـــة الرئيـــس عبـــد الفنـــاح السيســـي، رئيـــس 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، وذلـــك أثنـــاء افتتـــاح كاتدرائيـــة ميـــاد المســـيح 

بالعاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة. 

تهنئة رؤساء الدول:
كمـــا تلقـــى قداســـته التهنئـــة مـــن ســـيادة الرئيـــس/ محمـــود عبـــاس أبـــو 
مـــازن رئيـــس دولـــة فلســـطين، والـــذي تـــرّأس وفـــًدا رفيـــع المســـتوى ضم كاًّ 
مـــن: معالـــي الدكتـــور/ محمـــود الهبـــاش قاضـــي القضـــاة ومستشـــار الرئيـــس 
الفلســـطيني للشـــئون الدينيـــة، ســـماحة الشـــيخ/ محمـــد حســـين المفتـــي العـــام 
للقـــدس، نيافـــة المطـــران/ خريســـتوفورس حنـــا عطـــا هللا النائـــب البطريركي، 

وعـــدد مـــن مستشـــاري الرئيـــس، وســـفير فلســـطين لـــدى ِمصـــر.

كما قدم التهنئة كلٌّ من:
معالـــي دولـــة رئيـــس الـــوزراء الدكتـــور/ مصطفـــى مدبولـــي، رئيـــس 

العمرانيـــة. والمجتمعـــات  والمرافـــق  اإلســـكان  ووزيـــر  الـــوزراء  مجلـــس 
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النائـــب/ محمـــد الكومـــي، النائـــب/ محمـــد العقـــاد، النائـــب/ خالـــد عبـــد العزيـــز 
فهمـــي، النائـــب/ عبـــد الفتـــاح محمـــد عبـــد الفتـــاح، النائب/ كمال أحمـــد محمد، 
النائـــب/ محمـــود عبـــد ه، النائـــب/ محمـــد أبو المجـــد، النائـــب/ محمود عطية 
حامـــد، النائب/رضـــوان الزياتـــي، النائب/ محمد عقل، النائب/ خالد مصباح، 
النائـــب/ ماجـــد أبـــو الخيـــر، النائـــب/ أحمـــد مديـــن، النائـــب/ محمـــود محيـــي 
الديـــن، النائـــب/ عبـــد الحكـــم شـــاهين، النائبـــة/ شـــادية ثابـــت هريـــدي، النائب/ 
إيهـــاب الخولـــي، النائـــب/ أيمـــن أبـــو العـــا، النائـــب/ الســـيد شـــادي أبـــو العا، 
النائـــب/ صـــاح الديـــن مخيمـــر، النائـــب/ ثـــروت بخيـــت، النائبـــة/ مارجريت 
عـــازر، النائـــب/ هانـــي نجيـــب، النائـــب/ جون طلعـــت، النائب/ أحمد يوســـف 
إدريـــس، النائـــب/ محمـــد محمـــود ســـليم، النائبة/ ســـيلفيا نبيـــل، النائب/ طارق 
الخولـــي، النائبـــة/ ســـوالف درويـــش، النائب/ محمود إســـماعيل بـــدر، النائبة/ 
هبـــة هجـــرس، النائبـــة/ ســـماح ســـعد حنيـــن، النائـــب/ محمد مصطفـــى بكري، 
النائبـــة/ مايســـة أحمـــد عطـــوة، النائبـــة/ منـــى منيـــر، النائـــب/ أشـــرف عزيـــز، 
النائـــب/ مجـــدي ملـــك، النائـــب/ يحيـــى كدوانـــي، النائـــب/ محمـــد أبـــو حامـــد، 
النائبـــة/ مـــي البطـــران، النائبـــة/ مـــي محمـــود، النائـــب/ عبـــد النبـــي الســـمان، 
النائبة/ ســـحر صدقي عبد العظيم، النائبة/ زينب علي ســـالم، النائبة/ نانســـي 
نصيـــر، النائـــب/ كريـــم درويـــش، النائبـــة/ ماريـــان عـــازر، النائـــب/ شـــيرين 
حســـن فـــراج، النائـــب/ أحمـــد زيـــدان، الســـيد خالـــد الشـــورى مديـــر العاقـــات 

العامـــة بمجلـــس النواب.

من القوات المسلحة:
ســـيادة الفريـــق أول/ محمـــد زكـــي القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة وزير 
الدفـــاع واإلنتـــاج الحربـــي، الفريـــق/ محمـــد فريد رئيـــس أركان حرب القوات 
المســـلحة، وقـــادة األفـــرع الرئيســـية: فريـــق بحـــري/ أحمـــد خالـــد قائـــد القوات 
البحريـــة، الفريـــق/ علي فهمي قائـــد قوات الدفاع الجوي، فريق طيار/ محمد 
عبـــاس قائـــد القـــوات الجويـــة، الســـيد اللـــواء أ.ح/ محمـــد عبـــد الـــاه أمين عام 
وزارة الدفـــاع، اللـــواء أ.ح/ محمـــد الكشـــكي مســـاعد وزيـــر الدفـــاع للعاقـــات 
الخارجيـــة، اللـــواء أ.ح/ عبـــد الغنـــي الصغيـــر رئيـــس هيئة التنظيـــم واإلدارة، 
اللـــواء أ.ح/ عمـــاد الغزالـــي قائـــد المنطقـــه المركزيه العســـكرية، اللـــواء أ.ح/ 
أحمـــد خليفـــة مديـــر إدارة الشـــئون المعنوية، اللـــواء أ. ح/ محمود العيداروس 

مدير إدارة الشـــرطة العســـكرية.

من وزارة الداخلية:
معالـــي الوزيـــر اللـــواء/ محمـــود توفيـــق وزيـــر الداخليـــة، الســـيد اللواء/ 
محمـــد لطفـــي مســـاعد الوزير لقطاع الشـــئون اإلدارية، الســـيد اللـــواء/ نصير 
خليل مســـاعد الوزير لقطاع الشـــئون المالية، الســـيد اللواء/ محمد الحمزاوي 
مســـاعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، الســـيد اللواء/ عبد الناصر الرفاعي 
مساعد الوزير لقطاع األحوال المدنية، السيد اللواء/ عصام البشري مساعد 
الوزير التحاد الشـــرطة الرياضي، الســـيد اللواء/ حاتم كســـاب مدير اإلدارة 
العامة بقطاع األفراد، الســـيد اللواء/ محمد منصور مســـاعد الوزير - مدير 

أمن القاهرة، الســـيد اللواء/ باســـم شـــعراوي مســـاعد مدير أمن القاهرة.

من مشيخة األزهر الشريف واألوقاف:
فضيلـــة اإلمـــام األكبـــر الدكتـــور/ أحمـــد الطيـــب شـــيخ الجامـــع األزهـــر، 
فضيلة الشـــيخ الدكتور/ شـــوقي عام مفتي الديار المصرية، الدكتور/ محمد 
مختـــار جمعـــة وزيـــر األوقـــاف، الدكتور/صالح عباس جمعـــة وكيل األزهر، 
الدكتـــور/ عبـــاس شـــومان أميـــن عـــام هيئـــة كبـــار العلمـــاء، الدكتـــور/ محيـــي 
الديـــن عفيفـــي األميـــن العـــام لمجمـــع البحـــوث اإلســـامية، الدكتـــور/ محمـــد 
المحرصـــاوي رئيـــس جامعة األزهر، الدكتور/ أســـامة األزهري وكيل لجنة 
الشـــئون الدينيـــة واألوقـــاف بمجلـــس النواب، الشـــيخ/ صبري يـــس وكيل أول 

وزارة األوقاف، الدكتورة/ نهلة الصعيدي وكيل كلية الدراســـات اإلســـامية، 
الســـيد/ دغـــش محمـــد رئيـــس قطـــاع بمكتب شـــيخ األزهر، الدكتـــور/ أتي أتي 
مدير عام الشـــئون الفنية باألزهر، الشـــيخ/ مظهر شـــاهين إمام مســـجد عمر 
مكـــرم، الشـــيخ/ أحمـــد صابـــر بـــوزارة األوقاف، الشـــيخ/ عماد طـــه من إدارة 

الوعـــظ باألزهر الشـــريف.

من جامعة الدول العربية:
الســـيد/ أحمـــد أبو الغيط أميـــن عام جامعة الـــدول العربية، الســـيد/ 

عمـــرو موســـى أميـــن عـــام جامعة الدول العربية األســـبق.

من السادة المحافظين:
الســـيد اللـــواء/ خالـــد عبـــد العـــال محافـــظ القاهـــرة، الســـيد اللـــواء/ أحمـــد 
راشـــد محافـــظ الجيـــزة، الدكتـــور/ كمـــال جـــاد شـــاروبيم محافـــظ الدقهليـــة، 

الدكتـــورة/ منـــال عـــوض ميخائيـــل محافـــظ دميـــاط.

من الوزراء والمحافظين السابقين:
المهنـــدس/ ياســـر القاضـــي وزيـــر االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات 
الســـابق، الدكتور/ جال مصطفى ســـعيد وزير النقل الســـابق، الســـيد/ يحيى 
راشـــد وزيـــر الســـياحة الســـابق، الدكتـــور/ أحمـــد زكـــي بـــدر وزيـــر التنميـــة 
المحليـــة األســـبق، الدكتـــور/ عبـــد القوي خليفـــة وزير المرافق ومياه الشـــرب 
السابق، السفيرة/ مشيرة خطاب وزير األسرة و السكان األسبق، الدكتورة/ 
فينيـــس كامـــل جـــودة وزيـــرة الدولـــة للبحث العلمي األســـبق، الدكتـــورة/ نادية 
زخـــاري وزيـــرة الدولـــة للبحث العلمي األســـبق، الســـيدة/ عائشـــة عبد الهادي 
وزيـــرة القـــوى العاملة األســـبق، اللـــواء/ محمود خليفة محافـــظ الوادي الجديد 
الســـابق، اللـــواء/ مجـــدي أيـــوب محافـــظ قنـــا األســـبق، اللـــواء/ عمـــاد شـــحاتة 

محافـــظ قنـــا األســـبق، المستشـــار/ عدلـــي حســـين محافظ القليوبية األســـبق.

من نواب محافظ القاهرة:
العميـــد/ محســـن صـــاح الدين نائـــب محافظ القاهرة للمنطقة الشـــمالية، 
اللـــواء/ إبراهيـــم عبـــد الهـــادي نائب محافـــظ القاهرة للمنطقـــة الغربية، اللواء/ 
أحمـــد فـــؤاد نائـــب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندس/ إبراهيم صابر 
نائـــب محافـــظ القاهرة للمنطقة الشـــرقية، عميد مهنـــدس/ أحمد الدميري مدير 

عـــام إدارة العاقـــات العامة بمحافظة القاهرة.

من جهاز المخابرات العامة:
معالـــي الوزيـــر اللـــواء/ عبـــاس كامـــل مدير جهـــاز المخابـــرات العامة، 
الســـيد اللـــواء/ أيمـــن حلمـــي من المخابرات العامة، الســـيدة العقيـــد/ رانيا عبد 

العزيـــز عضـــو مجلس الدفـــاع الوطني.

من جهاز األمن الوطني:
الســـيد اللـــواء/ عمـــاد صيـــام مســـاعد الوزيـــر - رئيـــس قطـــاع األمـــن 
الوطنـــي، الســـيد اللـــواء/ عـــادل جعفـــر نائـــب رئيـــس قطـــاع األمـــن الوطنـــي، 
الســـيد اللـــواء/ أســـامة القاضـــي مديـــر اإلدارة العامـــة لقطـــاع األمـــن الوطنـــي 
بالقاهـــرة، الســـيد العقيـــد/ شـــهاب مرتضـــى، المقـــدم/ محمـــد األلفـــي، المقـــدم/ 

محمـــد منصـــور، الرائـــد/ خالـــد الشـــاذلي.

من إدارة الحراسات الخاصة والتأمين:
الســـيد اللـــواء/ مصطفـــي أنـــس مســـاعد أول الوزيـــر لقطـــاع الحراســـات 
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فخري رئيس االســـتئناف بمحكمه اســـتئناف القاهرة، المستشـــار/ محمد حسام 
علـــي ســـليمان الطمـــاوي نائـــب رئيـــس محكمة اســـتئناف القاهرة، المستشـــار/ 
محمـــد  الدكتـــور/  المستشـــار  االســـتئناف،  محكمـــة  رئيـــس  عكاشـــة  ياســـر 
الدمـــرداش العقالـــي نائـــب رئيس مجلس الدولة ورئيـــس محكمة جامعة الدول 
العربيـــة، المستشـــار/ كامـــل ســـمير جرجـــس رئيس االســـتئناف-رئيس مكتب 
التعاون الدولي بمكتب النائب العام، المستشـــار/ أمير رمزي رئيس محكمة 
جنايـــات األســـكندرية، المستشـــار/ أيمـــن بديـــع فلتـــس رئيـــس محكمـــة جنايات 
القاهرة، المستشـــارة/ عا عبد الرحمن راضي المكتب الفني لمســـاعد وزير 
العدل، المستشـــار/ مفتاح ســـليم وكيل نادي القضاة، المستشـــار/ الحسيني أبو 
القايض ســـكرتير عام نادي القضاة، المستشـــارة/ نجوى صادق نائب رئيس 
هيئـــة النيابـــة اإلداريـــة، المستشـــارة/ ليلـــى كمـــال عطيـــة المستشـــارة بالنيابـــة 
اإلداريـــة، المستشـــار/ بهـــاء طلعـــت لويس رئيـــس محكمة الفيوم، المستشـــار/ 
نبيـــل صليـــب رئيـــس محكمـــة االســـتئناف ورئيـــس اللجنـــة العليـــا لانتخابـــات 

األســـبق، المستشـــار/ عـــاء شـــرقاوي وكيـــل عـــام نيابات الجيـــزة اإلدارية.

من األحزاب واالئتالفات ووفود:
المستشـــار/ بهـــاء الديـــن أبـــو شـــقة رئيـــس حـــزب الوفـــد رئيـــس لجنـــة 
الشـــئون الدســـتورية بمجلـــس النـــواب، ووفـــد مـــن أعضـــاء الحـــزب. الدكتور/ 
عصـــام خليـــل رئيس حـــزب المصريين األحرار، والدكتور/ محمود العايلي 
مـــن حـــزب المصرييـــن األحـــرار، ووفـــد مـــن شـــباب الحزب. الفريـــق/ جال 
الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، ووفد من الحزب. المستشـــار/ روفائيل 
بولـــس رئيـــس حـــزب مصـــر القومـــي. المهنـــدس/ موســـى مصطفـــى موســـى 
رئيـــس حـــزب الغـــد والمرشـــح الرئاســـي الســـابق. األســـتاذ/ ناجـــي الشـــهابي 
رئيـــس حـــزب الجيـــل. الدكتور/ محمد عامر أمين عام حزب مســـتقبل وطن، 
ووفد من أعضاء الحزب. الســـيد/ حســـام الحســـيني أمين عام حزب الخضر 
المصـــري. اللـــواء/ محمـــد عبـــد العظيـــم الحـــزب الجمهـــوري المصري تحت 
التأســـيس. ووفـــود مـــن: حـــزب المؤتمر، وفـــد من المحاربين القدماء برئاســـة 

اللـــواء/ مدحـــت الحـــداد، وفـــد من تنســـيقية شـــباب األحزاب والسياســـيين. 

من البرلمانيين السابقين:
الدكتـــورة/ منـــى مكـــرم عبيـــد، األســـتاذ/ نبيـــل عزمـــي، األســـتاذ/ عيـــد 
لبيـــب، األســـتاذ/ ممـــدوح رمـــزي، الدكتـــور/ إيهـــاب رمـــزي، األســـتاذ/ خالـــد 

نبيـــل مهنـــي األســـيوطي، الدكتـــورة/ ليلـــى تـــكا.

من النقابات:
الدكتـــور/ حســـين خيـــري نقيب األطباء، المهنـــدس/ هاني ضاحي نقيب 
المهندســـين ووزيـــر النقـــل األســـبق، الدكتـــور/ محمـــد الشـــيخ نقيـــب صيادلـــة 
القاهـــرة ووفـــد مـــن أعضـــاء النقابـــة، األســـتاذ/ عبـــد المحســـن ســـامة نقيـــب 
الصحفييـــن ورئيـــس مجلس إدارة مؤسســـة األهرام، األســـتاذ/ ماجد حنا أمين 

عـــام اتحـــاد المحامييـــن العرب.

من الهيئات واألجهزة الحكومية:
اللـــواء الدكتـــور/ راضـــي عبـــد المعطي رئيس جهاز حماية المســـتهلك، 
األســـتاذة/ نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشـــروعات، الدكتور/ 
ماجـــد جـــورج رئيـــس المجلـــس التصديـــري للصناعـــات الطبيـــة والدوائيـــة، 
اللـــواء/ عاطـــف يعقـــوب رئيـــس جهاز حماية المســـتهلك الســـابق، اللـــواء وليد 
الســـعيد نائـــب رئيـــس جهاز الرقابـــة اإلدارية، والرائد عبـــد العزيز الفرماوي 

مســـاعد نائب رئيـــس الجهاز.

والتأمين، الســـيد اللواء/ أشـــرف الخولي مســـاعد الوزير مدير اإلدارة العامة 
لشـــرطة الحراســـات الخاصة، الســـيد اللواء/ سعيد الســـيد، والسيد اللواء/ عبد 
المجيـــد ســـامة وكيـــا اإلدارة العامـــة لشـــرطة الحراســـات الخاصـــة، الســـيد 
العميـــد/ أحمـــد اللبـــان مديـــر إدارة العمليـــات، الســـيد العميـــد/ عبـــده عجـــان 

رئيس قســـم حراســـات وســـط المدينة.

من وزارة الخارجية:
الســـيد الســـفير/ حاتم تاج الدين مســـاعد وزير الخارجية للمراسم، السيد 
الســـفير/ أشـــرف منير نائب مســـاعد وزير الخارجية للمراســـم، الســـيد/ نادر 

عزمي مراســـم وزارة الخارجية.

من الوفود والبعثات الدبلوماسية:
الميرغنـــي  الســـيد/ محمـــد الحســـن  الســـودان برئاســـة  وفـــد جمهوريـــة 
مســـاعد أول رئيـــس الجمهوريـــة الســـودانية ممثـــًا عـــن الرئيـــس. وفـــد مملكة 
البحريـــن برئاســـة الشـــيخ/ عبـــد الرحمـــن آل خليفـــة رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــئون اإلســـامية بمملكـــة البحريـــن. وفـــد مـــن دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة برئاســـة الشـــيخ/ نهيـــان بـــن مبـــارك آل نهيـــان وزيـــر التســـامح بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة. وفد جمهورية قبرص برئاســـة الســـيد/ ديميتريس 
ســـيلوريس رئيس البرلمان القبرصي. وفد الفاتيكان برئاســـة نيافة المطران/ 
برونـــو مـــوزارو ســـفير الفاتيـــكان. وفـــد المملكـــة العربيـــة الســـعودية برئاســـة 
الســـيد/ أحمـــد القطـــان وزيـــر الشـــئون األفريقيـــة بالمملكـــة. وفد دولـــة الكويت 
برئاســـة الدكتـــور/ عبـــد هللا المعتـــوق مستشـــار صاحـــب الســـمو أميـــر دولـــة 
الكويـــت. وفـــد دولة كندا برئاســـة الســـفير/ جيس داتون ســـفير كنـــدا بالقاهرة. 
وفـــد الجمهوريـــة الفرنســـية برئاســـة الســـفير/ ســـتيفان روماتيـــة ســـفير فرنســـا 
بالقاهـــرة. وفـــد جمهوريـــة إيطاليـــا برئاســـة الســـفير/ جيامباولو كانتيني ســـفير 
إيطاليا بالقاهرة. وفد مملكة إســـبانيا برئاســـة الســـفير/ رامون خيل-كاســـارس 
ســـفير إســـبانيا بالقاهرة. وفد جمهورية جنوب أفريقيا برئاســـة كابتن بحري/ 
تيمبـــا ديفيـــد نامبيتـــي. وفـــد جمهورية جنوب الســـودان برئاســـة الســـيد/ ماييك 
دينـــج أبيـــي وزيـــر شـــئون الرئاســـة بالدولـــة. وفـــد مـــن جمهوريـــة جواتيمـــاال 
برئاســـة الســـفير/ لويـــس راؤول ســـفير جواتيمـــاال بالقاهـــرة. وفـــد جمهوريـــة 
بيـــرو برئاســـة الســـفير/ بـــول باريـــدس ســـفير بيـــرو بالقاهـــرة. وفـــد جمهورية 
كوبـــا برئاســـة الســـفيرة/ تانيـــا اجيـــار فرنانديـــز ســـفيرة كوبـــا بالقاهـــرة. وفـــد 
جمهوريـــة شـــيلي برئاســـة القنصـــل/ اليخانـــدرو ســـوتو القائـــم بأعمـــال ســـفارة 
شـــيلي بالقاهـــرة. ومـــن وكالـــة األمـــم المتحدة للهجرة برئاســـة الســـفير/ لوران 
دي بـــوك رئيـــس البعثـــة إلـــى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة. وســـفراء عـــدد مـــن 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة: جمهوريـــة الكونغـــو، جمهوريـــة بنمـــا، اليابـــان، 

جمهوريـــة الجابـــون، الجمهوريـــة اليمنيـــة، جمهوريـــة أرمينيـــا.

من الهيئات القضائية:
المستشـــار/ محمـــد عبـــد المحســـن رئيـــس نـــادي القضـــاة، المستشـــار/ 
رضـــا شـــوكت رئيـــس محكمـــة اســـتئناف القاهرة، المستشـــار/ الشـــين إبراهيم 
رئيس الهيئة الوطنية لانتخابات، المستشـــار/ محمود الشـــريف نائب رئيس 
الهيئـــة الوطنيـــة لانتخابـــات والمتحـــدث الرســـمي، المستشـــار/ عـــاء الديـــن 
فـــؤاد مديـــر الجهـــاز التنفيـــذي الدائـــم للهيئـــة الوطنيـــة لانتخابات، المستشـــار/ 
أســـامة غـــازي نائـــب مدير الجهاز التنفيذي الدائـــم للهيئة الوطنية لانتخابات، 
المستشـــار/ حاتـــم فتحـــي عبـــد القدوس رئيس محمكة اســـتئناف القاهرة عضو 
المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لانتخابات، المستشـــار/ ســـمير البهي رئيس 
نـــادي قضـــاة مجلـــس الدولـــة، المستشـــار الدكتـــور/ أيمـــن فؤاد رئيـــس محكمة 
االســـتئناف، المستشـــار/ وهدان وهدان رئيس محكمة االستئناف، المستشار/ 
محمـــد فريـــد العيـــاط رئيـــس محكمـــة االســـتئناف، المستشـــار/ ماجـــد ميشـــيل 
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من المجالس القومية:
الســـيد اللـــواء/ محمـــد عبـــد المنعـــم أميـــن عـــام المجلـــس القومـــي لرعاية 
أســـر الشـــهداء والمصابيـــن. الدكتـــورة/ مايا مرســـي رئيســـة المجلـــس القومي 
للمـــرأة، األســـتاذة/ أمانـــي عصفـــور عضو المجلس القومي للمرأة، األســـتاذة/ 
هبـــة ســـعد عضـــو المجلـــس القومـــي للمـــرأة، المستشـــارة/ مـــروة عبـــد العزيز 
الوكيـــل عضـــو  منـــى  الدكتـــورة/  للمـــرأة،  القومـــي  المجلـــس  فهمـــي عضـــو 

المجلـــس القومـــي للمرأة.

من الجامعات وأعضاء هيئات التدريس:
األســـتاذ الدكتور/ محمد عثمان الخشـــت رئيس جامعة القاهرة، األستاذ 
الدكتـــور/ عبـــد الوهـــاب عـــزت رئيس جامعة عين شـــمس، األســـتاذ الدكتور/ 
منصور حســـن أحمد رئيس جامعة بني ســـويف، األســـتاذ الدكتور/ بدر نبيه 
أرســـانيوس نائـــب رئيـــس جامعـــة بنـــي ســـويف، الدكتـــور/ محمد شـــاكر مدير 
عـــام بجامعـــة األزهـــر، األســـتاذ الدكتـــور/ محمـــد عبـــد الـــاه رئيـــس جامعـــة 
اإلســـكندرية األســـبق، الدكتـــور/ وائـــل فـــؤاد عضـــو هيئـــة التدريـــس بجامعـــة 
عيـــن شـــمس وعضـــو لجنـــة التعليـــم والبحـــث العلمي ببيـــت العائلـــة، الدكتور/ 
عبد هللا إبراهيم خبير ورئيس المكتب الفني للدين المســـيحي بوزارة التربية 
والتعليم، األســـتاذ دكتور/ ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، األســـتاذ الدكتور/ 

ياســـر جـــادهللا عميـــد المعهـــد القومي للملكيـــة الفكريـــة - جامعه حلوان.

من الشخصيات العامة:
األســـتاذ/ هانـــي عزيـــز رئيـــس جمعيـــة محبي مصر الســـام. األســـتاذة/ 
فـــرح مبـــارك مؤســـس مبـــادرة حـــب وســـام لـــكل المصريين. األســـتاذ/ هاني 
نجيـــب عضـــو مجلـــس إدارة دار الكتـــاب المقـــدس. الشـــيخ/ عماد الســـويركي 
رئيـــس االتحـــاد الوطنـــي للقبائـــل المصرية. الشـــيخ/ مرعي أبـــو محمود قبيلة 
البياضية بســـيناء. م. وحيد نجيب رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء الصعيد. 
منيـــر غبـــور رئيـــس جمعيـــة إحيـــاء التـــراث الوطنـــي المصـــري. الدكتـــورة/ 
مؤمنـــة كامـــل أميـــن عـــام الهال األحمر المصري. الدكتـــور مكرم وليم لبيب 
عضـــو مجلـــس االقتصـــاد العربـــي والحماية الفكريـــة بجامعة الـــدول العربية. 
المهنـــدس أيـــوب عدلـــي أيـــوب رئيس مجلس إدارة شـــركة أيوبكو للمقاوالت. 
المهنـــدس شـــريف خالـــد رئيس شـــركة فالكون، والعميـــد/ ثروت بدوي رئيس 
قطـــاع شـــركة فالكون للخدمـــات األمنية. المهندس مدحت اســـطفانوس رئيس 
شـــعبة األســـمنت باتحاد الصناعات المصرية. األســـتاذ أكرم بشـــارة المخرج 
بالتليفزيـــون. الســـيد/ إدريـــس حســـين خوراكيواال رئيس مجلس إدارة شـــركة 
مونچينـــي والوفـــد المرافـــق مـــن الهنـــد. إيهاب فلتـــاؤوس رئيس مجلـــس إدارة 
شـــركة فيليوباتيـــر بـــاالس. األســـتاذ/ نادر يونان رئيس مجلـــس إدارة مدارس 
ســـانت فاتيمـــا للغـــات. المهنـــدس/ رأفـــت الخناجـــري رئيـــس مجلـــس إدارة 
الشـــركة المصرية لأكســـات. المهندس/ نبيل يوســـف عبد هللا رئيس مجلس 
إدارة شـــركة ســـيراج لإلضاءة. األســـتاذ/ أســـامة إبراهيم زكي رئيس مجلس 
إدارة الشـــركة المصريـــة للملبوســـات. األســـتاذ/ تامـــر تـــادرس يوســـف نائـــب 

رئيس مجلس إدارة شـــركة تروبي للمنشـــآت الســـياحية.

من الفنانين والممثلين:
األستاذ/ هاني رمزي، األستاذ/ سمير اإلسكندراني، األستاذة/ هند عاكف.

من اإلعالميين والصحافيين:
األســـتاذ/ ياســـر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسســـة أخبار اليوم. عماد 
الدين حســـين رئيس تحرير جريدة الشـــروق. األســـتاذ/ محمود مســـلم رئيس 
قنـــاة dmc ورئيـــس تحريـــر جريـــدة الوطـــن. األســـتاذ/ عبد اللطيـــف المناوي 

رئيـــس تحريـــر جريـــدة المصـــري اليـــوم. اإلعامـــي/ عمـــرو مســـعود المديـــر 
 .ten اإلعامي/ نشـــأت الديهي الرئيـــس التنفيذي لقناة .dmc التنفيـــذي لقنـــاة
األســـتاذ/ جمـــال الكشـــكي رئيـــس تحريـــر مجلة األهـــرام العربـــي. اإلعامي/ 
محمـــد الدســـوقي رشـــدي رئيـــس التحريـــر التنفيـــذي لليوم الســـابع. اإلعامي/ 
أحمـــد خيـــري مذيـــع الراديو والمتحدث الســـابق باســـم وزارة التربية والتعليم. 
اإلعاميـــة/ دينـــا صـــاح الديـــن. اإلعاميـــة/ دينـــا عبد الكريم. األســـتاذ/ خالد 
ناجـــح رئيـــس تحريـــر مجلة الهال. األســـتاذ/ هاني لبيب رئيس تحرير موقع 
مبتـــدأ. األســـتاذ/ هانـــي عبـــد هللا رئيـــس تحرير مجلة روزاليوســـف. األســـتاذ/ 
حمـــدي رزق اإلعامـــي والكاتـــب الصحفـــي. األســـتاذ/ أحمـــد أيـــوب رئيـــس 
تحريـــر مجلـــة المصور. األســـتاذ/ يوســـف أيوب رئيـــس تحرير موقع صوت 
األمة. األســـتاذ/ طارق أمين رئيس تحرير قناة mbc مصر. األســـتاذ/ عماد 
خليـــل كامـــل مديـــر تحرير قنـــاة ten. اإلعامي/ مصطفى ميزار مذيع قطاع 
األخبـــار بالتليفـــون المصـــري. األســـتاذ/ فتحـــي محمـــد عبد الواحـــد مدير عام 
مؤسســـة المصـــري اليـــوم. المستشـــار/ محمـــد نبوي المتحدث الرســـمي باســـم 
حركـــة تمـــرد. الدكتـــور/ وجـــدي نبيـــل حنا عضـــو برنامج التأهيل الرئاســـي. 
األســـتاذة/ فاطمـــة ناعـــوت الكاتبـــة الصحفيـــة. األســـتاذ/ فيكتـــور ســـامة مدير 

تحرير جريـــدة وطني. 

من المجلس المّلي العام:
الدكتـــور/ هانـــي كميـــل رئيـــس الديـــوان البابوي وعضـــو المجلس الملي 
العـــام، أ.د/ رســـمي عبـــد الملـــك، الكيميائـــي/ فتحـــي لطـــف هللا، المستشـــار/ 
منصـــف ســـليمان، الدكتـــور/ ممدوح فخري، األســـتاذ/ منســـي ثابت برســـوم.

تهنئة رؤساء الطوائف والكنائس:
غبطـــة البطريـــرك األنبـــا إبراهيـــم إســـحق بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليك. 
الكاثوليـــك.  للـــروم  أنطاكيـــة  العبســـي بطريـــرك  البطريـــرك يوســـف  غبطـــة 
المطـــران عـــادل زكـــي مطـــران الاتيـــن. المطـــران أكريكـــور كوســـا مطران 
األرمن الكاثوليك. المطران/ جورج شـــيحان مطران الكنيســـة المارونية في 
مصـــر والنائـــب البطريركـــي لبطريركية إنطاكية وســـائر المشـــرق للموارنة، 
واألب نبيـــل فـــارس رفـــول رئيـــس البطرخانـــة والرســـالة المارونيـــة بمصـــر. 
نيافـــة المطـــران/ منيـــر حنـــا مطـــران الكنيســـة األســـقفية فـــي مصـــر والقـــرن 
األفريقـــي، ومعـــه األب/ جبرائيـــل ينـــي، األب/ إميـــل نبيـــه، األب/ يســـوع 
يعقوب؛ من الكنيســـة األســـقفية. نيافة المطران نيقوال أنطونيو مطران طنطا 
والنائـــب البطريركـــي للـــروم األرثوذكس، ومعـــه: األب/ تيموثيوس، واألب/ 
إســـطفانوس. جنـــاب القـــس الدكتـــور/ أندريـــه ذكـــي رئيـــس الطائفـــة اإلنجيليـــة 
والفـــد المرافـــق لـــه. األب بطـــرس دانيال رئيـــس المركز الثقافـــي الكاثوليكي. 

األب/ كمـــال لبيـــب رئيـــس الرهبـــان الفرنسيســـكان بمصـــر.

شكر وتقدير إلى:
للقـــوات  الهندســـية  الهيئـــة  رئيـــس  الوزيـــر  كامـــل  أ.ح/  اللـــواء  الســـيد 
المســـلحة، وكتيبـــة العمـــل مـــن رجـــال وشـــباب ِمصـــر اللذيـــن واصلـــوا الليـــل 
بالنهار لتحقيق وعد فخامة الرئيس باالنتهاء من إنشـــاء أكبر مســـجد )مســـجد 
الفتاح العليم(، وأكبر كنيســـة )كاتدرائية مياد المســـيح( بالشـــرق األوســـط في 

العاصمـــة اإلداريـــة الجديدة.
الســـيد اللـــواء أ.ح/ إيهـــاب الفـــار رئيـــس أركان الهيئة الهندســـية، الســـيد 
اللـــواء/ عصـــام محمـــد الشـــناوي رئيـــس إدارة األشـــغال العســـكرية، الســـيد 
اللـــواء/ أحمـــد غراب رئيس أركان إدارة األشـــغال العســـكرية، الســـيد اللواء/ 
محمد مصطفى لبن مســـاعد مدير إدارة األشـــغال للمشروعات مدير مشروع 
كاتدرائيـــة ميـــاد المســـيح، الســـيد اللـــواء/ أشـــرف بديـــر مســـاعد رئيـــس إدارة 
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شـــرق  قطـــاع  لكنائـــس  العـــام  األســـقف  هرمينـــا،  األنبـــا  نيافـــة  صلـــى 
2019م،  ينايـــر   6 األحـــد  يـــوم  مســـاء  الميـــاد  عيـــد  قـــداس  اإلســـكندرية، 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية باإلســـكندرية، بمشـــاركة العديـــد اآلبـــاء الكهنـــة. وقـــد 
حضـــر للتهنئـــة فـــي القـــداس: المطـــران ناركيســـيوس النائـــب البابوي لكنيســـة 
اإلسكندرية للروم األرثوذكس، والقس إسحق من كنيسة الروم األرثوذكس، 
والمطران ســـامي مطران الكنيســـة األســـقفية بمصر وشـــمال أفريقيا، والقس 
عادل راعي الكنيســـة األســـقفية بالمنشـــية. كما شـــارك في القداس أيًضا أعداد 

كبيـــرة من شـــعب اإلســـكندرية.

وقـــد اســـتقبل صاحبـــا النيافـــة: األنبا بافلي األســـقف العـــام لكنائس قطاع 
المنتـــزه، واألنبـــا هرمينـــا األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق اإلســـكندرية، 
الدكتـــور عبـــد العزيـــز قنصـــوه محافـــظ اإلســـكندرية، والـــذي زار فـــي اليـــوم 
الســـابق مقـــر البطريركيـــة بمدينـــة اإلســـكندرية علـــى رأس وفـــد ضـــم: اللـــواء 
أركان  واللـــواء  األمـــن،  ومديـــر  الداخليـــة  وزيـــر  مســـاعد  الشـــريف  محمـــد 
حـــرب علـــي عشـــماوي قائـــد المنطقة الشـــمالية العســـكرية، وعدد مـــن قيادات 
المحافظـــة الدينيـــة والتنفيذيـــة، وقيـــادات األزهر الشـــريف، ونـــواب البرلمان. 
وقـــد ُألقيـــت عـــدة كلمات مـــن المهنئين، كما ألقى نيافة األنبا بافلي كلمة شـــكر 
فيهـــا الجميـــع. كمـــا اســـتقبل نيافة األنبا إياريون األســـقف العام لكنائس قطاع 
غـــرب اإلســـكندرية يـــوم الســـبت 5 ينايـــر 2019م، عدًدا من نـــواب البرلمان 

وقيـــادات محافظـــة اإلســـكندرية الذيـــن حضـــروا للتهنئـــة بالعيد.

وفـــي مختلـــف إيبارشـــيات الكرازة المرقســـية، داخل مصـــر وخارجها، 
اســـتقبل اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة، التهنئـــة بالعيـــد مـــن الســـادة المحافظين، 
والشـــرطة،  الجيـــش  ورجـــال  بالمحافظـــات،  التنفيذيـــة  القيـــادات  ومختلـــف 
ومندوبي األزهر واألوقاف، والســـدة نواب البرلمان، والشـــخصيات العامة.

نصلي أن يعيده هللا علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والبركة.

األشـــغال ألعمـــال الميكانيـــكا والكهربـــاء، الســـيد العميـــد/ محمـــد الســـيد قائـــد 
اللـــواء 150، الســـيد العميـــد/ هشـــام المغربـــي رئيـــس فـــرع المرافـــق، الســـيد 
العميـــد/ هشـــام إبراهيـــم رئيس فرع الميكانيـــكا والكهرباء، الرائد/ خالد محمد 

عبـــد المنعـــم قائـــد الكتيبة 550 أشـــغال. 

وشكر وتقدير إلى:
الســـادة االستشـــاريين والمعمارييـــن والشـــركات ورســـامي األيقونـــات 
والجداريات، ونخص بالشكر: مكتب االستشاريون العرب )محرم-باخوم(: 
دكتـــور مهنـــدس/ مـــراد باخوم. دكتور مهندس/ صبري ســـمعان االستشـــاري 
اإلنشـــائي. مكتب كوزموس لاستشـــارات الهندســـية: دكتور مهندس/ هشـــام 
صبحـــي خضـــر. مهنـــدس/ منيـــر عبد ه فام االستشـــاري المعمـــاري. دكتور 
مهنـــدس/ ســـعد مكـــرم االستشـــاري المعمـــاري. دكتـــور مهنـــدس/ وائـــل أنيس 

استشـــاري الكهربـــاء. مهنـــدس/ مجـــدي رفلة استشـــاري التكييف.

كما نشكر ونقّدر عمل الشركات العاملة بالمشروع:
شـــركة أيوبكو للمقاوالت، شـــركة أوراســـكوم لإلنشـــاءات، شركة وادي 
دجلـــة، شـــركة ســـامكريت، شـــركة فيليبـــس )اإلضـــاءة(، شـــركة ديســـنت هوم 
للمصنوعات الخشـــبية، شـــركة أوديو تكنولوجي )الصوتيات(، شـــركة شمس 

للتكييفـــات، شـــركة يونـــي تك ألنظمة الدفـــاع المدني

وشكر وتقدير إلى:
مراســـم وزارة الدفـــاع لعملهـــم الـــدؤوب المتواصـــل والمجهـــود الكبيـــر 
وبراعـــة التنظيـــم، والـــذي تكلـــل بخـــروج هذا الحـــدث التاريخي بصـــورة تليق 
بمصرنـــا العزيـــزة، ونخـــص: ســـيادة العميد/ عاء عرفة، الســـيد العقيد/ حاتم 
أبـــو العـــز، الســـيد العقيـــد/ وائـــل أبـــو عـــوف، المقـــدم/ شـــادي ســـمير، المقـــدم/ 
طـــارق ســـمير، المقـــدم/ أحمـــد فليفـــل، الرائـــد/ عمـــرو ربيـــع، الرائـــد/ عبد هللا 

محمـــود، الرائـــد/ محمـــود الســـماني، الرائـــد/ طـــارق زهير.

وشكر وتقدير كذلك إلى:
الســـادة مديـــري اإلدارات والقطاعـــات وجميـــع ضبـــاط وجنـــود وزارة 
الداخليـــة، عيـــون مصـــر الســـاهرة، لمـــا بذلـــوه مـــن مجهـــود في تأميـــن وتنظيم 
الصاة بالكنائس على مســـتوى الجمهورية، ونخص بالشـــكر: الســـيد اللواء/ 
محمـــد منصـــور مســـاعد وزيـــر الداخليـــة - مدير أمـــن القاهرة، الســـيد اللواء/ 
هانـــي جرجـــس حكمـــدار العاصمـــة، الســـيد اللـــواء/ أشـــرف الجنـــدي مديـــر 
اإلدارة العامـــة للمباحـــث العامـــة، الســـيد اللـــواء/ عـــاء عبـــد الظاهـــر مديـــر 
اإلدارة العامـــة للحمايـــة المدنية والمفرقعات، الســـيد اللـــواء/ رجب عبد العال 
مديـــر اإلدارة العامـــة لقطـــاع الشـــمال، الســـيد اللـــواء/ ياســـر حجـــازي مديـــر 
اإلدارة العامـــة لشـــرطة النجـــدة، الســـيد اللـــواء/ محمـــود عبـــد الـــرازق مديـــر 
اإلدارة العامـــة لمـــرور القاهـــرة، الســـيد اللـــواء/ ســـامي النجدي مديـــر اإلدارة 
العامـــة لقـــوات األمـــن، الســـيد اللـــواء/ محمـــد درويـــش وكيـــل اإلدارة العامـــة 
لمـــرور قطـــاع الشـــمال، الســـيد اللـــواء/ أســـامة القاضـــي مديـــر اإلدارة العامـــة 
لقطـــاع األمـــن الوطنـــي بالقاهـــرة، الســـيد العميـــد/ مـــازن عبـــد الشـــافي مأمور 

قســـم الوايلي. 
محيـــي  العقيـــد/  الســـيد  بالـــوزارة:  والعاقـــات  اإلعـــام  قطـــاع  ومـــن 
كامـــل، الســـيد العقيـــد/ شـــريف مختـــار، المقـــدم/ محمـــد عبد الهـــادي بمديرية 

أمـــن القاهـــرة.

وشكر وتقدير إلى:
الســـيد المهنـــدس/ محمـــد عبـــد المقصـــود الـــرخ رئيـــس جهـــاز العاصمـــة 
اإلدارية، ونواب رئيس الجهاز والمهندســـين واإلداريين وجميع العاملين معه.
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قرار بابوي رقم )2019-1(
خبصوص جملس الكنيسة املرقسية الكربى 

بكلوت بك
تـــم اعتمـــاد تشـــكيل مجلـــس الكنيســـة المرقســـية الكبـــرى 

بكلـــوت بـــك مـــن اآلتـــي أســـماؤهم:
1- األستاذ/ فادي فؤاد )رئيس المجلس( 2- األستاذ/ أشرف 
ســـمير بهنام 3- األســـتاذ/ عادل وليم عبيد 4- األستاذ/ جميل 
عبد الماك 5- األســـتاذ/ ألبرت مكرم شـــحاته 6- األســـتاذة/ 

أميرة واصف 7- األســـتاذ/ مجدي فرج )أمين عام الخدمة(

قرار بابوي رقم )2019-2(
خبصوص جملس كنيسة القديسة العذراء مريم 

والشهيدة مارينا العذراء املغيثة حبارة الروم
العـــذراء مريـــم  القديســـة  تشـــكيل مجلـــس كنيســـة  اعتمـــاد  تـــم 
والشـــهيدة مارينـــا العـــذراء المغيثـــة بحـــارة الـــروم من اآلتي أســـماؤهم:
1- األســـتاذ/ شـــوقي فهمي )رئيس المجلس( 2- القس/ آنجيلوس 
 -4 ميخائيـــل  ســـعيد  اللـــواء/   -3 الخدمـــة(  عـــام  )أميـــن  توفيـــق 
األســـتاذة/ مارينا ســـعد 5- األســـتاذة/ مارينا صبري 6- األســـتاذ/ 

راضي رشـــدي

قرار بابوي رقم )2019-3(
خبصوص جملس كنيسة القديسة العذراء مريم 

واألنبا بيشوي شارع اجليش
تم اعتماد تشـــكيل مجلس كنيســـة القديســـة العذراء مريم واألنبا 

بيشـــوي شارع الجيش من اآلتي أسماؤهم:
1- الدكتور/ عريان صادق سليمان )رئيس المجلس( 2- األستاذ/ 
فايـــق ســـعيد أميـــن 3- األســـتاذة/ ســـماح فهمـــي عزيز 4- األســـتاذ/ 
هانـــي جرجـــس ســـعد 5- المهنـــدس/ أكـــرم ســـمير أنطونيـــوس 6- 
األســـتاذ/ ميـــاد كامـــل عبد الشـــهيد 7- األســـتاذ/ ميخائيل محروس 
برســـوم 8- األســـتاذ/ كمـــال عبـــد المســـيح دميـــان 9- المهنـــدس/ 

عـــاء رؤوف )أميـــن عـــام الخدمة(

قرار بابوي رقم )2019-4(
خبصوص جملس كنيسة القديسة العذراء مريم جباردن سييت
العـــذراء مريـــم  القديســـة  تشـــكيل مجلـــس كنيســـة  اعتمـــاد  تـــم 

أســـماؤهم: اآلتـــي  مـــن  ســـيتي  بجـــاردن 
1- أ/ سمير رياض منقريوس )رئيس المجلس( 2- م/ رأفت بساده 
3- أ.د/ محســـن برســـوم 4- م/ إميـــل جـــورج 5- م/ مجـــدي محـــب 
كميـــل القصبجـــي 6- م/ مـــاري ألبـــرت حبيـــب 7- م/ نجيـــب مـــراد 

نجيـــب 8- د/ هالـــة صبـــري فـــؤاد 9- م/ مايكل ماجد جرجس 10- 
أ/ إيهاب بشـــرى خليل 11- المستشـــار/ مكين ســـمير العبد 12- أ/ 

مدحـــت رمـــزي 13- أ/ ســـوزي إدوار شـــاكر )أميـــن عام الخدمة(

قرار بابوي رقم )2019-5(
خبصوص جملس كنيسة القديسة العذراء مريم 

بالفجالة
العـــذراء مريـــم  القديســـة  تشـــكيل مجلـــس كنيســـة  اعتمـــاد  تـــم 

أســـماؤهم: اآلتـــي  مـــن  بالفجالـــة 
1- أ/ ســـامح صليـــب خليـــل )رئيـــس المجلـــس( 2- أ/ جون جورج 
روفائيل 3- أ/ عصام فايز إســـكندر 4- أ/ ميخائيل يســـري توفيق 
5- أ/ مينـــا فايـــق فـــؤاد 6- أ/ ســـمير شـــفيق جرجس 7- أ/ جورج 
جرمانـــس جرجـــس 8- أ/ ســـامية ميشـــيل تـــكا 9- أ/ أميـــر مجدي 

حنا صبحي 

قرار بابوي رقم )2019-6(
خبصوص جملس كنيسة مارمرقس بشياكغو

مـــن  بشـــيكاغو  مارمرقـــس  كنيســـة  مجلـــس  تشـــكيل  اعتمـــاد  تـــم 
أســـماؤهم: اآلتـــي 

1- القمـــص صموئيـــل ثابـــت 2- القـــس بافلـــوس فهمـــي 3- القـــس 
ثيـــؤدور لبيـــب 4- أ/ جامـــز ببـــاوي 5- م/ جـــورج قلـــدس 6- م/ 
دانيـــال أبوتـــار 7- أ/ ماهـــر حـــرب 8- الســـيدة/ منـــى ثـــروت باســـيلي

مقابالت قداسة ابلابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا علـــى مـــدار األســـابيع الثاثـــة الماضيـــة، 
بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية الكبـــرى بالعباســـية، عدًدا من 

الزائريـــن كالتالـــي:
البرلمانيـــة  اللجنـــة  أعضـــاء  ديســـمبر ٢٠١٨م:  الخميـــس ٢٠ 

األفريقيـــة. للشـــئون 
الجمعـــة ٢٨ ديســـمبر ٢٠١٨م: نيافـــة األنبا اكليمندس األســـقف 
العـــام لكنائـــس الهجانـــة وألماظـــة وشـــرق مدينـــة نصـــر، ومعـــه كهنـــة 

المنطقـــة وزوجاتهـــم.
الدراســـات  بمعهـــد  الدارســـين  ديســـمبر ٢٠١٨م:  الســـبت ٢٩ 
القبطيـــة بأقســـام الفـــن والعمـــارة واآلثـــار والتاريـــخ واالجتمـــاع واللغـــة 
القبطيـــة واأللحـــان والموســـيقي القبطية، بحضور عميد المعهد األســـتاذ 
الدكتور ســـامي صبري، واألســـتاذ الدكتور عادل فخري صادق وكيل 
المعهد، واألســـتاذ الدكتور إســـحق إبراهيم عجبان األمين العام للمعهد.

الجمعـــة 4 يناير ٢٠١٩م: الســـفيرة لمياء مخيمر، قنصل مصر 
فـــي لوس أنچلوس.

الســـبت ٥ ينايـــر ٢٠١٩م: المهنـــدس جمعـــة مبـــارك الجنيبـــي، 
ســـفير دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة بمصـــر.
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قداسة ابلابا يزور مركز الرتاث احلضاري
زار قداســـة البابـــا صبـــاح يـــوم الجمعـــة 21 ديســـمبر 2018م، 
مركـــز التـــراث الحضـــاري بالقرية الذكيـــة، التابع لمكتبة اإلســـكندرية.

ويستقبل وفد وزارة املايلة 
ومصلحة سك العملة

اســـتقبل قداســـة البابـــا يـــوم األربعـــاء 26 ديســـمبر 2018م، وفـــًدا 
مـــن وزارة الماليـــة ومصلحـــة ســـك العملة، بمناســـبة إصـــدار المصلحة 
العائلـــة  رحلـــة  مســـار  لمواقـــع  التذكاريـــة  الميداليـــات  مـــن  مجموعـــة 
المقدســـة إلـــى مصـــر، وتشـــمل المجموعـــة 12 ميداليـــة تذكارية لبعض 
مواقـــع المســـار. ضـــم الوفد اللواء مهنـــدس عبد الرؤوف فاروق رئيس 
مصلحة ســـك العملة، والدكتور شـــريف حازم مستشـــار وزير المالية، 
وفريـــق العمـــل الذي شـــارك في إصدار الميداليـــات التذكارية. وقد قدم 
الوفـــد مجموعـــة باكورة الميداليات التذكارية لقداســـة البابا، ومن جانبه 

قـــّدم لهـــم قداســـة البابـــا بعض الهدايـــا التذكارية.

سهرة كيهكية بالاكتدرائية
نظمت لجنة جامعة بأســـقفية الشـــباب، ســـهرة كيهكية بالكاتدرائية 
المرقســـية الكبرى بالعباســـية، بحضور قداســـة البابا األنبا تواضروس 
الثاني، بعنوان »سينرچيا 2«، حيث كانت المرة األولى عام 2014. 
ُأقيمـــت الســـهرة ليلـــة يـــوم الجمعـــة 28 ديســـمبر 2018م، بحضـــور 
قداســـة البابـــا ومعـــه أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا رافائيـــل األســـقف العـــام 
لكنائـــس وســـط القاهـــرة، واألنبـــا صليب أســـقف ميت غمـــر ودقادوس، 
واألنبـــا مقـــار أســـقف الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضان، واألنبـــا كاراس 
األســـقف العـــام للمحلـــة الكبـــرى، واألنبا مكاري األســـقف العام لكنائس 
شـــبرا الجنوبيـــة، واألنبـــا ميخائيـــل األســـقف العـــام لكنائس حدائـــق القبة 
والعباســـية والوايلـــي، وعشـــرات مـــن اآلبـــاء الكهنة وأعـــداد غفيرة من 
الشـــباب. كمـــا شـــارك فـــي التســـبحة خـــورس الكليـــة اإلكليريكيـــة بقيادة 
الدياكـــون المرتـــل إبراهيـــم عيـــاد. وبعد انتهاء التســـبحة بـــدأت صلوات 

رفـــع بخـــور باكـــر ثم صـــاة القـــداس اإللهي.

تدشني دير مار بقطر باخلطاطبة
فـــي صبـــاح يـــوم األحـــد 30 ديســـمبر 2018م، قـــام قداســـة البابـــا 
بتدشـــين كنيســـة دير الشـــهيد مار بقطر بالخطاطبة، بحضور أصحاب 
النيافـــة: )1( األنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا 
بيشـــوي بـــوادي النطـــرون. )2( األنبـــا متـــاؤس أســـقف ورئيـــس ديـــر 
الســـريان. )3( األنبـــا يســـطس أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا أنطونيـــوس 
بالبحـــر األحمـــر. )4( األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام. )5( األنبـــا مينـــا 
األنبـــا   )6( بالخطاطبـــة.  مارجرجـــس  الشـــهيد  ديـــر  ورئيـــس  أســـقف 
دوماديـــوس أســـقف 6 أكتوبـــر وأوســـيم. )7( األنبـــا أبانـــوب األســـقف 
العـــام لكنائـــس المقطم. )8( األنبا مكاري األســـقف العام لكنائس شـــبرا 
الجنوبية. )9( األنبا آنجيلوس األســـقف العام لكنائس شـــبرا الشـــمالية. 
)10( األنبـــا ماركـــوس أســـقف دميـــاط وكفر الشـــيخ والبـــراري ورئيس 

قداسة ابلابا يهنئ الطوائف املسيحية
بعيد امليالد حبسب اتلقويم الغريب

زار قداســـة البابـــا صبـــاح يـــوم الثاثـــاء 25 ديســـمبر 2018م، 
وفـــد  وبرفقتـــه  القبـــة،  بكوبـــري  الكاثوليـــك  األقبـــاط  بطريركيـــة  مقـــر 
كنســـي كبيـــر، تكـــون مـــن أصحـــاب النيافة: األنبا مرقس مطران شـــبرا 
الخيمـــة، واألنبـــا رافائيـــل األســـقف العام لكنائس وســـط القاهرة، واألنبا 
إرميـــا األســـقف العـــام، ومعهـــم القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيـــل 
البطريركيـــة بالقاهـــرة، والقـــس أمونيـــوس عـــادل، والقـــس آنجيلـــوس 
إســـحق ســـكرتيري قداســـة البابا، والقس بولس حليم المتحدث الرســـمي 
باســـم الكنيســـة القبطية األرثوذكســـية، واألســـتاذ جرجس صالح األمين 

العـــام الفخـــري لمجلـــس كنائس الشـــرق األوســـط. 

وكان فـــي اســـتقبالهم غبطـــة البطريـــرك األنبـــا إبراهيـــم إســـحق 
بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليـــك، ومطارنـــة الكنيســـة الكاثوليكيـــة. وخال 
اللقـــاء ألقـــى قداســـة األنبـــا إبراهيـــم إســـحق بطريـــرك األقبـــاط الكاثوليك 

كلمـــة، ومـــن جانبـــه ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي كلمتـــه.

بعـــد ذلـــك توجـــه قداســـة البابا والوفـــد المرافق له لمقـــر بطريركية 
الـــروم األرثوذكـــس بالحمـــزاوي، وكان في اســـتقباله قداســـة البطريرك 
للـــروم  أفريقيـــا  وســـائر  اإلســـكندرية  بطريـــرك  الثانـــي  ثيـــؤدوروس 
األرثوذكـــس، وبعـــض مطارنتـــه حيـــث قدم لهـــم التهنئة بمناســـبة العيد. 
وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا كلمتـــه بمناســـبة اللقـــاء، ومـــن جانبه ألقى قداســـة 

البابـــا ثيـــؤدوروس الثانـــي كلمـــة أيًضا.

لقاء قداسة ابلابا مع جلنة الرب
التقى قداســـة البابا يوم الخميس 20 ديســـمبر 2018م، بخدام لجنة 
البر إليبارشـــيات وكنائس القاهرة الكبرى والوجه البحري. شـــارك في 
اللقاء الذي ُعِقد بمســـرح األنبا رويس بالكاتدرائية المرقســـية بالعباســـية، 
لفيـــف مـــن اآلبـــاء األســـاقفة واآلباء الكهنة المســـئولين عـــن الخدمة ذاتها 
بإيبارشـــياتهم. وألقى قداســـة البابا كلمة دارت حول مفهوم الفقر، وركز 
قداســـته خالهـــا علـــى كيفيـــة مواجهتـــه من خـــال العمل »مًعا«. وشـــمل 
اللقـــاء أيًضـــا عـــرض لبرامـــج الخدمـــة االجتماعية مثل: »بنـــت الملك«، 
»علـــم ابنـــك«، »وثيقـــة إيمـــان«، »شـــنطة البركـــة«. كمـــا كانـــت هنـــاك 

فرصـــة لحـــوار مفتـــوح في ختـــام اللقاء مع قداســـة البابا.

اجتماع األربعاء األسبويع بالاكتدرائية
عقـــد قداســـة البابـــا األنبـــا تواضـــروس الثاني مســـاء يـــوم األربعاء 
19 ديســـمبر 2018م، االجتمـــاع األســـبوعي بكنيســـة الســـيدة العـــذراء 
والقديس األنبا بيشـــوي بالكاتدرائية المرقســـية بالعباسية، تناول قداسته 
خـــال العظـــة بعـــض التأمات في المزمور األول. وقد حضر أعضاء 
مـــن دار الكتـــاب المقـــدس فـــي االجتماع بمناســـبة يوم الكتـــاب المقدس، 
وأعـــرب قداســـة البابـــا عـــن اعتـــزازه بالجهـــود التـــي تبذلهـــا الـــدار فـــي 
مصـــر فـــي خدمـــة الكتـــاب المقدس، مشـــيًرا إلـــى أن الكنيســـة تقوم على 

الكتـــاب المقـــدس فـــى كل صلواتها ليتورجياتها وتســـابيحها.
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أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا أبـــرآم مطـــران الفيـــوم، واألنبا لوكاس أســـقف 
أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديدة، واألنبا إرميا األســـقف العـــام، واألنبا 
بمـــوا أســـقف الســـويس. وقـــد قـــام نيافـــة األنبـــا أبـــرآم بتقديـــم المتكلميـــن 
فـــي حفـــل التجليـــس وألقـــى كلمـــة مناســـبة، وألقـــى نيافـــة األنبـــا لـــوكاس 
)والنائب البابوي الســـابق لإليبارشـــية( كلمة شـــكر فيها الجميع. وألقى 
فضيلـــة الشـــيخ الدكتـــور محمـــد بخيـــت وكيـــل وزارة األوقـــاف بالوادي 
الجديـــد كلمـــة، ثـــم ألقـــى الســـيد المحافـــظ كلمة أيًضـــا. وفـــي النهاية أقى 
نيافـــة األنبـــا أرســـانيوس كلمـــة قـــدم فيـــه الشـــكر للجميـــع. وفـــي صبـــاح 
اليـــوم التالـــي صلـــى نيافـــة األنبـــا أرســـانيوس قـــداس التجليس وشـــاركه 
فيـــه صاحبـــا النيافـــة األنبا لوكاس واألنبا بموا وكهنة اإليبارشـــية وعدد 

كبيـــر من الشـــعب.

يـــوم  األمريكيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  جنوبـــي  إيبارشـــية  احتفلـــت 
الجمعـــة 21 ديســـمبر 2018 م، باســـتقبال نيافـــة األنبـــا جريجـــوري 
األســـقف العام الجديد لإليبارشـــية. أقيم االحتفال الذي بدأ بصاة رفع 
بخور عشـــية، بكنيســـة الشـــهيد أبوســـيفين بمدينة داالس، والية تكساس 
وحضـــره إلـــى جانب نيافة األنبا يوســـف أســـقف االيبارشـــية وأصحاب 
النيافـــة: األنبـــا بيتر أســـقف نورث وســـاوث كارولينـــا وكنتاكي، واألنبا 
ســـارافيم أســـقف أوهايو وميتشـــجين وإنديانا واألنبا بيزل األسقف العام 

بإيبارشـــية جنوبـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكية.

إيبارشية جنع محادي

قـــام نيافـــة األنبـــا كيرلـــس، أســـقف نجـــع حمـــادي، صبـــاح يـــوم 
الجمعـــة 4 ينايـــر 2019م، بكنيســـة األنبـــا أنطونيـــوس بأبو شوشـــة، 
بســـيامة الشـــماس مراد جبره، كاهًنا على الكنيســـة ذاتها باســـم القس 
أبـــرآم. خالـــص تهانينـــا لنيافة األنبا كيرلس، والقـــس أبرآم، ومجمع 

اآلباء كهنة اإليبارشـــية، وســـائر أفراد الشـــعب.

دير القديســـة دميانة بالبراري. )11( األنبا ســـاويروس األســـقف العام 
المشـــرف علـــى ديـــري القديس األنبا توماس الخطاطبـــة والقديس األنبا 
موســـى العلميـــن. )12( األنبـــا ميخائيـــل االســـقف العـــام لكنائس حدائق 
القبـــة والوايلـــي والعباســـية. وبحضـــور العديـــد نـــت اآلبـــاء الرهبان من 
مختلـــف األديـــرة. والمذابـــح التـــي تـــم تدشـــينها، المذبـــح األوســـط باســـم 
القديـــس األنبـــا أنطونيوس أب الرهبان، والمذبح البحري باســـم الشـــهيد 
مـــار جرجـــس، والمذبـــح القبلـــي باســـم الشـــهيد فيلوباتيـــر مرقوريـــوس 

)أبوســـيفين(. وقـــد ألقـــى قداســـة البابـــا عظـــة عـــن آحـــاد شـــهر كيهك.

تطييب جسد القديس حينس اكما 
بدير الرسيان

ديســـمبر 2018م، جســـد  األحـــد 30  يـــوم  البابـــا  قداســـة  َطيَّـــب 
القديـــس يحنـــس كامـــا القـــس، بديـــر الســـريان بـــوادي النطـــرون. أعـــد 
قداســـة البابـــا الحنـــوط الخاصة بالتطييب بمشـــاركة نيافـــة األنبا متاؤس 
أســـقف ورئيـــس الديـــر وعـــدد من اآلباء األســـاقفة وَطيَّـــب األنبوبة التي 

جســـده. تحوي 

تنيع الكنيسة القبطية املرصية األرثوذكسية 
وىلع رأسها قداسة ابلابا توارضوس اثلاين

ـــد مصطـــى عبيد  ـــغ الحـــزن، شـــهيد الوطـــن الرائ ببال
مـــن إدارة المفرقعـــات، الـــذي استشـــهد أثنـــاء قيامـــه بواجبـــه بفحص 
حقيبـــة وجـــدت بجـــوار كنيســـة الســـيدة العـــذراء والشـــهيد أبو ســـيفين 
بعزبـــة الهجانـــة، تبيـــن أن بهـــا عبـــوة ناســـفة، انفجـــرت مـــا أدى إلـــى 
استشـــهاده، وتتقدم الكنيســـة بخالص التعزية ألسرة الشهيد، مصلين 

إلـــى هللا أن ينعـــم بالشـــفاء علـــى المصابيـــن فـــي الحـــادث ذاته.
وتشـــكر الكنيســـة أجهزة الشـــرطة كافة على يقظتها وجهودها 

المخلصـــة التي تبذلها فـــداًءا للوطن.
وليحفظ الرب مصر من كل سوء.

تـــم مســـاء يـــوم الخميـــس 20 ديســـمبر 2018م، بكنيســـة الســـيدة 
األنبـــا  نيافـــة  تجليـــس  المطرانيـــة(،  )مقـــر  الخارجـــة  بمدينـــة  مريـــم 
أرســـانيوس أســـقف إيبارشـــية الـــوادي الجديـــد والواحات. شـــهد مراســـم 
التجليـــس اللـــواء محمـــد الزملـــوط محافظ الـــوادي الجديـــد، ونائب مدير 
األمـــن/ ونائـــب المحافـــظ د.حنـــان مجدي، ونواب البرلمـــان ولفيف من 
قيـــادات المحافظـــة. كما شـــارك فـــي طقس التجليس من أحبار الكنيســـة 
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الســـبت 29 ديســـمبر 2018م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريـــم بحلـــوان 
)مقر المطرانية(، قداس الذكرى األولى لشـــهداء حلوان وشـــاركه نيافة 
األنبـــا زوســـيما أســـقف أطفيـــح، ومجمـــع كهنة إيبارشـــية حلوان، وأســـر 
الشـــهداء وأعـــداد غفيـــرة مـــن الشـــعب. وفـــد وضـــع نيافـــة األنبا بيســـنتي 
عقـــب القـــداس حجـــر األســـاس لكنيســـة الشـــهداء بحدائـــق حلـــوان. كان 
الشـــهداء الثمانيـــة قـــد رقـــدوا فـــي الـــرب برصـــاص إرهابـــي، ســـتة منهم 
أمام كنيســـة الشـــهيد مارمينا بحلوان يوم الجمعة 29 ديســـمبر من العام 
الماضـــي، وســـقط االثنـــان اآلخران برصـــاص اإلرهابي ذاته أمام محل 

لأجهـــزة المنزليـــة يملكانـــه، بمنطقة المشـــروع األمريكـــي بحلوان.

اتفاقية للعمل املشرتك 
بني العائلتني األرثوذكسيتني بهونلدا

وقعـــت الكنائـــس األرثوذكســـية الشـــرقية )الخلقيدونيـــة( والكنائـــس 
األرثوذكســـية القديمـــة )الـــا الخلقيدونيـــة( بهولنـــدا، يـــوم 16 ديســـمبر 
2018 م، إتفاقيـــة تعـــاون، تعمـــل بموجبهـــا العائلتـــان األرثوذكســـيتان 
فـــي مجـــال رعايـــة أبنـــاء الكنيســـة مـــن المحتاجيـــن، في المستشـــفيات و 
الســـجون ودور الرعايـــة، وذلـــك مـــن خـــال تأســـيس هيئـــة اجتماعيـــة 
مشـــتركة بيـــن العائلتيـــن تكـــون علـــى اتصال بـــوزارات العـــدل والدفاع 
مطـــران  أثيناغـــوراس  المطـــران  االتفاقيـــة  وقـــع  الهولنديـــة.  والتعليـــم 
الكنيســـة اليونانيـــة فـــي بلچيـــكا وهولنـــدا ولوكســـمبورج، ونيافـــة األنبـــا 
أرســـاني أســـقف هولنـــدا للكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية. وبهـــذا أصبح 

للكنائـــس األرثوذكســـية تمثيـــل علـــى المســـتوى الرســـمي بهولنـــدا.

القمص مرقس القمص عبد املسيح 
شيــــخ كهنــــة قنــــا

رقـــد فـــي الـــرب بشـــيخوخة صالحـــة يـــوم األحـــد 30 ديســـمبر 
2018م، القمـــص مرقـــس القمـــص عبـــد المســـيح كاهـــن كنيســـة 
الشـــهيد مارجرجـــس بقنـــا وشـــيخ كهنة إيبارشـــية قنا، عـــن عمر 
قـــارب الــــ92 ســـنة، قضـــى منها 57 ســـنة في الكهنـــوت. ُوِلد يوم 7 
فبرايـــر عـــام 1927م، حصـــل علـــى بكالوريوس الكليـــة اإلكليريكية 
ـــا يـــوم 22 أبريـــل عـــام 1962م بيـــد المتنيـــح  بالقاهـــرة، وســـيم قسًّ
األنبـــا كيرلـــس مطـــران قنا األســـبق، ونال القمصية فـــي نفس العام. 
ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـة القديـــس مارمرقـــس بقنـــا. خالص 
تعازينـــا لنيافة األنبا شـــاروبيم أســـقف قنا، ولمجمـــع اآلباء كهنة 

اإليبارشـــية، وأســـرته وكل محبيه.

إيبارشية عطربة وأمدرمان

األنبـــا  نيافـــة  قـــام  2018م،  ديســـمبر   29 الســـبت  يـــوم  فـــي 
بكنيســـة  ســـودان،  وبـــور  وأمدرمـــان  عطبـــرة  أســـقف  صربامـــون 
الشـــهيد مـــار جرجـــس بأمدرمـــان، بســـيامة الشـــماس إدوار بشـــارة 
كاهًنـــا باســـم القـــس بســـاده، وكذلـــك منـــح اآلبـــاء الثاثـــة القـــس أبرآم 
والقـــس باخوميـــوس والقس فام رتبة القمصية. وشـــارك في الصاة 
صاحبـــا النيافـــة األنبـــا بســـاده مطران إخميم وســـاقلته واألنبـــا دانيال 
أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمـــع المقـــدس. خالص تهانينـــا لنيافة 
األنبا صربامون، والقمامصة الجدد، والقس بســـاده، ومجمع اآلباء 

كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية بنسلفانيا وتوابعها

يـــوم  بنســـلفانيا وتوابعهـــا،  أســـقف  األنبـــا كاراس،  نيافـــة  قـــام 
األحـــد 23 ديســـمبر 2018م، بكنيســـة الســـيدة العـــذراء مريم بوالية 
ميريانـــد، برســـامة القس شـــنوده عبيد قمًصا. خالـــص تهانينا لنيافة 
األنبـــا كاراس، والقمـــص شـــنوده، ومجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية، 

وســـائر أفراد الشـــعب.

اذلكرى السنوية األوىل لشهداء حلوان 
ونقل رفاتهم إىل كنيستيهم

قـــام نيافـــة األنبا بيســـنتي، أســـقف حلـــوان والمعصـــرة، بنقل رفات 
شـــهداء حلـــوان الــــ8، مـــن المدافـــن التي أودعـــوا فيها بمدينـــة 15 مايو، 
إلـــى مزاريـــن ُأِعـــّدا لهـــم، األول بكنيســـة الشـــهيد مارمينـــا والقديس البابا 
كيرلـــس الســـادس بحلـــوان، والثانـــي بكنيســـة القديـــس األنبـــا أنطونيـــوس 
بأطلس، وذلك يوم السبت 22 ديسمبر 2018م، وأقيم احتفال الستقبال 
الشـــهداء بـــكل مـــن الكنيســـتين. وصلـــى نيافـــة األنبا بيســـنتي صباح يوم 
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»ذكري الصديق تدوم إلى األبد«

ذكري الميالد السماوي األول
للزوجة البارة واألم الغالية

مارسيل بطرس إبراهيم
وُأقيمت صاة القداس اإللهي لروحها الطاهرة 

الساعة السابعة صباح الجمعة 
الموافق 11 يناير 2019م

بكنيسة القديس األنبا أنطونيوس
 واألنبا بوال باألقصر

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت :  3٢٠7 ٩٥3 ٠١٢٨
E-mail: kiraza.ad@gmail.com

مقدمـــة: مـــن المعـــروف جلًيـــا أن محـــاوالت اعـــادة أفتتـــاح مدرســـة 
إكليريكيـــة )الهوتيـــة( اســـتمراًرا لمســـيرة مدرســـة اإلســـكندرية الاهوتيـــة 
األولـــى، جـــرت وتكـــررت خـــال القرن التاســـع عشـــر أكثر من مـــرة. إلى 
أن جـــاءت المحاولـــة التـــى تمـــت فـــي يـــوم األربعاء 21 هاتـــور 1610ش، 
الموافـــق 29 نوفمبـــر 1893م، فـــي عهـــد قداســـة البابـــا كيرلـــس الخامـــس 
الــــ112، تلـــك المحاولـــة التـــي تكّللـــت بالنجاح، ومن َثّم اســـتمرت المدرســـة 
)الكليـــة( اإلكليريكيـــة فـــي عطائهـــا في إعـــداد كهنة وخـــدام وُوّعاظ وخدمة 
الكنيســـة حتـــى اآلن. ألجـــل ذلـــك، لـــم يشـــأ قداســـة البابـــا األنبـــا تواضروس 
الثانـــي حفظـــه هللا، أن ُتختتـــم ســـنة االحتفاالت )2018( إاّل بُحســـن الختام، 
وهو االحتفال بالذكرى الـ125 إلعادة تأسيس الكلية اإلكليريكية بالقاهرة، 
واســـتمرار مســـيرتها بنجاح. وعلى الرغم أن هذه الذكرى العطرة وافقت 
يـــوم الخميـــس 29 نوفمبـــر الماضـــي، ولكـــن ألجـــل أنهـــا أتـــت بعـــد حادثـــة 
استشـــهاد عـــدد مـــن أبنـــاء شـــعبنا بطريـــق ديـــر األنبـــا صموئيل بأيـــام، لذلك 
قـــّرر قداســـته تأجيـــل هـــذا االحتفـــال وغيره مـــن االحتفاالت حوالي شـــهًرا، 

أي بعـــد قضـــاء األربعيـــن يوًما.
االحتفاليـــة: بـــدأت االحتفاليـــة فـــي السادســـة مـــن مســـاء الثاثـــاء 25 
ديســـمبر بقاعة االحتفاالت الرئيســـية بالمركز الثقافي القبطي األرثوذكســـي 
باألنبـــا رويـــس، بدخـــول موكـــب قداســـة البابا ثم صاة الشـــكر التى صاها 
قداســـته واشـــترك معـــه فيهـــا بعـــض مـــن اآلبـــاء المطارنـــة واألســـاقفة الذين 
حرصـــوا علـــى حضـــور الحفـــل. أعقبهـــا كلمـــة ترحيـــب وتقديـــم مـــن نيافـــة 
األنبـــا مقـــار أســـقف مراكـــز الشـــرقة ومدينـــة العاشـــر مـــن رمضـــان ووكيل 
الكليـــة. ثـــم كلمـــة مـــن نيافـــة األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام ورئيـــس المركـــز 
الثقافـــي القبطـــي األرثوذكســـي. ثـــم كلمـــة طلبـــة الكليـــة باللغـــات القبطيـــة ثم 
اإلنجليزيـــة والعربيـــة. تاهـــا كلمـــة القـــس بيشـــوي حلمـــي )أســـتاذ الاهوت 
المقـــارن والمســـكونيات( عـــن الكليـــة فـــي 125 عاًمـــا. بعدهـــا رتـــل خـــوس 
الكليـــة لحـــن »تواضـــرو تـــو ماكريـــو طاطـــو«. بعدهـــا تحـــدث أ.د. رســـمي 
عبـــد الملـــك )أســـتاذ التربيـــة ومناهـــج البحـــث( عـــن دور أســـاتذة الكليـــة فـــي 
تطويرهـــا. تـــاه أ. نجـــوى غزالـــي )أســـتاذة العهـــد القديـــم( تحدثـــت عـــن 
ذكرياتها خال ســـنوات تدريســـها بالكلية. بعدها تكلمت أ.د. إيريني ثابت 
)أســـتاذة اللغـــة اإلنجليزيـــة( فـــي موضـــوع بعنـــوان: »التلمـــذة التبادلية«. ثم 
تكلـــم المعلـــم ابراهيم عياد )أســـتاذ األلحان والتســـبحة( عـــن معهد ديديموس 
إلعـــداد المرتليـــن، قبـــل أن يرتـــل خـــورس الكليـــة لحن »إي أغابـــي«. بعده 
ألقـــى أ. ميشـــيل إبراهيـــم كلمـــة الخريجيـــن، ثم تحدث أ. أمير نصر )أســـتاذ 
التاريـــخ( عـــن المســـيرة التاريخيـــة للكليـــة فـــي كلمـــة بعنـــوان: »اإلكليريكية 

تاريـــخ وشـــهود«. ثـــم أنشـــد الخـــورس نشـــيد الكليـــة الـــذي وضـــع كلماتـــه 
القديـــس األرشـــيدياكون حبيـــب جرجـــس، ولحنـــه المتنيـــح الُمعلـــم ميخائيـــل 
جرجـــس البتانونـــي. وقبـــل أن ُيختـــم الحفل حرص قداســـة البابا على تكريم 
الـــرواد الذيـــن تعبـــوا فـــي خدمـــة اإلكليريكيـــة خـــال القـــرن الماضـــي وهم: 
يوســـف بـــك منقريـــوس أول مديـــر لهـــا، والقديـــس األرشـــيدياكون حبيـــب 
جرجـــس، والمتنيـــح القمـــص إبراهيـــم عطية، المتنيح األنبـــا غريغوريوس، 
المتنيـــح البابـــا شـــنوده الثالـــث، المتنيـــح د. شـــاكر باســـيليوس، المتنيح األنبا 
بيشـــوي، والمتنيـــح أ.د. موريس تاوضـــروس. باإلضافة لتكريم الخريجين 
الذيـــن حصلـــوا على شـــهادات الدكتوراه أو الماجســـتير مـــن الكلية مؤخًرا.
ثـــم تحـــدث قداســـته فـــي كلمـــة مـــن ثاثـــة نقـــاط: 1- تقديـــس الـــذات: 
ُس َأَنا َذاِتـــي« )يـــو17: 9(. 2-العبادة  مســـتوحاة مـــن اآليـــة »َوأَلْجِلِهـــْم ُأَقـــدِّ
اَمـــُه َجِميَع  تكـــون بقداســـة وبـــر: مســـتوحاة من اآليـــة »َنْعُبُدُه ِبَقَداَســـٍة َوِبّر ُقدَّ

َأيَّـــاِم َحَياِتَنا« )لو1: 75(. 3-التعليم 
بالقـــدوة: مســـتوحاة من قـــول القديس 
يوحنـــا ذهبـــي الفم: »علمنـــي بحياتك 

قبـــل كامك«.
ثم ُختم الحفل بالصاة والبركة 
شـــمن قداســـة البابـــا أيًضـــا. والجدير 
بالذكـــر أنـــه حضـــر هـــذه االحتفاليـــة 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا أنطونيـــوس 
األورشـــليمي،  الكرســـي  مطـــران 
األنبـــا ابـــرآم مطـــران الفيـــوم، األنبـــا 
لوكاس أســـقف أبنـــوب والفتح، األنبا 
إرميـــا األســـقف العـــام، األنبـــا مقـــار 
ومدينـــة  الشـــرقية  مراكـــز  أســـقف 
العاشـــر من رمضـــان ووكيل الكلية، 
األنبا مكاري األســـقف العام لكنائس 
شـــبرا الجنوبية، األنبا بيجول أســـقف 
األنبـــا  المحـــرق،  الديـــر  ورئيـــس 
لمنطقـــة  العـــام  األســـقف  ميخائيـــل 
اآلبـــاء  مـــن  القبـــة. والعديـــد  حدائـــق 
الكهنـــة والخـــدام مـــن خريجـــي الكلية 

بالقاهـــرة والفـــروع المتنوعـــة.
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