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3- أّمــــــــا الرسالـــــــة الثالثـــــــــــة فهـــــــــي، 
رسالة الدعــــــــوة: الميالد دعوة جديدة، فعندما 
يولـــد طفـــل، يكـــون هنـــــــــــــــاك دعـــوة لمســـئولية 
ورســـالة فـــي حياته يمارســـها في عمـــره الطويل 
الـــذي وهبـــه هللا لـــه. لذلـــك نـــرّدد فـــي الصلوات 
الصباحية نفس الكلمات التي وردت على لسان 
القديـــس بولـــس الرســـول في قوله: »أســـألكم أنا 
األســـير في الرب أن تســـلكوا كما يحق للدعوة 
التي ُدعيتم إليها« )أفســـس 1:4(. هناك دعوة 
من خالل ميالد المســـيح في هذا المذود الذي 
كان بدايـــة جديـــدة ونـــوًرا جديـــًدا، وكان أيًضـــا 
دعـــوة لرســـالة الخـــالص التـــي تّممهـــا المســـيح 
لـــكل واحـــد  ان  نقـــول  لذلـــك  الصليـــب.  علـــى 
فينـــا: 1- دعـــوة، 2- مســـئولية، 3- رســـالة. 
فـــاهلل خلقـــك مـــن أجل قصد معّيـــن يتّممه األب 
واألم، الخـــادم والخادمـــة، وكل مســـئول، كيفمـــا 
تكـــون مســـئولية اإلنســـان. ونؤكـــد أن لحياتـــك 
معنـــًى وقصـــًدا عنـــد هللا، لذلـــك كان الميـــالد 

دعـــوة جديدة.

إخوتـــي وأحبائـــي، الميالد بدايـــة جديدة، 
نـــور جديد، دعوة جديدة يمارســـها اإلنســـان 
فـــي حياتـــه. أكـــّرر تهنئتـــي القلبيـــة بمحبتـــي 
لكـــم جميًعـــا، أرســـلها لكـــم مـــن المقـــر البابـــوي 
مـــن الكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، القاهـــرة، 
المجمـــع  آبـــاء  تحيـــات  لكـــم  ُمرِســـاًل  مصـــر. 
المقـــدس واآلبـــاء الكهنة واآلبـــاء الذين يخدمون 
فـــي كل كنائـــس مصر، وصلواتنا ودعواتنا لكم 
مـــن خـــالل آبـــاء األديـــرة القبطيـــة فـــي مصـــر، 
لكـــم مـــع رســـالتي هـــذه دوام الصحـــة  متمنًيـــا 
والعافيـــة، ليعطيكم الـــرب نعمة وصحة كاملة، 
حافًظـــا إّياكـــم حتـــى وإن كّنـــا فـــي أزمنـــة وبـــأ 
وجائحـــة، ولكـــن لنـــا ثقة كما يقـــول داود النبي: 
»الـــرب نـــوري وخالصـــي، ممن أخـــاف؟ الرب 
حصـــن حياتـــي، ممن أرتعـــد؟« )مزمور 27(. 
تهنئتـــي القلبيـــة لكـــم جميًعا، راجًيا لكم كل خير 
وســـعادة فـــي العـــام الجديـــد، وإللهنـــا كل مجـــد 

وكرامـــة مـــن اآلن وإلـــى األبـــد آميـــن.

أهنئكـــم أيهـــا األحبـــاء ببدايـــة العـــام الجديـــد 
2022، وأيًضا بعيـــــــــــــــــد الميــــــــــــــــــالد المجيـــــــــــد 
بحســـب التقويـــم الشـــرقي. أهنئكــــــــــم فـــي جميـــع 
الكنائـــس القبطيـــة خـــارج مصــــــــــــــــــر: بأمريـــكا، 
وكنـــدا، وأمريـــكا الجنوبيـــة، وأوروبـــا، والكرســـي 
فـــي  وأيًضـــا  وأفريقيـــا،  بالقـــدس،  األورشـــليمي 
أســـتراليا،  وكنائـــس  العربـــي،  الخليـــج  كنائـــس 
وكافـــة المـــدن التـــي بهـــا كنائـــس قبطيـــة. أهنئ 
الكهنـــة  واآلبـــاء  واألســـاقفة،  المطارنـــة  جميـــع 
القمامصـــة والقســـوس، واآلبـــاء الرهبـــان الذيـــن 
الرهبـــان  وأيًضـــا  األديـــرة،  خـــارج  يخدمـــون 
والراهبـــات فـــي األديرة، كما أهنـــئ كل األراخنة 
واألســـر القبطيـــة والشـــباب واألطفـــال والشـــعب 
القبطـــي.. كل ســـنة وحضراتكـــم بخيـــر، وســـنة 

جديـــدة ســـعيدة علـــى الجميـــع.

فـــي ميـــالد ربنا يســـوع المســـيح فرحـــة كبيرة 
جـــًدا فـــي كل عـــام. رســـائل عديـــدة نتعلمها من 
ميـــالد مولـــود المـــذود فـــي قريـــة بيـــت لحـــم في 
الميـــالد،  هـــذا  لنـــا  يقدمهـــا  اليهوديـــة. رســـائل 
ميـــالد ربنـــا يســـوع المســـيح الـــذي جـــاء ليبـــدأ 
رحلـــة خالص اإلنســـان مـــن الخطية والســـقوط 
الـــذي كان أوًل مـــن خـــالل آدم وحـــواء. ونتيجة 
هـــذا الســـقوط ظـــل العالـــم كله ينتظـــر من يأتي 
ليخلصه إلى أن جاء اليوم السعيد، يوم الميالد 
المجيد لربنا يســـوع المســـيح، وبهذا الميالد قدم 
لنـــا رســـائل عديـــدة فـــي حياتنـــا؛ وأريـــد أن أقـــدم 
لكـــم بعًضـــا مـــن هـــذه الرســـائل التـــي يمكـــن أن 

تفيدنـــا فـــي حياتنا.

1- الرســـالة األولى، الميالد يعني البداية 
الجديـــدة: هـــو بدايـــة جديـــدة، والبدايـــة دائمـــا 
تمتلـــئ بالفـــرح والرجـــاء واألمـــل. عندمـــا يبـــدأ 
اإلنســـان مشـــروًعا أو دراسة أو عائلة، يبدأ في 
تكوين بدايات جديدة التي دائًما تمأل اإلنســـان 
بالفـــرح. لذلـــك هذه البدايات الجديدة نعّبر عنها 
فـــي صلواتنـــا الصباحيـــة ونقـــول: »فلنبـــدأ بدًءا 
حســـًنا«. أنـــت تبدأ من جديـــد، فربما كان العام 
الماضـــي فيـــه بعـــض الضعفـــات أو الســـقطات 
أو الســـهوات أو حتـــى الخطايـــا، فإنـــك تبدأ هذا 
العـــام الجديـــد بـــدًءا حســـًنا. والخالصـــة، ابـــدأ 
م عهـــوًدا وتعهـــدات أمـــام هللا،  مـــن جديـــد، وقـــدِّ

وقـــل مـــع داود النبـــي: »تعهدات فمي باركها يا 
رب« )مزمـــور 108:119(.

2- الرســـالة الثانيـــة من رســـائل الميالد 
المجيـــد، أنه يقدم لنا نـــوًرا للحياة. تالحظون 
معـــي أن ميـــالد ربنا يســـوع المســـيح حدث لياًل 
الليـــل  ظلمـــة  فـــي  ولكـــن  المـــذود،  فـــي  وكان 
الرعـــاة  ويبشـــر  عظيـــم  بنـــور  المـــالك  يظهـــر 
قائـــاًل لهـــم: »ها أنا أبشـــركم بفـــرح عظيم يكون 
لجميـــع الشـــعب« )لوقـــا 10:2(، وظهـــر هـــذا 
النـــور في وســـط عتمة الظـــالم. هكذا المالئكة 
عندما أنشـــدوا تســـبحة الميـــالد: »المجد هلل في 
وبالنـــاس  الســـالم،  األرض  وعلـــى  األعالـــي، 
المســـرة« )لوقا 14:2(. كان هناك نور، وكان 
النـــور أيًضـــا يمأل المذود. عندما ُوِلد المســـيح، 
انبثـــق النـــور من مولـــود المذود ببيت لحم ومأل 
المـــكان نـــوًرا. النـــور يعنـــي الســـتنارة فـــي حياة 
اإلنســـان، ويعنـــي العمـــل والجديـــة والجتهـــاد، 
لذلـــك نقـــول فـــي صلواتنـــا الصباحيـــة: »بنورك 
يـــا رب نعايـــن النـــور«. والنـــور يجعل اإلنســـان 
يعيـــش فـــي الســـتقامة، ألن النـــور كمـــا نعرف 
يســـير فـــي خطـــوط مســـتقيمة. هذه هي رســـالة 
اإلنســـان  يعيشـــها  أن  يجـــب  التـــي  الســـتقامة 
ليمـــارس مســـئوليات حياتـــه اليوميـــة مواصـــاًل 
حياة الســـتقامة. ونحن نصلي كل يوم وندعو 
هللا فنقـــول: »قلًبـــا نقًيـــا اخلق فّي يا هللا، وروًحا 
مســـتقيًما جـــّدد فـــي أحشـــائي« )مزمـــور 51(. 
الخالصـــة، ســـلوكك اليومـــي وحياتـــك بعامـــة، 
تكـــون واضحــــــــــــة فـــي النـــور ألنهـــا تحـــدث في 
النـــــــــــــــــور بــــــــروح الستنــــــــارة القلبيــــــــــة والحكمة 

وروح التمييـــز.
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يلزمنا أن نطيع املسيح وحنبه، ال للحصول ىلع اخلريات اجلسدية بل لىك ننال منه اخلالص. )القديس باسليوس الكبري(

احتفلـــت الكنيســـة القبطيـــة األرثوذكســـية بعيد الميـــالد المجيد، حيث رأس قداســـة البابا تواضـــروس الثاني، بابا اإلســـكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقســـية، قـــداس عيـــد ميـــالد المجيد، مســـاء يوم الخميس 6 ينايـــر 2022م، بكاتدرائية ميالد المســـيح بالعاصمـــة اإلدارية الجديدة.

وقـــد اشـــترك مـــع قداســـته فـــي الصالة أصحـــاب النيافـــة: )1( األنبا مرقس 
مطـــران شـــبرا الخيمـــة. )2( األنبـــا دانيـــال أســـقف المعـــادي وســـكرتير المجمع 
األنبـــا مكســـيموس  الكـــرازة. )4(  عـــام  أســـقف  بولـــس  األنبـــا  المقـــدس. )3( 
األســـقف العـــام لكنائـــس الســـالم والحرفييـــن. )5( األنبـــا مارتيـــروس األســـقف 
العـــام لكنائـــس شـــرق الســـكة الحديـــد. )6( األنبـــا إرميـــا األســـقف العـــام. )7( 
األنبـــا يوليـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس مصـــر القديمـــة والمنيـــل وفـــم الخليـــج 
وأســـقفية الخدمات. )8( األنبا مكاري األســـقف العام لكنائس شـــبرا الجنوبية. 
)9( األنبـــا آنجيلـــوس األســـقف العـــام لكنائـــس شـــبرا الشـــمالية. )10( األنبـــا 
إكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظة ومدينة األمل وشـــرق مدينة 
نصـــر. )11( األنبـــا ســـيداروس األســـقف العـــام لكنائـــس عزبـــة النخـــل. )12( 
األنبا أكســـيوس األســـقف العام لكنائس عين شـــمس والمطرية وحلمية الزيتون. 
ومعهم القمص ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب 
القمـــص كيرلـــس األنبـــا بيشـــوي مديـــر مكتـــب قداســـة البابـــا، والقمـــص تادرس 
ريـــاض المشـــرف علـــى كاتدرائيـــة العاصمـــة، وعـــدد محدود من أفراد الشـــعب، 

مـــع اللتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات الحترازيـــة لظـــروف الجائحة.

المهنئون بالعيد
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكان علـــى رأس المهنئيـــن فخامـــة الرئيس عبد الفتاح السيســـي، رئيس 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، والـــذي قـــّدم لقداســـة البابـــا تهنئـــة رقيقـــة بحضـــوره 
المبـــارك وتهنئـــة كل المصرييـــن وجموع األقباط مـــن الكاتدرائية، مهنًئا الجميع 
بالعام الجديد وبعيد الميالد المجيد ســـواء في مصر أو خارجها. وقال قداســـة 
البابـــا: »هـــذا التقليـــد الـــذي أضافـــه الســـيد الرئيس هـــو أحد مالمـــح الجمهورية 
الجديـــدة والتـــي نحيـــا بدايتهـــا بـــكل اإلنجـــازات والمشـــروعات التـــي تتـــم، وهـــي 
الجمهوريـــة التـــي تقـــوم علـــى المواطنـــة والمســـاواة والعـــدل واحتـــرام اآلخر وكل 

نقـــدم خالـــص شكرنـــــــا وامتناننــــــــــــا لحضـــــــــــوره  المبـــادئ اإلنســـانية الرفيعـــة. 
وتهنئتنـــا جميًعا..

كما أرســـل لنا برقية تهنئة رقيقة أيًضا، وهذا ُيعّبر عن مشـــاعر قلبه نحو 
الجميـــع ونحـــو كل المصرييـــن. نشـــكره كثيـــًرا ونصلـــي أن يعطيـــه هللا الصحـــة 

ويحفظـــه دائًمـــا ســـالًما، ويحفـــظ بالدنا ِمصر العزيـــزة بكل خير«. 
وأنـــاب عـــن فخامتـــه لحضـــور الصـــالة: الســـيد اللـــواء أركان حـــرب/ أحمد 

علـــي رئيـــس ديـــوان رئيـــس الجمهورية.

معالي المستشار عدلي منصور
كما تلقى قداســـة البابا اتصاًل رقيًقا من معالي المستشـــار الجليل عدلي 

منصور رئيس الجمهورية الســـابق، للتهنئة.

مستشارو رئيس الجمهورية
كما هنأ بالعيد:

السفيرة/ فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لألمن القومي.
الســـيد اللـــواء/ أحمـــد جمـــال الديـــن مستشـــار رئيـــس الجمهوريـــة للمناطـــق 

النائيـــة والحدوديـــة.
السيد الفريق/ عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

السيد المهنـــــــــدس/ هانـــــــــــي عــــــــــــــــــــازر مستشـــــــــــار رئيــــــــــــــس الجمهوريـــــــــــة 
للمشـــروعات الهندسية.

المستشارة/ نيفين حنا رمزي مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة.
األســـتاذة/ رانـــدا محمود رزق عضـــو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع 

برئاسة الجمهورية.
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فليحرص لك منكم ىلع قبول األتعاب اعلًما أن من ورائها لك غىن وراحه. )القديس ماكريوس الكبري(

رئاسة الجمهورية
السيد اللواء/ محسن عبد النبي مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية.

السيد اللواء/ حسام بدر كبير الياوران برئاسة الجمهورية.
السيد العميد/ مصطفى البحيري ياور سيادة رئيس الجمهورية.

السفير/ بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
السيد/ طارق عفيفي أمين أول رئاسة الجمهورية.
السيد/ أحمد األنصاري أمين رئاسة الجمهورية.

الســـيد اللــــــــــــواء أ.ح/ وائـــــــــــــــل نديم رئيـــــــــــــــس اإلدارة المركزيــــــــــــة ألمـــــــــــــــن 
رئاســـة الجمهوريـــة.

العميد/ جمال منصور أمن الرئاسة.

رئاسة مجلس الوزراء
حضـــر إلـــى المقـــر البابـــوي للتهنئـــة بالعيـــد معالـــي دولـــة رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء الدكتـــور/ مصطفـــي مدبولي، وأناب عن ســـيادته لحضـــور الصالة: 

معالـــي المستشـــار/ عمـــر مـــروان وزيـــر العـــدل.
كمـــا شـــارك الحتفـــال بالعيـــد لفيـــف من أصحـــاب المعالي الســـادة الوزراء 

بالحضـــور والتصـــال تليفونًيـــا وعبر وســـائل التواصـــل الجتماعي:
السيد الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

السيد/ سامح شكري وزير الخارجية.
السيد المهندس/ طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية.

الســـيدة الســـفيرة/ نبيلــــــــــة مكــــــــــــرم وزيـــــــــــــــــرة الدولـــة للهجــــــــــــــرة وشئــــــــــــــــون 
بالخـــارج. المصرييـــن 

السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.
السيد الدكتور/ خالد العناني وزير السياحة واآلثار.

السيد/ محمد سعفان وزير القوى العاملة.
السيد الدكتور/ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

األستاذ الدكتور/ طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
األســـتاذ الدكتـــور/ خالـــد عبـــد الغفار وزيـــر التعليم العالـــي والبحث العلمي 

والقائـــم بأعمـــال وزير الصحة والســـكان.
السيدة الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية القتصادية.

السيدة الدكتورة/ إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.
السيدة الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

السيد الدكتور/ محمد معيط وزير المالية.
السيد اللواء/ محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

السيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
السيد الدكتور/ عمرو طلعت وزير التصالت وتكنولوجيا المعلومات.

السيد الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
السيد الدكتور/ هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام

السيد الدكتور/ عاصـــــــــــــــم الجــــــــــــــــزار وزيــــــــــــــــر اإلسكـــــــــــــــــــان والمرافـــــــــــــــــــق 
العمرانية. والمجتمعـــات 

السيد الفريق/ كامل الوزير وزير النقل.
السيد الطيار/ محمد منار عنبة وزير الطيران المدني.

السيدة الدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الجتماعي.

السيد/ السيد الُقصير وزير الزراعة واستصالح األراضي.
السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

السيد المستشار/ عالء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
السيد اللواء مهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة لإلنتاج الحربي.

مجلس النواب
كما حضر إلى المقر البابوي للتهنئة بالعيد الســـيد المستشـــار الدكتور/ 

حنفـــي جبالـــي رئيس مجلس النواب علـــى رأس وفد ضم:
السيد المستشار/ أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.

السيد األستاذ/ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.
السيد المستشار/ أحمد عزت مناع أمين عام مجلس النواب.

مجلس الشيوخ
كمـــا حضـــر للمقـــر البابوي للتهنئة الســـيد المستشـــار/ عبـــد الوهاب عبد 

الـــرازق رئيـــس مجلـــس الشـــيوخ، على رأس وفـــد من الســـادة النواب ضم:
السيدة النائبة/ فيبي فوزي جرجس، وكيل ثان مجلس الشيوخ.

السيد المستشار/ محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.

المجلس األعلى للقوات المسلحة
ســـيادة الفريـــق أول/ محمـــد أحمـــد زكـــي وزيـــر الدفـــاع واإلنتـــاج الحربـــي 
القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة، الـــذي حضر إلـــى المقر البابـــوي للتهنئة بالعيد 

علـــى رأس وفـــد رفيـــع المســـتوى ضـــم كاًل من: 
السيد الفريق/ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

السيد الفريق/ محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية.

السيد الفريق/ محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي.
السيد اللواء بحري أ.ح/ أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية.

وأناب عن سيادته لحضور صالة القداس:
)1( السيد اللواء أ.ح/ علي عادل عشماوي مساعد وزير الدفاع.

)2( الســـيد اللـــواء أ.ح/ خالـــد أحــــــــــــــمد شوقــــــــــــــــــي رئيـــس هيئـــة التدريـــب 
للقـــوات المســـلحة.

)3( السيد اللواء أ.ح/ ياســـــــــــــــــــر عبــــــــــــد العزيــــــــــــــــز السريجي مدير إدارة 
الشـــئون المعنوية.

)4( السيد اللواء أ.ح/ فهمـــــــــــــــي عبـــــــــــــــد الرؤوف هيكــــــــل قائــــــــــــد المنطقة 
المركزية العســـكرية.

)5( السيد اللواء أ.ح/ حسام علي خضر مدير إدارة الشرطة العسكرية.

جهاز األمن القومي
شـــارك أيًضـــا بالتهنئـــة: الســـيد الوزيـــر اللواء/ عباس كامـــل، مدير جهاز 
المخابـــرات العامـــة المصريـــة، الذي أناب عن ســـيادته لحضور القداس الســـيد 
العميد/ أحمد فــــــــــــاروق والسيدة العميد/ رانيــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز من جهاز 

القومي. األمن 

مجلس القضاء األعلى
حضـــر إلـــى المقـــر البابـــوي للتهنئـــة معالـــي المستشـــار/ عبـــد هللا عمـــر 
شـــوضة، رئيـــس محكمـــة النقـــض رئيـــس مجلس القضـــاء األعلـــى، على رأس 

وفـــد يضم:
السيد المستشار/ عصــــــــــــــــــــــــام الديــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد فريـــــــــــــــــد رئيس محكمة 

استئناف القاهرة.
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من يعمل فضيلة من أجل املجد ابلاطل.. كفاعل بال أجر.)القمص ميخائيل ابلحريى(

السيد المستشار/ حماده الصاوي النائب العام.

الســـيد المستشـــار/ فتحـــي محمـــد حنضـــل عطيـــة النائـــب األول لرئيـــس 
النقـــض. محكمـــة 

الســـيد المستشـــار/ محمـــود مســـعود متولـــي شـــرف النائـــب الثانـــي لرئيـــس 
محكمـــة النقـــض.

الســـيد المستشـــار/ عبـــد الملـــك القمـــص مينـــا عبـــد الملـــك رئيـــس محكمـــة 
اســـتئناف اإلســـكندرية.

التـــواب حســـين رئيـــس محكمـــة  الســـيد المستشـــار/ محمـــد حســـين عبـــد 
طنطـــا. اســـتئناف 

السيد المستشار/ جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام.

األزهر الشريف ودار اإلفتاء واألوقاف
حضـــر إلـــى المقـــر البابـــوي للتهنئـــة بالعيد، فضيلة اإلمام األكبر األســـتاذ 
الدكتـــور/ أحمـــد الطيب، شـــيخ الجامع األزهر، على رأس وفد رفيع المســـتوى 
مـــن القيـــادات الدينيـــة وعلمـــاء وأســـاتذة مشـــيخة األزهـــر، وفضيلـــة الدكتور/ 
محمـــد مختـــار جمعـــة وزيـــر األوقـــاف، واألســـتاذ الدكتـــور/ محمد حســـين 

المحرصـــاوي رئيـــس جامعـــة األزهر.
كمـــا حضـــر بالمقـــر البابـــوي للتهنئـــة: فضيلـــة األســـتاذ الدكتور/ شـــوقي 

عـــالم مفتـــي الديـــار المصرية.

وزارة الداخلية
كمـــا قـــّدم التهنئـــة أيًضـــا معالـــي وزيـــر الداخليـــة الســـيد اللـــواء/ محمـــود 
توفيـــق، الـــذي حضـــر إلـــى المقر البابـــوي للتهنئـــة بالعيد علـــى رأس وفد رفيع 

المســـتوى مـــن قيـــادات الشـــرطة ضم:
الســـيد اللواء/ أشـــــــــــــــــرف الجنـــــــــــــــدي مساعـــــــــــد أول وزير الداخلية لقطاع 

أمـــن القاهرة.
اللـــواء/ أحمــــــــــــــــد إبراهيـــــــــــــــم مســـاعد أول وزيـــر الداخليـــة رئيـــس  الســـيد 

الشـــرطة. أكاديميـــة 
السيد اللواء/ مصطفى العدوي مساعد أول وزير الداخلية للمنافذ.

وأناب عن سيادته لحضور صالة القداس:
الســـيد اللواء/ أشـــرف جاب هللا مدير اإلدارة العامة لشـــرطة النجدة مندوًبا 

عـــن وزير الداخلية.
السيد اللواء/ ُنصير خليل مساعد أول الوزير لقطاع الشئون المالية.

الســـيد اللـــواء/ مصطفـــى ســـيد أحمـــد مســـاعد أول الوزيـــر لقطـــاع شـــئون 
مكتـــب الوزيـــر.

الســـيد اللــــــــــــواء/ أشــــــــــــــــرف محمــــــــــــــــود مساعــــــــــــــــد أول الوزيـــــــــــــــــر لقطاع 
المشـــروعات والتنميـــة.

السيد اللواء/ أسامة خلف مساعد الوزير لقطاع األفراد.
تهنئة قطاع األمن الوطني:

كما حضر للمقر البابوي للتهنئة بالعيد:
الســـيد اللـــواء/ عـــادل جعفـــر مســـاعد أول وزيـــر الداخليـــة - رئيـــس قطـــاع 

الوطني. األمـــن 
الســـيد اللـــــــــواء/ محمــــــــــــــــد البـــا مديــــــــــــــر اإلدارة العامـــــــــــــــة لقطـــاع األمـــن 

بالقاهـــرة. الوطنـــي 
السيد اللواء/ حسام نبيل قطاع األمن الوطني بالقاهرة.

وأناب عن سيادته لحضور صالة القداس:
السيد العميد/ محمد األلفي قطاع األمن الوطني بالقاهرة.

تهنئة قطاع الحراسات والتأمين:
كما حضر للتهنئة بالعيد:

السيــــــــــد اللــــــــــواء/ هشــــــــــــــام طاهـــر مســـاعد وزيــــــــــــــــر الداخليــــــــــــــــــة لقطـــاع 
والتأميـــن. الحراســـات 

الســـيد اللـــواء/ إيهـــــــــــــــــاب مصطفــــــــــى مديـــــــــــــر اإلدارة العامـــــــــــــــة لشـــرطة 
الخاصـــة. الحراســـات 

السادة المحافظون
السيد اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة.
السيدة الدكتورة/ منال عوض محافظ دمياط.

السيد اللواء أ.ح/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
السيد اللواء / أحمد راشد محافظ الجيزة.

السيد الدكتور/ ممدوح غراب محافظ الشرقية.
السيد اللواء أ.ح/ شريف فهمي بشارة محافظ اإلسماعيلية.

السيد اللواء/ أوسامة القاضي محافظ المنيا.
األستاذ الدكتور/ أحمد األنصاري محافظ الفيوم.

السيد الدكتور/ أيمن مختار محافظ الدقهلية.
السيد اللواء أ.ح/ أشرف غريب الدوادي محافظ قنا.

السيد اللواء/ عمرو حنفي محافظ البحر األحمر.
األستاذ الدكتور/ محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

السيد اللواء/ هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة.
السيد اللواء أ.ح/ خالد شعيب محافظ مطروح.

السيد اللواء أ.ح/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
السيد المستشار/ مصطفى محمد ألهم محافظ األقصر.

األستاذ الدكتور/ طارق راشد رحمي محافظ الغربية.
السيد اللواء/ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

الهيئات القضائية
قدم التهنئة بالعيد لفيف من السادة المستشارين رؤساء الهيئات القضائية 

ورؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء ووكالء النيابات العامة:
السيد المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

السيد المستشار/ حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة.
السيد المستشار/ محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة.

الســـيد المستشـــار/ أحمـــد عبـــد العظيـــم مطـــر القائـــم بأعمال رئيـــس الهيئة 
لالنتخابات. الوطنيـــة 

السيد المستشار/ عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة اإلدارية.
السيد المستشار/ محمد يحيى حسين عبيد نائب رئيس مجلس الدولة.

السيد المستشار/ طه محمد كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة.
السيد المستشار/ محمود فوزي عبد الباري نائب رئيس مجلس الدولة.

الســـيد المستشـــار/ عبـــد الســـالم محمـــود عبـــد الســـالم نائـــب رئيـــس الهيئة 
الوطنيـــة لالنتخابـــات.

السيد المستشار/ هشام فاروق محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
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تفكر ىف القديسني، كيف بصرب قليل ورثو ملاًك ال يفىن. )القديس األنبا إشعياء(

كما هّنأ قداسته بالعيد:
أيمـــن  الدكتـــور/  المستشـــار  صالـــح.  حســـن  عبـــده  محمـــد  المستشـــار/ 
ذكـــي  بولـــس  المستشـــار/  القـــدوس.  عبـــد  فتحـــي  حاتـــم  المستشـــار/  فـــؤاد. 
بقطـــر. المستشـــار/ قطـــب حســـن شـــلقامي. المستشـــار/ رؤوف رفعـــت راجي. 
المستشـــار/ بهـــاء طلعـــت مقـــار. المستشـــار/ أميـــر رمـــزي. المستشـــار/ أيمـــن 
بديـــع فلتـــس. المستشـــار/ عـــادل بديع فلتس. المستشـــار/ أحمـــد محمد جالل. 
المستشـــار/ كامـــل ســـمير جرجس. المستشـــار/ نبيـــل بديع فلتس. المستشـــار/ 
البطريـــق.  حســـين  أحمـــد  المستشـــار/  العاطـــي.  عبـــد  محمـــود  ســـعد  أحمـــد 
المستشـــار/ محمـــد عيـــد محمـــد. المستشـــار/ أيمـــن علـــي حســـن. المستشـــار/ 
هشـــام صفوت حنا. المستشـــار/ عبد الاله أحمد علي. المستشـــار/ أحمد عبد 
الســـالم. المستشـــار/ نـــادر نبيـــل حبيـــب. المستشـــار/ محمد عيد. المستشـــار/ 
محمـــود مجـــدي عبـــده. المستشـــار/ مصطفـــى أنـــور أحمد مؤمن. المستشـــار/ 
مصطفـــى عبـــد هللا أحمـــد. المستشـــار/ أميـــن الســـيد عبـــد الرحيم. المستشـــار/ 
هاني ميالد مســـعد. المستشـــار/ يســـري ســـيد علي مدني. المستشـــارة/ فاطمة 
أحمـــد عبـــد هللا. المستشـــار/ محمـــود محمـــد شـــوقي. المستشـــار/ أمجـــد أحمـــد 
إبراهيـــم. المستشـــارة/ نيفيـــن ســـعيد محمد. المستشـــارة/ نجـــوى محمد الصادق. 
المستشـــارة/ عـــال عبـــد الرحمـــن راضـــي. المستشـــارة/ مروة قنديل. المستشـــارة/ 
ليلى كمال الدين أحمد. المستشـــار/ هاني مصطفى أحمد. المستشـــار/ رامي 
فؤاد عبيد. المستشـــار/ أندرو ثروت بخيت. المستشـــار/ إيهاب مجدي بديع. 
المستشـــارة/ نجـــوى صـــادق النائـــب األول لرئيـــس هيئة النيابة اإلدارية ســـابًقا.

كلية الدفاع الوطني
هنـــأ أيًضـــا بالعيـــد وفد رفيع المســـتوى من أكاديمية ناصر العســـكرية العليا 
بكليـــة الدفـــاع الوطنـــي، ضم كاًل من: الســـيد اللواء أ.ح/ ســـامح الدجوي مدير 
كليـــة الدفـــاع الوطنـــي، والســـيد/ محمـــد رجائـــي عضـــو أمانـــة المجلـــس ووكيل 

كلية الدفـــاع الوطني.

رؤساء ووكالء وأعضاء اللجان بمجلس النواب
النائـــب الدكتـــور/ فخـــري الفقـــي. النائـــب/ عـــادل عبـــد الفضيـــل. النائـــب/ 
محمـــد الســـيد طلبـــة. النائـــب/ إيهـــاب منصور بســـطاوي. النائب/ عبـــد المنعم 
علـــي إمـــام. النائبـــة/ مرثـــا محـــروس. لنائـــب/ محمـــود هشـــام. النائـــب/ إيهاب 

رمـــزي. النائـــب/ طـــارق عثمـــان. النائب/ عمـــاد خليل كامل. النائـــب/ أبانوب 
عـــزت. النائـــب/ محمـــد عبـــد الرحمن راضـــي. النائبة/ إيالريا ســـمير حارص. 
النائبـــة/ نـــي نتـــر أوزوريـــس الغـــزاوي. النائبـــة/ إيرينـــي ســـعيد. النائـــب/ وجيـــة 
ظريـــف إســـكندر. النائبـــة/ ســـولف حســـين درويـــش. النائبـــة/ هاديـــة محمـــد 
حســـني. النائب/ نبيل عبده عســـكر. النائب/ عرفه مصطفى صالح. النائبة/ 
ســـهام مصطفـــى. النائـــب/ محمـــد ماهر حامـــد. النائب/ إبراهيـــم محمد الديب. 
النائبـــة/ نرميـــن أحمـــد فتحي. النائبة/ جيهـــان مصطفى. لنائب/ محمود محمد 
رفعـــت. النائـــب/ كريـــم طلعـــت الســـادات. النائـــب/ فريـــدي صفـــوت البياضي. 
النائبـــة/ آيـــات حســـين علـــي. النائـــب/ أحمـــد إســـماعيل محمـــد. النائبـــة/ منيرة 
عبـــد الحليـــم يوســـف. النائـــب/ عـــالء حســـن عبـــد الواحـــد. النائبـــة/ ولء أحمـــد 
ســـعد. النائبـــة/ منـــى جمـــال الديـــن عمر. النائبـــة/ عفاف ظهـــران. النائبة/ آية 

فـــوزي فتـــي. األســـتاذ/ ماهـــر عزيـــز باألمانـــة العامة لمجلـــس النواب.

رؤساء ووكالء وأعضاء اللجان بمجلس الشيوخ
النائـــب/ أكمـــل فـــاروق. اللـــواء/ طـــارق رســـالن. النائـــب/ فكتـــور فـــاروق 
جرجـــس. الدكتـــورة/ عايـــدة نصيـــف أيـــوب. النائبـــة/ كاميليـــا صبحـــي محمـــد. 
النائـــب/ هشـــام علـــي الحـــاج. النائـــب/ وليـــد محمـــود الشـــرمة. النائـــب/ ســـماء 
ســـليمان الســـيد. النائـــب/ عصـــام هـــالل محمـــود. النائبـــة/ نهـــى أشـــرف محمد. 
النائـــب/ هانـــي حنـــا نعمـــة هللا. النائب/ ســـيد عبـــد الحميد ســـالم. النائب/ محمد 
منصور الشيخ. النائبة/ دينا محمد هاللي. النائب/ هشام حماده فايد. النائب/ 
محمـــود عبـــد العليـــم منصـــور. النائـــب/ الســـيد القفـــاص. النائب/ مؤمـــن معاذ. 
النائـــب/ عـــادل الطنيخـــي. النائـــب/ محمود أشـــرف أبو النصـــر. النائب/ جميل 
حليـــم حبيـــب. النائـــب/ عبـــد المجيـــد عبد العاطـــي. النائب/ إيهـــاب وهبة لبيب.

الهيئات واألجهزة الرقابية والمصالح الحكومية
السيد الفريق/ أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

اللواء أ.ح/ حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة اإلدارية.
المستشار/ هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

السيد الدكتور/ صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.
الســـيد المستشـــار/ محمـــد عبـــد الوهـــاب الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة 

لالســـتثمار والمناطـــق الحـــرة.
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عندما يفرغنا اهلل من ذواتنا، فهو جيعلنا أكرث قدرة الستقباهل. )القديس أغسطينوس(

السيد اللواء/ جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الجتماعي.
السيد المهندس/ أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.

السيد اللواء/ أشرف فاروق نائب رئيس هيئة الرقابة اإلدارية.
الدكتورة/ رشا راغب المدير التنفيذي لألكاديمية الوطنية للتدريب.

األستاذ/ أشرف شلبي ناشد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
األستاذ الدكتور/ تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية.
الدكتور/ أحمد غنيم رئيس المتحف القومي للحضارة المصرية.

السيد اللواء/ عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك األسبق.

الهيئات االقتصادية والبنوك
السيد األستاذ/ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.

السيد األستاذ/ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك األهلي.
السيد األستاذ/ محمد األتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

الســـيد األســـتاذ/ أشـــرف نجم نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
لبنك الســـتثمار القومي.

نواب ومساعدو ومستشارو الوزراء
السفير/ نبيل الحبشي مساعد وزير الخارجية للمراسم.

السفير/ أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية.
المهندس/ أسامة علي عمران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

المهندســــــــة/ غـــــــــــــادة مصطفــــــــى لبيــــــــــب نائـــــــــــــــب وزيـــــــــــــر التصــــــــــالت 
وتكنولوجيا المعلومات.

الدكتور/ أحمد سمير نائب وزير الشباب والرياضة.
السيد/ محمد عبد اللطيف مساعد وزير اآلثار.

السيد/ كريم سيد جمعة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية.
السيد/ إبراهيم محمد أمين معاون وزيرة الدولة للهجرة.

السيد/ أمين عبد المعبود وزارة شئون المجالس النيابية.
السيد/ محمود علي عبد الحليم وزارة التخطيط والتنمية القتصادية.

األستاذة/ شيريـــــــــــن فتحــــــــــــي أحمــــــــــد المستشــــــــــــار اإلعالمــــــــــــي بــــــــــــــوازرة 
الجتماعي. التضامن 

الدكتور/ شريف وديع مستشار وزير الصحة للحالت الحرجة.
الدكتـــورة/ شاديـــــــــــة رضـــــــــــــــا عبـــــــــــــــد الجــــــــــــــواد مديـــر عـــام بالهيئـــة العامة 

للتأميـــن الصحـــي.

المحافظون السابقون
دكتور مهندس/ كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق.

األستاذ الدكتور/ عدلي حسين محافظ القليوبية األسبق.

نواب المحافظين
اللواء/ إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.
المهندس/ إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

الدكتور/ حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.
المهندسة/ جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

اللواء/ عالء رشاد السكرتير العام لمحافظة القاهرة.

عميد مهندس/ أحمد الدميري مدير العالقات العامة لمحافظة القاهرة.
الدكتور/ محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا.

األستاذ/ أحمد محمود عبد المعطي نائب محافظ الشرقية.
األستاذ/ عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ.

اللواء/ ياسر حفناوي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ.
السيد/ محمد معوض عقل رئيس حي الوايلي.

كما قّدم التهنئة أيًضا عدد من الســـادة نواب المحافظين ورؤســـاء األحياء 
والمدن والقرى بالمحافظات.

النواب السابقون
المستشـــار/ ثـــروت بخيـــت. الدكتـــورة/ مارجريـــت عـــازر. المهنـــدس/ جون 
طلعـــت. الدكتـــورة/ ماريـــان عـــازر. الدكتـــورة/ دينـــا عبـــد العزيـــز. لنائبـــة/ مـــي 

محمـــد البطران.

السفراء ورؤساء الهيئات الدبلوماسية المعتمدون بمصر
سعادة السفير/ أرتوراس جايليوناس جمهورية ليتوانيا.
سعادة السفير/ ادواردو انطونيو جمهورية األرجنتين.

سعادة السفيرة/ ايفون باومان التحاد السويسري.
سعادة السفير/ هوكان أيمسجورد مملكة السويد.

سعادة السفير/ ميكيلي كواروني جمهورية إيطاليا.
سعادة السفير/ توبولي مولمبو لوبايا جمهورية زامبيا.

سعادة السفيرة/ هيلدا كليمتسدال مملكة النرويج.
سعادة السفيرة/ مريم خليفة الكعبي القائم بأعمال دولة اإلمارات باإلنابة.

سعادة السفير/ فرانك هارتمان جمهورية المانيا التحادية.
سعادة السفير الفريق متقاعد/ عوبيد بوامة أكوا جمهورية غانا.

سعادة السفير/ جوزيف موم مجاك نقور ملوك جمهورية جنوب السودان.
سعادة السفير/ سفين أولينج مملكة الدنمارك.

سعادة السفير/ اليخاندرو مندوسا جانتيس جمهوريه بنما.
سعادة السفير/ عز الدين ه. تاجو جمهورية الفلبين.

سعادة السفير/ جوناثان كوهين الوليات المتحدة األمريكية.
سعادة السفير/ مارك باريتي الجمهورية الفرنسية.
سعادة السفير/ محمد صالح الذويخ دولة الكويت.

سعادة السفير/ هشام بن محمد الجودر مملكة البحرين.
سعادة السفير/ أمجد عودة العضايلة المملكة األردنية الهاشمية.

سعادة السفير/ محمد الياس محمد الحاج جمهورية السودان.
معالي السفير/ فرنسواه كورنيه دلزيوس مملكة بلجيكا.

معالي السفير/ ساجد بالل جمهورية باكستان.

معالي السفير/ دياب نمر اللوح دولة فلسطين.
الســـيد ســـكرتير ثالـــث/ جيانكارلـــو انـــدري بيدراثـــا القائـــم بأعمـــال ســـفارة 

بيـــرو. جمهوريـــة 
د/ رمـــزي خـــــــــــــوري رئيـــــــــــــس اللجنــــــــــــــة الرئاسيــــــــــــــــة العليـــا لمتابعة شـــئون 

بفلســـطين. الكنائس 

رؤساء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية
األستاذ الدكتور/ محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
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ال حتول وجهك عن دموع املسكني ئلال حتتقر دموعك ىف زمن الشدة. )القديس نيلس السيناىئ(

األستاذ الدكتور/ محمود شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس.
األستاذ الدكتور/ طارق عبد هللا الجمال رئيس جامعة أسيوط.

األســـتاذ الدكتــــــــــــور/ ممـــــــــــــــدوح محمــــــــــــــود مهـــــــــــدي القائـــم بأعمـــال رئيس 
حلوان. جامعـــة 

األستاذ الدكتور/ مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا.
األستاذ الدكتور/ عادل السيد مبارك رئيس جامعة المنوفية.

األستاذ الدكتور/ ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس.
األستاذ الدكتور/ جمال عبد الرحيم سوسه رئيس جامعة بنها.
األستاذ الدكتور/ عثمان السيد شعالن رئيس جامعة الزقازيق.

األستاذ الدكتور/ منصور حسن أحمد رئيس جامعة بني سويف.
األستاذ الدكتــــــــــــــور/ عبـــــــــــــــد الحميــــــــــــــــد السيد عبد الحميــــــــــــد نائب رئيس 

جامعـــة دمنهور.
أ.د/ شحاتــــــــــــة غريـــــــــــب شلقامــــــــي نائـــب رئيـــس جامعـــــــــة أســـيوط لشـــئون 

التعليـــم والطـــالب.
أ.د/ أحمـــــــــــــــد المنشـــــــــــــاوي نائــــــــــــــب رئيس جامعـــــــــــــــة أسيـــــــــــــوط للدراسات 

العليـــا والبحوث.
أ.د/ مهــــــــــــــا كامــــــــــــــــل غانـــــــــــــم نائب رئيس جامعة أسيوط لخدمة المجتمع 

البيئة. وتنمية 
األستاذ الدكتور/ رابح رتيب نائب رئيس جامعة بني سويف السابق.

أ.د/ أبو بكر هالل األسمر من طب األزهر.
الدكتور/ أحمد يحيى حسين من الجامعة اليابانية.

الدكتور/ عدلي أنيس سليمان من كلية اآلداب جامعة القاهرة.
األستاذ الدكتور/ رابح رتيب نائب رئيس جامعة بني سويف السابق.

كما أرســـل لنا العديد من الســـادة نواب رؤســـاء الجامعات وعمداء الكليات 
وأعضـــاء هيئات التدريس برقيات للتهنئة بالعيد.

رؤساء وأعضاء المجالس العيا والقومية المتخصصة
الســـيدة الســـفيرة/ مشيـــــــــــــرة محمــــــــــــــــود خطــــــــــــــاب رئيـــس المجلـــس القومي 
لحقـــوق اإلنســـان. الســـيد اللـــواء/ أشـــرف الخطيـــب أمين عام المجلـــس القومي 
لرعايـــة ُأســـر الشـــهداء والمصابيـــن. الدكتـــورة/ مايا مرســـي أمين عـــام المجلس 
القومـــي للمـــرأة. الســـيد األســـتاذ/ كـــرم جبـــر رئيـــس المجلـــس األعلـــى لتنظيـــم 
اإلعالم. السيد المستشار/ محمــــــــــــــود فــــــــــــــــــوزي أميــــــــــــــــــن عـــــــــــــام المجلــــــــــــس 
األعلـــى لتنظيـــم اإلعـــالم. الســـيد الدكتور/ أشـــرف مرعي المشـــرف العام على 
المجلـــس القومـــي لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة. المستشـــار/ محمـــد عبـــد الوهاب 
الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة لالســـتثمار والمناطق الحرة. الســـيد األســـتاذ/ 
حســـين زيـــن رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة لإلعالم. الســـيد المهندس/ عبـــد الصادق 
الشـــوربجي رئيـــس الهيئـــة الوطنيـــة للصحافة. الدكتورة/ أمانـــي عصفور رئيس 
مجلـــس األعمـــال اإلفريقـــي وعضو المجلس القومي للمرأة. األســـتاذة/ هبــــــــــــــــة 
سعد عضـــــــــــــــو لجنــــــــــــــة العالقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة. السفيرة/ 

منـــى عمـــر عضـــو المجلس القومـــي للمرأة.

رؤساء ونواب وأعضاء األحزاب واالئتالفات السياسية
المهنـــدس/ أشـــرف رشـــاد الشـــريف رئيـــس حزب مســـتقبل وطـــن. الدكتور/ 
فـــؤاد بـــدراوي ســـكرتير عـــام حـــزب الوفـــد. اللـــواء/ منيـــر نـــور عضـــو الهيئـــة 
العليـــا بحـــزب الوفـــد. الربـــان/ عمـــر المختـــار صميدة رئيـــــس حـــزب المؤتمر. 
المهنـــدس/ موســـى مصطفـــى موســـى رئيـــس حزب الغـــد. المستشـــار/ روفائيل 
بولـــس تاوضـــروس رئيـــس حزب مصر القومي. الدكتـــور/ عصام خليل رئيس 
حـــزب المصرييـــن األحـــرار. الدكتـــورة/ هبـــة هللا حســـين األميـــن العـــام لحـــزب 

المصرييـــن األحـــرار. اللـــواء/ نبيـــل أحمـــد الســـيد عضـــو الهيئـــة العليـــا لحـــزب 
المصرييـــن األحـــرار. األســـتاذة/ هـــدى جـــالل يســـى رئيـــس اتحاد المســـتثمرات 
العـــرب. مســـاعد أميـــن عـــام القاهـــرة لحـــزب حمـــاة وطـــن. األســـتاذة/ جيهـــان 
مديـــح رئيـــس حـــزب مصـــر أكتوبـــر. د.م/ محمـــد أبـــو العـــال رضـــوان رئيـــس 
حـــزب العربـــي الديمقراطـــي الناصـــري. األســـتاذ/ محمد فايـــز يكن رئيس حزب 
األحـــرار الدســـتوريين. األســـتاذ/ محمـــد الســـيد مســـاعد أميـــن عـــام المواطنـــة 
بحـــزب حمـــاة الوطـــن. الدكتـــور/ مكـــرم وليـــم لبيـــب نائـــب رئيـــس حـــزب الغـــد 
للشـــئون الطبيـــة. المستشـــار/ أشـــرف حليـــم مليـــك نائـــب رئيـــس حـــزب الغـــد 
للشـــئون القانونيـــة. األســـتاذة/ هبـــة محمود النجار أمينة المـــرأة حزب المؤتمر. 

األســـتاذ/ مينـــا عمـــاد بشـــري حـــزب المؤتمر

تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين
النائـــب عمـــرو جمـــال يونـــس. النائـــب عـــالء عصـــام عبـــد الفتـــاح عطية. 
النائـــب محمـــد يحيـــى حســـين محمـــد عزمـــي. النائبـــة ســـها ســـعيد عبـــد المنعـــم 
إبراهيـــم. النائـــب محمـــود فيصل فايز الســـعيد القط. النائـــب محمد أحمد محمد 
إســـماعيل. النائب محمد تيســـير محمد رزق مطر. النائبة أميرة صابر الســـيد 
أحمـــد. النائـــب عمـــرو أحمـــد إبراهيم درويش. النائب أحمد علي حســـين محمد 
مقلـــد. النائبـــة هيـــام فاروق فـــؤاد بنيامين. النائب أحمد محمد الســـعيد القناوي. 
النائـــب محمـــد أحمد ماهر الســـباعي. النائبة نشـــوى حامد عبـــد الحليم. النائب 
عـــالء مصطفـــى. النائـــب نـــادر مصطفـــى أحمد صديق. المهنـــدس طاهر أبو 
زيد أحمد أبو زيد. األســـتاذ مؤمن ســـيد أبو ســـريع. األســـتاذ محمد حامد عبد 
اللطيف. األســـتاذة إيمان طلعت متولي. األســـتاذ أحمد صفوت علي مبارك. 
األســـتاذ محمـــد أحمـــد الســـيد مهنـــي أحمـــد. األســـتاذ طـــه أحمـــد طـــه محمـــد. 

األســـتاذ حســـام الديـــن محمد أحمـــد. الدكتور أحمد محمد ســـراج.

النقابات
المهندس/ هاني ضاحي نقيب المهندسين.

األستاذ/ رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
األستاذ/ ماجد حنا أمين عام اتحاد المحامين العرب.
الدكتور/ خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر.

المهندس/ طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق.
األستاذ/ محمــــــــــــد سيــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــد هيبــــــــــــــة عضو مجلس نقابة محامي 

شـــمال القاهرة.
كما هنأ بالعيد:

األستاذ الدكتور/ حسين خيري نقيب أطباء مصر، ومن مجلس النقابة:
أ.د/ أيمـــن ســـالم. أ.د/ رانيـــة العيســـوي. أ.د/ أحمـــد حســـين. أ.د/ أبـــو بكر 

القاضـــي. أ.د/ مصطفى عشـــوب.

اإلعالم والصحافة
التليفزيون المصري:

الدكتورة/ درية شرف الدين وزير اإلعالم األسبق.
اإلعالمية األستاذة/ نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري.

األستاذة/ ماجدة محمود مدير عام اتحاد اإلذاعة والتليفزيون.
األستاذ/ وليد حسن رئيس القناة األولى.

األستاذ/ أحمد مصطفى رئيس القناة الثانية.
األستاذ/ أيمن الحبال رئيس قطاع األخبار.

المستشار/ إسالم عمران المستشار القانوني.
الدكتور/ حازم أبو السعود مدير عام المذيعين بالتليفزيون.



لة الكرازة - 14 ينا�ي 122022 مج

ال تيأس مهما بلغت خطاياك، ولكن جاهد ىف رجاء ألن ملكوت اهلل يغتصب. )القديس يوحنا اكسيان(

األستاذ/ وليد حلمي المدير الفني لمكتب رئيس التليفزيون المصري.
األستاذ/ عمرو عبد المجيد المذيع بقطاع األخبار بالتليفزيون المصري.

المخرجة التليفزيونية/ سميحة الغنيمي.
المخرج التليفزيوني/ أكرم بشارة.

الصحافة:
األستاذ/ أحمد جالل رئيس مجلس إدارة األخبار.

المهندس/ أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهالل.
األستاذة/ هبه هللا صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف.

األستاذ/ أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روز اليوسف.

المؤسسات والجمعيات األهلية
األستاذ/ هاني عزيز رئيس جمعية محبي مصر السالم.

السيد/ كامل مطر سالم سليمان رئيس مجلس القبائل.
السيد/ إيهاب سامي مستشار مجلس القبائل.

الدكتورة/ غــــــــــــادة محمـــــــــــــــود المؤسســـــــــــــة الدوليــــــــة لريادة األعمال ورعاية 
ذوي الهمم.

الشخصيات العامة
األستاذ/ منير غبور حنا رئيس مجلس إدارة شركة ميراج للفنادق.

المهندس/ سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب.
الدكتور/ إيهاب فلتاؤوس رئيس شركة رافيللو للسياحة.

المهندس/ شريف عدلي رئيس شركة بيتر هوم.
المهندس/ سمير قزمان رئيس شركة قزمان للعزل والنسيج.

األستاذ/ نادر يونان رئيس مجلس مدارس سانت فاتيما للغات.
الدكتور/ ماجد جورج رئيس شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل.

أ.د/ أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر.
األستاذ/ عزت عزيز معوض شركة أبناء الساحل للمحاصيل الزراعية.

المهندس/ باســـــــــــــــــل سامــــــــــــــــي سعـــــــــــــد رئيـــــــــــــــــس شركة ماستـــــــــــــــــر لين 
للمشـــروعات الســـياحية.

األستاذ/ تامر مكرم رئيس شركة تروبي للمنشأت السياحية.
األستاذ/ حسين فؤاد الغزاوي شركة شلمبر جير لوجلكو انك.

األستاذ/ عيد لبيب رئيس شركة هايبر بلس.
المهندس/ خالد مهنــــــــــــي األسيوطــــــــــــــي رئيس شركة مهنـــــــــــــي األسيوطي 

للصناعـــات المعدنية.
األستاذ/ ستيفو كريازي رئيس شركة كريازي.

األستاذ/ أسامه إبراهيم الشركة المصرية للملبوسات والتريكو.
األستاذ/ هاني رمزي حنا فنان وممثل.

الطيـــار/ أيمـــن محمـــد عديـــل قايـــد كبيـــر الطياريـــن المدنييـــن باألكاديميـــة 
المصريـــة للطيـــران.

اللواء/ علي أحمد شاكر رئيس شركة العالمية للتنمية العمرانية.
الدكتور/ سمير جيد رئيس شركة الشهداء لألعالف.

األستاذ/ خيري سيد مهني رئيس شركة رامكو لالستيراد والتصدير.
اللواء/ عمرو عزت قائد حرس قداسة البابا السابق.

الطوائف المسيحية
مـــن الكنيســـة الســـريانية األرثوذكســـية، حضـــر قداســـة البطريـــرك مـــار 
إغناطيـــوس أفـــرام الثاني، بطريـــرك الكنيســـة الســـريانية األرثوذكســـية، والوفد 

المرافـــق لقداســـته.
كمـــا حضـــر للتهنئـــة غبطـــة البطريـــرك إبراهيم إســـحق بطريـــرك األقباط 
الكاثوليــــــــــــك، ووفد من إكليـــــــــــــــروس الكنيســــــــــــــــة الكاثوليكيـــــــــــــة بمصر، يضم 

أصحـــاب النيافة: 
المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية. 
المطران كالوديو لوراني مطران الالتين الكاثوليك.

المونسينيور ستيفانو ماتزوتي مستشار سفارة الفاتيكان بمصر.
المطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران األرمن الكاثوليك.

باإلضافـــة إلـــى ممثليـــن عـــن كليـــة الالهـــوت الكاثوليكيـــة وهيئـــة كاريتـــاس 
وعـــدد مـــن الكيانـــات الكاثوليكيـــة بمصـــر.

كما قدم التهنئة بالعيد:
نيافة المطران أشود مناتسكانيان مطران األرمن األرثوذكس.

نيافـــة المطـــران مـــار يعقـــوب إفرايم ســـمعان المدبـــر البطريركي إليبارشـــية 
القاهـــرة للســـريان الكاثوليك.

ومـــن الطائفـــة اإلنجيليـــة حضـــر أيًضـــا الدكتور القـــس أندريه زكي رئيس 
الطائفـــة اإلنجيليـــة، علـــى رأس وفـــٍد من الطوائـــف اإلنجيلية، ضم: 

الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة. 
رؤســـــــــــــــاء وممثلين عن طوائف الرسوليــــــــــــــــة والنعمــــــــــــة ونهضة القداســـة 
والمعمدانيـــــــــة، وكليــــــــــــة الالهــــــــــــوت اإلنجيليـــــــة، والهيئــــــــة القبطيـــــــــة اإلنجيلية 

الجتماعية. للخدمات 
ومن الكنيسة األسقفية:

المطران سامي فوزي مطران ابروشية الكنيسة األسقفية بمصر.
القس يسوع يعقوب. القس جبرائيل يني.

شكر وتقدير إلى..
القـــوات المســـلحة: رجـــال القـــوات المســـلحة درع مصـــر الحـــارس، لمـــا 
بذلـــوه مـــن جهـــود في تأميـــن الصالة وتعقيـــم وتطهير كاتدرائية ميالد المســـيح 

بالعاصمـــة اإلداريـــة الجديـــدة، مـــن الداخـــل والخـــارج.
اإلدارات  ومديـــرو  الوزيـــر،  ومســـاعدو  نـــواب  الســـادة  الداخليـــة:  وزارة 
والقطاعـــات باألمـــن الوطنـــي، والحراســـات الخاصـــة، واألمـــن العـــام، واألمـــن 
المركـــزي، والحمايـــة المدنيـــة والمفرقعـــات، ورجـــال المـــرور، وجميـــع ضبـــاط 
وجنـــود وزارة الداخليـــة، عيـــون مصر الســـاهرة، لما بذلوه من مجهود في تأمين 

وتنظيـــم الصـــالة بالكنائـــس علـــى مســـتوى الجمهوريـــة.
وزارة الصحة والسكان: وزارة الصحة والسكان وهيئة اإلسعاف المصرية، 
لمـــا بذلـــوه مـــن جهـــد في اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات الحترازية لتأميـــن الضيوف 

والُمصّليـــن قبـــل وأثناء صـــالة قداس العيد.
المجلـــس األعلى لتنظيم اإلعالم: المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ُممثَّاًل 
فـــي الهيئـــات الوطنيـــة لإلعـــالم والصحافـــة لنقلهـــم وتغطيتهـــم لصـــالة القـــداس 
علـــى الهـــواء مباشـــرًة، وكذلـــك جميـــع القنـــوات الفضائيـــة المصريـــة والعربيـــة 
واألجنبيـــة والقبطيـــة، واإلذاعـــة المصريـــة، وجميـــع وكالت األنبـــاء والصحـــف 
والمجـــالت التـــي قامـــت بتغطيـــة ونقـــل القداس اإللهـــي واحتفالت رأس الســـنة 

وعيـــد الميـــالد المجيد.
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وبينما اكنت تتفرس ىف وجهه لك يوم اكن لك مالئكة اهلل وال يزالون خيفون وجوههم من بهاء عظمته )مار إسحق الرسياين(

أحبار الكنيسة يهنئون قداسة البابا بالعيد
كمـــا اســـتقبل قداســـة البابـــا بعًضـــا مـــن اآلبـــاء األســـاقفة أحبـــار الكنيســـة 
القبطيـــة، وذلـــك بالمقـــر البابـــوي بديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي، للتهنئـــة بعيـــد 

الميـــالد المجيـــد، كالتالـــي:
يوم السبت 8 يناير 2022م

+ نيافة األنبا تادرس مطران بورسعيد.
+ نيافة األنبا مرقس مطران شبرا الخيمة.

+ نيافـــة األنبـــا ديمتريـــوس أســـقف ملـــــــــــوي وأنصنـــا واألشـــمونين، وبرفقتـــه 
بعـــض مـــن رهبـــــــــــــــان ديـــر القديـــــــــــــــس أبوفانــــــــــــــا وراهبات ديـــر البتول بملوي، 

المكرســـات. وبعض 
+ نيافة األنبا توماس أسقف القوصية ومير.

+ نيافـــة األنبـــا باســـيليوس أســـقف ورئيـــس ديـــر القديـــس األنبـــا صموئيـــل 
المعتـــرف بجبـــل القلمـــون، ورافقـــه بعـــض مـــن رهبـــان الديـــر.

+ نيافة األنبا إيسوذورس أسقف ورئيس دير البرموس بوادي النطرون.
+ نيافة األنبا يوأنس أسقف أسيوط.

+ نيافة األنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح.
+ نيافة األنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد مار مينا بمريوط.

+ نيافة األنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن.
+ نيافة األنبــــــــــــــــا دانيــــــــــــــــال أسقف ورئيــــــــــــس ديــــــــــــر القديــــــــــــس األنبا بول 

األحمر. بالبحر 
+ نيافة األنبا مرقوريوس أسقف جرجا.

+ نيافة األنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبالد الشرقية.
+ نيافة األنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان.

+ نيافة األنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.
+ نيافـــة األنبـــا ســـاويرس أســـقف ورئيـــس ديـــري القديـــس األنبـــا تومـــاس 

بالخطاطبـــة وســـوهاج والشـــهيد مـــار بقطـــر بالخطاطبـــة.
+ نيافة األنبا أغابيـــــــــــــوس أســـقف ورئيس دير القديس األنبـــــــــــــا بيشــــــــــــوي 

بـــوادي النطرون.

يوم األحد 9 يناير 2022م
+ نيافة األنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون.

+ نيافة األنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح.
+ نيافة األنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم.

قداسة البابا يستقبل قيادات محافظة البحيرة في دير األنبا بيشوي
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس، يـــوم الجمعـــة 7 ينايـــر 2022م )يـــوم 
عيـــد الميـــالد المجيد(، اللواء هشـــام آمنـــة محافظ البحيرة ووفـــًدا من قيادات 
المحافظـــة، فـــي ديـــر القديـــس األنبـــا بيشـــوي بـــوادي النطـــرون لتقديـــم التهنئـــة 
بعيـــد الميـــالد المجيـــد. رحـــب قداســـة البابـــا بالمحافـــظ والوفـــد المرافق، وأشـــار 
إلـــى أن اللقـــاء يقـــام فـــي دير األنبا بيشـــوي وهو أحد األديـــرة العامرة منذ القرن 
الرابـــع الميـــالدي ولـــه تاريـــخ كبير، وكذلك محافظة البحيـــرة العريقة التي تضم 
العديـــد مـــن اآلثـــار اإلســـالمية والمســـيحية، كما أننا نلتقي مـــع بداية عام جديد 
ونحتفـــل بعيـــد الميـــالد المجيد الذي قســـم الزمن إلى ما قبـــل الميالد وما بعده، 
والـــذي حـــدث فـــي بلدة صغيـــرة )بيت لحم( والتي كانت قرية مغمورة وأصبحت 
تاريخية بعد مولد المســـيح. وأضاف قداســـته أننا نتعلم عدة رســـائل من ميالد 
الســـيد المســـيح، ومنهـــا الهتمـــام بالطفولـــة وخاصًة في القرى، وهو ما نشـــهده 
حالًيـــا بمجهـــودات المحافظـــة ضمـــن المبـــادرة الرئاســـية »حيـــاة كريمـــة« التـــي 
تســـعى لالهتمـــام بالقـــرى وخاصة في قطاعات الطفولـــة والصحة والتعليم وهو 

انعـــكاس توجيهات الســـيد الرئيس لجميـــع القيادات.
ومن جهته أشـــار اللواء هشـــام آمنة إلى أن قداســـة البابا قدم دروًســـا كثيرة 
فـــي الوطنيـــة ويضـــرب األمثـــال والعظـــة بقيمتـــه الدينيـــة والوطنيـــة »فهـــو مـــن 

األبطـــال الذيـــن جعلوا البالد مســـتقرة«.

عيد الميالد المجيد في إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية
وقـــد احتفلـــت ســـائر أديـــرة وإيبارشـــيات وكنائـــس الكـــرازة المرقســـية بمصـــر 
والمهجر، بقداس عيد الميالد المجيد، مســـاء يوم الخميس 6 يناير 2022م، 
مع اللتزام بتطبيق كافة اإلجراءات الحترازية. وعلى نفس الصعيد، اســـتقبل 
اآلباء المطارنة واألســـاقفة، الســـادة المحافظين والمســـئولين المحليين والســـفراء 
والقناصـــل، والذيـــن تقاطـــروا على الكنائس لتهنئة جمـــوع األقباط بالعيد، أعاده 

هللا علـــى الجميـــع بالخير والبركة.
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قداسة ابلابا يصيل قداس رأس السنة امليالدية بالاكتدرائية املرقسية باإلسكندرية

ويلتيق جلنة ايلوبيل اذلهيب لللكية اإللكرييكية باإلسكندرية

صلـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يـــوم الجمعة 31 ديســـمبر 
بالكاتدرائيـــة  الميالديـــة،  الســـنة  رأس  ليلـــة  فـــي  كيهـــك،  تســـبحة  2021م، 
علـــى  المشـــرفين  العمـــوم  أســـاقفة  اآلبـــاء  بمشـــاركة  باإلســـكندرية،  المرقســـية 
القطاعـــات الرعويـــة باإلســـكندرية أصحاب النيافة: األنبا بافلي األســـقف العام 
لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا إيالريون األســـقف العام لكنائـــس قطاع غرب 
اإلســـكندرية، واألنبا هرمينا األســـقف العام لكنائس قطاع شـــرق اإلســـكندرية. 
كمـــا شـــارك فـــي الصلوات القمـــص أبرآم إميل وكيل البطريركية باإلســـكندرية، 

عقد قداســـــــــــة البابـــــــــــا 
تواضـــــــــــــــــروس الثانـــــــــــــــي 
اجتماًعا مســــــــــــــــاء يــــــــــــــوم 
السبـــــــــت األول مـــن يناير 
2022م، فــــــــي المقــــــــــــــــر 
البابوي باإلســـكندرية، مع 
لجنة اإلعــــــــــــداد لحتفالية 
اليوبيـــل الذهبـــــــــــي إلعادة 
إحياء الكلية اإلكليريكيـــــــة 
 1972( باإلسكندريـــــــــــــــــة 
– 2022م(. عــــــــــــــــــــرض 
أعضــــــــــــاء اللجنـــــــــــــة على 
قداســــــة البابا ترتيبـــــــــــــــــات 
الحتفالية المقــرر إقامتها 
في شـــهر فبرايـــر المقبل.

وكهنـــة الكاتدرائيـــة، وعـــدد محـــدود مـــن الشـــعب فـــي إطـــار تطبيـــق اإلجراءات 
الحترازية.

وألقـــى اآلبـــاء األســـاقفة الثالثـــة، كٌل كلمـــة روحيـــة، وُاختتمـــت الكلمـــات 
بكلمـــة لقداســـة البابـــا حملـــت عنـــوان »مـــن له أذنان للســـمع فليســـمع«، وانتهت 

الصلـــوات بعـــد منتصـــف الليـــل بقليـــل.
بعد ذلك صلى قداســـة البابا واآلباء األســـاقفة والكهنة الحاضرون القداس 

اإللهـــي في بداية العـــام الميالدي الجديد.
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قداسة ابلابا يفتتح جتديدات الاكتدرائية املرقسية باإلسكندرية

االجتماع األسبويع لقداسة ابلاباتطييب جسد القديس حينس اكما ف دير الرسيان

فـــي إطـــار الحتفـــال بعيـــد نياحـــة القديس يحنس كاما، وهو من قديســـي 
يـــوم الخميـــس 30 ديســـمبر  قـــام قداســـة البابـــا  القـــرن التاســـع الميـــالدي، 
2021م، بتطييـــب جســـد القديـــس، والموجـــود بديـــر الســـيدة العـــذراء واألنبـــا 
يحنـــس كامـــا )الســـريان( بـــوادي النطـــرون، بمشـــاركة نيافـــة األنبـــا متـــاؤس 
أســـقف ورئيـــس الديـــر، وعـــدد مـــن أحبـــار الكنيســـة ومجمـــع رهبـــان الديـــر.

افتتـــح قداســـة البابـــا مســـاء يـــوم الســـبت األول 
جـــرت  التـــي  التجديـــدات  2022م،  ينايـــر  مـــن 
المرقســـية  الكاتدرائيـــة  مدخـــل  بيـــن  المنطقـــة  فـــي 
بهـــا.  البطريركـــي  الديـــوان  ومدخـــل  باإلســـكندرية 
تضمنـــت التجديـــدات توثيًقا لعناية هللا خالل حادث 
التفجيـــر اإلرهابـــي الذي شـــهدته المرقســـية يوم أحد 
الشـــعانين عـــام 2017م، ووضـــع صـــور لشـــهداء 

المشـــرفين علـــى القطاعـــات الرعويـــة باإلســـكندرية 
العـــام  األســـقف  بافلـــي  األنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب 
لكنائـــس قطـــاع المنتـــزه، واألنبـــا إيالريـــون األســـقف 
العام لكنائس قطاع غرب، واألنبا هرمينا األســـقف 
العـــام لكنائـــس قطـــاع شـــرق، والقمـــص أبـــرآم إميـــل 
القـــس  والراهـــب  باإلســـكندرية،  البطريركيـــة  وكيـــل 
كيرلـــس األنبـــا بيشـــوي مديـــر مكتـــب قداســـة البابـــا.

ألقـــى قداســـة البابـــا تواضـــروس 
الجتمـــاع  فـــي  العظـــة  الثانـــي 
األربعـــاء  يـــوم  مســـاء  األســـبوعي 
29 ديســـمبر 2021م، مـــن المقـــر 
العظـــة  وُبثَّـــت  بالقاهـــرة،  البابـــوي 
عبـــر القنـــوات الفضائية المســـيحية 
للمركـــز  التابعـــة   C.O.C وقنـــاة 
شـــبكة  علـــى  للكنيســـة  اإلعالمـــي 
شـــعبي.  حضـــور  دون  اإلنترنـــت، 
واختتـــم قداســـته بعظة اليوم سلســـلة 
حيـــث  مزمـــور 37،  فـــي  تأمالتـــه 
تحـــدث مـــن خـــالل اآليـــة األخيـــرة 
»الحتمـــاء  عـــن  المزمـــور  مـــن 
بالـــرب«. وفـــي ختـــام العظـــة، هنـــأ 
الثانـــي،  البابـــا تواضـــروس  قداســـة 
العـــام  جمـــوع المصرييـــن بمناســـبة 
الميـــالدي الجديـــد 2022، متمنًيـــا 
أياًمـــا  والكنيســـة  وللعالـــم  لمصـــر 
ســـعيدة مباركـــة، وكذلـــك لـــكل بيت 
بـــأن  رجائـــه  معرًبـــا  إنســـان.  وكل 

تكـــون الســـنة الجديـــدة ســـنة مباركة 
يـــد هللا حاضـــرة فيهـــا.  وأن تكـــون 
وعـــن قـــداس عيـــد الميـــالد والـــذي 
صـــاله قداســـته فـــي كاتدرائية ميالد 
اإلداريـــة  العاصمـــة  فـــي  المســـيح 
البابـــا:  قداســـة  قـــال  الجديـــدة، 
الميـــالد  عيـــد  قـــداس  »ســـُنصلي 
المجيد كما هو ُمعتاد في كاتدرائية 
ميالد المســـيح وفـــي الكنائس كلها، 
ولكـــن مـــع الحتـــراس الكامـــل وكل 
ســـنتبعها،  الحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الســـابعة  الســـاعة  القـــداس  وســـنبدأ 
طيبـــون  وأنتـــم  ســـنة  كل  مســـاًء، 
وربنـــا يحفظكـــم ويبارك فـــي حياتكم 
وُيعطينـــا دائًما عاًما ســـعيًدا لحياتنا 
البابـــا  قداســـة  وأعلـــن  جميًعـــا«. 
األربعـــاء  اجتمـــاع  توقـــف  عـــن 
األســـبوعي خـــالل شـــهر ينايـــر، 
على أن ُيســـتأنف أول فبراير ربما 

بحضـــور الشـــعب.

الحـــادث من شـــعب الكنيســـة والشـــرطة عنـــد مدخل 
التجديـــد  لذكراهـــم، كمـــا شـــمل  الكاتدرائيـــة تكريًمـــا 
المنطقـــة حتـــى مدخـــل الديـــوان البابـــوي؛ وتحملـــت 
إحدى شـــركات التطوير العقاري تكلفة التجديدات، 

كهديـــة منهـــا للكنيســـة باإلســـكندرية.

العمـــوم  األســـاقفة  اآلبـــاء  الفتتـــاح  حضـــر 
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ُذَنْيِه« )إشعياء ١١: ٣(
ُ
الَ َيْقِض ِبََسِب َنَظِر َعْينَْيِه، َوالَ حَيُْكُم ِبََسِب َسْمِع أ

َ
، ف ِة الرَّبِّ

َ
تُُه تَُكوُن ِف َمَاف َّ »َوذلَ

غبطة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني 
بطريرك الكنيسة السريانية األرثوذكسية يزور مصر

غبطة ابلطريرك يغادر القاهرةزيارة بطريرك أنطاكية نليافة األنبا موىس

قداسة ابلابا يستقبل غبطة بطريرك الرسيان

أوفـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، نيافـــة األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لكنائـــس قطـــاع ألماظة ومدينة األمل وشـــرق مدينـــة نصر، والقمص ســـرجيوس 
ســـرجيوس وكيل عام البطريركية، واألســـتاذ جرجس صالح األمين العام الفخري لمجلس كنائس الشـــرق األوســـط، يوم األربعاء 29 ديســـمبر 2021م، لســـتقبال 
قداســـة البطريـــرك مـــار أغناطيـــوس أفـــرام الثانـــي، بطريـــرك أنطاكيـــة وســـائر المشـــرق للســـريان األرثوذكـــس، لـــدى وصولـــه إلـــى مطـــار القاهـــرة، في مســـتهل زيارته 

الرعويـــة ألبنـــاء الكنيســـة الســـريانية في مصر.

غـــادر مطـــار القاهرة الدولي مســـاء يوم األحـــد 2 يناير 2022م، 
قداســـة البطريـــرك مـــار إغناطيـــوس أفـــرام الثانـــي، بطريـــرك الكنيســـة 
الســـريانية األرثوذكســـية، بعـــد انتهـــاء زيارتـــه الرعويـــة ألبناء الكنيســـة 
الســـريانية بمصـــر التـــي اســـتغرقت أربعة أيـــام. وقد أوفد قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي نيافـــة األنبـــا اكليمنـــدس األســـقف العـــام لقطـــاع 
والقمـــص  نصـــر،  مدينـــة  وشـــرق  األمـــل  ومدينـــة  ألماظـــة  كنائـــس 
ســـرجيوس ســـرجيوس وكيل عام البطريركية، واألستاذ جرجس صالح 
األميـــن العـــام الفخـــري لمجلـــس كنائس الشـــرق األوســـط لوداع قداســـة 

البطريـــرك، فـــي مطـــار القاهرة.

اســـتقبل نيافـــة األنبا موســـى، األســـقف 
ينايـــر   2 األحـــد  يـــوم  للشـــباب،  العلـــم 
2022م، قداسة البطريرك مار إغناطيوس 
أفـــرام الثانـــي، بطريـــرك الكنيســـة الســـريانية 
األرثوذكســـية، وذلـــك فـــي إطـــار زيارته في 
ذلـــك الوقـــت لمصـــر. ومـــن المعـــروف ان 
قداسته درس في الكلية اإلكليريكية بالقاهرة 
في شـــبابه، وارتبط من وقتها بعالقة محبة 
مـــع نيافـــة األنبـــا موســـى لـــم تنقطـــع طـــوال 
خـــالل  قداســـته  رافـــق  الماضيـــة.  الســـنين 
الزيـــارة صاحبـــا النيافـــة: مـــار تيموثـــاوس 
وحمـــاة  حمـــص  مطـــران  الخـــوري  متـــى 
وطرطـــوس والنائـــب البطريركـــي بالوكالـــة 
فـــي مصـــر، ومار جوزيف بالي الســـكرتير 
البطريركـــي ومديـــر دائـــرة اإلعـــالم، واألب 
الربـــان فيلبـــس عيســـى كاهن رعية الســـيدة 
بالقاهـــرة،  الرثوذكـــس  للســـريان  العـــذراء 

والدكتـــور إليـــاس حلبـــي.

وقـــد اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، صبـــاح يـــوم الســـبت األول 
مـــن ينايـــر 2022م، قداســـة البطريـــرك مـــار إغناطيـــوس أفرام الثانـــي بطريرك 
الكنيســـة الســـريانية األرثوذكســـية والوفـــد المرافـــق لـــه، في الكاتدرائية المرقســـية 
باإلســـكندرية، حيـــث اســـتقبل خـــورس شمامســـة الكنيســـة المرقســـية صاحبـــي 

القداســـة باأللحـــان، وألقـــى قداســـة البابا كلمـــة ترحيب بغبطة البطريـــرك، تلتها 
كلمـــة لغبطتـــه، وبعدها قـــّدم القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية باإلســـكندرية 
شرًحا لتاريخ كنيسة اإلسكندرية، زار صاحبا القداسة بعدها مزار القديس مار 

مرقـــس الرســـول والكليـــة اإلكليريكيـــة باإلســـكندرية، وتبادل الهدايـــا التذكارية.
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ِخْدَمِة« )تيموثاوس األوىل ١: ١٢(
ْ
ِن لِل

َ
 َجَعل

ْ
ِميًنا، إِذ

َ
نَُّه َحِسبَِن أ

َ
وَّايِن، أ

َ
ِي ق

َّ
َمِسيَح يَُسوَع َربََّنا اذل

ْ
ُر ال

ُ
ْشك

َ
نَا أ

َ
»وَأ

»إن الحريـــة قد تجعل اإلنســـان حـــًرا من الناس، 
ولكـــن المحبـــة تجعـــل اإلنســـان صديًقـــا هلل« القديـــس 

أمبروســـيوس، أســـقف ميالنو

»ُقوِمـــي اْســـَتِنيِري أَلنَّـــُه َقـــْد َجـــاَء ُنـــوُرِك، َوَمْجـــُد 
ـــي  الـــرَّبِّ َأْشـــَرَق َعَلْيـــِك. أَلنَّـــُه َهـــا ِهـــَي الظُّْلَمـــُة ُتَغطِّ
ـــا َعَلْيِك َفُيْشـــِرُق  اِمـــُس اأُلَمـــَم. َأمَّ ـــاَلُم الدَّ اأَلْرَض َوالظَّ
، َوَمْجـــُدُه َعَلْيـــِك ُيَرى. َفَتِســـيُر اأُلَمُم ِفي ُنوِرِك،  الـــرَّبُّ
َواْلُمُلوُك ِفي ِضَياِء ِإْشـــَراِقِك« )إشـــعياء 3-1:60(.

فـــي بلـــد الحب كان حـــوار الحـــب ابتهاًجا وفرًحا 
بإشـــراقة نـــور الحـــب بتجســـد ربنـــا ومخلصنـــا يســـوع 
المســـيح. هللا محبـــة، وبمحبتـــه أخـــرج األرض مـــن 
العـــدم إلـــى الوجود، ووهب اإلنســـان صورته ومثاله، 
وصيـــة  وَكَســـر  الضعـــف،  اختـــار  اإلنســـان  ولكـــن 
المحبـــة، وأوجـــد نفســـه خارج الفـــردوس بال خالص، 
ولكـــن هللا لـــم يخلـــق ليديـــن أو يهـــدم، بـــل ليخّلـــص 

ويخلـــد )يوحنـــا 16:3(.

فـــي قديـــم األزمـــان أضـــاء نـــور هللا علـــى العالـــم 
الغـــارق فـــي الخطيـــة والحـــزن والضيـــق، وكمـــا يقول 
ي اأَلْرَض  إشـــعياء النبـــي »أَلنَُّه َها ِهـــَي الظُّْلَمُة ُتَغطِّ
 ، ـــا َعَلْيـــِك َفُيْشـــِرُق الرَّبُّ اِمـــُس اأُلَمـــَم. َأمَّ ـــاَلُم الدَّ َوالظَّ

َوَمْجـــُدُه َعَلْيـــِك ُيـــَرى« )إشـــعياء 2:60(.

ولكـــن  يحبنـــا،  أنـــه  عّرفنـــا  خلقنـــا  عندمـــا  فـــاهلل 
عندمـــا تجســـد وتأنـــس عّرفنـــا أنه يجبنا جـــًدا ومحبته 
ل ُتَحـــد أو توصـــف، بـــل تتحـــدى أفهامنـــا وعقولنـــا 

معارفنـــا. وكل 

إن ميـــالد الســـيد المســـيح كان البدايـــة الجديـــدة 
لحيـــاة جديـــدة ممنوحـــة لإلنســـان ليبدأ عصـــًرا وعهًدا 

جديـــًدا فـــي النـــور بعيـــًدا عـــن كل ظـــالم.

لقد ســـبق ميالد الســـيد المســـيح بستة أشهر ولدة 
القديـــس يوحنـــا المعمدان الذي جاء للشـــهادة ليشـــهد 
للنـــور، كان النـــور الحقيقـــي الـــذي ينيـــر كل إنســـان 
ًمـــا ُبعـــًدا روحًيا فائًقا لـــم يختبره  أتًيـــا إلـــى العالـــم، ُمقدِّ
قبلـــوه أعطاهـــم  الذيـــن  قبـــل، وكل  مـــن  إنســـان  أي 
ســـلطاًنا أن يصيـــروا أولد هللا أي المؤمنـــون باســـمه 

)يوحنـــا 10-1:1(.

فـــي تلـــك الليلـــة المقدســـة أضـــاء النـــور المبـــارك 
مـــن ذلـــك الطفـــل الصغير في المـــذود البعيد في تلك 
القريـــة المغمـــورة والتـــي لـــم تعد الصغـــرى فيما بعد.

مـــازال  القـــرون-  -وعبـــر  التاريـــخ  ذلـــك  ومنـــذ 
وليـــد المـــذود يشـــّع بالنـــور والفـــرح، ويجلـــب التعزيـــة 
والبركـــة والنعمـــة لـــكل مـــن يريـــد وكل مـــن يشـــتاق، 
خاصـــة مـــن الذيـــن ليل حياتهم الشـــخصية في ظالم 
دامـــس بســـبب صراعـــات الخطية وتجاربهـــا، وترّدي 

فـــي حياتـــك وعالقاتـــك، ومقّدًمـــا محبتـــك لـــكل أحـــد، 
مضّحًيـــا بالكرامة والمتيازات والحقوق والغنى بدافع 
المحبـــة للطفل يســـوع؟ ل تتـــواَن واصنع الخير مهما 
كان حـــال العالـــم، كمـــا فعـــل أصحاب المـــذود الذين 
اســـتضافوا مريم العذراء والقديس يوســـف النجار بعد 

أن أُغلقـــت كل األبـــواب أمامهم.

ثالًثا: التمتع بنور الحب:
ومـــا أجمـــل أقـــدام المبشـــرين بالخيـــرات »اْلَمْجـــُد 
ـــاَلُم، َوِبالنَّـــاِس  هلِل ِفـــي اأَلَعاِلـــي، َوَعَلـــى اأَلْرِض السَّ

اْلَمَســـرَُّة« )لوقـــا 14:2(.

المالئكـــة وظهورهـــم مبهًجـــا  لقـــد كان حضـــور 
ومفرًحا وســـط النور والتســـبيح والســـرور. إن اشـــراقة 
نـــور الحـــب ل تمنحنـــا فقـــط النجاة من قـــوى الخطية 
المهلكـــة والتـــي فينـــا والتـــي حولنـــا، بـــل تكشـــف لنـــا 
مقـــدار الجمـــال الـــذي فـــي الحيـــاة والطبيعـــة والبشـــر 

الذيـــن علـــى صـــورة هللا ومثالـــه.

لقـــد رســـم نـــور الحـــب لوحـــة جميلـــة مـــن نجـــم 
بـــل  التســـبيح،  الســـماء وأصـــوات  المـــذود ومالئكـــة 
وكانـــت شـــخصيات الميـــالد المجيـــد نجوًمـــا مضيئة 
ليـــس فـــي زمانهـــم فقـــط بـــل وفـــي كل األزمنـــة، وهـــو 
اآلن يســـتطيع أن يرســـم لوحـــة حياتـــك بالنور والحب 

والفـــرح مـــا دام جعلـــت قلبـــك مـــذوًدا لـــه.

تحكـــي لنـــا قصـــة قديمـــة عـــن طفـــل كان يراقـــب 
مشـــهد حضور الرعاة إلى المذود ثم نشـــيد المالئكة 
فـــي الســـماء ثـــم زيـــارة المجـــوس إلـــى الطفـــل يســـوع 
مقدميـــن هداياهـــم... وقـــد وقـــف الطفـــل مـــن هـــذه 
المشـــاهد خائًفـــا مرتجًفـــا مـــن النور والتســـبيح، ونظر 
مـــن بعيـــد وجـــه أمنا العذراء متهلِّـــاًل، وتقدم بخطوات 
وهـــو يفكـــر مـــاذا يقـــدم لهـــذا الطفـــل الجميـــل، فهـــو 
ليـــس مثـــل الرعـــاة اللذيـــن قدمـــوا الذبائـــح، ول مثـــل 
المالئكـــة اللذيـــن قدموا التســـابيح، ول مثـــل المجوس 
اللذيـــن قدمـــوا الهدايا، ول مثل الحيوانات التي قدمت 
أنفاســـها الدافئـــة، ول مثـــل أصحـــاب البيـــت اللذيـــن 

المذود.. قدمـــوا 

وقـــف الطفـــل متحيــــــــــًرا ماذا يقدم أمــــــــام المســـيح 
في المـــذود..؟؟

وأخيـــًرا قال: لك أقـــدم قلبي الصغيـــر فهذا الذي 
أملكـــه فقـــط، ووقتها ابتســـم المســـيح له وأضـــاء بنوره 
عليـــه فرًحـــا بتقدمتـــه التـــي هـــي أعظـــم مـــا نقدمه هلل، 

وهـــي فقـــط التي تفـــرح قلبه.

ونحن نحتفل بهذه المناســـبة الســـعيدة نصلي من 
أجـــل وطننـــا العزيـــز مصـــر، ولكافة المســـئولين فيها 
وفي المقدمة الســـيد الرئيس عبد الفتاح السيســـي 
بهّمـــة  البـــالد  يقـــود  الـــذي  الجمهوريـــة،  رئيـــس 
ومســـئولية وجديـــة وإخـــالص، مما يرفع شـــأن بالدنا 
وســـط العالـــم الـــذي صـــار يحتـــرم مصـــر وقيادتهـــا. 
كمـــا نصلـــي ألجـــل مناطـــق الصـــراع والعنـــف لكـــي 
يحل الســـالم في ربوعها، وتنعم بالســـتقرار والتنمية 

مـــن أجل شـــعوبها..

وكل عام وجميعكم بخير وسالم.

ُنِشرت بجريدة األهرام يوم الجمعة 7 يناير 2022م

البشـــر في الحروب والنزاعات والســـقطات األخالقية 
وجفـــاف المشـــاعر اإلنســـانية، واضطرابـــات األرض 
مـــن زلزل وبراكيـــن وفيضانـــات وحرائـــق والحتباس 
الحـــراري المؤثـــر علـــى المنـــاخ، وبـــؤر العنـــف علـــى 
مســـتوى األســـر واألفـــراد والجماعات، مـــع العواطف 
المنحرفـــة وانتشـــار األنانيـــة والنزعـــات الســـتهالكية 
النفســـية  والمخـــاوف  والطبيعـــة،  البيئـــة  وتدميـــر 
ومشـــاعر القلـــق والحباط والكتئـــاب التي زادت مع 
انتشـــار جائحـــة كوفيـــد 19 وتحـــورات الفيـــروس... 
وصـــار اإلنســـان بحاجـــة إلى نور وأمـــل ورجاء يعيد 

إليـــه توازنـــه النفســـي وســـعادته الداخليـــة.

فـــي أحـــداث الميـــالد المجيـــد أشـــرق نـــور الحـــب 
علـــى نمـــاذج مـــن البشـــر، ربمـــا تكـــون يـــا صديقـــي 
واحـــًدا مثلهـــم تتمتـــع بمـــا تمتعـــوا بـــه وتتحقـــق فيـــك 
اســـتنارة الميـــالد وتتجـــدد فيـــك المعانـــي التي تشـــّكل 

معالـــم هـــذا النـــور الحقيقـــي:

أواًل: االستجابة لنور الحب:

وقـــد ظهـــر في طبيعـــة الرعاة الســـاهرين، والذين 
رغـــم معيشـــتهم البســـيطة جـــًدا وحياتهـــم المحـــدودة 
إّل أنهـــم كانـــوا أمنـــاء لهـــم حضـــور واســـتقامة، مـــع 
اســـتعداد واســـتجابة لبشـــرى المـــالك الـــذي ظهر لهم 
ـــُرُكْم ِبَفـــَرٍح َعِظيـــٍم  قائـــاًل: »َل َتَخاُفـــوا! َفَهـــا َأَنـــا ُأَبشِّ
ـــْعِب..« )لوقـــا 10:2(، وجـــاءوا  َيُكـــوُن ِلَجِميـــِع الشَّ
والقديـــس  العـــذراء  وأمـــه  الصبـــي  حيـــث  مســـرعين 
يوســـف.. ووجدو اســـتجابتهم في الحب الحقيقي في 

المـــذود المتواضـــع أمـــام المســـيح الطفـــل..

يـــا صديقـــي هـــل لـــك هـــذه الســـتجابة الســـريعة 
للوصيـــة وكلمـــة هللا؟ وأن تقـــوم مـــن كبـــوة الخطيـــة 
نحـــو النـــور مقدًما توبة وعهًدا ورغبًة واشـــتياًقا لحياة 

والبركة. النعمـــة 

ثانًيا: السعي نحو نور الحب:

قـــد ظهـــر في طبيعة المجـــوس الزائرين القادمين 
مـــن المشـــرق، حيـــث بحثـــوا عـــن النجـــم المالئكـــي 
واســـتجابوا وحضـــروا عبـــر مســـافات طويلـــة حاملين 
اشـــتياًقا قلبًيـــا شـــديًدا لهـــذا الملك الوليـــد، عالمين أنه 
ل ســـبيل لمعرفـــة الحقيقـــة إّل إذا ظهـــر رب الحقيقة 
وأعلنهـــا بذاتـــه كمـــا كان يقول فالســـفة تلـــك األزمنة. 
لقـــد حضـــروا بالهدايـــا: الذهـــب واللبان والمـــر، والتي 
َفِرُحـــوا  النَّْجـــَم  َرَأْوا  ـــا  »َفَلمَّ الكثيـــرة  المعانـــي  تحمـــل 
ا« )متـــى 10:2( وتصرفوا بمهارة  َفَرًحـــا َعِظيًمـــا ِجـــدًّ

وحكمـــة فـــي انصرافهـــم وعودتهـــم إلـــى بالدهم..

صديقـــي هـــل لديـــك هـــذه الجديـــة والجتهاد في 
الحضـــور الدائـــم عنـــد قدمي المســـيح، صانًعا الخير 

إشراقة نور احلب
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ْرَض« )هوشع ٢: ٢١(
َ
َماَواِت َوِهَ تَْسَتِجيُب األ ْسَتِجيُب السَّ

َ
، أ ْسَتِجيُب، َيُقوُل الرَّبُّ

َ
 أ

ِّ
ين

َ
َْوِم أ »َويَُكوُن ِف ذلَِك ايلْ

وفد كنيس يهنئ الطائفة اإلجنيلية 
بعيد امليالد

أوفـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، القمـــص ســـرجيوس ســـرجيوس 
وكيـــل عـــام البطريركيـــة بالقاهـــرة، وبرفقتـــه األســـتاذ جرجـــس صالـــح األميـــن 
العـــام الفخـــري لمجلـــس كنائـــس الشـــرق األوســـط، يـــوم األربعـــاء 5 ينايـــر 
2022م، لزيـــارة الكنيســـة اإلنجيليـــة بقصـــر الدوبـــارة، وذلـــك أثنـــاء احتفـــال 
الطائفـــة اإلنجيليـــة بعيـــد الميـــالد المجيـــد، حيـــث قدمـــا التهنئـــة لجنـــاب القس 

أندريـــه زكـــي رئيـــس الطائفـــة اإلنجيليـــة بمصـــر بهـــذه المناســـبة.

سيامة اكهنني جديدين 
بإيبارشية طهطا وجهينة

قـــام نيافـــة األنبـــا إشـــعياء مطـــران طهطـــا وجهينـــة، يـــوم األحـــد 2 ينايـــر 
بســـاحل طهطـــا،  أمـــه  ويوليطـــة  كيرياكـــوس  الشـــهيدين  بكنيســـة  2022م، 
بســـيامة الشـــماس بنياميـــن عبـــد الجابـــر كاهًنـــا باســـم القـــس يوســـاب لخدمـــة 

كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجـــس بالكـــوم األصفـــر. 
الشـــماس  بســـيامة  ينايـــر 2022م،  يـــوم األربعـــاء 5  نيافتـــه  قـــام  كمـــا 
أندراوس خليل كاهًنا باســـم القس أندراوس لخدمة مذبح الســـيدة العذراء مريم 
والقديســـين أبي ســـيفين وكيرياكوس ويوليطة واألنبا أبرآم بناحية القبيصات. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة األنبـــا إشـــعياء، والكاهنيـــن الجديديـــن، ولمجمـــع 

اآلبـــاء كهنـــة اإليبارشـــية، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

نيافة األنبا موىس جيتمع بأمناء األرسات اجلامعية

التقـــى نيافـــة األنبـــا موســـى األســـقف العلـــم للشـــباب، يـــوم الثنيـــن 27 
ديســـمبر 2021م، بعـــدد مـــن أمنـــاء األســـرات الجامعيـــة، فـــي الكاتدرائيـــة 
المرقســـية بالعباســـية. أكد نيافته خالل اللقاء أهمية الســـماح للشـــباب بتولي 
قيـــادة خدمـــات األســـرات الجامعيـــة مؤكًدا أنهم نجحوا في إثبات أنفســـهم في 
العديـــد مـــن األنشـــطة مؤخـــًرا. فيمـــا عرضـــت األســـر األنشـــطة التـــي قامـــت 
بهـــا خـــالل عـــام 2021م، وعدًدا مـــن المقترحات والمطالـــب لتنمية الخدمة.

القواعد الرهبانية لألنبا شنوده رئيس املتوحدين
أحدث إصدارات اللكية اإللكرييكية باألنبا رويس

أصـــدرت الكليـــة اإلكليريكيـــة الالهوتية باألنبا رويس مؤخـــًرا كتاًبا جديًدا 
في مجال كتابات آباء الكنيســـة في مناســـبة الذكرى الـ128 إلعادة افتتاحها 
)1893–2021م(. الكتـــاب الجديـــد ُمترجم عن اللغتين اإلنجليزية والقبطية 
اللتين اســـتخدمهما مؤلف الكتاب بنتلي ليتون أســـتاذ الدراســـات المســـيحية 
القديمـــة وأســـتاذ لغـــات وحضـــارات الشـــرق األدنـــى )القبطيـــة( فـــي جامعتـــي 
ييـــل وهارفـــارد بالوليـــات المتحـــدة األمريكيـــة. يحمل الكتاب عنـــوان »قوانين 
آبائنـــا« وهـــو عبـــارة عـــن نـــص يرجـــع تاريخـــه إلـــى القرنيـــن الرابـــع والخامس 
الميالديين، ويحوي القواعد الرهبانية للقديس األنبا شـــنوده رئيس المتوحدين 
التي وضعها ليســـلك وفًقا لها التجمع الرهباني الذي كان يتتلمذ على يديه، 
وُيعـــد هـــذا الكتـــاب مـــن أهـــم كتـــب القديـــس األنبـــا شـــنوده حيث يقـــدم إطاللة 
على الحياة اليومية الرهبانية، والممارســـة النســـكية للرهبان وقتها والليتورجيا 

اليوميـــة التـــي كانـــوا يصلون بهـــا، والتي تتكون مـــن 595 بنًدا.
وترجـــم موريـــس وهيـــب وبيشـــوي جرجس الباحثان في الكليـــة اإلكليريكية 
باألنبـــا رويـــس »قوانيـــن آبائنـــا« وقدم لـــه نيافة األنبا ميخائيل األســـقف العام 

لكنائـــس قطـــاع حدائق القبـــة، ووكيل الكلية.
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تكريس ٢٢ وقبول ٢١ أخريات للتكريس بطما

صلـــى نيافـــة األنبـــا إســـحق أســـقف طمـــا، صبـــاح يوم الخميس 30 ديســـمبر 2021م، القداس اإللهي، وقبله صلوات التكريس لـ22 مـــن طالبات التكريس بدير 
القمـــص يســـى ميخائيـــل فـــي طمـــا، بعد اجتيازهن فتـــرة الختبار المقررة، كما تم قبول 21 أخريـــات مبتدئات للتكريس.

خالص تهانينا لنيافة األنبا إسحق، وللمكرسات واألخوات الجديدات، ولمجمع مكرسات اإليبارشية.

نيافة األنبا فيلوباتري يكرم ٢٠٠ خريج من »تعليم الكبار« 

قام نيافة األنبا فيلوباتير، أســـقف أبوقرقاص، يوم الثالثاء 4 يناير 2022م، بتكريم مائتين من أبناء اإليبارشـــية ممن أنهوا دراســـتهم في فصول تعليم الكبار 
التـــي نظمتهـــا اليبارشـــية الفتـــرة الماضيـــة. ووزع نيافـــة األنبـــا فيلوباتيـــر شـــهادات التخـــرج على الخريجيـــن في ختام الحفل الـــذي ُأقيم في بيت الرومانـــي للمؤتمرات 
بنزلـــة رومـــان، مركـــز أبوقرقـــاص، كمـــا كـــّرم بعـــض مســـئولي تعليـــم الكبـــار ومعلمـــي الخريجيـــن. حضـــر الحفل عدد مـــن اآلباء كهنة اإليبارشـــية وبعض مســـئولي 

هيئـــة تعليم الكبـــار بالمنيا.
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نيافة األنبا رويس يفتقد أبناء الكنيسة ف إندونسيا

قـــام نيافـــة األنبا رويس 
األســـقف العام آلســـيا بزيارة 
رعويـــة إلندونيسيـــــــــــا وذلـــك 
لفتقاد أبنـــــــــــــاء الكنيســــــــــــــة 
القبطيـــــــــــــــة هنـــــــــــــــاك، وزار 
نيافته عــــدًدا مـــن المــــــــــــــدن 
اإلندونيسيـــــــــــــــــة بچاكرتـــــــــــــا 
وســـورابايا ومالنـــج ومنادو 
وبالي، حيـــث اجتمع بأبناء 
الكنيســــــــــــة واطمــــــــــأن على 
أحوالهــــــــــم، وألقـــــــــــــى بعض 
العظات ورســـم بعض منهم 
شمامســــــــــــة. رافـــــــــــــق نيافته 
خـــالل الزيـــارة القـــس چـــون 
إدوارد، والقـــــــــــس بيتــــــــــروس 
بطرس الكاهنان المســـئولن 

عـــن الخدمـــة هناك.

الحيـــاة األبديـــة هـــي حيـــاة روحيـــة ليـــس فيهـــا 
أشـــياء ماديـــة، بـــل هـــي ســـالم كامل وتســـبيح دائم 
يعطـــي تعزيـــة وبهجـــة ألولد هللا. الحيـــاة األبديـــة 
هـــي وعـــد ل يتحقـــق فقـــط فـــي الحيـــاة األخـــرى، 
لكنـــه وعـــد تســـتطيع أن تبـــدأ تذّوقـــة هنـــا ونحـــن ما 
زلنـــا علـــى األرض، ليســـتمر معنـــا بعـــد انقضـــاء 
أيامنـــا علـــى هـــذه األرض. ذلـــك ألنـــه حالـــة تبـــدأ 
فنا على شـــخص الرب يســـوع المخّلص، لذلك  بتعرُّ
يتحـــدث ربنـــا يســـوع المســـيح مـــع اآلب الســـماوي 
الحيـــاة األبديـــة أن يعرفـــوك  قائـــاًل: »وهـــذه هـــي 
أنـــت اإللـــه الحقيقي وحدك، ويســـوع المســـيح الذي 

أرســـلته« )يـــو3:17(.
وثمن الحياة األبدية هو الخالص الذي صنعه 
الـــرب يســـوع ألجلنـــا علـــى الصليـــب، فهـــذه هـــي 
كلمـــات الوحـــي اإللهـــي: »كمـــا رفع موســـى الحّية 
في البرية، هكذا ينبغي أن ُيرَفع ابن اإلنســـان كي 
ل يهلـــك كل مـــن يؤمـــن بـــه بـــل تكـــون لـــه الحيـــاة 
األبديـــة. ألنـــه هكـــذا أحـــب هللا العالـــم حتـــى بـــذل 
ابنـــه الوحيـــد لكـــي ل يهلـــك كل مـــن يؤمـــن به، بل 
تكـــون لـــه الحيـــاة األبدية« )يـــو14:3–16(. لذلك 
كان الوعـــد بالحيـــاة األبديـــة هـــو العطيـــة والمكافأة 
التـــي يكافـــئ بهـــا هللا أولده، والوحـــي اإللهي يذكر 
ذلـــك فـــي مواضـــع متعـــددة مـــن الكتـــاب: »تعالـــوا 
إلـــّي يـــا مباَركـــي أبـــي، رثـــوا الملكـــوت الُمَعـــد لكـــم 

منـــذ تأســـيس العالم... بما أنكـــم فعلتموه بأحد إخوتي 
هـــؤلء األصاغـــر فبـــي قـــد فعلتـــم« )مـــت31:25-

40(. وقـــد ُأظِهـــرت لنـــا الحيـــاة األبديـــة مـــن خـــالل 
ربنا يســـوع المســـيح الذي كثيًرا ما عّلم عن الهتمام 
باألبديـــة قائاًل: »اعملـــوا ل للطعام البائد، بل للطعام 
الباقـــي للحيـــاة األبديـــة« )يو27:6(، كمـــا عّلم الرب 
يســـوع المســـيح تالميـــذه أن يطلبوهـــا بإلحـــاح، عندما 
علمهـــم الصـــالة قائلين »ليأِت ملكوتك« )لو2:11(.
وقـــد أشـــار الرب يســـوع لعدة أمـــور نحتاج أن 

نحـــرص عليهـــا لكي ننـــال الحيـــاة األبدية وهي:
- المحبـــة: »اصنعـــوا لكـــم أصدقاء بمـــال الظلم 
األبديـــة«  المظـــال  فـــي  يقبلونكـــم  فنيتـــم  إذا  حتـــى 
)لـــو9:16(. - التـــرك: »فأجاب يســـوع وقال: الحق 
أقـــول لكـــم: ليـــس أحـــد تـــرك بيًتـــا أو إخـــوة أو أخوات 
أو أًبـــا أو أًمـــا أو امـــرأة أو أولًدا أو حقـــوًل، ألجلـــي 
وألجـــل اإلنجيـــل، إّل ويأخـــذ مئـــة ضعـــف اآلن فـــي 
هـــذا الزمـــان، بيوًتـــا وإخـــوة وأخـــوات وأمهـــات وأولًدا 
وحقـــوًل، مـــع اضطهـــادات، وفي الدهـــر اآلتي الحياة 

األبديـــة« )مـــر29:10–30(.
وقـــد كانـــت الحيـــاة األبدية هي أحـــد األمور التي 
انشـــغل بهـــا قلـــب اإلنســـان منـــذ القديـــم، إذ وضع هللا 
في قلب اإلنســـان الشـــوق لألبدية منذ البداية، فهوذا 
ســـليمان الحكيـــم يكتـــب عن ذلك »صنع الكل حســـًنا 

فـــي قلوبهـــم«  فـــي حينـــه، وأيًضـــا جعـــل األبديـــة 
مـــن  عـــدًدا  البشـــائر  تذكـــر  )جـــا11:3(. لذلـــك 
الشـــخصيات التي قابلت الرب يســـوع وســـألته عن 
كيفيـــة الحصـــول علـــى الحيـــاة األبديـــة، فقـــد جاءه 
الشـــاب الغني يســـأل قائاًل: »أيها المعلم الصالح، 
مـــاذا أعمـــل ألرث الحياة األبدية؟« )مر17:10(، 
كما يذكر معلمنا لوقا عن ســـؤال أحد الناموســـيين 
للـــرب يســـوع »يـــا معلـــم مـــاذا أعمـــل ألرث الحيـــاة 
األبديـــة؟« )لوقـــا25:10(. كما كان الحرص على 
نـــوال هـــذه الحيـــاة هـــي موضـــوع توصيـــة اآلبـــاء 
الرســـل للكنيســـة، فهـــذا هـــو معلمنـــا يهـــوذا يكتـــب 
للمؤمنين: »احفظوا أنفسكم في محبة هللا منتظرين 
رحمـــة ربنـــا يســـوع المســـيح للحيـــاة األبديـــة« )يـــه 
21(، كمـــا يكتـــب معلمنـــا يوحنـــا للكنيســـة شـــارًحا 
كيـــف أن الـــرب يســـوع نفســـه هـــو الحيـــاة األبديـــة: 
»ابـــن هللا قـــد جـــاء وأعطانـــا بصيرة لنعـــرف الحق، 
ونحن في الحق في ابنه يســـوع المســـيح الذي هو 
اإللـــه الحـــق والحيـــاة األبدية« )1يـــو20:5(. ومن 
هـــذا نعلـــم أن الحيـــاة األبديـــة هـــي وعـــد اشـــتاقت 
لـــه البشـــرية، ووعـــد تحّقـــق بالفـــداء الـــذي صنعـــه 
الـــرب يســـوع، ووعـــد أّكدت الكنيســـة علـــى ضرورة 
الحـــرص عليـــه؛ ولكـــن هـــذا الوعـــد يحتـــاج مّنـــا ل 
فقـــط إلـــى رغبـــة بل إلـــى جهاد، فالرغبـــة وحدها ل 
تكفـــي، فهـــوذا بلعـــام قـــد قال: »لتمت نفســـي موت 
األبـــرار، ولتكـــن آخرتي كآخرتهـــم« )عد10:23(، 
ولكنـــه مـــع وجـــود الرغبـــة إّل أن الكتاب يحكي أنه 
لـــم ينلهـــا! لذلـــك مع وجـــود الرغبـــة واإلرادة، يعلمنا 
الكتـــاب أنـــه ل بـــد مـــن الجتهـــاد مـــن أجـــل نـــوال 

هـــذا الوعد.

 metropolitanpakhom@yahoo.com

الوعد بالياة األبدية )ج١(
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القمص مت باسييل
كاهن كنيسة مار جرجس بسبورتنج

وشـــبعان  شـــيًخا  الـــرب  فـــي  رقـــد 
كاهـــن  باســـيلي،  متـــى  القمـــص  أيـــام، 
بســـبورتنج  جرجـــس  مـــار  الشـــهيد  كنيســـة 
باإلســـكندرية، عـــن عمـــر قارب 99 ســـنة، 
بعـــد خدمـــة كهنوتيـــة امتـــدت لمـــا يقـــارب 
50 ســـنة، بعـــد عمـــٍر مديـــد وحيـــاة حافلـــة 
بالعطـــاء والخدمـــة الباذلـــة. ُولـــد المهنـــدس 
رمـــزي باســـيلي )األب المتنيـــح( فـــي 24 
فبرايـــر 1923م وكانـــت لـــه خدمـــة واســـعة 
أغســـطس   6 كاهًنـــا  ســـيم  باإلســـكندرية. 
البابـــا  الرحمـــات  مثلـــث  بيـــد  1972م 
مـــن  قليلـــة  أشـــهر  بعـــد  الثالـــث  شـــنوده 
جلوســـه علـــى كرســـي مـــار مرقـــس، وكان 
أول كاهـــن ُيســـام بيـــد قداســـته. نـــال رتبـــة 
القمصيـــة بيـــد القائمقـــام البطريركـــي نيافـــة 
األنبـــا باخوميـــوس فـــي عيـــد الصليب، 27 

2012م. ســـبتمبر 
ُأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـته فـــي 
ذاتـــه بحضـــور  اليـــوم  مســـاء  مـــن  الثالثـــة 
نيافـــة األنبا بافلي األســـقف العـــام لكنائس 
قطـــاع المنتزه، والقمـــص أبرآم إميل وكيل 
البطريركيـــة باإلســـكندرية، وعدد من اآلباء 
كهنـــة اإلســـكندرية، وأســـرته وعـــدد محـــدود 
من الشـــعب نظـــًرا لظروف جائحـــة كورونا 
المســـتجد. خالـــص تعازينـــا لمجمع كهنة 
مدينـــة اإلســـكندرية، وألســـرته المباركـــة 

محبيه. وكل 

القمص بسادة بطرس 
بإيبارشية المحلة الكبرى

صالحـــة،  بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
يـــوم األربعـــاء 5 ينايـــر 2022م، القمـــص 
بســـادة بطرس، كاهن كنيســـة الشـــهيد أبي 
ســـيفين بزفتـــى، التابعـــة إليبارشـــية المحلـــة 
الكبـــرى، عـــن عمـــر قـــارب 90 ســـنة وبعد 
خدمـــة كهنوتيـــة ألكثـــر مـــن 35 عاًما. ُولد 
1932م،  ينايـــر   25 فـــي  المتنيـــح  األب 
1986م  نوفمبـــر   28 فـــي  كاهًنـــا  وســـيم 
بيـــد مثلـــث الرحمـــات األنبـــا يوأنس أســـقف 
الغربيـــة، وُرِســـم برتبـــة القمصيـــة 1996م. 
وقـــد أقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه بكنيســـته في 
الحاديـــة عشـــرة مـــن صبـــاح اليـــوم ذاتـــه، 
بحضـــور نيافـــة األنبا صليب أســـقف ميت 
غمـــر ودقـــادوس وبـــالد الشـــرقية والنائـــب 
البابـــوي إليبارشـــية المحلة الكبرى. خالص 
تعازينـــا لمجمـــع اآلباء كهنة اإليبارشـــية 

وألســـرته المباركـــة وكل محبيه.

القمص بيجول مسعد
كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون 

بالقاهرة

رقـــد فـــي الرب بشـــيخوخة صالحة، يوم 
الســـبت األول مـــن ينايـــر 2022م، األب 
الفاضـــل القمـــص بيجـــول مســـعد كاهـــن 
كنيســـة الســـيدة العذراء بالزيتـــون، بالقاهرة، 
عـــن عمـــر تجـــاوز 86 ســـنة وبعـــد خدمـــة 
كهنوتيـــة ألكثـــر مـــن 24 عاًمـــا. ُولد األب 
أكتوبـــر 1935م، وســـيم  فـــي 9  المتنيـــح 
كاهًنا في 15 يونيو 1997م على كنيســـة 
المتنيـــح  بيـــد  بالزيتـــون  العـــذراء  الســـيدة 
البابـــا شـــنوده الثالث، ورســـمه قداســـة البابا 
تواضـــروس الثانـــي برتبة القمصية في 25 
مـــن نوفمبـــر 2020م. وقد ُأقيمت صلوات 
تجنيـــزه بكنيســـته فـــي الحاديـــة عشـــرة مـــن 
تعازينـــا  خالـــص  التالـــي.  اليـــوم  صبـــاح 
لآلبـــاء كهنـــة كنيســـة الســـيدة العـــذراء 
بالزيتون، وألســـرته المباركة وكل محبيه.

القس ماكري يونان 
كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى 

باألزبكية

صالحـــة،  بشـــيخوخة  الـــرب  فـــي  رقـــد 
يـــوم الثالثـــاء 11 ينايـــر 2022م، القـــس 
مـــكاري يونـــان كاهـــن الكنيســـة المرقســـية 
قصيـــر  صـــراع  بعـــد  باألزبكيـــة،  الكبـــرى 
مـــع المـــرض، عـــن عمـــر ناهز 88 ســـنة، 
 45 مـــن  ألكثـــر  كهنوتيـــة  خدمـــة  وبعـــد 
عاًمـــا. ُولـــد األب المتنيـــح فـــي األول مـــن 
مـــارس 1934م، وســـيم كاهًنـــا بيـــد مثلـــث 
الرحمـــات األنبـــا ميخائيـــل مطـــران أســـيوط 
الســـابق فـــي 18 يوليـــو 1976م، ثم انتقل 
للخدمـــة بالقاهـــرة حيـــث خـــدم فـــي الكنيســـة 
صلـــوات  ُأقيمـــت  باألزبكيـــة.  المرقســـية 
تجنيـــزه بكنيســـته الســـاعة 12 ظهـــر اليـــوم 
التالـــي عقـــب القـــداس اإللهـــي، بحضـــور 
أصحـــاب النيافـــة: األنبـــا رافائيل األســـقف 
العـــام لكنائس قطاع وســـط القاهرة، واألنبا 
دانيـــال  واألنبـــا  العـــام،  األســـقف  إرميـــا 

أســـقف ورئيـــس ديـــر األنبـــا بـــول.

خالـــص تعازينا لنيافـــة األنبا رافائيل، 
ولمجمـــع اآلبـــاء كهنة القطاع، وألســـرته 

المباركـــة وكل محبيه.

»َأَنا ُهَو اْلِقَياَمُة َواْلَحَياُة. َمْن 
آَمَن ِبي َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا«

)يو25:11(

انتقل إلى األمجاد السماوية
المحاسب

شويق عديل يوسف عزيم
 ابن المرحوم المهندس

عدلي يوسف بك عزمي
والسيدة المرحومة

مفيدة إلياس تادرس
وزوج المرحومة األستاذة
سلوى إدوارد رياض

ووالد كلٍّ من
المهندسة نيفين شوقي
زوجة د/ نبيل عزت مليكة

والمهندسة نرمين شوقي
زوجة المهندس نائل نحميا زكي

وشقيق كلٍّ من
المرحوم المهندس
حسني عدلي

والمرحوم األستاذ
مجدي عدلي

والدكتور حمدي عدلي
والدكتور يوسف عدلي

وجد كلٍّ من:
مارك وكيراي نبيل
ونادر ونتالي نائل.

وعم كلٍّ من:
د. هناء حسني وأ. صفاء حسني
ود. شيري حسني ود. أمل حمدي
وم. أمير حمدي وأ. أميرة حمدي
ود. أمجد حمدي وأ. مني مجدي 
وأ. ماجي مجدي وأ. عدلي يوسف
وأ. مايكل يوسف وأ. ماجد يوسف

ود. فيفيان يوسف
ود. فادي يوسف.

»طوبى لمن اخترته وقبلته يا 
رب ليسكن في ديارك

إلى األبد«

شكر وذكرى األربعين
لألم الغالية

سهري جندي سالمة
سُيقام القداس اإللهي
على روحها الطاهرة

يوم الجمعة
الموافق 2022/1/28

بكنيسة السيدة العذراء مريم 
وأبي سيفين

بأرض الجنينة بعزبة النخل
في تمام الساعة الثامنة صباًحا
تلغرافًيا: أمجد سمعان وأولده
ماريو وإيزابل أمجد سمعان

+   +   +

+   +   +

+   +   +

إلرسال مراسالت االجتامعيات
ت:  1455 002 0122

E-mail: kiraza.ad@gmail.com

يًْضا« )كولويس ٣: ١٣(
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َ
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ْ
َحٍد َشك

َ
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َ
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