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قليلة ومحدودة الفائدة والقيمـــة الغذائية... كل 
هـــذه اإلجراءات ســـوف تحافـــظ على دخلك 
وتوفر معك شـــيًئا ليس قليًل فـــي ظل ارتفاع 

األســـعار والعملت وتوافر الســـلع...

)4( كـــن شـــفوًقا عطوًفا علـــى اآلخرين 
ذوي االحتيـــاج: وكـــن حساًســـا لمـــن حولك 
وهم فـــي احتيـــــــاج ولكن يستحــــــــون من 

الطلب أو الســــــــؤال.

إن كلمـــه شـــفقة Compassion تظهر 
في الكتـــاب المقدس ما يقرب مـــن مئة مرة، 
وهي تعني الرغبة في مســـاعدة شـــخص في 
مشـــكلة أو ألم أو إذا كان يواجـــه موقًفا صعًبا 

أو أزمة أو تعًبا شـــديًدا.

ونحـــن كأبنـــاء للســـيد المســـيح يجب أن 
نتبـــع األمثلـــة التـــي رســـمها لنـــا، فعندمـــا 
زار المـــدن والقـــرى ورأى الجمـــوع تتوق 
لرؤيته: »كان يســـوع يطوف المـــدن كلها... 
ولمـــا رأى الجمـــوع تحّنن عليهـــم، إذ كانوا 
منزعجيـــن ومنطرحين كغنـــم ال راعي لها« 

)متـــى9:35،36(.

ورأينـــاه يتحّنـــن على الجموع فـــي القفر 
وأشـــبع خمســـة آالف رجل ما عدا النســـاء 
والتعاطـــف  الشفقـــــــــة  بدافـــع  واألطفـــال 

االحتيــــــاج. وتلبية 

ونحـــن اليوم يـــدا المســـيح التـــي يجب 
أن تمتـــد بالشـــفقة والمســـاعدة نحـــو هؤالء 
النـــاس، خاصـــة فـــي ظـــل هـــذه الظروف 
االقتصاديـــة الصعبـــة التي تمر بهـــا بلدنا 

المصــــــري... وشعبنا 

يجـــب أن نصلـــي مـــن أجـــل اآلخريـــن 
المنكوبيـــن، ونحيطهـــم بالمحبـــة والرحمـــة 
والمســـاعدة والرعايـــة، مثلما دعانـــا بولس 
لطفـــاء  »كونـــوا  نكـــون:  لكـــي  الرســـول 
بعضكـــم نحو بعض، شـــفوقين متســـامحين، 
المســـيح«  فـــي  أيًضـــا  كمـــا ســـامحكم هللا 

)أفســـس4:32(.

إنـــه وقـــٌت للتكافـــل والشـــعور بالشـــفقة 
داخل كنائســـنا وخدماتنـــا ومجموعات الخدام 
الحـــب والرحمة والشـــفقة  والشـــباب، مـــع 
والمـــودة األخوية بيـــن الجميع، نســـتطيع أن 
نعبـــر هـــذه األزمات ونـــدع القلـــق والتوتر 
البعـــض باألمـــل والرجاء  ونســـند بعضنـــا 

والحـــب، والعمـــل والخدمـــة والرعاية.

من األمثال الغربية مثـــل يقول: “هللا الذي 
خلـــق لنا األســـنان، كيف ال يعطينـــا الخير”. 
وهـــو من أمثـــال الطمأنينة واليقيـــن في عمل 
هللا وتدبيره لحياة الخليقـــة والمخلوقات وعلى 

اإلنســــان. رأسها 

ومنـــذ بدأت الحـــرب العبثية بين روســـيا 
وأوكرانيـــا في فبراير 2022، والعالم يشـــهد 
موجـــات من األزمـــات والضيقـــات بصورة 
مفزعـــة على كافة األصعدة، ســـواء اقتصادًيا 
أو اجتماعًيـــا أو مالًيـــا أو صحًيـــا... إلخ، مما 
تســـبب في حالة من التوتـــر والقلق والضغط 
على األســـرة في معظم بلـــدان العالم وبالطبع 

مـــن بينها مصر بلدنـــا الحبيبة.

ولكي نواجه هـــذه الضغوط يجب أن نغّير 
من تفكيرنا ووســـائل مواجهـــة الحياة في هذه 

الظروف الصعبة حتى تعبر األزمة بســـلم:

)1( تجنب هـــوس المقارنة مع اآلخرين: 
ســـواء الجيـــران أو الزمـــلء أو األقـــارب، 
وكما تقـــول الوصيـــة األخيرة مـــن الوصايا 
العشـــر: يجب أاّل تشـــتهي شـــيًئا مما لقريبك 

)خروج20:17(.

المقتنيات  إن الهوس باألشـــياء وامتـــلك 
مثـــل اآلخرين ال يجب أن يتحكـــم في حياتنا، 
أو  جديـــد  موبايـــل  عندهـــم  اآلخريـــن  ألن 
تليفزيـــون كبير أو غير ذلـــك، ألن الرغبة في 
الحصول على األشـــياء وعـــدم تحقيقها يمكن 
أن تـــؤدي إلـــى ضغوط كبيرة وعـــدم الرضا 
عـــن الحياة.. ومن أكاذيب الحيـــاة أنه إذا كان 
لدينا المزيد من المال فســـنكون أكثر ســـعادة، 

أو منزل أوســـع سنكون أكثر ســـعادة...!

لقد كان ســـليمان الحكيم يـــدرك ذلك جيًدا 
ولـــذا قـــال: »مـــن يحـــب الفضة ال يشـــبع، 
ومـــن يحـــب الثـــروة ال يشـــبع مـــن دخل« 
باســـتفاضة  ذلك  )جامعة5:10(، وقد شـــرح 
فـــي األصحـــاح الثاني مـــن ســـفر الجامعة 
وقـــال: ».. ثـــم التفتُّ أنـــا إلـــى كل أعمالي 
التي عملتها يـــداي، وإلى التعـــب الذي تعبته 
فـــي عمله، فـــإذا الـــكل باطل وقبـــض الريح 
وال منفعـــة تحت الشـــمس« )جامعة 2:11(. 

ولكـــن هـــذا ال يعنـــي أاّل نجتهـــد ونعمل 
فعلتـــم  مـــا  »كل  مكتـــوب  ألنـــه  باجتهـــاد 
فاعملـــوا مـــن القلب كما للرب ليـــس للناس« 
)كولوســـي3:23(، وبالتالي ال داعي للقلق أو 

التوتر بشـــأن أي شـــيء مهمـــا كان. 

)2( تجنُّب االنشـــغال الزائد فوق الطاقة: 
وفـــوق إمكانية اســـتيعاب الوقـــت المتاح لك. 
أحياًنـــا يجلـــب اإلنســـان العمل إلـــى المنزل 

أو يســـتعمل الموبايـــل أو يجلس أمام شـــبكة 
النـــت بالســـاعات الطويلـــة ألداء األعمال أو 
حتى التســـلية أو البحث في الل شـــيء!.. إن 
المنزل مـــكان للراحة وليس امتـــداًدا ألعمال 
المكتب أو انشـــغاالت العمـــل بأّية صورة. إن 
وقتك هو عمـــرك ويجب أن تحســـن توزيعه 
واســـتغلله. مرهقـــون باألعبـــاء والمخاوف 
والقلق رغم أن الســـيد المســـيح منذ ألفي عام 
قـــال: »تعالوا إليَّ يا جميـــع المتعبين والثقيلي 
األحمـــال وأنـــا أريحكـــم« )متـــى11:28(، 
وُيكمل: ».. تجدوا راحة لنفوســـكم«، ليســـت 
راحة أجســـادنا بل أرواحنـــا وكياننا األعمق.. 
ووصية الســـيد المســـيح »تعلّمـــوا مّني ألني 
وديـــع ومتواضـــع القلـــب«، فيهـــا تخفيـــف 
القلبية  والقلـــق والضغوط واألوجـــاع  للتوتر 
التـــي نحّملها ألنفســـنا وعائلتنا، بـــداًل من أن 
يكـــون اإلنســـان قاســـًيا متعالًيا متكبـــًرا في 

صـــراع الحياة.

لديـــك:  مـــا عنـــدك ومـــا  )3( ترشـــيد 
الطعـــام والمـــاء واألدوية والطاقـــة والورق 
والملبس... وســـائر االســـتخدامات المنزلية 
العديـــدة. حافظ على ما هـــو متوفر أو موجود 
عندك بل إسراف أو تبذير أو استهانه بالقليل، 
واآلبـــاء قالـــوا قديًمـــا: “قليل دائـــم خيًرا من 
كثير متقّطع”. تجنب االســـراف في اســـتخدام 
الموبايـــل والنـــت وســـائر األجهـــزة المتاحة 
عنـــدك بصفة عامـــة. قلِّل اســـتخدام الكهرباء 
ســـواء باســـتخدام لمبات الليـــد LED موّفرة 
الطاقة أو بعـــدم ترك المصابيـــح مضاءة بل 
فائدة... كذلك في اســـتخدامات المياه... كذلك 
في الطعـــام والمتبّقي منه، واســـتخدم أطعمة 
مفيدة وصحية مثل العســـل االســـود أو البليلة 
أو الخضـــروات والفاكهـــة الطازجة... كذلك 
اســـتخدامات الخبز بحكمة وترشـــيد، وال تلجأ 
إلـــى األطعمـــة خـــارج المنزل ألنهـــا صحًيا 

ا ودع القلق
ً
ُكن شفوق
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 جرجس إبراهيم يوسفشهر طوبه ⲧⲱⲃⲉ الشهر اخلامس يف السنة القبطية، وهو نسبًة إلله املطر ‘‘طويب’’
إعداد/

ــرك  ــكندرية وبطري ــا اإلس ــي، باب ــا تواضــروس الثان ــة الباب رأس قداس
ــة 6  ــوم الجمع ــاء ي ــد، مس ــلد المجي ــد مي ــداس عي ــية، ق ــرازة المرقس الك
ــدة.  ــة الجدي ــة اإلداري ــيح بالعاصم ــلد المس ــة مي ــر 2022م، بكاتدرائي يناي
وقــد اشــترك مــع قداســته فــي الصــلة أصحــاب النيافــة: )1( األنبــا دانيــال 
مطــران المعــادي وســكرتير المجمــع المقــدس، )2( األنبــا مكســيموس 
األســقف العــام لكنائــس مدينــة الســلم والحرفييــن، )3( األنبــا مارتيــروس 
ــا األســقف  ــا إرمي ــد، )4( األنب األســقف العــام لكنائــس شــرق الســكة الحدي
العــام، )5( األنبــا يوليــوس األســقف العــام لكنائــس مصــر القديمــة والمنيــل 
وفــم الخليــج وأســقفية الخدمــات، )6( األنبــا مــكاري األســقف العــام لكنائــس 
شــبرا الجنوبيــة، )7( األنبــا آنجيلــوس األســقف العــام لكنائــس شــبرا 

الشــمالية، )8( األنبــا إكليمنــدس األســقف العــام لكنائــس قطــاع ألماظــة 
ــا ميخائيــل األســقف العــام  ــة نصــر، )9( األنب ــة األمــل وشــرق مدين ومدين
ــس  ــام لكنائ ــا ســيداروس األســقف الع ــي، )10( األنب ــة والوايل ــس القب لكنائ
عزبــة النخــل، )11( األنبــا أكســيوس األســقف العــام لكنائــس عيــن شــمس 
والمطريــة وحلميــة الزيتــون، )12( األنبــا تومــاس األســقف العــام للشــئون 
الديريــة، ومعهــم: القمــص ســرجيوس ســرجيوس وكيــل عــام البطريركيــة 
ــا بيشــوي مديــر مكتــب قداســة  بالقاهــرة، والراهــب القمــص كيرلــس األنب
القبطيــة  الكنيســة  باســم  المتحــدث  إبراهيــم  موســى  والقمــص  البابــا، 

ــراد الشــعب. ــة، وجمــوع مــن أف ــاء الكهن األرثوذكســية، وعــدد مــن اآلب
المهنئون بالعيد

وقــد اســتقبل قداســة البابــا التهنئــة بعيــد الميــلد المجيــد علــى مــدار األســبوع منــذ رأس الســنة، فــي المقــر البابــوي بالكاتدرائيــة المرقســية الكبــرى باألنبــا 
رويــس، وبكاتدرائيــة ميــلد المســيح.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

كان علــى رأس المهنئيــن فخامــة الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة، الــذي حضــر إلــى كاتدرائيــة ميــلد 
المســيح بالعاصمــة اإلداريــة كعادتــه، وحرصــه الدائــم لتقديــم التهنئــة للمصرييــن جميًعــا بالعــام الجديــد وعيــد الميــلد المجيــد، وإرســاله رســالة 
طمأنينــة لــكل المصرييــن، وقــد أنــاب عــن ســيادته الســيد اللــواء/ أحمــد علــي رئيــس ديــوان رئيــس الجمهوريــة، لحضــور صــلة القــداس اإللهــي.

وقد تلقى قداسته اتصااًل هاتفًيا من سيادة المستشار الجليل/ عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.
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من أشهر األمثال عن شهر طوبه: طوبه ختلي الصبية كركوبة، من كثرة الربد والرطوبة

السيدة/ إنتصار السيسى
قداســة البابــا يقــدم الشــكر للســيدة الفاضلــة/ إنتصــار السيســي ســيدة مصــر 
األولــى, لتهنئتهــا لشــعب وأقبــاط مصــر بمناســبة عيــد الميــلد المجيــد مــن خــلل 

مواقــع التواصــل اإلجتماعــى.

مستشارو رئيس الجمهورية
ــد: الفريــق أول/ صدقــي صبحــي مســاعد رئيــس  ــة بالعي كمــا اتصــل للتهنئ
الجمهوريــة لشــئون الدفــاع. كمــا تلقــى قداســته برقيــات تهنئــة مــن: الســيد اللواء/ 
أحمــد جمــال الديــن مستشــار رئيــس الجمهوريــة للمناطــق النائيــة والحدوديــة، 
الســيدة الســفيرة/ فايــزة أبــو النجــا مستشــارة رئيــس الجمهوريــة لألمــن القومــي، 
االســتاذ الدكتــور/ محمــد عــوض تــاج الديــن مستشــار رئيــس الجمهورية لشــئون 
الصحــة الوقائيــة، الســيد المهنــدس/ هانــي عــازر مستشــار رئيــس الجمهوريــة 

للمشــروعات الهندســية.

رئاسة مجلس الوزراء
معالــي دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور/ مصطفــي مدبولــي، الــذي 

قــدم التهنئــة بالعيــد. 

كما قدم التهنئة من السادة الوزراء:
الدكتــور/ محمــد شــاكر وزيــر الكهربــاء والطاقــة المتجــددة، الســيد/ ســامح 
شــكري وزيــر الخارجيــة، الســيد المهنــدس/ طــارق المــل وزيــر البتــرول 
والثــروة المعدنيــة، الســيد الدكتــور/ علــي المصيلحــي وزيــر التمويــن والتجــارة 
الداخليــة، الســيد المستشــار/ عمــر مــروان وزيــر العــدل، الســيد الدكتــور/ 
ــة الســعيد  ــورة/ هال ــيدة الدكت ــر الصحــة والســكان، الس ــار وزي ــد الغف ــد عب خال
ــر  ــط وزي ــور/ محمــد معي ــة، الســيد الدكت ــة االقتصادي ــط والتنمي ــرة التخطي وزي
الماليــة، الســيدة الدكتــورة/ ياســمين فــؤاد وزيــرة البيئــة، الســيد الدكتــور/ أشــرف 
صبحــي وزيــر الشــباب والرياضــة، الســيد الفريــق/ كامــل الوزيــر وزيــر النقــل، 
الســيد األســتاذ/ الســيد القُصيــر وزيــر الزراعــة واســتصلح األراضــي، الســيد 
المستشــار/ عــلء الديــن فــؤاد وزيــر شــئون المجالــس النيابيــة، الســيد اللــواء/ 
هشــام آمنــة وزيــر التنميــة المحليــة، الســيد الفريــق/ محمــد عبــاس حلمــي وزيــر 
الطيــران المدنــي، الســيد الدكتــور/ أيمــن عاشــور وزيــر التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي، الســيد الدكتــور/ رضــا حجــازي وزيــر التربيــة والتعليــم والتعليــم الفني، 
ــيدة  ــي، الس ــاج الحرب ــة لإلنت ــر الدول ــن وزي ــد صــلح الدي ــواء/ محم ــيد الل الس
ــن بالخــارج،  ــة للهجــرة وشــئون المصريي ــرة الدول ــدي وزي الســفيرة/ ســها جن
ــود  ــدس/ محم ــيد المهن ــة، الس ــرة الثقاف ــي وزي ــن الكيلن ــورة/ نيفي ــيدة الدكت الس
ــر  ــحاتة وزي ــد ش ــن محم ــيد/ حس ــام، الس ــال الع ــاع األعم ــر قط ــت وزي عصم

القــوى العاملــة، الســيد/ أحمــد عيســى وزيــر الســياحة واآلثــار.

مجلس النواب
ــي  ــور/ حنف ــي المستشــار الدكت ــوي معال ــر الباب ــا بالمق اســتقبل قداســة الباب
ــيد  ــد ضــم: الس ــى رأس وف ــد عل ــة بالعي ــواب، للتهنئ ــس الن ــس مجل ــي رئي جبال
المستشــار/ أحمــد ســعد الديــن وكيــل أول مجلــس النــواب، الســيد األســتاذ/ محمــد 
أبــو العينيــن وكيــل مجلــس النــواب، الســيد المستشــار/ أحمــد عــزت منــاع أميــن 

عــام مجلــس النــواب.

مجلس الشيوخ
كمــا حضــر للمقــر البابــوي للتهنئــة معالــي المستشــار/ عبــد الوهــاب عبــد 
ــي  ــة/ فيب ــيدة النائب ــن الس ــد ضــم كًل م ــس الشــيوخ، ووف ــس مجل ــرازق رئي ال
فــوزي جرجــس وكيــل ثــاٍن مجلــس الشــيوخ، الســيد المستشــار/ محمــود عتمــان 

أميــن عــام مجلــس الشــيوخ.
مشيخة األزهر الشريف

واســتقبل قداســته فضيلــة اإلمــام األكبــر الدكتــور/ أحمــد الطيــب شــيخ 
الجامــع األزهــر، الــذي قــدم التهنئــة بالعيــد ورافــق فضيلتــه، فضيلــة الدكتــور/ 
محمــد الضوينــي وكيــل األزهــر الشــريف، وفضيلــة الدكتــور/ علــي جمعــة مفتي 
ــس  ــاف بمجل ــة واألوق ــئون الديني ــة الش ــس لجن ــبق ورئي ــة األس ــار المصري الدي
ــور  ــر، والدكت ــة األزه ــس جامع ــور/ ســلمة داود رئي ــتاذ الدكت ــواب، واألس الن
عبــاس شــومان وكيــل األزهــر األســبق، والدكتــور حســن الصغيــر أميــن عــام 
ــع  ــام لمجم ــن الع ــاد األمي ــر عي ــور نظي ــر، والدكت ــاء باألزه ــار العلم ــة كب هيئ
البحــوث اإلســلمية، والدكتــور أبــو زيــد األميــر نائــب رئيــس جامعــة األزهــر، 

ــن. ــدي مستشــار شــيخ األزهــر لشــئون الوافدي ــة الصعي ــورة نهل والدكت

األوقاف ودار اإلفتاء:
ــي  ــور/ شــوقي عــام مفت ــة الشــيخ الدكت ــا فضيل ــة الباب ــتقبل قداس ــا اس كم
ــاف،  ــر األوق ــة وزي ــار جمع ــد مخت ــور/ محم ــة الدكت ــة، فضيل ــار المصري الدي

ــة. ــاء المصري ــاف ودار اإلفت ــة األوق ــايخ وأئم ــن مش ــا م ولفيًف

المجلس األعلى للقوات المسلحة
ســيادة الفريــق أول/ محمــد أحمــد زكــي القائــد العــام للقــوات المســلحة وزيــر 
الدفــاع واإلنتــاج الحربــي، الفريــق/ أســامة عســكر رئيــس أركان حــرب القــوات 
المســلحة، ووفــد رفيــع المســتوى ضــم قــادة األفــرع الرئيســية: الســيد الفريــق/ 
ــق/  ــيد الفري ــوي، الس ــاع الج ــوات الدف ــد ق ــود قائ ــد الموج ــازي عب ــد حج محم
ــؤاد  ــود ف ــق/ محم ــة، الســيد الفري ــوات البحري ــد الق ــم عطــوة قائ أشــرف إبراهي
ــداس  ــاب عــن ســيادته لحضــور الق ــد أن ــة، وق ــوات الجوي ــد الق ــد الجــواد قائ عب
اإللهــي: الســيد اللــواء أركان حــرب/ عبــد الناصــر يوســف محمــد رئيــس هيئــة 
ــد حســن  ــواء أركان حــرب/ خال ــيد الل ــلحة، الس ــوات المس ــم واإلدارة للق التنظي
قنــاوي مســاعد وزيــر الدفــاع للكليــات العســكرية، الســيد اللــواء أركان حــرب/ 
ــواء  ــيد الل ــة، الس ــئون المعنوي ــر إدارة الش ــريجي مدي ــز اإلس ــد العزي ــر عب ياس
أركان حــرب/ طــارق حامــد الشــاذلي قائــد المنطقــة المركزيــة العســكرية، الســيد 

اللــواء أركان حــرب/ أحمــد رشــاد أحمــد مديــر إدارة الشــرطة العســكرية.

جهاز األمن القومي
شــارك أيًضــا بالتهنئــة: الســيد الوزيــر اللــواء/ عبــاس كامــل، مديــر جهــاز 
المخابــرات العامــة المصريــة، الــذي أنــاب عــن ســيادته لحضــور القــداس الســيد 
اللــواء/ أحمــد فــاروق، والســيد العقيــد/ محمــد رضــوان، مــن جهاز األمــن القومي.

مجلس القضاء األعلى ورؤساء ونواب الهيئات القضائية
اســتقبل قداســة بالمقــر البابــوي معالــي المستشــار/ محمــد عيــد محجــوب، 
رئيــس محكمــة النقــض ورئيــس مجلــس القضــاء األعلــى، ومعالــي المستشــار/ 
ــادة القضــاة  ــن الس ــتوى م ــع المس ــًدا رفي ــام، ووف ــب الع ــاده الصــاوي النائ حم

ــد. ــة بالعي ــة العامــة للتهنئ األجــلء أعضــاء محكمــة النقــض والنياب

كما قدم التهنئة
معالــي المستشــارالجليل/ بولــس فهمــي اســكندر رئيــس المحكمــة الدســتورية 
ــس محكمــة اســتئناف  ــواب رئي ــد الت ــا، الســيد القاضــي/ محمــد حســين عب العلي
القاهــرة عضــو مجلــس القضــاء األعلــى، الســيد المستشــار/ محمــد بكــر رئيــس 
ــس  ــب رئي ــر نائ ــد مطــــــــ ــار/ أحمــــــ ــيد المستش ــة، الس ــا الدول ــة قضاي هيئ
ــيد  ــات، الس ــة للنتخاب ــة الوطني ــس الهيئ ــال رئي ــم بأعم ــض والقائ ــة النق محكم
المستشــار/ عدلــي جــاد رئيــس هيئــة النيابــة اإلداريــة، الســيد المستشــار/ محمــد 
ــيد  ــادي القضــاة، الس ــس ن ــض - رئي ــة النق ــس محكم ــب رئي ــن نائ ــد المحس عب
المستشــار/ خالــد محمــود زيــن الديــن نائــب رئيــس هيئــة قضايــا الدولــة - رئيــس 
ــة العــام، الســيد المستشــار/ نجــاح  ــا الدول مجلــس إدارة نــادي مستشــاري قضاي
ــر العــدل، الســيد  أحمــد محمــد نائــب رئيــس محكمــة النقــض مســاعد أول وزي
ــة  ــة الوطني ــس الهيئ ــب رئي ــلم نائ ــد الس ــود عب ــلم محم ــد الس ــار/ عب المستش
للنتخابــات، الســيد المستشــار/ البــدري الضبــع علــي نائــب رئيــس قضايــا 
الدولــة ونائــب رئيــس نــادي مستشــاري الهيئــة، الســيد المستشــار/ زيــن العابديــن 
علــي إســماعيل نائــب رئيــس قضايــا الدولــة وأميــن صنــدوق نــادي مستشــاري 
الهيئــة، الســيد المستشــار/ أحمــد حســين عرفــة نائــب رئيــس هيئــة قضايــا الدولــة 
وعضــو المجلــس األعلــى للهيئــة، الســيد المستشــار/ ســمير عبــد المنعــم محمــد 
ــة،  ــاري الهيئ ــادي مستش ــس إدارة ن ــة وعضــو مجل ــا الدول ــس قضاي ــب رئي نائ
ــكرتير  ــة وس ــا الدول ــل قضاي ــم وكي ــد الرحي ــيد عب ــن الس ــار/ أمي ــيد المستش الس
الشيشــي  أحمــد  المستشــار/ محمــد  الســيد  الهيئــة،  نــادي مستشــاري  عــام 
المستشــار بقضايــا الدولــة وعضــو مجلــس إدارة نــادي مستشــاري الهيئــة، الســيد 
المستشــار الدكتــور/ عمــاد عبــد العليــم معــوض عضــو قضايــا الدولــة وعضــو 
مجلــس إدارة نــادي مستشــاري الهيئــة، الســيد المستشــار/ محمــد مختــار أحمــد 
المستشــار بقضايــا الدولــة وعضــو مجلــس إدارة نــادي مستشــاري الهيئــة، الســيد 
ــس  ــة وعضــو مجل ــا الدول ــار بقضاي ــؤاد الناصــح المستش ــي ف ــار/ رام المستش
إدارة نــادي مستشــاري الهيئــة، الســيد المستشــار/ يوســف أنــور حنــا نائــب 
ــس  ــب رئي ــين نائ ــح حس ــد صال ــار/ ولي ــيد المستش ــة، الس ــا الدول ــس قضاي رئي
ــا  ــس قضاي ــب رئي ــا نائ ــوت حن ــام صف ــار/ هش ــيد المستش ــة، الس ــا الدول قضاي
الدولــة، الســيد المستشــار/ مدحــت جمــال صموئيــل المستشــار بقضايــا الدولــة، 
ــيد  ــة، الس ــا الدول ــار بقضاي ــد حنفــي المستش الســيد المستشــار/ مصطفــى خال
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ومن أهم ما مييز شهر طوبه هو املاء، حيث يرتسب الغرين ويبقى املاء نقًيا. فكانوا خيزنون املياه يف شهر طوبة لباقي العام

المستشــار/ إســلم رفعــت محمــد المستشــار بقضايــا الدولــة، الســيد المستشــار/ 
بولــس ذكــي بقطــر وكيــل هيئــة قضايــا الدولــة، الســيد المستشــار/ محمــد عيــد 

ــة. ــا الدول ســليمان المستشــار بقضاي

وزارة الداخلية
ــود  ــواء/ محم ــيد الل ــة الس ــر الداخلي ــي وزي ــا، معال ــته أيًض ــتقبل قداس واس
توفيــق، الــذي حضــر إلــى المقــر البابــوي للتهنئــة بالعيــد، والســيد اللــواء/ 
أشــرف الجنــدي مســاعد أول وزيــر الداخليــة لقطــاع أمــن القاهــرة؛ وأنــاب عــن 
ــواء/ أشــرف محمــود مســاعد أول  ــداس: الســيد الل ســيادته لحضــور صــلة الق
الوزيــر لقطــاع المشــروعات والتنميــة، الســيد اللــواء/ نبيــل عبــد العظيــم مســاعد 
الوزيــر لقطــاع شــئون الظبــاط، الســيد اللــواء دكتــور/ عبــد الفتاح ســراج مســاعد 
الوزيــر لقطــاع الشــئون القانونيــة، الســيد اللــواء دكتــور/ عمــر الســويفي مســاعد 
الوزيــر لقطــاع حقــوق اإلنســان، الســيد اللــواء/ حاتــم عبــد الحميــد تركــي مســاعد 

مديــر أمــن القاهــرة.

قطاع األمن الوطني
ــر  ــواء/ عــادل جعف ــد: الســيد الل ــة بالعي ــوي للتهنئ ــر الباب ــا حضــر للمق كم
ــواء/  ــيد الل ــي. الس ــن الوطن ــاع األم ــس قط ــة - رئي ــر الداخلي ــاعد أول وزي مس
ــرة. وحضــر  ــي بالقاه ــن الوطن ــة لقطــاع األم ــر اإلدارة العام ــاز مدي ــد الب محم
الصــلة مــن القطــاع: الســيد اللــواء/ محمــد رشــاد وكيــل اإلدارة العامــة لألمــن 
الوطنــي بالقاهــرة، الســيد العميــد/ محمــد األلفــي، الرائــد/ أنــس منصــور، الرائــد/ 

ســعيد رزق.

قطاع الحراسات والتأمين
كمــا حضــر للتهنئــة بالعيــد: الســيد اللــواء/ هشــام طاهــر مســاعد أول وزيــر 
الداخليــة لقطــاع الحرســات والتأميــن. الســيد اللــواء/ عبــد المنعــم محمــد مديــر 

اإلدارة العامــة لشــرطة الحراســات الخاصــة.

السادة المحافظون
الســيد اللــواء/ خالــد عبــد العــال محافــظ القاهــرة. الســيد اللــواء/ محمد شوشــه 
محافــظ شــمال ســيناء. الســيد اللــواء أركان حــرب/ خالــد فــودة محافــظ جنــوب 
ــواء/ أحمــد  ــاط. الســيد الل ــال عــوض محافــظ دمي ــورة/ من ســيناء. الســيدة الدكت
ــكندرية.  ــظ اإلس ــريف محاف ــد الش ــواء/ محم ــيد الل ــزة. الس ــظ الجي ــد محاف راش
الســيد اللــواء أ.ح/ خالــد شــعيب محافــظ مطــروح. لــواء أ ح/ شــريف الــداوودي 
ــماعيلية.  ــظ اإلس ــارة محاف ــي بش ــريف فهم ــواء أ.ح/ ش ــيد الل ــا. الس ــظ قن محاف
ــم أحمــد أبــو ليمــون محافــظ المنوفيــة. األســتاذ الدكتــور/  ــواء/ إبراهي الســيد الل
محمــد هانــئ غنيــم محافــظ بنــي ســويف. الســيد اللــواء/ أســامة القاضــي محافــظ 

المنيــا. الســيدة الدكتــورة/ نهــال بلبــع القائمــة بأعمــال محافــظ البحيــرة.

رؤساء المحاكم والنيابات العامة
كما هّنأ قداسته بالعيد:

الســيد المستشــار/ نبيــل صليــب الرئيــس األســبق لمحكمــة اســتئناف القاهــرة 
ــام  ــكرتير ع ــاب س ــد الوه ــامح عب ــار/ س ــات. المستش ــا للنتخاب ــة العلي واللجن
نــادي القضــاة. المستشــار/ باســم الدســوقي عضــو مجلــس إدارة نــادي القضــاة. 
المستشــار الدكتــور/ أيمــن فــؤاد. المستشــار/ حاتــم فتحــي عبــد القــدوس. 
المستشــار دكتــور/ رؤوف رفعــت راجــي. المستشــار/ أميــر رمــزي. المستشــار/ 
أيمــن بديــع فلتــس. المستشــار/ ماجــد ميشــيل فخــري. المستشــار/ بهــاء طلعــت 
ــم  ــد العلي ــاد عب ــار/ عم ــم. المستش ــد الرحي ــيد عب ــن الس ــار/ أمي ــار. المستش مق
ــن  ــد الرحم ــل عب ــارة/ ع ــد. المستش ــار أحم ــد مخت ــار/ محم ــوض. المستش مع
راضــي. المستشــار/ محمــود محمــد شــوقي. المستشــار/مصطفى خالــد حنفــي. 
المستشــار/ إســلم رفعــت عمــار. المستشــار/ أيهــاب كمــال الراهــب. المستشــار/ 
أنــدرو ثــروت بخيــت. المستشــار هانــي ميلد مســعد. المستشــار/ بيشــوى باســل.

السادة رؤساء ووكاء وأمناء سر وأعضاء مجلس النواب
المستشــار/ إبراهيــم الهنيــدي رئيــس لجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية، 
النائــب/ عــادل عبــد الفضيــل رئيــس لجنــة القــوى العاملــة، اللــواء هشــام 
الحصــري رئيــس لجنــة الزراعــة والــري واألمــن الغذائــي والثــروة الحيوانيــة، 
ــم والبحــث العلمــي،  ــة التعلي ــور/ ســامي محمــد هاشــم رئيــس لجن ــب الدكت النائ

النائبــة/ مرثــا محــروس وكيــل لجنــة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، 
النائــب/ إيهــاب منصــور بســطاوي وكيــل لجنــة القــوي العاملــة، النائــب/ محمــد 
ــز،  ــوب عــزت عزي ــب/ أبان ــداد، النائ ــين الح ــات حس ــة/ آي ــة، النائب ــيد طلب الس
ــرة  ــة/ أمي ــد، النائب ــي مقل ــد عل ــب/ أحم ــش، النائ ــد دروي ــرو أحم ــب/ عم النائ
ــي،  ــود مدن ــة محم ــة/ آي ــدر، النائب ــود إســماعيل ب ــب/ محم ــيد، النائ ــر الس صاب
ــة/ والء  ــنين، النائب ــد حس ــاب محم ــة/ ماهيت ــدوي، النائب ــد ب ــد أحم ــب/ خال النائ
ــي  ــد الغن ــاب عب ــة/ رح ــاخ، النائب ــد الطب ــام محم ــة/ هي ــة هللا، النائب ــد نعم أحم
ــن شــلبي،  ــاء الدي ــد به ــب/ أحم ــد عــوض الســيد، النائ ــب/ محم رمضــان، النائ
ــب/  ــد الســلم، النائ ــى عب ــد يحي ــب/ أحم ــد الشــريف، النائ ــة/ نشــوى حام النائب
محمــد أحمــد عبــد العزيــز، النائــب/ صفــوت مســعد قلينــي، النائبــة/ نيفيــن حمدي 
محمــد، النائبــة/ ميــرال جــلل محمــود، النائبــة/ نرميــن أحمــد فتحــي، النائبــة/ 
ــوب،  ــلل أي ــال ه ــة/ من ــي، النائب ــاء عريب ــة/ دع ــف، النائب ــد رائ ــوى محم نش
النائــب/ عــلء حمــدي قريطــم، النائبــة/ ايريــن ســعيد عبــد المعــز، النائــب/ عــلء 
الديــن عصــام عطيــة، النائــب/ طــارق محمــد فــؤاد، النائبــة/ رشــا فايــز شــعبان، 
النائبــة/ رشــا ســعيد صبحــي، النائبــة/ إيمــان عبــد القــادر الســيد، النائــب/ محمــد 
ــب  ــن محس ــب/ أيم ــم، النائ ــد المنع ــعيد عب ــها س ــة/ س ــف، النائب ــى يوس مصطف
ســالم، النائبــة/ ســهام مصطفــى كمــال، النائــب/ حســام الديــن المنــدوه، النائــب/ 
فريــدي صفــوت البياضــي، النائبــة/ جيهــان مصطفــى منصــور، النائبــة/ أميــرة 
ــه،  ــود نبي ــيماء محم ــة/ ش ــي، النائب ــد وهب ــاف محم ــة/ عف ــد، النائب ــعد محم س
ــرو  ــب/ عم ــد، النائ ــد إســماعيل محم ــب/ أحم ــيد، النائ ــان س ــب/ ســيد عثم النائ
جمــال يونــس، النائــب/ خالــد أحمــد بــدوي، النائبــة/ هــدى عبــد الســتار، النائبــة/ 
ــب/ محمــد تيســير  ــب/ محمــد أحمــد إســماعيل، النائ ــر الســيد، النائ ــرة صاب أمي
مطــر، النائبــة/ منيــرة عبــد الحليــم يوســف، النائــب الدكتــور/ إيهــاب رمــزي، 
ــدس/  ــب المهن ــم يوســف، النائ ــد الحلي ــرة عب ــة/ مني ــل، النائب ــب/ عمــاد خلي النائ

ــش. ــة/ ســوالف دروي أشــرف رشــاد الشــريف، النائب

السادة رؤساء ووكاء وأمناء سر وأعضاء مجلس الشيوخ
ــوى  ــة والق ــة والبيئ ــة الطاق ــس لجن ــاد رئي ــد عي ــق محم ــد الخال ــب/ عب النائ
العاملــة، النائــب الدكتــور/ يوســف الســيد عامــر رئيــس لجنــة الشــئون الدينيــة 
ــة،  ــباب والرياض ــة الش ــل لجن ــاب وكي ــان دي ــد إحس ــب/ أحم ــاف، النائ واألوق
ــة،  ــة واألفريقي ــة والعربي ــة الشــئون الخارجي ــل لجن ــليمان وكي ــة/ ســما س النائب
ــى  ــة/ نه ــي، النائب ــن القوم ــاع واألم ــة الدف ــل لجن ــر وكي ــارق نصي ــب/ ط النائ
النائبــة  العاملــة،  أحمــد فتحــي أميــن ســر لجنــة الطاقــة والبيئــة والقــوى 
الدكتــورة/ عايــدة نصيــف أيــوب أميــن ســر لجنــة الشــئون الخارجيــة والعربيــة 
واألفريقيــة، النائــب/ محمــود فيصــل القــط، النائــب/ أحمــد صــلح الديــن أبــو 
ــن،  ــد صــلح الدي ــب/ ســامح محم ــد، النائ ــد مجــدي فري ــب/ محم ــر، النائ الخي
ــب/  ــم، النائ ــب/ محمــود أشــرف إبراهي ــم حشــمت الدســوقي، النائ ــب/ حات النائ
الســيد إبراهيــم محمــد، النائبــة/ دينــا محمــد هللــي، النائبــة/ راجيــة ســعد محمــد، 
النائــب/ ســيد عبــد الحميــد ســالم، النائــب/ عصــام هــلل محمــود، النائــب/ أحمــد 
محمــد الخطيــب، النائــب/ إيهــاب وهبــه لبيــب، النائــب/ باهــر محمــد غــازي، 
ــب/  ــر، النائ ــد الجاب ــال عب ــة كم ــة/ هال ــلن، النائب ــارق رس ــد ط ــب/ محم النائ
ــرف  ــى أش ــة/ نه ــا، النائب ــمير زكري ــد س ــب/ أحم ــين، النائ ــى حس ــد يحي محم
محمــد، النائــب/ محمــود عبــد العليــم حافــظ، النائــب/ رزق علوانــي عبــد 
ــي،  ــام عفيف ــو ســريع إم ــب/ أب ــي، النائ ــد الهضيب ــب/ ياســر محم ــد، النائ الحمي
ــد  ــب/ أحم ــوه، النائ ــه علي ــد ط ــب/ محم ــارة، النائ ــروك عم ــة مب ــة/ نادي النائب
محمــد القنــاوي، النائــب/ محمــود عبــد هللا أحمــد، النائــب/ هانــي حنــا جبــران، 
ــب/ هشــام  ــل، النائ ــة/ نهــال مجــدي المغرب ــي الحــاج، النائب ــب/ هشــام عل النائ
حمــاده فايــد، النائــب/ عمــرو عــزت محمــد، النائــب/ مصطفــى محمــد ســالمان، 
النائــب/ خالــد محمــد عبــد المنعــم، النائــب/ محمــد عطــاهلل إســماعيل، النائــب/ 
ــد  جميــل حليــم حبيــب، النائــب/ طــارق مصطفــى حســانين، النائبــة/ حنــان عب

ــد فتحــي. ــة/ نهــى أحم ــم، النائب ــد إبراهي الحمي

الهيئات واألجهزة الرقابية والمصالح الحكومية
ــواء/ عمــرو  ــاة الســويس. الل ــة قن ــس هيئ ــع رئي ــق/ أســامة ربي الســيد الفري
عــادل رئيــس هيئــة الرقابــة اإلداريــة. المستشــار/ هشــام بــدوي رئيــس الجهــاز 
المركــزي للمحاســبات. الســيد الدكتــور/ صالــح الشــيخ رئيــس الجهــاز المركــزي 
للتنظيــم واإلدارة. الدكتــورة/ رشــا راغــب المديــر التنفيــذي لألكاديميــة الوطنيــة 
ــع.  ــة للتصني ــة العربي ــد اللطيــف رئيــس الهيئ ــار عب ــواء أ.ح/ مخت ــب. الل للتدري
الدكتــور/ شــريف فــاروق رئيــس الهيئــة القوميــة للبريــد. األســتاذ/ أنــور فــوزي 
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يف يوم 11 طوبه عيد الغطاس، وكان املسيحيون يغطسون يف مياه األهنار يف هذا العيد رغم برودة اجلو

رئيــس مصلحــة الضرائــب العقاريــة. أ.د/ أشــرف شــلبي ناشــد مستشــار رئيــس 
ــس  ــد عصــام رئي ــر محم ــور/ تام ــة. األســتاذ الدكت ــب العقاري مصلحــة الضرائ
ــلمة  ــة لس ــة القومي ــس الهيئ ــي رئي ــارق الهوب ــة. أ.د/ ط ــدواء المصري ــة ال هيئ
الغــذاء. المهنــدس/ أيمــن حســام الديــن رئيــس مجلــس إدارة جهــاز حمايــة 
ــواء/ عاطــف يعقــوب رئيــس جهــاز حمايــة المســتهلك األســبق. المســتهلك. الل

الهيئات االقتصادية والبنوك
حضــر إلــى المقــر البابــوي للتهنئــة: الســيد األســتاذ/ حســن عبــد هللا محافــظ 

البنــك المركــزي المصــري.

رؤساء وأعضاء المجالس العيا والقومية المتخصصة
الســيدة الســفيرة/ مشــيرة محمــود خطــاب رئيــس المجلــس القومــي لحقــوق 
ــس القومــي للمــرأة. الســيد  ــن عــام المجل ــا مرســي أمي ــورة/ ماي اإلنســان. الدكت
األســتاذ/ كــرم جبــر رئيــس المجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــلم. الســيد األســتاذ/ 
حســين زيــن رئيــس الهيئــة الوطنيــة لإلعــلم. الســيد المهنــدس/ عبــد الصــادق 
الشــوربجي رئيــس الهيئــة الوطنيــة للصحافــة. الدكتــورة/ أمانــي عصفــور رئيس 
مجلــس األعمــال اإلفريقــي وعضــو المجلــس القومــي للبحــوث. األســتاذة/ هبــة 
ــفيرة/  ــرأة. الس ــي للم ــس القوم ــة بالمجل ــات الخارجي ــة العلق ــعد عضــو لجن س
منــى عمــر عضــو المجلــس القومــي للمــرأة. الســيد/ حســن ثابــت هويــدي عضــو 

المجلــس القومــي للمــرأة.

السادة رؤساء وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية
األســتاذ الدكتــور/ محمــود أحمــد ذكــي رئيــس جامعــة طنطــا. األســتاذ 
ــور/  ــتاذ الدكت ــرة. األس ــة القاه ــس جامع ــت رئي ــان الخش ــد عثم ــور/ محم الدكت
ــور/  ــز حســانين قنصــوة رئيــس جامعــة اإلســكندرية. األســتاذ الدكت ــد العزي عب
أيمــن محمــود عثمــان رئيــس جامعــة أســوان. األســتاذ الدكتــور/ محمــود شــوقي 
المتينــي رئيــس جامعــة عيــن شــمس. األســتاذ الدكتــور/ شــريف يوســف خاطــر 
رئيــس جامعــة المنصــورة. األســتاذ الدكتــور/ عصــام الديــن فرحــات القائــم بعمل 
ــور/  ــو بكــر هــلل األســمر طــب األزهــر. الدكت ــا. أ.د/ اب رئيــس جامعــة المني
ــي أنيــس األســتاذ بجامعــة القاهــرة. األســتاذ الدكتــور/ رابــح رتيــب نائــب  عدل
رئيــس جامعــة بنــي ســويف الســابق. األســتاذ الدكتــور/ محمــد عبــد الــله رئيــس 

جامعــة اإلســكندرية األســبق.

تهنئة النقابات
العامــة  الهيئــة  ورئيــس  الصحفييــن  نقيــب  رشــوان  ضيــاء  األســتاذ/ 
ــري  ــود خي ــين محم ــي. أ.د/ حس ــوار الوطن ــام للح ــق الع ــتعلمات والمنس للس
ــد  ــراوي نقيــب المهندســين. د/ خال ــدس/ طــارق النب ــاء مصــر. المهن نقيــب أطب
ســليم نقيــب عــام أطبــاء بيطرييــن مصــر. د/ كريــم بــدر حلمــى عضــو اللجنــة 
ــرم ســعد  ــدس/ ســعد مك ــور مهن ــة، دكت ــة للصيادل ــة العام ــة إلدارة النقاب الثلثي
ــدس استشــاري/ محمــد  ــة العامــة للمهندســين. مهن ــل شــعبة العمــارة بالنقاب وكي

ــين. ــة المهندس ــى لقاب ــس األعل ــو المجل ــح هللا عض ــوده فت حم

السادة الوزراء والمحافظون السابقون
ــو  ــر أبــ ــيد/ طــاهــ ــبق، الس ــل األس ــر النق ــي وزي ــي ضاح ــدس/ هان المهن
زيــــد وزيــر الرياضــة األســبق، الدكتــور/ عبــد القــوي خليفــة وزيــر المرافــق 
وميــاه الشــرب الســابق، دكتــور مهنــدس/ كمــال جــاد شــاروبيم محافــظ الدقهليــة 
الســابق، القاضــي/ وائــل محمــد نبيــه محافــظ الفيــوم األســبق، المستشــار/ عدلــي 

حســين محافــظ القليوبيــة األســبق 

السادة نواب ومعاونو ومستشارو الوزراء
اللــواء أركان حــرب/ أســامة ســعد أميــن عــام مجلــس الــوزراء. المهنــدس/ 
زيــاد عبــد التــواب مســاعد أميــن عــام مجلــس الــوزراء لنظــم المعلومــات 
ــس  ــام مجل ــن ع ــاعد أمي ــن مس ــد الرحم ــر عب ــد/ تام ــي. العمي ــول الرقم والتح
الــوزراء لشــئون المراســم والعلقــات العامــة. الدكتــور/ أيهــاب أبوعيــش نائــب 
وزيرالماليــة للخزانــة العامــة. الســفير/ نبيــل الحبشــي مســاعد وزيــر الخارجيــة 
ــة. المهندســة/  ــر الخارجي ــب مســاعد وزي ــر نائ للمراســم. الســفير/ أشــرف مني
غــاده مصطفــى لبيــب نائــب وزيــر اإلتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات. 

الدكتــور/ شــريف وديــع مستشــار وزيــر الصحــة للحــاالت الحرجــة. أ.د/ طــارق 
ــاعد  ــوه مس ــال عط ــد كم ــيد/ أحم ــكان. الس ــة والس ــر الصح ــب وزي ــق نائ توفي

ــة. ــارة الداخلي ــن والتج ــر التموي وزي

من نواب المحافظين
ــة.  ــة الغربي ــرة للمنطق ــظ القاه ــب محاف ــادي نائ ــد اله ــم عب ــواء/ إبراهي الل
المهنــدس/ إبراهيــم صابــر نائــب محافــظ القاهــرة للمنطقــة الشــرقية. الدكتــور/ 
حســام الديــن فــوزي نائــب محافــظ القاهــرة للمنطقــة الشــمالية. المهندســة/ 
ــواء مهنــدس/  ــة. ل ــد المنعــم نائــب محافــظ القاهــرة للمنطقــة الجنوبي جيهــان عب
ــواء/  ــرة. ل ــة القاه ــلم لمحافظ ــة واإلع ــات العام ــر العلق ــري مدي ــد الدمي أحم

ــيناء. ــمال س ــظ ش ــب محاف ــي نائ ــام الخول هش

المؤسسات والجمعيات األهلية
األســتاذة/ يوســتينا ثــروت مبــادرة حيــاة كريمــة. د/ طلعــت عبــد القــوي رئيس 
ــي التنمــوي.  ــي للعمــل األهل ــف الوطن ــة. التحال ــات األهلي ــام للجمعي االتحــاد الع
األســتاذ/ منيــر غبــور حنــا رئيــس مجلــس إدارة جمعية نهــرا للحفاظ علــى التراث 
الوطنــي )مســار رحلــة العائلــة المقدســة(. فضيلــة الدكتــور/ عبــد الهــادي القصبي 
رئيــس المجلــس األعلــى للطــرق الصوفيــة ورئيــس لجنــة التضامــن االجتماعــي 
بمجلــس النــواب. األســتاذ/ هانــي عزيــز رئيــس جمعيــة محبــي مصــر الســلم. 
ــة.  ــل المصري ــي للقبائ ــس االتحــاد الوطن ــد الســويركي رئي ــاد أبوعي الشــيخ/ عم
الشــيخ/ كامــل مطــر ســالم رئيــس مجلــس القبائــل والعلقــات المصريــة. الســيد/ 
ــة  ــود المؤسس ــادة محم ــورة/ غ ــل. الدكت ــس القبائ ــار مجل ــامي مستش ــاب س إيه
الدوليــة لريــادة األعمــال ورعايــة ذوي الهمــم. أ.د/ حلمــي الحديــدي رئيــس 
منظمــة تضامــن الشــعوب األفريقيــة اآلســيوية. أ/ وحيــد نجيــب رئيــس جمعيــة 

الصعيــد للتربيــة والتنميــة. األســتاذ/ هانــى نجيــب دار الكتــاب المقــدس

ومن أعضاء مجلس النواب السابقين
النائبــة/ مــي محمــد البطــران. المهنــدس/ جــون طلعــت. الدكتــورة/ ماريــان 

عــازر. المستشــار/ ثــروت بخيــت. 

رؤساء ونواب وأعضاء األحزاب واالئتافات السياسية
حــزب مســتقبل وطــن، حــزب الوفــد الجديــد، حــزب حمــاة وطــن، حــزب 
ــد، حــزب مصــر القومــي،  ــن األحــرار، حــزب الغ ــر، حــزب المصريي المؤتم
ــادة، حــزب األحــرار االشــتراكيين، حــزب  حــزب مصــر أكتوبــر، حــزب الري
التحريــر المصــري، حــزب المســتقلين الجــدد، حــزب الشــعب الجمهــوري، 
ــتوريين، حــزب  ــي الديقراطــي الناصــري، حــزب األحــرار الدس حــزب العرب
العــدل، حــزب الحركــة الوطنيــة المصريــة، تحالــف شــباب تحيــا مصــر، حــزب 

ــة المصــري. الحري

تنسيقية شباب األحزاب والسياسيين
الســادة األعضــاء: إيهــاب دعبــس، محمــود عــز، أحمــد خالــد، محمــد 
ــن  ــدر، فات ــن ب ــي، أحمــد ســراج، أمي ــم الكنان ــد الباقــي، كري ــي، عمــرو عب مهن
الفقــي، أحمــد صبــري، أحمــد مبــارك، أســامة الرفاعــي، التهامــي أحمــد، مؤمــن 
ممــدوح، صابريــن حجــازي، شــيماء عبــد اإللــه، إبراهيــم رمضــان، مصطفــي 
ــد العاطــي، محمــد  ــم عب ــدم، أحمــد حســبو، كري ــا المق ــم، جهــاد ســيف، دين كري
شــلبي، إســلم حمــدي، شــادي الحديــدي، محمــود خليــل، محمــد طــه الحوشــي، 
ــد  ــم عب ــد صــلح، إبراهي ــل، محم ــاب نبي ــد نصــر هللا، إيه ــدي، أحم ــد هن محم
النبــي، نســمة حمــدي، محمــد عبــد المنعــم، كريــم مجــدي، إســلم تمــراز، محمــد 
أبــو النــور، أحمــد مجــدي نجيــب، إســلم الجنــدي، أحمــد جبــر، إيمــان الوراقــي، 
ــد  محمــد الكاشــف، رشــيدة دعبــس، أحمــد الشــريف، أحمــد أســامة، رامــي عب
ــى مجــدي،  ــور إســماعيل، شــيرين فتحــي، مصطف ــي عاشــور، أن ــي، قيات الباق
ســليمان جمعــة، حســين صبيــح ، أحمــد عصــام الديــن، هانــي صبــري، ماجــد 
طلعــت، فيــوال فهمــي، أميــر بشــرى، أبــرام عبــد المســيح، يوســتينا جــورج، مينــا 
ســنبل، نيفيــن إســكندر، إنجــي مــراد، إيرينــي عبــد المــلك حنــا، زوســر تيتــو، 
مينــا كــرم، بســمة العقــدة، طاهــر أبــو زيــد، محمــد الحلــو، نــور الشــيخ، داليــا 

الطحــلوي، أحمــد يحيــى، مصطفــى مســلم.
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»اينوس« إله روماين يصور برجل له وجهان، وأطلق على الشهر األول من السنة امليالدية يناير كأنه ينظر بوجهيه للسنة القدمية واجلديدة

تهنئة الطوائف المسيحية
حضــر إلــى المقــر البابــوي للتهنئــة: المطــران/ نيقــوالوس هنــري ســفير دولــة 

الفاتيــكان بمصــر، حيــث قــدم تهنئــة قداســة البابــا فرنســيس بعيــد الميــلد المجيــد.
ــبب  ــك، بس ــاط الكاثولي ــرك األقب ــحق، بطري ــم اس ــرك ابراهي ــذر البطري اعت

ــر. ــادس عش ــوس الس ــابق بنديكت ــا الس ــا روم ــة باب نياح
اعتــذر جنـــــــاب القــس أندريــــــــا زكــي، رئيــس الطائفــة اإلنجيليــة بســبب 

وعكــة صحيــة.
وأيًضــا شــارك معنــا الصلة من رؤســاء الكنائــس والطوائف: نيافــة المطران/ 
نيقــوال أنطونيــو مطــران طنطــا للــروم األرثوذكــس والنائــب البطريركــي للناطقين 
بالعربيــة. نيافــة المطــران/ نيقوديمــوس النائــب البطريركــي لقداســة البطريــرك 
ــس.  ــروم األرثوذك ــا لل ــائر أفريقي ــكندرية وس ــرك اإلس ــي بطري ــؤدورس الثان ثي

أبونــا/ إســطفانوس بطريركيــة اإلســكندرية الــروم األرثوذكــس
نيافة المطران/ أشود مطران األرمن األرثوذكس بِمصر والسودان وإثيوبيا.

نيافة المطران/ جورج شيحان مطران الموارنة بِمصر والسودان.
المطــران الدكتــور/ ســامي فــوزي شــحاته رئيــس الكنيســة األســقفية بَمصــر 
الــذي قــدم التهنئــة بالمقــر البابــوي وكان على رأس وفد من كهنة الكنيســة األســقفية.

جناب الربان/ فيلبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية األرثوذكسية بَمصر 
جناب األب/ بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما.

السفراء ورؤساء الهيئات الدبلوماسية المعتمدين بمصر
شــاركنا بالتهنئــة والحضــور لفيــف مــن الســادة أصحــاب الســعادة رؤســاء 
البعثــات الدبلوماســية وســفراء الــدول المعتمديــن لــدى مصــر، كمــا تلقينــا أيًضــا 

برقيــات تهنئــة رقيقــة مــن عــدد مــن الســادة الســفراء.

كلية الدفاع الوطني
ــي.  ــاع الوطن ــة الدف ــواء أركان حــرب/ أيمــن حشــيش مستشــار كلي الســيد الل
الســيد اللــواء أركان حــرب/ عــادل العمده مستشــار كليــة الدفاع الوطنــي. الدكتورة/ 

فيفيــان شــاكر المديــر التنفيــذي لــدورات أكاديميــة ناصــر العســكرية العليــا.

الشخصيات العامة
دكتــور مهنــدس/ نــادر ريــاض رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب – 
بافاريــا. الدكتــور/ إيهــاب فلتــاؤوس رئيــس شــركة رافيللــو للســياحة. المهنــدس/ 
ــس  ــان رئي ــمير قزم ــدس/ س ــوم. المهن ــر ه ــركة بيت ــس ش ــي رئي ــريف عدل ش
شــركة قزمــان للغــزل والنســيج. األســتاذ/ نــادر يونــان رئيــس مجلــس مــدارس 
ــا مصــر  ــركة ماميب ــس ش ــورج رئي ــد ج ــور/ ماج ــات. الدكت ــا للغ ــانت فاتيم س
ــا للســكر.  ــس شــركة الدلت ــد رئي ــو اليزي ــد أب ــل. أ.د/ أحم لمســتحضرات التجمي
األســتاذ/ أســامة محمــد علــي مديــر عــام شــركة الدلتــا للســكر. األســتاذ/ عــزت 
عزيــز معــوض شــركة أبنــاء الســاحل للمحاصيــل الزراعيــة. المهنــدس/ باســل 
ســامي ســعد رئيــس شــركة ماســتر اليــن للمشــروعات الســياحية. األســتاذ/ تامــر 
مكــرم رئيــس شــركة تروبــي للمنشــآت الســياحية. األســتاذ/ عيــد لبيــب رئيــس 
ــد مهنــي األســيوطي رئيــس شــركة مهنــي  شــركة هايبــر بلــس. المهنــدس/ خال
األســيوطي للصناعــات المعدنيــة. األســتاذ/ ســتيفو كريــازي رئيــس شــركة 
ــي  ــمنت بن ــركة أس ــس ش ــب رئي ــطفانوس نائ ــت إس ــدس/ مدح ــازي. المهن كري
ــو.  ــات والتريك ــة للملبوس ــركة المصري ــم الش ــامه إبراهي ــتاذ/ أس ــويف. األس س
ــات.  ــة للملبوس ــركة المصري ــس إدارة الش ــم عضــو مجل ــر إبراهي ــتاذ/ أمي األس
األســتاذ/ هانــي رمــزي حنــا فنــان وممثــل. الدكتــور/ ســمير جيــد رئيــس شــركة 
الشــهداء لألعــلف. األســتاذ/ خيــري ســيد مهنــي رئيس شــركة رامكو للســتيراد 
والتصديــر. اللــواء/ عمــرو عــزت قائــد حــرس قداســة البابــا الســابق. المهنــدس/ 
ــروب  ــون ج ــركة فالك ــذى لش ــس التنفي ــدب والرئي ــو المنت ــد العض ــريف خال ش
ــرب.  ــتثمرين الع ــاد المس ــس اتح ــى رئي ــلل عيس ــدى ج ــورة/ ه ــن. الدكت للم
ــى للشــئون اإلســلمية.  ــس األعل ــر شــاهين عضــو المجل ــة الشــيخ/ مظه فضيل
ــي رئيــس اتحــاد اإلذاعــات اإلســلمية بمنظمــة التعــاون  ــور/ عمــرو الليث الدكت
اإلســلمي. الســيد/ إدريــس حســين رئيــس مجلــس إدارة شــركة مونجينــي. 
ــاروق  ــي. أ/ عــلء ف ــدب لشــركة مونجين ــس العضــو المنت ــان إدري الســيد/ عدن

ــك الزراعــي المصــري. ــس ادارة البن ــس مجل رئي
من اإلعام

اإلعلميــة األســتاذة/ نائلــة فــاروق رئيــس التليفزيــون المصــري. األســتاذة/ 

ــد حســن  ماجــدة محمــود مديــر عــام اتحــاد اإلذاعــة والتليفزيــون. األســتاذ/ ولي
رئيــس القنــاة األولــى. األســتاذ/ أحمــد مصطفــى رئيــس القنــاة الثانيــة. األســتاذ/ 
ــار  ــران المستش ــلم عم ــار/ إس ــار. المستش ــاع األخب ــس قط ــال رئي ــن الحب أيم
القانونــي. الدكتــور/ حــازم أبــو الســعود مديــر عــام المذيعيــن بالتليفزيــون. 
األســتاذ/ وليــد حلمــي المديــر الفنــي لمكتــب رئيــس التليفزيــون المصــري. 
ــون المصــري.  ــار بالتليفزي ــع بقطــاع األخب ــد المذي ــد المجي األســتاذ/ عمــرو عب
المخرجــة التليفزيونيــة/ ســميحة الغنيمــي. األســتاذ/ نشــأت الديهــي المديــر 

.)Ten( ــاة ــذي لقن التنفي

من الصحافة
ــوم. د/  ــار الي ــة أخب ــس إدارة مؤسس ــس مجل ــلل رئي ــد ج ــتاذ/ أحم األس
ــد  ــدس/ أحم ــس إدارة مؤسســة روزاليوســف. المهن ــس مجل ــة صــادق رئي هب
عمــر رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة دار الهــلل الصحفيــة. األســتاذ/ أشــرف 
صــادق مديــر تحريــر بجريــدة األهــرام، األســتاذ/ فيكتــور ســلمة مديــر 

ــى ــدة وطن تحريرجري

شكر وتقدير إلى..
القــوات المســلحة المصريــة: رجــال القــوات المســلحة درع مصــر الحــارس 

األميــن والعيــون الســاهرة لحفــظ مقــدرات الوطــن.
وزارة الداخليــة: الســادة نــواب ومســاعدو الوزيــر، ومديــرو اإلدارات 
ــام، واألمــن  ــي، والحراســات الخاصــة، واألمــن الع والقطاعــات باألمــن الوطن
المركــزي، والحمايــة المدنيــة والمفرقعــات، ورجــال المــرور، وجميــع ضبــاط 
وجنــود وزارة الداخليــة، لمــا بذلــوه مــن مجهــود فــي تأميــن الصــلة بالكنائــس 

ــة. ــى مســتوى الجمهوري عل
وزارة الصحــة: وزارة الصحــة واألطقــم الطبيــة والتمريــض وعلــى رأســهم 
ــه بإعــداد  ــر الصحــة والســكان للتوجي ــار وزي ــد الغف ــد عب ــور/ خال الســيد الدكت
ــنة  ــرأس الس ــن ب ــاالت المصريي ــة احتف ــي لمتابع ــن الطب ــوزراة للتأمي ــة ال خط
ــة  ــعاف المصري ــة اإلس ــن هيئ ــيق بي ــد، والتنس ــلد المجي ــد المي ــة وعي الميلدي

ــة. ــفيات الجامعي ــة والمستش ــئون الصحي ــات الش ومديري
هيئــة اإلســعاف المصريــة: الننســى مجهــود هيئــة اإلســعاف المصريــة 
وعلــى رأســها الســيد الدكتــور/ محمــد جــاد رئيــس مجلــس إدارة هيئــة اإلســعاف 
ــي  ــن الطب ــود للتأمي ــن مجه ــوه م ــا بذل ــة لم ــم الطبي ــع األطق ــة، وجمي المصري
خــلل احتفــاالت رأس الســنة وعيــد الميــلد المجيــد بتوفيــر ســيارات اإلســعاف 
وفــرق االنتشــار الســريع المجهــزة والموزعــة بمحيــط الكنائــس وأماكــن تواجــد 

ــاالت. ــاء االحتف ــن أثن المصريي
شــركة العاصمــة اإلداريــة: الننســى مجهــود ومتابعــة: اللــواء/ خالــد عبــاس 
ــريف  ــدس/ ش ــدة، المهن ــة الجدي ــة اإلداري ــركة العاصم ــس إدارة ش ــس مجل رئي
ــى  ــدة، المهندســة/ من ــة الجدي ــة العاصمــة اإلداري ــاز مدين ــس جه الشــربيني رئي
رضــوان نائــب رئيــس جهــاز مدينــة العاصمــة اإلداريــة الجديــدة، ونقــدر وُنثّمــن 

أيضــاً تعــب القائميــن علــى أعمــال النظافــة والتجميــل.
ــات  ــر للصناع ــايلو مص ــركة س ــى ش ــن عل ــكر القائمي ــايلو: نش ــركة س ش
ــة  ــة، وهــى إحــدى الشــركات التابعــة لجهــاز مشــروع الخدمــات الوطني الغذائي
لتهنئتهــم وتقديمهــم وجبــات ضيافــة لجميــع المصليــن  المســلحة،  بالقــوات 

ــي. ــداس اإلله ــاء الق ــد انته ــة بع بالكاتدرائي
ــة لإلعــلم  ــات الوطني ــي الهيئ ــًل ف ــم اإلعــام: ُممثَّ ــى لتنظي ــس األعل المجل
ــك  ــرًة، وكذل ــواء مباش ــى اله ــداس عل ــم لصــلة الق ــم وتغطيته ــة لنقله والصحاف
ــة، واإلذاعــة  ــة والقبطي ــة واألجنبي ــة والعربي ــة المصري ــوات الفضائي ــع القن جمي
المصريــة، وجميــع وكاالت األنبــاء والصحــف والمجــلت التــي قامــت بتغطيــة 

ــد. ــد الميــلد المجي ونقــل القــداس اإللهــي واحتفــاالت عي
نشكركم جميًعا...

رئاســة الجمهوريــة: جزيــل الشــكر والتقديــر لتنســيق وتأميــن زيــارة فخامــة 
الســيد الرئيــس علــى مــدى عــدة أيــام، وأيضــاً تســهيل دخــول جمهــور المصليــن 
إلــى الكاتدرائيــة، وتعبهــم ومجهودهــم الوفيــر، وحرصهــم علــى التعامــل ببشاشــة 
وترحــاب مــع الضيــوف والمصليــن وتعاونهــم ومســانداتهم للمنظميــن. ونخــص 
ــس  ــوان رئي ــس دي ــي رئي ــد عل ــد محم ــواء أ.ح/ أحم ــيد الل ــادة: الس بالشــكر الس
ــد الحــرس الجمهــوري،  ــى شــوكت قائ ــواء أ.ح/ مصطف ــة، الســيد الل الجمهوري
الســيد اللــواء/ محســن عبــد النبــي مديــر مكتــب الســيد رئيــس الجمهوريــة، الســيد 
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»حالوم« كلمة ُتطلق على اجلبنة، وابلقبطية ⲁⲗⲱⲙ أو ϩⲁⲗⲱⲙ أي جبنة

اللــواء/ محمــد فــوزي نائــب رئيــس الديــوان برئاســة الجمهوريــة، الســيد اللــواء/ 
طــارق عفيفــي أميــن أول رئاســة الجمهوريــة، الســيد اللــواء/ حســام بــدر كبيــر 
اليــاوران برئاســة الجمهوريــة، الســيد اللــواء/ معتــز وهــدان مديــر شــرطة 
ــة  ــس اإلدارة المركزي ــر رئي ــواء أ.ح/ باســم مني ــيد الل ــة، الس رئاســة الجمهوري
ــم  ــمى باس ــدث الرس ــي المتح ــام راض ــفير/ بس ــة، الس ــة الجمهوري ــن رئاس ألم

قداسة البابا يلتقي أبناءه المهنئين بالعيد

احتفاالت عيد المياد بالكاتدرائية المرقسية باإلسكندرية

اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، صبــاح يــوم الســبت 7 ينايــر 
2023م، فــي الكاتدرائيــة المرقســية بالعباســية، عــدًدا مــن اآلبــاء األســاقفة 
والكهنــة، وأعضــاء مجالــس الكنائــس وأبنائــه المهنئيــن بعيــد الميــلد 
ــا  ــم. كم ــى مصافحته ــد، وحــرص عل ــا بالعي ــم مهنًئ ــد، وتحــدث معه المجي
ــون  ــر« بالتلفزي ــا مص ــر ي ــاح الخي ــج »صب ــوار لبرنام ــته بح ــى قداس أدل

ــد.  ــن بالعي ــه كل المصريي ــأ خلل المصــري، هن

الرئيس السيسي يتصل بقداسة البابا
ــبت  ــوم الس ــي، ي ــا تواضــروس الثان ــة الباب ــى قداس ــا تلق كم
ــا مــن فخامــة الرئيــس عبــد  7 ينايــر 2023م، اتصــااًل هاتفّيً
الفتــاح السيســي. اطمــأن الرئيــس خــلل االتصــال علــى صحــة 
قداســة البابــا، الــذي طمــأن ســيادته وشــكره علــى اهتمامــه 

ومشــاعره الطيبــة. 

حوار خاص لقداسة البابا على »األولى«
أذاعــت القنــاة األولــى المصريــة، مســاء يــوم الســبت 7 ينايــر 
ــا مــع قداســة البابــا تواضــروس الثانــي  ــا خاّصً 2023م، حــواًرا تلفزيونّيً
ــد.  ــلد المجي ــد المي ــبة عي ــم، بمناس ــد الكري ــا عب ــة دين ــه اإلعلمي أجرت
ــاط والمحــاور حــول الكنيســة وعملهــا  ــاء مجموعــة مــن النق ــاول اللق تن
ــا  ــة وأســئلة متنوعــة أجابه ــة والوطني ــة والمجتمعي ــة الروحي ــن الناحي م

ــا.  قداســة الباب

ــاع  ــس قط ــام لكنائ ــقف الع ــي األس ــا باڤل ــة األنب ــا النياف ــتقبل صاحب اس
المنتــزه، واألنبــا هرمينــا األســقف العــام لكنائــس قطــاع شــرق اإلســكندرية، 
ــة 6  ــوم الجمع ــكندرية، ي ــة باإلس ــل البطريركي ــل وكي ــرآم إمي ــص أب والقم
بالكاتدرائيــة المرقســية باإلســكندرية،  البابــوي  بالمقــر  ينايــر 2023م، 
ــد  ــواء خال ــن الل ــر األم ــكندرية ومدي ــظ اإلس ــريف محاف ــد الش ــواء محم الل
ــوا  ــن قدم ــان، الذي ــواب البرلم ــة ون ــة والمحلي ــادات التنفيذي ــروي والقي الب

عيد المياد المجيد في إيبارشيات وكنائس الكرازة المرقسية

وقــد احتفلــت ســائر أديــرة وإيبارشــيات وكنائــس الكــرازة المرقســية بمصــر والمهجــر، بقــداس عيــد الميــلد المجيــد، مســاء يــوم الجمعــة 6 ينايــر 2023م، 
واســتقبل اآلبــاء المطارنــة واألســاقفة، الســادة المحافظيــن، والمســئولين المحلييــن، والســفراء والقناصــل، والقيــادات السياســية واألمنيــة والقــوات المســلحة، 
والقيــادات الدينيــة اإلســلمية، والطوائــف المســيحية؛ والذيــن تقاطــروا علــى الكنائــس لتهنئــة جمــوع األقبــاط بالعيــد، أعــاده هللا علــى الجميــع بالخيــر والبركــة.

رئاســة الجمهوريــة، اللــواء دكتــور/ محمــد النحــاس إعــلم رئاســة الجمهوريــة، 
العميــد/ حســام محســن أمــن رئاســة الجمهوريــة، العميــد/ عبــد العزيــز الشــريف 
األميــن برئاســة الجمهوريــة، العميــد/ محمــد خيــر هللا يــاور ســيادة رئيــس 
ــرو  ــدم/ عم ــليمان، المق ــد س ــد/ أحم ــن، العمي ــد حس ــد/ محم ــة، العمي الجمهوري

بالحــرس الجمهــوري.

ــد.  ــلد المجي ــد المي ــية بعي ــعب اإليبارش ــا ولش ــة لنيافتهم التهنئ

كمــا قــدم التهنئــة بالعيــد اللــواء أركان حــرب وليــد حمــودة قائــد المنطقــة 
الشــمالية العســكرية واللــواء محمــود أبــو عمــرة مســاعد أول وزيــر الداخلية 
لغــرب الدلتــا، والدكتــور عبــد العزيــز قنصــوة رئيــس جامعــة اإلســكندرية، 

وشــيوخ األزهــر وبيــت العائلــة المصريــة باإلســكندرية. 
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»األهبل« هو اإلنسان البسيط أو الساذج، من الكلمة اليواننية ϩⲁⲡⲗⲟⲥ أي بسيط أو ساذج

أهنئكـــم جميًعا بعيد الميـــلد المجيد 
وبدايـــة عـــام جديـــد 2023، وأود أن 
أرســـل كل التهنئـــة مـــن أرض مصر 
والكنائـــس  اإليبارشـــيات  كل  إلـــى 
القبطيـــة الموجودة في كل المســـكونة: 
في أفريقيا وآســـيا وأوروبا وأســـتراليا 
الجنوبية.  الشـــمالية وأمريـــكا  وأمريكا 
أود أن أهنئكـــم جميًعـــا باســـم المجمع 
المقدس للكنيســـة القبطية األرثوذكســـية 
وباســـم كل األقبـــاط الذين فـــي مصر. 
نهنـــئ الجميـــع بعيـــد الميـــلد المجيد 
بحســـب التقويـــم الشـــرقي، وبحســـب 
الســـنة القبطية؛ ســـنة الشـــهداء والذي 
نحتفـــل به يوم 29 كيهـــك من كل عام.

في عيـــد الميلد نتقابـــل مع مواقف 
كثيـــرة، ولكـــن مـــن أشـــهر المواقف 
الموجـــودة فـــي هـــذا العيد أننـــا ننادي 
بحســـب النبـــوة أن بيـــت لحم ليســـت 
الصغـــرى فـــي يهـــوذا )ميخـــا2:5(. 
بيت لحـــم قرية صغيـــرة مغمورة غير 
معروفة بالمرة، ولكنها صارت أشـــهر 
قريـــة فـــي العالـــم، وصـــارت تفتخر 
المســـيح علـــى أرضها  الســـيد  بميلد 
وفـــي هـــذا المـــذود الصغيـــر. وكلمة 
“الصغـــرى” تلفت نظرنا إلى األشـــياء 

الميلد. قصـــة  في  الصغيـــرة 
أواًل: أننا نتقابل مـــع النجم، والنجم 
كما نعلم أنه في الســـماء يبـــدو صغيًرا 
جًدا بحســـب رؤيتنا على األرض. ولكن 
نجـــم الميـــلد كان له أكثـــر من صفة. 
إنـــه يتحرك ثـــم يتوقف عندمـــا يتوقف 
أثنـــاء رحلتهم  المجـــوس للراحة فـــي 
الطويلـــة. كان النجـــم مرشـــًدا وهادًيا 
للمجـــوس الذين أتوا من بلد المشـــرق 
لكـــي ما يقدموا هداياهـــم الذهب واللبان 
والمـــر. لكن مـــا يهمنا في هـــذا األمر 
وجـــود النجم الـــذي يرفـــع نظرنا إلى 
السماء. إنه يشـــير إلى الحياة السماوية. 
كأن قصة الميـــلد تبدو بهذا النجم وهي 
ترسل رســـالة نحو الذين على األرض 
والحياة  تكـــون حياتهـــم ســـماوية.  أن 

ليـــس فيها مكان، ولكـــن صاحب البيت 
أشـــار عليهما بوجود المـــذود. لم نكن 
نعلـــم أن المذود يمكـــن أن يكون مكان 
للضيافـــة، فهو للحيوانـــات فقط، ولكن 
أشـــار عليهما بوجود المـــذود، وتجّنب 
أن يقـــول لهما: ليس عنـــدي مكان. هنا 
ظهـــرت صورة اإلنســـان الخـــادم، أو 
الحيـــاة الخادمـــة. الحيـــاة الخادمة التي 
تخـــدم اآلخريـــن. يجـــب أن تتجنب أن 
تقول: ليس عندي، أو ال يوجد، أو كلمة 
ال. هو أوجد هذا المـــذود، ونحن نطلق 
عليه مذود، ولكنه حظيـــرة للحيوانات، 
للثـــور وللحمـــار ولبعـــض الحيوانات 
األخـــرى. وهذا المـــذود صـــار مكاًنا 
دافًئا منيـــًرا المًعا مشـــهوًرا في العالم 
كلـــه. وصـــارت هنـــاك خدمـــة قدمها 
صاحب البيت وال نعرف اســـمه، ولكنه 
قدمهـــا بمحبة وحّل مشـــكلة. الخادم هو 
الذي يســـتطيع أن يحل مشكلة ويتجنب 
دائًمـــا أن يرفض طلًبـــا لخدمة اآلخرين 
أو مســـاعدة اآلخريـــن. ولذلك صارت 
بيت لحم ليســـت الصغرى فـــي يهوذا، 
بـــل صارت مشـــهورة فـــي العالم كله.

النجم  الميـــاد:  هذه هـــي رســـائل 
يرمز إلى الحياة الســـماوية، والشـــجرة 
ترمـــز إلى الحيـــاة المثمـــرة، والمذود 
يرمـــز إلـــى الحيـــاة الخادمـــة. هـــذه 
الرســـائل أود أن أقدمها إلى الجميع في 
كل كنيســـة وفـــي كل إيبارشـــية، ولكل 
اآلبـــاء األســـاقفة واآلبـــاء المطارنـــة 
واآلبـــاء الكهنـــة ومجالـــس الكنائـــس 
والشمامســـة، ولـــكل الشـــعب ومنهـــم 
الشـــباب واألطفال في كل كنيســـة وفي 
كل مـــكان يتواجـــد فيـــه األقبـــاط وهم 
يحتفلـــون بعيـــد الميلد في هـــذا اليوم. 
تحياتي ومحبتي لكـــم جميًعا من أرض 
مصر، مـــن أرض القديـــس مارمرقس 
كاروز بلدنـــا العزيـــزة. أهنئكم جميًعا 
وأرجـــو لكم كل خير فـــي العام الجديد. 

Happy New Year and 
Merry Christmas

ونحتاجها  مضيئـــة،  حيـــاة  الســـماوية 
علـــى األرض كثيًرا. فـــاألرض تمتلئ 
الكثيرة.  والمفاســـد  والشـــر  بالخطيـــة 
عندما يرتفع اإلنســـان إلى فـــوق مُحلًِّقا 
كالنجم يصيـــر منيًرا. هذه هـــي الحياة 
الســـماوية. القديس يوحنـــا ذهبي الفم له 
عبـــارة رائعة يقول: “أن تكون شمًســـا 
أو قمًرا أو حتى نجًمـــا، المهم أن تكون 
فالشـــمس ترمز لإلنسان  الســـماء”  في 
المشـــهور جًدا، والقمر لألقل شـــهرة، 
والنجـــم لإلنســـان المغمـــور مثل نجم 
الميـــلد أو مثل قرية بيـــت لحم. المهم 
أن يعيش اإلنســـان حياته في الســـماء.
األمـــر الثانـــي: والـــذي نـــراه في 
الميلد حسب  الميلد ومشـــاهد  مواقف 
التقليـــد القديـــم هـــو شـــجرة المياد؛ 
شـــجرة الميلد شـــجرة دائمة الخضرة 
تذكرنـــا بالمزمور األول الـــذي نصليه 
كفاتحـــة للمزاميـــر عندمـــا نقـــول عن 
اإلنســـان الذي يســـير فـــي طريق هللا 
إنه »يكون كالشـــجرة المغروســـة على 
مجـــاري المياه التي تعطـــي ثمرها في 
حينـــه وورقها ال ينتثـــر وكل ما يصنعه 
الشـــجرة ترسل  ينجح« )مزمور3:1(. 
لنا رســـالة أن تكـــون حياتـــك مثمرة؛ 
حياتـــك طول العـــام مثمـــرة بالفضيلة 
ومثمـــرة بالســـيرة الحســـنة، أو مثمرة 
بالعلقـــات الطيبـــة نحـــو كل إنســـان، 
ثابتة  الميـــلد شـــجرة  وأيًضا شـــجرة 
في األرض تعلمنا الثبـــات والنمو. كما 
أنهـــا دائًمـــا ترمز إلـــى الســـماء فهي 
ترنـــو إلى الســـماء من عـــام إلى عام، 
وعندما تنمـــو ترفع رقيهـــا وقلبها إلى 

. ء لسما ا
األمـــر الثالـــث: في رســـائل الميلد 
العديـــدة نتقابـــل مـــع قرية بيـــت لحم. 
عندما ذهب القديس يوســـف النجار مع 
أمنا القديســـة مريم ولم يجـــدا مكانًا في 
بيت لحـــم بســـبب اإلحصـــاء والتعداد 
الـــذي كان موجـــوًدا في ذلـــك الوقت. 
نرى أن بيت لحـــم كلها كانت مزدحمة، 
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ⲥⲟⲩⲁⲛ أسوان مدينة مصرية قدمية، وامسها القبطي

In the name of the Father, the 
Son, and the Holy Spirit, one God, 
Amen.

I congratulate all of you on the 
glorious Nativity Feast and for the 
beginning of the New Year 2023. 
I wish to send congratulations 
from the land of Egypt to Coptic 
dioceses and churches all over 
the world: In Africa, Asia, Europe, 
Australia, North America, and 
South America. I congratulate all 
of you on behalf of the Holy Synod 
of the Coptic Orthodox Church 
and all the Copts in Egypt. We 
congratulate everyone for the 
glorious Nativity Feast according 
to the eastern [Julian] calendar, 
and the Coptic calendar )Anno 
Martyrum( in which we celebrate 
the feast on the 29th of Koiahk 
every year.

In the Nativity Feast, we 
encounter many viewpoints, 
however one of the most famous 
ones for this feast is the declaration, 
according to the prophecy, that 
”Bethlehem is not the least in 
the land of Judah“ )Micah 5:2(. 
Bethlehem was a small and an 
unknown village, but it has become 
the most famous in the world and it 
boasts that Jesus Christ was born 
on its land in a small manger. The 
word ”least“ draws our attention to 
the little things in the Nativity story.

First: We come across the 
star. A star as we know may appear 
very small in the sky as we see it 
from the earth. But the Nativity star 
had more than one characteristic; 
it migrated and halted as the Magi 
needed to stop for resting during 
their long journey. The star was a 
guide and led the Magi who came 
from far East to present their gifts 
of gold, frankincense, and myrrh. 
However, what we care more 
about here is the existence of the 
star as it raises our vision towards 
heaven, referring to the heavenly 
life. It is as if the Nativity narrative 

appears with this star to send us, 
who are on earth, the message 
that our life should be heavenly. 
The heavenly life is a luminous 
life, and we need it since earth 
is filled with sin, evil, and many 
defilements. When a person rises 
above, he becomes like a star, and 
becomes luminous; that is, the 
heavenly life. St. John Chrysostom 
has a wonderful saying: ”To be a 
sun, a moon, or even a star, the 
important thing is to be in heaven.“ 
The sun may symbolize a well-
known person, the moon for the 
lesser-known person, and the star 
for an unknown person. Just like 
the Nativity star, or the village of 
Bethlehem. What is important 
is that the person lives his life in 
heaven.

Second: A tradition in the 
Nativity scene, is the Christmas 
tree. The Christmas tree is an 
evergreen tree that reminds us 
of Psalm 1 that we pray as an 
introduction to the psalms, when 
we say about the person who 
walks in the way of God to be 
”like a tree planted by the rivers of 
water, that brings forth its fruit in its 
season, whose leaf also shall not 
wither; and whatever he does shall 
prosper“ )Psalm 1:3(. The tree 
sends us a message to be fruitful 
in life. Your life ought to be fruitful 
all year round. Fruitful in virtues, 
fruitful in good conduct, and fruitful 
in having good relationship with 
everyone. The Christmas tree is 
rooted in the ground, teaching us to 
be steadfast and to be in a state of 
growth. Moreover, the tree always 
symbolizes heaven, as it always 
points to the heaven from year to 
year. When it grows, it raises its 
eyes and heart to heaven.

Third: One of the many nativity 
messages we see in Bethlehem 
is when St. Joseph the Carpenter 
went with our mother, St. Mary, 
and they could not find a place 

because of the census that was 
being taken at that time. We see 
that all of Bethlehem was crowded 
and there was no vacancy, yet the 
owner of an inn directed them to 
the manger. We do not know if 
the manger was suitable to host 
anyone, it is for animals only. 
However, he still directed them to 
it instead of saying that he has no 
place for them. Here, the image 
of a servant appears, or the life of 
service. A life of service to others 
requires the avoidance of saying 
”I don’t have,“ or ”There isn’t any,“ 
or ”No.“ He found this manger—it 
is a manger, but more of a barn 
for animals such as the ox, the 
donkey, and some other animals. 
It became a warm, bright, and 
famous place in the whole world. 
The service provided by the owner 
of the inn, whose name is unknown, 
was performed with love and it 
solved the problem. The servant is 
one who can solve a problem and 
always avoids rejecting a request 
to serve or help others. Therefore, 
Bethlehem became ”not the least 
in the land of Judah; it became 
famous throughout the world.

These are Nativity messages: 
The star refers to the heavenly 
life; The tree refers to the fruitful 
life; And the manger refers to the 
life of service. These messages, 
and others, I wish to present to 
all in every church and diocese; 
to the fathers the bishops, the 
metropolitans, and the priests; to 
church boards, deacons, and all 
the people, youth, and children in 
every church and every place that 
has Copts celebrating the Nativity 
Feast this day. I send my greeting 
and love to everyone from the land 
of Egypt, the land of St. Mark the 
Evangelist, our beloved nation. I 
congratulate all of you and wish 
you all goodness this new year.

Happy New Year and Merry 
Christmas.

Papal Message of  The Nativity Feast 2023
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القصب ينضج يف شهر طوبه لذلك يؤكل لبشة ⲗⲉⲃϣ ربطة قصب يف الغطاس

حول احلالة الصحية لقداسة ابلابا

االجتماع األسبويع لقداسة ابلابا

قرار بابوي رقم )١( لسنة ٢٠٢٣
خبصوص تكليف األنبا ماركوس باإلرشاف ىلع جملة الكرازة

ألقــى قداســة البابــا تواضــروس الثانــي العظــة فــي االجتمــاع األســبوعي 
ــذراء  ــن كنيســة الســيدة الع ــاء 28 ديســمبر 2022م، م ــوم األربع مســاء ي
ــت  ــية، وُبث ــة العباس ــوي بالكاتدرائي ــر الباب ــوي بالمق ــا بيش ــس األنب والقدي
العظــة عبــر القنــوات الفضائيــة المســيحية وقنــاة C.O.C التابعــة للمركــز 
اإلعلمــي للكنيســة علــى شــبكة اإلنترنــت. قبــل بــدء العظــة، رثــى قداســة 
ــد  ــذي رق ــادي ال ــس أســقف نجــع حم ــا كيرل ــات األنب ــث الرحم ــا، مثل الباب
فــي الــرب يــوم الخميــس الســابق، وقــال قداســته: »فــي األســبوع الماضــي 
ــا  ــة األنب ــات نياف ــث الرحم ــة، مثل ــار الكنيس ــن أحب ــًل م ــًرا جلي ــا حب وّدعن
كيرلــس أســقف إيبارشــية نجــع حمــادي وكل توابعهــا. نيافــة األنبــا كيرلــس 
لــه تعــب كبيــر فــي هــذه اإليبارشــية على امتــداد عشــرات الســنوات، امتدت 
إلــى 45 ســنة. خــدم فــي هــذه اإليبارشــية خدمــة واســعة. وبــدأ بها إيبارشــية 
محــدودة، ولكــن مــن خدمتــه والتعميــر الــذي قــام بــه والســيامات التــي قــام 
بهــا وتكريــس الشــباب أو الشــابات فــي الخدمــة، فامتــدت الخدمــة كثيــًرا. 
ــاب  ــذه األتع ــرة، وه ــاب كثي ــن أتع ــي م ــدأ يعان ــرة ب ــنوات األخي ــي الس وف
ألزمتــه الفــراش، واضطرتــه أن يذهــب للمستشــفى أكثــر مــن مــرة، وربنــا 
اســترد وديعتــه فــي األســبوع الماضــي، نوّدعــه، ونذكــر خدمتــه، ونذكــر 
محبتــه، ونذكــر تعبــه، ونطلــب صلواتــه عنــا جميًعــا فــي الكنيســة«. 
ــاء أســاقفة  ــلث آب ــة مــن ث ــه أقمــت لجن ــرة تعــب نيافت ــي فت وأضــاف: »ف
موجوديــن بالقــرب مــن المــكان، ليســتطيعوا أن يســاعدوا األنبــا كيرلــس في 
إدارة اإليبارشــية، وطبًعــا بعــد رحيلــه ونياحتــه يبقــى اآلبــاء الثلثــة هنــاك 
فــي إدارة اإليبارشــية، لحيــن ترتيــب خدمتهــا فــي المســتقبل، وحصــر كل 
شــيء فيهــا، وتقديــم تقاريــر عــن الخدمــة وعــن العمــل وعــن اآلبــاء وعــن 
ــى إن  ــا نرســم صــورة لإليبارشــية، ونصل ــث أنن الخــدام والخادمــات، بحي
ربنــا يختــار لهــا راعًيــا صالًحــا«. وشــرح قداســة البابــا تواضــروس الثانــي 
ــا بيســنتي أســقف إيبارشــية  الظــروف الصحيــة التــي يمــر بهــا نيافــة األنب

ــوي  ــم الوضــع الرع ــوي لتنظي ــرار باب ــي فرضــت إصــدار ق ــوان، الت حل
ــر  ــا: »أحــب أن أوضــح أم ــة الباب ــال قداس ــية، وق ــي اإليبارش واإلداري ف
ــا بيســنتي هــو أســقف  ــوان، األنب ــي حل ــا بيســنتي ف ــة األنب بخصــوص نياف
جليــل، ولــه كل التقديــر واالحتــرام، وظروفــه الصحيــة التــي تعــّرض لهــا 
منــذ عــدة ســنوات جعلتــه غيــر قــادر علــى مباشــرة ومتابعــة الخدمــة فــي 
اإليبارشــية، ومتابعــة أحوالهــا وأحــوال اآلبــاء، وأيًضــا المتابعــة الرعويــة 
والروحيــة فــي اإليبارشــية«. وأضــاف: »لهــذا الســبب أقمنــا لجنــة داخليــة، 
لجنــة مــن داخــل اإليبارشــية مــن اآلبــاء والخــدام، وأن يتعاونــوا مــع أبونــا 
ــرة  ــات كثي ــا ضعف ــًدا، اإليبارشــية به ــاك إلدارة اإليبارشــية جي ــل هن الوكي
ــرة،  ــل كثي ــه تفاصي ــاه ب ــذي أصدرن ــرار ال ــك الق ــرة، لذل ــن كثي ــي أماك وف
هــذه التفاصيــل ملتــزم بهــا كل كنيســة فــي إيبارشــية حلــوان، وملتــزم بهــا 
ــم تشــكيلها  ــي ت ــة الت ــق، واللجن ــكل تدقي ــذه اإليبارشــية ب ــي ه ــة ف كل خدم
ســتقدم تقريــًرا شــهرّيًا عــن اإليبارشــية، وطبًعــا نصلــي أن ربنــا يمــد يــده 
ويشــفيه، ويعطــي لــه القــدرة علــى إدارة اإليبارشــية، وعلــى ترتيــب الحيــاة 
ــا«.  ــوان والمعصــرة وكل توابعه ــل إيبارشــية حل ــرة مث ــي إيبارشــية كبي ف
ــي  ــوام ف ــة األص ــدة »حكم ــة الجدي ــلة التعليمي ــته السلس ــتكمل قداس ــم اس ث
كنيســتنا«، وتنــاول جــزًءا مــن األصحــاح األول فــي إنجيــل لوقــا واألعــداد 
ــد  ــب القائ ــم بالقل ــذراء يهت ــيدة الع ــوم الس ــى أن ص ــار إل )46–56(، وأش
للجهــاز الروحــي لإلنســان، وأن الشــخصية األساســية فــي هــذا الصــوم هــي 
ــا  ــدم قداســة الباب ــاء العظــة، ق ــب انته ــذراء. عق ــا الســيدة الع شــخصية أمن
ــي هــدوء  ــه ف ــم كل ــا العال ــا أن يحي ــد، متمنًي ــلدي الجدي ــام المي ــة بالع التهنئ
وســلم وأن تكــون الســنة الجديــدة بــدون ضعفــات. كمــت نــّوه قداســته عــن 
ــرة  ــار أن الفت ــى اعتب ــر عل ــوم 15 فبراي ــى ي توقــف اجتمــاع األربعــاء حت

القادمــة كلهــا أعيــاد.

أجــرى قداســة البابــا تواضــروس الثانــي عــدًدا مــن الفحوصــات 
الطبيــة، اليــوم، إثــر حالــة اإلجهــاد التــي عانــى منهــا خــلل قــداس عيــد 
الميــلد المجيــد بكاتدرائيــة ميــلد المســيح فــي العاصمــة اإلداريــة الجديدة، 
مســاء أمــس. وأظهــرت نتائج الفحوصات وتشــخيصات األطبــاء المتابعين 
أن قداســة البابــا بصحــة جيــدة وأن حالــة اإلرهــاق جــاءت نتيجــة للمجهــود 

تكليف نيافة األنبا ماركوس أســـقف دمياط وكفر الشـــيخ ودير القديســـة 
دميانـــة بالبراري باإلشـــراف الكامل علـــى إصدار مجلة الكـــرازة المجلة 

الرســـمية للكنيســـة القبطية اإلرثوذكســـية وذلك بداية من يناير 2023م .
وفـــي هذا الصدد نقـــدم الشـــكر والتقدير إلـــى نيافة األنبـــا مكاريوس 
أســـقف المنيا وتوابعها على المجهـــود الطيب في اإلشـــراف على إصدار 
مجلـــة الكـــرازة لمدة عشـــر ســـنوات )2012-2022م( مـــع فريق عمل 
متميز في مجـــال التحرير واإلخراج الصحفي ومتابعة أحداث ومناســـبات 
الكنيســـة داخل وخارج مصـــر. وليعوضهم هللا بكل خير وصحة وســـلم.

شكر وتقدير
يتقـــدم فريـــق تحريـــر مجلة الكرازة بخالص الشـــكر ، لقداســـة البابا تواضـــروس الثاني ، علـــى ثقته التي أوالهـــا إيانا بالعمل فـــي تحرير المجلة 

لمدة عشـــر ســـنوات، وقد اســـتفاد الفريق خلل هـــذه المدة بالنصائـــح والتعليقات الثمينة لقداســـته، والبعـــد الصحافي والفني. 
كمـــا نتمنـــى لنيافـــة األنبا ماركـــوس كل التوفيق، وأن تشـــهد المجلة من خللـــه وفريق العمـــل الجديد، التطور الذي يتناســـب والمرحلـــة القادمة، 

بصلـــوات صاحب القداســـة والغبطة البابا تواضـــروس الثاني 
أسرة التحرير: األنبا مكاريوس، القس بوال وليم، مجدي الوندي، بشارة طرابلسي، عادل بخيت، ديفيد ناشد، ماريان فؤاد، بيتر صموئيل، داني محسن.

الــذي بذلــه قداســته خــلل األيــام الماضيــة، أثنــاء االســتقباالت المتواصلــة 
للمهنئيــن والمحبيــن بمناســبة عيــد الميــلد، إلــى جانــب العمــل الرعــوي 
المكثــف الــذي قــام بــه مؤخــًرا. ونطمئــن الجميــع أن قداســة البابــا بخيــر 

ويســتأنف عملــه الرعــوي بشــكل طبيعــي خــلل أيــام بمشــيئة الــرب. 

السبت 7 يناير 2023م - 29 كيهك 1739ش
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الفانوس كلمة قبطية هي ⲫⲁⲛⲟⲥ من أصل يوانين φανος وتعين مصباح

قداسة ابلابا يلتيق كهنة شربا الشمايلة

قداسة ابلابا يشهد مناقشة نيافة األنبا ماكري رسالة دكتوراه باللكية اإللكرييكية باألنبا رويس

ــد  ــي الملحــق اإلداري الجدي ــي ف ــا تواضــروس الثان ــى قداســة الباب التق
التابــع للمقــر البابــوي بالكاتدرائية المرقســية بالعباســية، مســاء يــوم الخميس 
29 ديســمبر 2022م، نيافــة األنبــا آنجيلــوس األســقف العــام لكنائــس قطــاع 
شــبرا الشــمالية، وبرفقتــه اآلبــاء كهنــة القطــاع وأســرهم. قــدم نيافــة األنبــا 
آنجيلــوس التهنئــة لقداســة البابــا علــى افتتــاح المبنــى اإلداري الجديــد، 
وبعيــد ميــلد قداســته، كمــا هنــأ ببدايــة العــام الجديــد ثــم قــدم تقريــًرا عــن 
الخدمــة بكنائــس القطــاع. فــي بدايــة كلمتــه رحــب قداســة البابــا بنيافــة األب 

ــمبر 2022م،  ــة 30 ديس ــوم الجمع ــي ي ــروس الثان ــا تواض ــة الباب ــهد قداس ش
مناقشــة رســالة الدكتــوراه المقدمــة مــن نيافــة األنبــا مــكاري األســقف العــام لكنائــس 
ــة  ــة اللهوتي ــة اإلكليريكي ــادة بالكلي ــا والعب ــة، لقســم الليتورجي قطــاع شــبرا الجنوبي
باألنبــا رويــس، والتــي حملــت عنــوان: »أعيــاد القديســين فــي الليتورجيــا«. تكونــت 
لجنــة المناقشــة مــن أ. د. األرشــيدياكون رشــدي واصــف مشــرًفا ورئيًســا، و أ. د. 
ــوس رشــيدي، عضــًوا، أ.  ــس غريغوري ــم، مشــرًفا وعضــًوا، أ. د. الق ســعيد حكي
ــح الباحــث درجــة  ــة من د. نجــلء حمــدي عضــًوا. وعقــب المناقشــة قــررت اللجن

الدكتــوراه بتقديــر ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف. 

حضــر مناقشــة الرســالة مــن أحبــار الكنيســة، إلــى جانــب نيافــة األنبــا ميخائيــل 
ــة، أصحــاب  ــل الكلي ــي ووكي ــة والوايل ــق القب ــس قطــاع حدائ ــام لكنائ األســقف الع
ــوس  ــا آنجيل ــار أســقف الشــرقية والعاشــر مــن رمضــان، واألنب ــا مق ــة: األنب النياف
ــاط  ــا ماركــوس أســقف دمي ــس قطــاع شــبرا الشــمالية، واألنب ــام لكنائ األســقف الع

وكفــر الشــيخ والبــراري. 

وألقــى قداســة البابــا كلمــة عقــب انتهــاء المناقشــة هنأ خللهــا نيافة األنبــا مكاري 
وأســرة الكليــة، مشــيًرا إلــى أن المســتوى العلمــي الراقــي لموضــوع الرســالة، جعــل 
ــب أن  ــتوى، يج ــذا المس ــًدا أن ه ــة، مؤك ــور المناقش ــى حض ــرص عل ــته يح قداس
يكــون مقياًســا للرســائل التــي ســتناقش فــي الكليــة مســتقبًل، األمــر الــذي يســهم فــي 
التنامــي المســتمر للرصيــد العلمــي للكليــة اإلكليريكيــة، والمكتبــة القبطيــة عموًمــا. 

األســقف واآلبــاء الكهنــة وأعضــاء أســرهم، مشــيًرا إلــى أن هــذا اللقــاء هــو 
ــد.  ــى اإلداري الجدي ــذي يســتضيفه المبن ــة ال ــاء الكهن ــاءات اآلب ــس لق خام
ثــم قــرأ قداســته جــزًءا مــن األصحــاح الثانــي مــن إنجيــل معلمنــا القديــس 
متــى متنــاواًل موضــوع بعنــوان »بــذور الخــردل«. ثــم أجــرى قداســة البابــا 
ــام  ــي الخت ــم ف ــدم له ــئلتهم وق ــى أس ــتمع إل ــة واس ــاء الكهن ــع اآلب ــواًرا م ح

بعــض الهدايــا، والتقطــوا مــع قداســته صــوًرا تذكاريــة. 
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أطلق اإلغريق كلمة »بربر« ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ على كل من هو ليس يوانين، واعتربوه غري مثقف أو مهجي

تطييب جسد القديس »حينس اكما« بدير الرسيان

قداسة ابلابا يلتيق مستشاري املحكمة االقتصادية باإلسكندرية

ــب قداســة البابــا تواضــروس الثانــي مســاء يــوم الجمعــة 30 ديســمبر 2022م، جســد القديــس يحنــس كامــا بديــر الســريان بــوادي النطــرون، وذلــك  َطيَّ
بمناســبة عيــد نياحتــه الــذي تحتفــل بــه الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية يــوم الثلثــاء 3 ينايــر الموافــق 25 كيهــك. ثــم كانــت لقداســته جلســة روحيــة مــع مجمــع 

رهبــان الديــر، بحضــور نيافــة األنبــا متــاؤس أســقف ورئيــس الديــر. 

ــًدا مــن  ــة المرقســية باإلســكندرية وف ــر البابــوي فــي الكاتدرائي ــوم الســبت 31 ديســمبر 2022م، بالمق ــا تواضــروس الثانــي، ظهــر ي التقــى قداســة الباب
مستشــاري المحكمــة االقتصاديــة باإلســكندرية برئاســة المستشــار صــادق عبــد الســلم رئيــس المحكمــة، والمستشــار ريمــون ملــك رئيــس محكمــة الجنايــات 
االقتصاديــة. رحــب قداســته بالحضــور مهنًئــا بالعــام الجديــد وأعــرب الضيــوف عــن ســعادتهم بلقــاء قداســته، وقدمــوا لقداســته تعريًفــا بالمحكمــة االقتصاديــة 
واختصاصاتهــا كمــا قدمــوا هدايــا تذكاريــة. حضــر اللقــاء نيافــة األنبــا هرمينــا األســقف العــام لكنائــس قطــاع شــرقي اإلســكندرية والقمــص أبــرآم إميــل وكيــل 

البطريركيــة باإلســكندرية. 

قداسة ابلابا يشارك يف حفل »قادرون باختالف«
شــارك قداســة البابــا تواضــروس الثانــي يــوم األربعــاء 28 ديســمبر 2022م، فــي احتفاليــة قــادرون باختــلف لــذوي الهمــم فــي نســختها الرابعــة تحــت 

عنــوان »لينــا مــكان«، والتــي شــهدها الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي وكبــار رجــال الدولــة.
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الكلمة »إغريقي« هي النطق العريب للكلمة الالتينية Greek اليت تعين يوانين

ويلتيق جملس كهنة قطاع غرب اإلسكندرية

وخدام خدمة »رسالة فرح« باإلسكندرية

ــمبر 2022م،  ــبت 31 ديس ــوم الس ــر ي ــا ظه ــة الباب ــى قداس ــا التق كم
ــة  ــس كهن ــة المرقســية باإلســكندرية، مجل ــوي بالكاتدرائي ــر الباب ــي المق ف
االجتماعيــة  الخدمــة  ومســئولي  اإلســكندرية  غــرب  قطــاع  كنائــس 
والماليــة بالقطــاع، بحضــور نيافــة األنبــا إيلريــون األســقف العــام 

عقــد قداســة البابــا لقــاًء، عصــر يــوم الســبت 31 ديســمبر 2022م، فــي المقــر البابــوي بالكاتدرائيــة المرقســية باإلســكندرية، مــع خــدام »رســالة فــرح« 
لخدمــة ذوي االحتياجــات الخاصــة والقــري بــكل اإلســكندرية، وهــي تابعــة لخدمــة القديــس األنبــا كاراس، بكنيســة القديــس تــكل هيمانــوت باإلســكندرية، وذلك 
بمناســبة التــذكار العاشــر لتأســيس الخدمــة. بــدأ اللقــاء بكلمــة ترحيــب وشــكر مــن القمــص كيرلــس قلتــه كاهــن الكنيســة، والقــس فيلمــون صبحــي مســئول 
الخدمــة، قــدم بعدهــا الخــادم جــون ســامي، أميــن الخدمــة تقريــًرا مفصــًل عــن الخدمــات المختلفــة التــي تقدمهــا »رســالة فــرح«. حضــر اللقــاء القمــص أبــرآم 

إميــل وكيــل البطريركيــة باإلســكندرية. 

ــد،  ــام الجدي ــم بالع ــا إياه ــور مهنًئ ــته بالحض ــب قداس ــه. رح ــاع ذات للقط
ــة  ــة الروحي ــن الخدم ــًل ع ــًرا مفص ــس تقري ــاء المجل ــرض أعض ــم ع ث
واالجتماعيــة واإلداريــة بالقطــاع. حضــر اللقــاء األب القمــص أبــرآم 

إميــل وكيــل البطريركيــة باإلســكندرية. 
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 ⲥ̀ⲛⲏ اسنا« اسم مدينة مصرية قدمية، ومازالت حتتفظ ابمسها القبطي«

قداسة ابلابا يصيل تسبحة والقداس اإلليه 
يف يللة رأس السنة ٢٠٢٣ باإلسكندرية

قداسة ابلابا يلتيق اآلباء أساقفة العموم اذلين خيدمون باإلسكندرية

الثانــي  تواضــروس  البابــا  قداســة  صلــى 
الســنة 2023  رأس  ليلــة  فــي  كيهــك  تســبحة 
ــة المرقســية باإلســكندرية. وتوســطت  بالكاتدرائي
لآلبــاء  كلمــات  الكيهكيــة  الســهرة  تســابيح 
األســاقفة المشــاركين فــي الســهرة، وهــم أســاقفة 
العمــوم المشــرفون علــى القطاعــات الرعويــة 
بافلــي  األنبــا  النيافــة:  باإلســكندرية، أصحــاب 

)قطــاع  إيلريــون  واألنبــا  المنتــزه(،  )قطــاع 
شــرق(.  )قطــاع  هرمينــا  واألنبــا  غــرب(، 
واُختتمــت بكلمــة لقداســة البابــا تلهــا صــلة 
ــات  ــي اللحظ ــته ف ــا قداس ه ــة صلَّ ــة عميق خاص
ــى  ــات األول ــام 2022م واللحظ ــن ع ــرة م األخي

عــام 2023م.  مــن 

قــدم قداســة البابــا الشــكر هلل فــي بــدء الصــلة، 
علــى نعمــه الجزيلــة والمتنوعــة، ثــم طلب قداســته 
مــن أجــل المرضــى والراقديــن والمتضايقيــن 
ــش  ــد هللا ونعي ــل أن نمج ــن أج ــن، وم والمحتاجي
فــي مخافتــه ومحبتــه، وصلــى قداســته كذلــك 
مــن أجــل خدمــة الكنيســة فــي مصــر وخارجهــا، 
ــس  ــروس والشمامســة والكنائ ــاء اإلكلي ــة آب وكاف

عقــد قداســة البابــا تواضروس 
ــد  ــوم األح ــاح ي ــاًء صب ــي لق الثان
األول مــن ينايــر 2023م، فــي 
باإلســكندرية،  البابــوي  المقــر 
العمــوم  أســاقفة  اآلبــاء  مــع 
القطاعــات  علــى  المشــرفين 
الرعويــة باإلســكندرية: أصحــاب 
)قطــاع  بافلــي  األنبــا  النيافــة 
إيلريــون  واألنبــا  المنتــزه(، 
)قطــاع غــرب(، واألنبــا هرمينــا 
والقمــص  شــرق(،  )قطــاع 
ــة  ــل البطريركي ــل وكي ــرآم إمي أب
وســط(.  )قطــاع  باإلســكندرية 
قداســته  علــى  اآلبــاء  عــرض 
ــات  ــة بقطاع ــن الخدم ــًرا ع تقري
باإلســكندرية  األربعــة  الخدمــة 
عــن العــام المنقضــي 2022م، 
ــة  ــته رؤي ــع قداس ــوا م ــا ناقش كم
وخطــة الخدمــة والعمــل الرعــوي 

العــام الجديــد. خــلل 
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ⲙⲉⲣⲓⲧ والصعيدية ⲙⲉⲛⲣⲓⲧ اسم »مريت« مصري قدمي يعين حمبوبة أو حبيبة، وابلقبطية البحريية

مشاركة الكنائس األرثوذكسية يف جتنزي قداسة ابلابا بنديكتوس
تنعــي الكنيســة القبطيــة األرثوذكســية برئاســة 
ــا  ــة الباب ــي، قداس ــا تواضــروس الثان ــة الباب قداس
ــكان  ــا الفاتي ــر، باب ــادس عش ــوس الســــــــ بنديكت
الســابق، الــذي انتقــل اليــوم عــن عمــر ناهــز 95 
ــة كنيســته  ــي خدم ــد أن قضــى عمــره ف ــا بع عاًم
الكاثوليكيــة الرومانيــة فــي أدوار مختلفــة وكان 
خيــر خلــف لخيــر ســلف. نعــزي األخ والصديــق 
ــروس  ــع إكلي ــا فرنســيس األول وجمي قداســة الباب

ــف  ــي مختل ــة ف ــة الكاثوليكي ــعب الكنيس وش
ــم.  أنحــاء العال

الســـــــبت 31 ديسمبــــــــــر 2022م-
22 كيهك 1739ش. 

كمــا شــاركت الكنائــس األرثوذكســية 
ــوات  ــي صل ــة )Oriental( ف الشرقيــــــــ
تجنيــز قداســة البابــا بنديكتــوس الســادس 
عشــر البابــا الفخــري للكنيســة الكاثوليكيــة، 
والتــي أقيمــت فــي ســاحة القديــس بطــرس 
ــا  ــة الباب ــد قداس ــكان. وأوف ــول بالفاتي الرس

ثــم اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، ظهــر يــوم األحــد األول مــن ينايــر 2023م، بالمقــر البابــوي فــي الكاتدرائيــة المرقســية باإلســكندرية، وفــًدا 
ــل عــام  ــوس غطــاس وكي ــة العامــة للمــدارس المســيحية باإلســكندرية، برئاســة القمــص أنطوني ــات مــدارس األمان ــان وراهب ــري ومســئولي ورهب مــن مدي
بطريركيــة األقبــاط الكاثوليــك باإلســكندرية واألميــن العــام للمــدارس الكاثوليكيــة بمصــر والشــرق األوســط ســابًقا. رحــب قداســة البابــا بالحضــور جميًعــا 
وتمنــى لهــم عاًمــا جديــًدا ســعيًدا، وألقــى كلمــة عــن بهجــة الميــلد وعلماتــه المفرحــة، ودور المــدارس المســيحية فــي نشــر التعليــم الواعــي والمشــاركة فــي 
تنشــئة جيــل واٍع مثقــف. حضــر اللقــاء نيافــة األنبــا بافلــي األســقف العــام لكنائــس قطــاع المنتــزه، والقمــص أبــرآم إميــل وكيــل البطريركيــة باإلســكندرية.

ــقف  ــا أس ــا برناب ــة األنب ــي نياف ــروس الثان تواض
تورينــو ورومــا لحضــور الصــلة نيابــة عــن 
البابــا  قداســة  نيافتــه تعزيــات  قداســته. ونقــل 
وذلــك  األول،  فرانســيس  البابــا  قداســة  إلــى 
عقــب انتهــاء صلــوات التجنيــز. ومــن جهتــه 
عبــر قداســة البابــا فرانســيس عــن عميــق شــكره 
ــة  ــة القبطي ــن الكنيس ــاركة م ــذه المش ــره له وتقدي

األرثوذكســية وقداســة البابــا تواضــروس. 

حضــــــــر صلــــــــــوات التجنيــز أيًضــا مــن 
الكنائــس الـــ Oriental نيافــة المطــران الخجــاج 
برســاميان مــن الكنيســة األرمنيــة األرثوذكســية، 
ــان مــن الكنيســة  ونيافــة المطــران ناريــج أليمازي
الكبيــر  كيلكيــا  لبيــت  األرثوذكســية  األرمنيــة 
بأنطليــاس، بلبنــان، ونيافــة المطــران إبراهيــم مار 
إســطفانوس مــن الكنيســة الســريانية األرثوذكســية 

ــة األرثوذكســية.  ــكارا الهندي بماالن

ويستقبل وفد نادي القضاة باإلسكندرية

ويستقبل وفد األمانة العامة للمدارس املسيحية باإلسكندرية

اســتقبل قداســة البابــا تواضــروس الثانــي، صبــاح يــوم األحــد األول مــن 
ينايــر 2023م، بالمقــر البابــوي فــي الكاتدرائية المرقســية باإلســكندرية، وفًدا 
مــن نــادي القضــاة باإلســكندرية برئاســة المستشــار ســعد الســعدني رئيــس 
ــا لهــم عاًمــا ســعيًدا وتحــاور  النــادي. رحــب قداســة البابــا بالضيــوف متمنًي

معهــم فــي عــدة موضوعــات، ومــن جانبــه شــكر رئيــس النــادي قداســته على 
ــة والتقطــوا  ــا التذكاري ــان الهداي ــادل الطرف ــارة المفرحــة، وتب الدعــوة والزي
ــي األســقف العــام لكنائــس  ــا بافل ــة األنب ــاء نياف بعــض الصــور. حضــر اللق

قطــاع المنتــزه، والقمــص أبــرآم إميــل وكيــل البطريركيــة باإلســكندرية. 
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ⲕⲁⲛⲁⲡⲏ الكنبة«، جنلس عليها، والكلمة من أصل يوانين هي«

إيبارشية مراكز الرشقية
ومدينة العارش من رمضان

ــر  ــة العاش ــرقية ومدين ــز الش ــقف مراك ــار أس ــا مق ــة األنب ــى نياف صل
الســبت 31 ديســمبر 2022م،  يــوم  القــداس اإللهــي،  مــن رمضــان 
بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس بقريــة ميخائيــل بمركــز أوالد صقــر 
التابــع لإليبارشــية، ورســم نيافتــه عقــب صــلة الصلــح األب القــس 
أنــدراوس صــادق فــي رتبــة القمصيــة، للخدمــة بالكنيســة ذاتهــا. خالــص 
ــة  ــاء كهن ــدراوس، ولمجمــع اآلب ــار، وللقمــص أن ــا مق ــة األنب ــا لنياف تهانين

اإليبارشــية، وســائر أفــراد الشــعب. 

إيبارشية هونلدا

صلــى نيافــة األنبــا أرســاني أســقف هولنــدا، صبــاح يــوم الخميــس 29 
ديســمبر 2022م، القــداس اإللهــي بكنيســة الســيدة العــذراء والقديــس األنبا 
بــوال أول الســواح، فــي مدينــة Leeuwarden شــمال هولنــدا، وخللــه 
ــة،  ــن الكنيس ــة لصح ــط الجانبي ــى الحوائ ــة عل ــرة أيقون ــي عش ــن اثنت دش
وعــدًدا مــن األوانــي لخدمــة المذبــح بالكنيســة ذاتهــا. ورســم نيافتــه عقــب 
صــلة الصلــح ثــلث مــن كهنــة اإليبارشــية فــي رتبــة القمصيــة، وهــم: 
)1( القمــص يوســاب ثابــت كاهــن الكنيســة ذاتهــا، )2( والقمــص يوحنــا 

صابــر، )3( والقمــص متــاؤس بشــارة. كمــا رســم ثمانيــة مــن أبنــاء 
الكنيســة فــي رتبــة أغنســطس )قــارئ(، للخدمــة بالكنيســة ذاتهــا. شــارك 
نيافتــه الصلــوات نيافــة األنبــا إيلريــون أســقف البحــر األحمــر، ومجمــع 

كهنــة اإليبارشــية. 

وفــي ســياق آخــر نظمــت الكنيســة حفــل اســتقبال ألصدقــاء الكنيســة 
ــى  ــث ألق ــف المســيحية، حي ــف الطوائ ــدي مــن مختل مــن المجتمــع الهولن
ــات«،  ــن القبطــي واأليقون ــوان »الف ــاني محاضــرة بعن ــا أرس ــة األنب نياف
كمــا قدمــت إحــدى خادمــات الكنيســة شــرًحا لأليقونــات التــي تــم تدشــينها، 
ــي  ــة ف ــة القبطي ــيس الكنيس ــًطا لتأس ــا مبس ــة أخــرى تاريًخ ــت خادم وقدم

ــدي.  ــات الشــمال الهولن مقاطع

حضــر المحاضــرة نيافــة األســقف Ron van den Hout أســقف 
 ،Gorningenو  Leeuwarden إليبارشــية  الكاثوليكيــة  الكنيســة 

ــة.  ــة بالمدين ــس اإلنجيلي ــن أعضــاء الكنائ وعــدد م

ــدد،  ــة الج ــاء القمامص ــاني، ولآلب ــا أرس ــة األنب ــا لنياف ــص تهانين خال
ــعب. ــراد الش ــائر أف ــية، وس ــة اإليبارش ــاء كهن ــع اآلب ولمجم

مكرسات جديدات وقبول طابلات للتكريس
 بإيبارشية طما

صلــى نيافــة األنبــا إســحق أســقف طمــا القــداس اإللهــي، يــوم الســبت 
ــل، وشــاركه  ــس القمــص يســى ميخائي ــر القدي 31 ديســمبر 2022م، بدي
الصلــوات عــدد مــن اآلبــاء كهنــة اإليبارشــية وعــدد آخــر مــن إيبارشــيات 
ــوات تكريــس 21 مــن  ــه صل ــى نيافت ــداس صل ــل صــلة الق ــة. وقب مختلف
طالبــات التكريــس اللتــي اجتــزن فتــرة االختبــار، وقبــول ثــلث فتيــات 
مبتدئــات للتكريــس، وســت أُخريــات لبــدء فتــرة االختبــار. خالــص تهانينــا 
لنيافــة األنبــا إســحق، وللمكرســات الجديــدات، ولمجمــع مكرســات وخــدام 

اإليبارشــية.

املكتب ابلابوي للمرشواعت يعلن عن
منح دراسية يف روسيا

أعلــن المكتــب البابــوي للمشــروعات، يــوم األربعاء 4 ينايــر 2023م، 
عــن فتــح بــاب التقــدم للحصــول علــى منــح دراســية بالجامعــات والمعاهــد 
الروســية للعــام الدراســي 2024/2023، فــي مختلــف التخصصــات 
والدرجــات العلميــة )بكالوريــوس/ ليســانس - ماجســتير – دكتــوراه(. 
تتحمــل وزارة التعليــم الروســية مصاريــف الدراســة الجامعيــة للحاصليــن 
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»قوص«، اسم مدينة شهرية مبحافظة قنا ابلصعيد، امسها القبطي ⲕⲱⲥ أي مدفن

علــى المنــح، بينمــا يتحمــل الطالــب تكلفــة اإلعاشــة، واإلقامــة فــي المدينــة 
الجامعيــة )مدعمــة(، والتأميــن الصحــي، وتذاكــر الطيــران. 

أعلــن المكتــب البابــوي أيًضــا أن مجمــوع الطــلب المتقدمين للدراســة 
ــة –  ــة )الطــب البشــري – طــب األســنان - الصيدل بالتخصصــات العلمي
الهندســة... إلــخ.( فــي الثانويــة العامــة يفضــل أال يقــل عــن 80٪، كمــا ال 

يشــترط ســن محــدد للتقديــم. 

 http://education-in-russia.com   :موقع التسجيل

نموذج رفع المستندات واستمارة الطلب:
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البريد اإللكتروني إلرسال المستندات:

 papalofficeforprojects@gmail.com

حفل ختريج ادلفعة األوىل ملدرسة اتلمريض
يف مطاي

احتفلــت إيبارشــية مطــاي، يــوم الخميــس 29 ديســمبر 2022م، 
بتخريــج الدفعــة األولــى لمدرســة التمريــض، التابعــة لإليبارشــية بالتعــاون 
مــع خدمــة القديــس األنبــا أبــرآم للتنميــة، فــي كنيســة الشــهيد مــار جرجــس 
)مقــر المطرانيــة(، بحضــور نيافــة األنبــا جوارجيوس أســقف اإليبارشــية. 
تضمــن الحفــل كلمــة ألقاهــا نيافتــه عــن »أهميــة الخدمــة الصحيــة« فــي 
ــه  ــا مــع الخريجيــن شــجعهم في ــح، وحــواًرا مفتوًح ــل الســامري الصال َمث
علــى ضــرورة التميز واســتكمال دراســتهم والنهــوض بالمســتوى التعليمي 
لهــم، وفــي الختــام ســلّمهم شــهادات التخــرج. جديــر بالذكــر أن الخريجيــن 
تلقــوا التدريــب النظــري بكنيســة الشــهيد مــار جرجــس بمطــاي، كمــا تلقوا 
التدريــب العملــي بمستشــفى »مصــر المحبــة« مــن عــدد مــن األطبــاء مــن 

أبنــاء اإليبارشــية، وبلــغ عــدد الخريجيــن 37 متــدرب ومتدربــة. 

زيارة نيافة األنبا بيشوي جلامعة أسوان

زار نيافة األنبا بيشــوي أســقف أســوان، يوم الســبت 31 ديســمبر 
2022م، جامعــة أســوان، حيــث حضــر مناقشــة رســالة الماچســتير 
المقدمــة مــن إحــدى بنــات اإليبارشــية، وهــي الباحثــة كاتريــن 

د. أميرة فؤاد
رئيس مجلس إدارة مستشفى الثقة

للطب النفسي وعلج اإلدمان
وأمين المصريين بالخارج بالحزب 

المصري الديمقراطي االجتماعي

تهنئ قداسة البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين
بابا اإلسكندرية

وبطريرك الكرازة المرقسية

واآلباء األجاء
أعضاء المجمع المقدس

والشعب المصري

بعيد الغطاس

الحزب المصري الديمقراطي 
االجتماعي

يهنئ قداسه البابا المعظم

األنبا توارضوس اثلاين
بابا اإلسكندرية

وبطريرك الكرازة المرقسية

واآلباء األجاء
أعضاء المجمع المقدس

والشعب المصري

بعيد الغطاس

القمــص ميخائيــل عطيتــو، 
التربيــة  بكليــة  المعيــدة 
الموســيقى  قســم  النوعيــة 
ــا  ــم منحه ــي ت ــوان، والت بأس
بتقديــر  الماچســتير  درجــة 
ــه  ــارك نيافت ــا ش ــاز. كم امتي
فــي نــدوة تثقيفيــة نظمتهــا 
ــاة  ــادرة »حي ــن مب ــة ع الكلي
نــدوة  وأيًضــا  كريمــة«، 
عــن »الموســيقى ودورهــا 
الوطــن«،  فــي  المؤثــر 
أيمــن  الدكتــور  بحضــور 
الجامعــة،  رئيــس  عثمــان 
وعــدد كبيــر مــن أعضــاء 
والطــلب  التدريــس  هيئــة 
نيافتــه  وألقــى  بالجامعــة. 
كلمــة عــن »قيمــة الوطــن 
ودور العلــم فــي رفعــة شــأن 
ــة  ــى لمح ــعوب«، وأعط الش
الكنســية  »الموســيقى  عــن 
ــة«.  ــان القبطي ــق األلح وعم
تــم  الزيــارة  ختــام  فــي 
التذكاريــة  الصــور  التقــاط 
ــه مــع أســاتذة الجامعــة  لنيافت

المشــاركين.  والطــلب 
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فنون اجلرافيك مرتبطة ابلرسم والكتابة، من الكلمة اليواننية Gra,fw ⲅⲣⲁⲫⲱ أي يكتب أو يرسم

كل عـــام وأنتـــم بخير. بمناســـبة 
الميـــاد المجيد..  العام الجديـــد وعيد 
أعـــاده الرب عليكـــم وعلينا ونحن في 
كامـــل الصحة والســـعادة.. في كل عام 
نحتفـــل بعيد الميـــاد المجيـــد.. نتعلم 
دروس جديـــدة مـــن هذا العيـــد، ربنا 

نحياها.. حتـــى  يعيننا 

الـــدرس األول: معرفـــة ورؤيـــة 
الـــرب: الرب موجود فـــي كل مكان... 
ومن أراد أن يراه ســـيراه... ولكن من 
ال يريـــد أن يـــراه لن يـــراه. هكذا في 
ميـــلده: ُولد فـــي بيت لحـــم، ولم يره 
أحـــد إال الرعاة رغم انـــه ُولد في وقت 
كانـــت القريـــة مليئة بالنـــاس. وكذلك 
المجـــوس البعيـــدون رأوا نجمه وأتوا 
ليـــروه، والعجيـــب أن رؤســـاء الكهنة 
مكانه  عرفـــوا  والفريســـيين  والكتبـــة 
وأخبـــروا هيـــرودس عنـــه، ولكنهم لم 

يـــروه ولم يســـتمتعوا به. 

الدرس الثاني: تســـبيح الرب:  في 
ميلد الســـيد المســـيح له المجد، سبحت 
الملئكة التســـبحة الجميلـــة »اْلَمْجُد هلِل 
ـــاَُم،  فِي األََعالِـــي، َوَعَلى األَْرِض السَّ
ةُ« )لـــو14:2(، وكل  اِس اْلَمَســـرَّ َوِبالنَّ
من التقى بالمولود ســـبح هللا؛ فهل نحن 
أيًضا ســـبحنا هللا؟ كانـــت أمامنا فرصة 
شـــهر كيهك بكامله ُنصلى وُنسبح فهل 
اســـتفدنا منها؟! لكن أمامنا أيًضا الســـنة 
كلهـــا بإمكاننـــا أن نصلي ونســـبح فيها 
للرب، فما أجمل التســـبيح! إنه شـــركة 
القديسين والحياة  مع الســـمائيين وعمل 
فـــي الســـماء ونحن علـــى األرض. إنه 
عينـــة مما ســـنفعله فـــي الســـماء. قال 
أحـــد اآلبـــاء: »إن من يقتنـــي الصاة 
والتســـبيح يدخل في طغمة الروحانيين 

عناء«. دون 

الثالـــث: تقدمـــة للرب:  الـــدرس 
وفـــي العهد القديم نـــري كثيرين قدموا 
تقدمـــات للرب، وكانت هـــذه التقدمات 
ألنهـــم  »قرابيـــن«،  أيًضـــا  ُتســـّمى 
يتقّربـــون بهـــا إلـــى هللا. ولكـــن لماذا 
قبـــل الرب تقدمـــات القديســـين؟ كانت 
تعبيـــًرا عن الحـــب وتقديـــم القلب هلل. 
وكانت تحمل أحياًنا شـــعور االنسحاق 
واالعتـــراف بالخطية، كمـــا في ذبائح 
الخطية وذبائح اإلثـــم والمحرقات التي 

قدمها أيـــوب عن أبنائـــه )أي5:1(.

وأمـــا بالنســـبة لهدايـــا المجوس 
منها: فنتعلـــم 

الذهب: يرمز إلى الشـــيء الثمين، 
ويرمـــز إلى النقـــاوة. ولذلك نرى كيف 
كان الذهب مســـتخدًما فـــي الهيكل في 
العهـــد القديم. كان تابوت العهد مغشـــي 
بالذهـــب النقـــي من الداخـــل والخارج، 
وغطاؤه مـــن ذهب نقـــي، والكاروبان 
اللـــذان عليه من الذهـــب أيًضا، وكانت 

المائدة مغشـــاة بالذهب النقي، واألواني 
مـــن الذهـــب النقي )خـــر37(. كل هذا 
كان رمًزا إلـــى عظمة الخدمة ونقاوتها.  
الذي يشـــعر أن نفسه غالية، يجب أن ال 
يفسدها. إن كانت نفســـك غالية عند هللا 
والنـــاس، حافظ عليها، وال تتســـبب في 
هلكهـــا وضياعها، وال تســـمح أن تفقد 
نقاوتهـــا وتفقد صورتهـــا اإللهية. لتكن 
باســـتمرار ذهًبا خالًصـــا نقًيا مثل منارة 
الذهـــب، والمجمـــرة الذهـــب، وتابوت 
العهـــد... إن المجوس لمـــا قدموا للرب 

ذهًبـــا، قدموا أثمن مـــا عندهم. 

اللبان: اللبان يرمــــز إلى الكهنوت 
وإلـــى العبـــادة. يرمز إلـــى الكهنوت، 
ألن اللبـــان هو حبـــات البخـــور التي 
توضع فـــي المجمرة، وتقديـــم البخور 
هو من عمل الكهنـــة فقط )خر8:30(. 
وبخـــور اللبـــان يرمـــز إلـــى العبادة 
أيًضـــا، كما يقـــول المرتل »فلتســـتقم 
صاتـــي كالبخور قدامـــك. وليكن رفع 
)مز2:141(.   كذبيحة مســـائية«  يدي 
وقيـــل عن البخور في ســـفر الرؤيا إنه 
صلوات القديســـين. صلوات القديســـين 
هـــي بخور زكي الرائحـــة، صاعد إلى 
هللا... فاألربعة والعشرون كاهًنا، كانوا 
يحملـــون جامات من ذهـــب »مملوءة 
القديســـين«  هـــي صلـــوات  بخـــوًرا 
حينمـــا  اللبـــان  وحبـــات  )رؤ8:5(. 
توضع في النـــار، تتحـــول إلى بخور 
القديســـين   تذكرنا بصلوات  دخـــان  أو 
ُيعتبر  المحتـــرق(  )اللبـــان  والبخـــور 
ذبيحـــة، كانت تقدم إلـــى هللا علي مذبح 
البخور )خـــر 35:37(. فهل أنت تقدم 
حياتك كلهـــا، وليس مجـــرد صلتك، 
كذبيحـــة هلل، كمحرقة بخـــور؟ ليتك في 
هذا تســـتمع إلى قول الرســـول »أطلب 
إليكـــم أيها األخوة برأفـــة هللا أن تقدموا 
أجســـادكم ذبيحة حية مقدســـة، مرضية 
عند هللا عبادتكـــم العقلية« )رو1:12(. 
الذهب. وعبادتك  يمثلها  الثمينة  نفســـك 
النقيـــة يمثلها اللبـــان المحترق كبخور. 

المر إذن؟  فماذا عـــن 

األلم.  رمـــز  المر هو  المـــــــــر: 
وهو أيًضـــا عطر ســـائل. ولذلك قيل 
ِباْلُمرِّ  ـــَرًة  »ُمَعطَّ النشـــيد  فـــي ســـفر 
فـــي  المـــر  )نـــش6:3(.  َواللَُّبـــاِن« 
رائحتـــه عطـــر، وفـــي مذاقتـــه مر. 
وهـــذا يعطينـــا فكرة جميلـــة عن األلم 
الـــذي يرمـــز إليـــه المـــر... إنه في 
اآلالم  أن  أي  الوقـــت عطـــر،  نفـــس 
لهـــا رائحة زكيـــة أمـــام هللا، فتتعطر 
الكنيســـة بآالمها حينمـــا تقف أمام هللا. 
ويتنّســـم هللا من اآلمها رائحة الرضا. 

وكل عام وأنتم بخير

avvatakla@yahoo.com

دروس من امليالد

anbabenyamin@hotmail.com
االجتماعـــي  العمـــل  مفهـــوم 
هـــو خدمـــة فئـــة أو شـــريحة من 
المجتمـــع أو جـــزء منـــه، وطبيعة 
هـــذا العمـــل أنه اجتماعـــي لصالح 
لكن  بمســـتواه،  والترّقي  المجتمـــع 
المفهـــوم الروحي في هـــذه الخدمة 
االجتماعيـــة يهـــدف لفائـــدة الروح 
أيًضا وليس الجســـد فقـــط، وخدمة 
هللا  وموقـــف  الروحيـــة  الكلمـــة 
من هـــذه الخدمـــة ومـــدى علقته 
بالخدمـــة االجتماعيـــة التـــي غالًبا 
ما تكون لحســـاب الجســـد كمسكن 
ومأكل ومشرب ومســـاكن، ويتحدد 
ثلثـــة  فـــي  الروحـــي  المفهـــوم 

وهي:  اتجاهـــات 

أواًل: عاقــــــــــــة الخدمـــــــة 
االجتماعيـــــــة باهلل وخدمتـــــــــه: 
إذ يقـــول الكتـــاب: »َمـــْن يرحـــم 
المســـكين )الفقيـــر( ُيقرض الرب« 
)أم17:19(، وفـــي عمل هللا للفقير، 
يقـــول المزمور: »جميـــُع ِعظامي 
، َمْن ِمثلُـــَك الُمنِقُذ  تقـــوُل : يـــا َربُّ
ـــْن هـــو أقـــَوى ِمنُه،  الِمســـكيَن ِممَّ
والَفقيـــَر والبائـــَس ِمـــْن ســـالِِبِه؟« 
أيًضا »ألنه  )مز10:35(، ويقـــول 
ينجي الفقير المســـتغيث والمســـكين 
علـــى  يشـــفق  لـــه،  ُمعيـــن  ال  إذ 
البائـــس والمســـكين ويخلص أنفس 
الفقـــراء من الظلـــم والخطف يفدي 
أنفســـهم« )مـــز12:72(، ويقـــول 
أيًضـــا »إن رأيت ظلـــم الفقير فل 
ترتع مـــن األمر ألن فـــوق العالي 
عالًيـــا يلحـــظ واألعلـــى فوقهما« 
)جامعـــة8:5(، وكلنـــا يعلم أن هللا 
في شـــريعته أمر أن ُتترك األرض 
فـــي الســـنة الســـابعة ليـــأكل منها 
أصحاب  وأمـــر  الشـــعب،  فقـــراء 
الحقول أن يتركـــوا أحرف األرض 
وبهـــا المحاصيل للغريـــب والفقير 
الزيتون  واليتيـــم، وهكـــذا بواقـــي 
والكرمـــة، ويقول في ســـفر التثنية 
»ال تظلـــم أجيـــًرا مســـكيًنا وفقيًرا 
مـــن أخوتـــك أو من القربـــاء الذين 
فـــي أرضـــك فـــي أبوابـــك لئـــل 
يصـــرخ عليـــك إلى الـــرب فتكون 
)تث15،14:24(،  خطية..«  عليك 
أيًضـــا »افتـــح  الـــرب  ويوصـــي 
يدك ألخيـــك المســـكين والفقير في 
أرضـــك« وهكـــذا فـــي الشـــواهد 
و)تث11:15(،   )22-1:24 )تـــث 
ينســـب هللا  بـــل  و)خـــر11:23(. 
الفقيـــر واألرملة واليتيم إلى نفســـه 
فيقـــول »أبـــو اليتامـــى وقاضـــي 

األرامـــل« )مـــز5:68(، »والرب 
اليتيـــم  يحفـــظ الغربـــاء ويعضـــد 
وكذلك  )مـــز9:146(،  واألرملة« 
»الصانـــع حـــق اليتـــم واألرملـــة 
طعاًما  ليعطيـــه  الغريب  والمحـــب 
ولباًســـا« )إش 8:47(، بـــل ويـــل 
واليتيم  األرملـــة  يظلمـــون  للذيـــن 
أمام هللا، ويقـــول في )إش2،1:10( 
للذيـــن يقضـــون أقضيـــة  »ويـــل 
البطـــل وللكتبـــة الذيـــن يســـجلون 
جوًرا ليصـــدوا الضعفاء عن الحكم 
ويســـلبون حق بائس شـــعبه لتكون 
األرامل غنيمتهـــم وينهبوا األيتام«، 
بأنهم  والفريســـيون  الكتبة  ووصف 
»يأكلـــون مـــال األرملـــة ولعلـــة 
)مت4:23(،  الصلـــوات«  يطيلون 
الشـــواهد  وممكـــن إضافـــة هـــذه 
و)تث19:24(،  )تث29،28:14(، 
أرملة  و)راعـــوث 3:2(، وقصـــة 

)1مـــل9:17(. صيـــدا  صرفة 

واالتجـــــــــاه الثاني: اعتبــــار 
إخوته  الفقـــراء  المســـيح  الســـيد 
كما جاء في )مـــت25( »ألنكم كل 
مـــا فعلتمـــوه بأحد إخوتـــي هؤالء 
األصاغر فبـــي قد فعلتـــم«، ويقدم 
لهـــؤالء األجـــر الســـمائي قائـــلً: 
»ادخلـــوا إلـــى الُملـــك المعـــد لكم 
مـــن قبل إنشـــاء العالـــم«، وهذا ما 
نجتهـــد فيه لكي ننال هـــذه المجازاة 

األبديـــة الســـعيدة والملكوت.

أمـــا االتجـــاه الثالـــث للمفهوم 
الروحـــي: أن الـــروح القدس كّلف 
الكنيســـة بخدمـــة هـــؤالء كما جاء 
في )ســـفر األعمال 6( فـــي اختيار 
الســـبعة، وفي )أع 9(  الشمامســـة 
عن طابيثـــا وإقامتها مـــن األموات 
واأليتام،  لألرامـــل  خدمتهـــا  ألجل 
وفـــي )يعقـــوب 27:1( »الديانـــة 
الطاهـــرة النقيـــة هـــي هـــذه افتقاد 
األرامل واأليتـــام في ضيقهم وحفظ 
اإلنســـان نفســـه بل دنس فـــي هذا 
العالـــم«.. وأوصـــى القديس بولس 
تلميـــذه تيموثاوس األســـقف »أكرم 
األرامـــل اللواتـــي هـــن بالحقيقـــة 
ومـــن  )1تـــي3:5(،  أرامـــل..« 
صفات األرملة أنهـــا ألقت رجاءها 
 ،)5:5 )1تـــي  علـــى هللا  بالتمـــام 
الخدمـــة االجتماعية  أن  وهكذا نجد 
لها ُبعـــد روحي مهـــم إلرضاء هللا 
ونـــوال األجـــر الســـماوي األبدي 

لهم. مهمـــة  كمكافأة 

املفهوم الرويح للخدمة االجتماعية
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»عزيز في عيني الرب موت أتقيائه«
)مز5:116(

الذكرى السنوية األولى
لألم الفاضلة

 مريدة بولس عطاهلل

ُيقام القداس اإللهي 
األحد 2023/1/2٩
بكنيسة مارجرجس

أرمنت الحيط 
أمنا الحبيبة تكّسر سن القلم أمام 

سيول األلم والشوق
ينساب إليِك من الضلوع والحنين

يكسوه ثوًبا من الدموع، فقد كنتي 
مثااًل للحب والعطاء

وستظلين حية في قلوبنا حتى اللقاء 

أوالدك القمص أندراوس – وجيه 
– وديع - تادرس وأسرهم

ذكرى األربعين لألب الغالي

حيىي شويق جاد السيد
سُيقام القداس اإللهي

على روحه الطاهرة 

يوم الجمعة

الموافق 2023-1-27

الساعة السابعة صباًحا

بكنيسة الشهيد العظيم 
مارجرجس الروماني

ببلوط - أسيوط 

تلغرافياً:
إيهاب وباسم يحيى - بلوط

 القمص سريافيم حنا
من قطاع المنتزه باإلسكندرية

رقد فـــي الرب يوم الخميس 29 ديســـمبر 2022م، القمص ســـيرافيم حنا 
أندراوس، كاهن كنيســـة الســـيدة العذراء ورئيس الملئكة غبلاير بســـيدي بشر 
قبلـــي باإلســـكندرية، عن عمر تجاوز 60 ســـنة وخدمة كهنوتيـــة امتدت ألكثر 
من 30 ســـنة. حيـــث ولد يـــوم 23 نوفمبر 1962م، وســـيم كاهًنـــا بيد مثلث 
الرحمـــات البابا شـــنودة الثالث في 12 يونيـــو 1992م، ونـــال رتبة القمصية 
يوم 14 نوفمبـــر 2020 بيد قداســـة البابا تواضروس الثانـــي. أُقيمت صلوات 
تجنيزه بالكنيســـة المرقســـية الكبرى باإلسكندرية، الســـاعة الثالثة عصر اليوم 
ذاتـــه بحضـــور نيافة األنبـــا بافلي األســـقف العام لقطـــاع المنتـــزه، والقمص 
أبـــراَم إميـــل وكيـــل البطريركية باإلســـكندرية، وعـــدد كبير من اآلبـــاء كهنة 
اإلســـكندرية، وأســـرته وأبنائـــه. خالص تعازينـــا لنيافة األنبـــا بافلي ولمجمع 

كهنة اإلســـكندرية، وألســـرته المباركة، وكل محبيه. 

 القمص جوارجيوس عبد املالك
من إيبارشية أسوان وكوم إمبو وإدفو

رقـــد في الـــرب بشـــيخوخة صالحة، يـــوم الخميـــس 5 ينايـــر 2023م، 
القمص جوارجيوس عبد الماك شـــنوده، وكيل المطرانية بإيبارشـــية أســـوان 
وكـــوم إمبو وإدفو، وكاهن كنيســـة الســـيدة العذراء بإدفو، عن عمر 73 ســـنة 
وبعـــد خدمـــة كهنوتية اســـتمرت 42 عاًمـــا. ُولـــد األب المتنيح فـــي 2 يوليو 
1949م، وســـيم كاهًنا فـــي األول من يونيو عام 1980م، ونـــال رتبة القمصية 
فـــي 14 أغســـطس عـــام 1990م، واســـتلم خدمة وكالـــة المطرانيـــة في عام 
2013م. خالص تعازينا لنيافة األنبا بيشـــوي أســـقف إيبارشـــية أسوان وكوم 
إمبـــو وإدفـــو، ولآلبـــاء كهنة اإليبارشـــية في نياحـــة األب المبـــارك القمص 

جوارجيوس، وألســـرته المباركـــة، وكل محبيه.

»كان محبوًبا عند هللا والناس فآتاه مجًدا كمجد القديسين«
)يشوع بن سيراخ 2،1:45(

شكر وذكرى األربعين

للشماس الغالي/ جون اعطف مينا

ال تزال العيون تدمع على فراقك وقلوبنا يعتصرها األلم 
ستظل رمًزا لكل المعاني الجميلة المحبة والعطاء والرجولة والشهامة 

عزاؤنا الوحيد أنك ربحت السماء 
تدعوكم األسرة لحضور القداس اإللهي لروحه الطاهرة 

من الساعة ٩-11 يوم السبت 2٨ يناير 2023 
بكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي مدينة نصر

شكر لصاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم 

 األنبا توارضوس اثلاين
بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 

 نيافة األنبا مرقس
مطران شبرا الخيمة وتوابعها 

 نيافة األنبا رافائيل
األسقف العام لكنائس وسط القاهرة

تماف أدروسيس رئيسة دير األمير تادرس بحارة الروم 
كهنة ومجلس وخدام وشعب كنيسة السيدة العذراء 

والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر 
كهنة ومجلس وخدام وشعب الكنيسة المرقسية باألزبكية 

كهنة ومجلس وخدام وشعب كنيسة الرسولين بطرس وبولس بالعباسية 
كهنة ومجلس وخدام وشعب مطرانية شبرا الخيمة 

آبائنا الكهنة من مختلف الكنائس 
آبائنا رهبان دير األنبا بيشوي

دير أبو مقار 
دير األنبا بوال واألنبا أنطونيوس
دير مارمينا العامر بمريوط 

أمهاتنا رهبات دير مارجرجس بحارة زويلة
كما نشكر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 

كما نشكر تجار الجملة والتجزئة بجميع صاغات جمهورية مصر العربية
»طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب ليسكن في ديارك إلى األبد«

 filosofia ⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲓⲁ الفلسفة هي حب احلكمة والكلمة أصلها يوانين




