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  موقع ديني أثري يكتشف قرب اإلسكندرية: تحت عنوان 

  آالف الناس يشفون في مدينة المعجزات المصرية
ANCIENT RELIGIOUS SITE UNEARTHED NEARAL EXANDRIA THOUSANDS OF 

PEOPLE BEING HEALED IN EGYPT’S CITY OF MIRACLES: 

 Weekly World News Canada –ويكلى ويرلد نيوز  آندا : آتبت مجلة 

  : م١٩٩٤ أغسطس ٩في عددها الصادر يوم 

ة                –أبو مينا، مصر    ( دما لمسوا األرض الطيب ساطة، عن  اآلالف نالوا الشفاء من أمراض مميتة وتخلصوا من ضيقات مالية بب

ة القديم     اك شئ                              ). ةلتلك المدين ان المقدس القريب من اإلسكندرية، ولكن هن ذا المك ال ه ا في رم دين عم ر متأآ اء غي العلم

  . يحدث، تغييًرا جذرًيا إلى األفضل في حياة الناس الذين يذهبون ويضعون أيديهم على هذه األرض

دما قطع رأ       يالدي عن ع الم رن الراب ا من أجل       أبو مينا لها تاريخ في أعمال الشفاء يرجع إلى الق س شهيد مسيحي اسمه مين

ا مقدسة             . إيمانه ر مين ة المحيطة بقب ايو     . وعبر القرون يأتى الناس إلى أبو مينا للصالة، مؤمنين أن المنطق ذ م ولكن فقط من

  . من هذا العام حدثت هذه المعجزات المدهشة الواحدة تلو األخرى

  

  : تقول آورا ليدزويل، العاملة بمصنع دينفر •

ص( اء ن ي     األطب شفاء ف زات ال صص معج ن ق معته م ا س ن م ة، ولك وم بالرحل   حوني أال أق

وات                    . أبو مينا أدرآت أنه يجب أن أذهب        ل، ففي الحال تنقت قن ك الرم دما وصلت ولمست ذل ة صعبة، ولكن عن آانت الرحل

  ). قد تالشى تماًماقال األطباء أن السرطان الذي أصابني. التنفس عندي، وتمكنت من التنفس المريح ألول مرة من سنوات

  

  : تقول مورا آوليدج، غير عاملة، أم لثالثة من أيوا •

ا   : ضاع آل ما إدخرته في حياتي وعدة قروض من أصدقائي دون نجاح          ( ا مالًي ولكني ظللت أقرأ عن الناس الذين حققوا نجاًح

ًصا                 . بعد زيارتهم أبو مينا    ه علمت أن شخ دت في ذي ُع وم ال ه بصعوبة     تعر–قمت بالرحلة، وفي الي ة    –فت علي رك ثالث د ت  ق

  ). ماليين دوالر

  

  . شخص آان يعاني من عيب خلقى في القلب حدد له األطباء حياته بأقل من عام ولكنه اليوم حى وسعيد

  : قال تيد ريدموند من شيكاغو •

زار مسيحي،                       ( ى م ذهاب إل ى وال ال ة حت دما وصلت ولمست    لم أآن مؤمًنا على اإلطالق، آنت يائًسا تماًما من أى محاول وعن

ا                 و مين ى أب ذ رحلتي إل ا من د شفى تماًم تلك الرمال البراقة، شعرت بإحساس ال يوصف بالسالم واألمل، أطبائي وجدوا قلبي ق

  ). ومن ذلك اليوم وحتى اآلن وأنا أؤمن إيماًنا قوًيا باهللا

  .إن الرمل نفسه يظهر أنه بال قدرة إذا حمل خارجا عن المدينة 

  "أنه يؤثر فقط عندما يقوم الناس فعال برحلة وتلمس أيديهم األرض " :لخبراءويقول أحد ا

  انتهى ما ورد في المجلة المذآورة  
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