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ضم حضانة التوأم أندرو وماريو رغما ً عنھما لوالدھما الذي أشھر إسالمه؟!
ھل تذكرون ھذين الkطkفkلkيkن  ،انkھkمkا الkتkؤام انkدرو
وماريو الذين سبق ان كتبkنkا عkنkھkمkا عkنkدمkا رفضkا
تأدية امتحان الدين االسالمي وكتب كل واحد منھما
على ورقة االجkابkة ”انkا مسkيkحkي“ وتkركkا الkورقkة
فارغة .وتقرر رسوبھما وصدور لكن وزير التعkلkيkم
قرر نجاحھما ونقلھما للصف الثاني االعدادي.
وكان يوم االربعاء الماضي يؤما ً مشkؤومkا ً عkلkيkھkمkا
وعلkى والkدتkھkمkا وكkل الkمkتkعkاطkفkيkن مkعkھkم حkيkث
أصدرت محكمة استئناف اإلسkكkنkدريkة حkكkمkھkا فkي
الدعوى رقم  71لسنة  2005والمقامة مkن والkدھkمkا
مدحت رمسيس لبيkب لضkم حضkانkة والkديkه أنkدرو
وماريو بعد أن أشھر إسالمه حيث حكمت المحkكkمkة
بضم الطkفkلkيkن ُ ّ
الkقkصkر الkتkوأم أنkدرو ومkاريkو إلkى
والدھما المسلم ُ
رغما ً عkنkھkمkا ورفkض بkقkائkھkمkا مkع
والدتھما كاميليkا لkطkفkي جkاب ﷲ فkي أكkبkر قضkيkة
شغلت الرأي العام منذ عامين وجkاء الkحkكkم بkمkثkابkة
الرصاصة التي اخترقت قلب األم وجkمkيkع األوسkاط
القبطية الذين كان يسودھم التفاؤل بأن األم لھا الkحkق
في بقاء حضانة الطفلين طبقا ً للقانون المصري الذي
ينص على بقاء الطفلين في حضkانkة األم حkتkى سkن
السادسة عشر ثم يتم تخيرھما بعد ذلك في رغبتkھkمkا
باالنضمام إلى األب أو البقاء مع األم .

َّ
وعبرت السيدة كاميليا والkدة الkطkفkلkيkن عkن حkزنkھkا
الشديد لھذا الkحkكkم الkقkاسkي الkذي يضkرب بkعkرض
الحائط كل نصوص القانون ومشاعر األمومkة الkتkي
ال تختلف ما بين مسلمة ومسيحية وكkتkابkيkة .خkاصkة
انه سبق أن صدرت فتوى من االزھر ببقاء األطفkال
مع األم في حالة تغيير األب للديانة لما تتمتع بkه مkن
مشاعر ال يستطيع األب توفيرھا في ذلك السن.
وكkانkkت السkkيkدة كkامkkيkلkkيkkا طkkالkبkkت بkkإحkالkkة الkkدعkkوى
للمحكمة الدستورية العليا للفصkل فkي مkدى تkطkبkيkق
المادة  20من قانون األحوال الشخصkيkة الkتkي تkفkيkد
بأحقية األم في حضانة أوالدھا الذين لم يkتkعkدوا سkن

الـ  16عاما ً ولكن القاضي تجاھل كkل شkيء وحkكkم
لصkkالkkح األب الkkمkkتkkالعkkب بkkاألديkkان ،ولkkم يkkراعkkي
القاضي رغبة الطفلين في البقاء مkع األم وبkقkائkھkمkا
مسيحيان وأنھم ال يرغبان في تغيير ديانتھما.
وفي الوقت نفسه قضkت الkمkحkكkمkة بkتkغkريkم السkيkدة
كاميليا بعشرة آالف جنيه غرامة بتھمkة سkب وقkذف
زوجھا السابkق الkذي أشkھkر إسkالمkه رغkم أنkھkا لkم
بأتنطق ي سب ضده حسب قولھا.
وتتساءل االم ويتساءل معھا االقبkاط عkن كkيkف يkتkم
إجبار طفلين على العيش مع شخص ال يرغkبkان فkي
الkعkيkkش مkkعkه وسkبkkق رفضkkھkمkا لkوالkkدھkمkkا والkkبkقkkاء
كمسيحيان مشيرة أن القضاء المصري يحكم األقبkاط
بالشريعة اإلسالمية .الغريب ان االب الkذي أشkھkر
إسالمه طالب بضkم حضkانkة الkطkفkلkيkن مسkتkنkد فkي
دعواه إلى اختالف الديانة بيkنkه وبkيkن زوجkتkه وأنkه
يخشى على الطفلين مkن شkرب الkخkمkر وأكkل لkحkم
الخنزير والتردد على الكنائس.
لقد صرخ الطفالن بدموع في المحكمة وھما يرددان
”نحن مسيحيkيkن“ لkكkن ھkيkھkات .فkالkقkاضkي اصkدر
حكما ً بعيد عن العدالة بل وبعيد عkن مkا يkتkردد لkيkل
نھار ”ال اكراه في الدين“  ،والتشدق بحرية العقkيkدة.
صحيح اسمع كالمك اصدقك اشوف افعالك اتعجب.

اقتحام كنيسة لالقباط بمدينة رشيد واحداث تلفيات كبيرة بھا
في مدينة رشيد بمصر قام المستشار محمد مصطفي كامل ـ رئيس محكمة جنايات
شمال القاھرة ـ وولديه محمد ومحمود وكيال نيابة بصحبة أكثر من  50بلطجيا ً في
الخامسة صباح الجمعة  19سبتمبر عقب السحور وصالة الفجر ،باقتحام كنيسة
مار مرقس لالقباط االرثوذكس بمدينة رشيد التي يقوم بخدمتھا القس لوقا اسعد
عوض بتكليف من نيافة االنبا باخوميوس مطران البحيرة.
ويقول القس لوقا كاھن الكنيسة انه فوجئ باالقتحام الذي اسفر عن تھدم اجزاء من
الكنيسة من الداخل والخارج وتحديدا االسوار الشرقية والبحرية باستخدام
البلدوزرات ،كما تم تدمير رفات األباء والقديسين وااليقونات وسرقة ونھب
محالت المستأجرين بجوار الكنيسة ،واصابة حارس الكنيسة "اشرف فھمي
عبدﷲ" .وتم تحرير محضر ضد المستشار يحمل رقم  4295اداري رشيد لسنة
 ،2008حيث انه استخدم نفوذه وسلطاته في الھجوم مع بلطجيته على الكنيسة
وتدمير األواني المقدسة واأليقونات وتدمير رفات القديسين وإطالق األعيرة
النارية واالعتداء على األقباط عند محاولة منعھم من اقتحام الكنيسة .وادعائه بأنه
قام بشراء الكنيسة والمحالت التجارية الواقعة اسفلھا ،من كنيسة الروم
االرثوذكس ،رغم أن الكنيسة ھي مبنى أثري تعود إلى القرون األولى أي ما
يقرب من  13قرن ماضية وحدث اتفاق بين قداسة البابا شنوده الثالث وبطريرك
الروم األرثوذكس أن جميع الكنائس واحدة للصالة بين األقباط المصريين والروم
وبالتالي تنازل الروم للكنيسة المصرية على الكنيسة التي تعرضت للحادث
للممارسة الشعائر الدينية فيھا.

الغريب في االمر ،كما يقول القس لوقا اسعد عوض ،أن الكنيسة ال تبعد سوى
أمتار قليلة عن مركز شرطة رشيد إال أن قوات الشرطة لم تتدخل لمنع التعدي
على الحرم المقدس للكنيسة واالعتداء على حارسھا وتقييده!!! كما ان المستشار
المذكور كان دائم التھديد باقتحام الكنيسة وھدمھا بحجة انه اشتراھا من البطريرك
باتريوس منذ عدة سنوات ،غير ان البابا الحالي ثيؤدوروس لم يعترف بھذا البيع
واعطى الكنيسة لالقباط االرثوذكس القامة القداسات واالجتماعات الروحية على
مدار االسبوع فيھا.
وتعقيبا على ھذا الخبر المذري نتساءل ابمثل ھذه الھمجية والبلجطة سيكون
للقانون المصري ورجاله الذين منھم شرفاء بال شك ،مصداقية أمام المواطنين؟
أال يعتبر ھذا التصرف االرعن اھدار لكرامة القضاء المصري ورجال القانون
في مصر؟ ماذا يقول عنا العالم الخارجي وعن االسلوب الھمجي الذي يتعامل به
رجال من المفترض انھم حماة لتطبيق القانون ونصرة المظلومين؟؟!! حتى لو
كان للسيد المستشار حق كما يدعي ،أبھذه الھمجية والبلطجة ينتزع حقه
المزعوم؟ ولماذا في توقيت مبكر وبعد السحور وصالة الفجر ويوم الجمعة
بالذات؟؟؟ واذا كان لك حق بائن لماذا ال تذھب في وضح النھار لتطالب بحقوقك
وليس كالحرامية واللصوص تسطو على امالك االخرين بالعنوة ليالً  ،أھل يليق
بك ياسيادة المستشار أن تبدأ صيامك اليومي في أحد أيام شھر رمضان باالعتداء
والبلطجة وتريد ان يكون صومك مقبوال؟؟ ليرحمنا ﷲ ويرحم العالم من الظلم
والظالمين .صلوا من أجل خالص العالم وسالم الكنيسة ..
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أخبار  ..أخبار ..أخبار
ستقيم كنيسة مار مرقس بلندن احتفاالً بمناسبة اسkتkالم االرض الkتkي سkيkقkام عkلkيkھkا ”مkركkز مkار مkرقkس
لألنشطة“ يوم السبت  18اكتوبر .تذاكر الحفل وبرنامجه يمكن الحصول عليھا من الشماس رأفت عبد الkبkاقkي.
والدعوة عامة للجميع للمساھمة ونوال بركة انشاء مركز جديد يذكر فيه اسم الرب.
احتفلت الكنيسة القبطية في مصر والخارج بعيد الصليب يوم السبت  27سبتمبر ،واقيمkت صkلkوات الkعkشkيkة
ودورة الصليب مساء يوم الجمعة والقداسات ايام السبت واالحد واالثنين ،ويعامل العيد معاملة االعياد السيدية .
احتفل نيافة االنبا انتوني واالباء الكھنة والشعب في مدينة نيوكاسل بمرور  15على تkدشkيkن كkاتkدرائkيkة مkار
جرجس والبابا اثناسيوس  .واقيم مؤتمر شباب شمال انجلترا ايام  13الى  15سبتمبر في الكاتدرائية بنيوكاسل .
اقام نيافة االنبا انجيلوس االسقف العام باستيفنج حفل افطار رمضاني  ،حضره السفير الkمkصkري واعضkاء
البعثة الديبلوماسية المصرية ،ولفيف من االعالميين وبعض الضيوف وذلك لتوثيق اواصر المحبة.
أعلنت أديرة وادي النطرون )االنبا بيشوي ،والسريان ،والبراموس( ودير مارمينا بمريوط إغالقھا أمام
الزائرين بداية من  24سبتمبر وحتى  14أكتوبر بسبب وصول اخبار من مصادر موثوق بھا بان ھناك تھديد
بالھجوم بعلميات إرھابية على االديرة .وعقب قرار إغالق أديرة وادي النطرون بدأت العديد من األديرة
األخرى اتخاذ الحذر وفرضت بعض اإلجراءات األمنية المشددة تحسبا ً ألي تداعيات أخرى.

تھاني  ..تھاني ..

تعــــــــازي
انتقلت من عالمنا الفاني اثر حادث اليم المتنيحة

رزق مدحت خليل وزوجته ماجدة بكنيسة مkار
مرقس بلندن بطفلة سمياھا جويس الف مبروك.

شقيقة الدكتور مجدي اسkعkد زوج الkدكkتkورة سkلkوى
سمعان وعمة الدكتور بيتkر ومkايkكkل وجkون اسkعkد.
نطلب نياحا وراحة لروحھا الkطkاھkرة فkي فkردوس
النعيم وتعزيات الروح القدس لالسرة.
كما اصيبت في نفس الحادث ابنتھkا كkاتkريkن صkالح
باصابات بالغة تحتاج الى صلوات مكثفة ليمد لھا ﷲ
يد الشفاء فلنصلي جميعا من اجلھا.

رزق مدحت شحاتة وزوجته شيkريkن بkكkنkيkسkة
مار مرقس بلندن بطفلة سمياھا مريم .الف مبروك.

نادية نصيف اسعد

انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

ناھد عدلي ميخائيل
والkدة االسkkتkkاذ طkkارق سkkمkعkkان زوج السkيkkدة سkkعkkاد
بكنkيkسkة مkار جkرجkس بkاسkتkيkفkنkج .نkيkاحkا لkروحkھkا
الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 020 74314881
شيعت يوم  25سبتمبر من كنيسة العذراء واالنبا
شنودة بكرويدون جنازة المتنيح الشماس

ريتشارد غبريال
زوج الkخkادمkة مkاجkدة مkكkرم ووالkد الشkمkاس مkيkنkا
والشماس كkيkرلkس وفkيkفkيkان واجkيkا .نkيkاحkا وراحkة
لروحه الطاھرة وتعزيات الkروح الkقkدس لkالkسkرة..
واقيم العزاء بقاعة الكنيسة يومي الخمس والجمعة.

تذكارات
يقيم االستاذ نبkيkل الkخkنkاجkري وزوجkتkه مkنkى قkداس
الذكرى السنوية على روح ابنتھما الkمkتkنkيkحkة االنسkة
نيرمين الخناجري بkكkنkيkسkة الkعkذراء ومkار جkرجkس
بنوتنجھام يوم االحد  28سبkتkمkبkر  .تkعkزيkات الkروح
Tel: 01159139009
القدس لالسرة.

اذكر يارب مرضى شعبك
االستاذ توفيق شكري بكنيسة مار مرقس بkلkنkدن
في انتظار عملية جراحية في القلب ،نصلي ونطلب
Mob: 07736645063
له الشفاء.
الدكتور اشرف ميخائيل بكنيkسkة الkعkذراء وابkو
سيفين بويلز اجريت له عملية جراحية وحالبا بفتkرة
نقاھة بالمنزل Tel: 01792404311

كلمة الصليب عند الھالكين جھالة اما عندنا
نحن المخلصين فھي قوة ﷲ )1كو .(18 : 1

Congratulation for the Coptic
Students in UK and Ireland
St. George Cathedral Stevenage
A level
Christine Wanis
Sylvia Mikhail
Marianne Louca
GCSE
Nada Fahmy
Monica Yousef
John Shennouda
Sherif Kyralos
Bishoy Atia

St. Marry Church / Birmingham
Graduates:
Christina Baghdady
Mary Morgan
Nagy Rizkalla
Irini Yanny
A Levels
Nadine Habib
Mark Henry
Christine Michael
Romani Salama
GCSE
Olivia Doos
Sandra Fahmy
Martha Gendy
Nader Habib
Merna Muharib
Maria Tadros
Christina Youakim
ST. Mary & ST. Abu Sefien - Wales:
GCSE:
Dina Masoud

تشميع مقھى يملكه اقباط في بورسعيد بعد سحل الشرطة لھم باالقدام
قامت شرطة بورسعيد يوم  8سبتمبر  ،بعد مرور اسبوع على بدء شھر رمضان ،باالعتداء على مواطنين
أقباط داخل مقھى خاص بھم في مدينة بورسعيد يسمى "مقھى السنترال" وكانت الحجة كما قال أقارب األقباط
المجني عليھم أن الشرطة اعترضت على وضع "تنده أو غطاء" أمام المقھى واعتبروا ذلك إشغال طريق،
وكان األقباط قاموا بوضعھا حفاظا ً على مشاعر الصائمين وعادة ھذا ما يحدث في جميع المقاھي إال أن
ضباط وأمناء الشرطة قاموا بضرب األقباط بالشارع أمام المقھى وسحلھم باألقدام!!!
وردد الضابط عبارات السب والقذف ألنھم يقوموا بفتح المقھى في شھر رمضان قائالً لھم" :أنتوا عايزين
تفطروا الناس" وعقب ذلك قامت الشرطة بالحصول على قرار من المحافظ بتشميع المقھى وتم القبض على
ستة أقباط ھم أسامة موريس غطاس صاحب المقھى وإخواته  .وقيدت القضية تحت رقم  5621لسنة 2008
الشرق وقامت النيابة بحبسھم أربعة أيام ولكن قاضي المعارضات قام بإخالء سبيلھم بكفالة ،لكن تم استئناف
القرار وتم حبسھم  30يوم على ذمة التحقيق.
وتستغيث األسرة بالسيد رئيس الجمھورية للتدخل باإلفراج عن ذويھم ألنھم لم يرتكبوا أي خطأ في حق
القانون وال سيما أن كل شخص منھم ھو عائل ألسرة بعد فشل استغاثاتھم لكل الجھات المعنية في تحقيق نتيجه
* المصدر :المواقع القبطية على شبكة االنترنيت
إيجابية باإلفراج عن األقباط المحبوسين!!
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