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اختطاف زوجة كاھن بصعيد مصر
ازدادت في االونة االخيرة حوادث اختفاء الفتيات والسيدات القبطيات في مصر ،وبالبحث وال*ت*ن*ق*ي*ب ي*ت*ض*ح
انھن مختطفات من قبل الجماعات االسالمية المتطرفة ،واصبحت ھذه الظاھرة متك*ررة بش*دة خ*الل الش*ھ*ور
االخيرة .وما ھي اال تنفيذ لمخططات اجرامية حقيرة يرتكبھا متطرفون ال ضمير لھم وال دين.

اختفاء أم اختطاف؟:
نشرت المواقع القبطية وجريدة “المصري اليوم” حادث اختفاء السيدة كاميليا شحاتة زاخر زوجة القس
ت ّداوس سمعان رزق كاھن كنيسة مارجرجس بدير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر .وكانت السيدة
كاميليا البالغة من العمر  24عاما التي تعمل مدرسة باحدى المدارس االعدادية بقرية مجاورة لدير مواس قد
تحدثت بالموبايل مع زوجھا القس تداوس الذي كان يقيم طقوس زواج في قرية مجاورة الساعة التاسعة والربع
مساء بوم االحد الماضي ،واخبرته انھا ذاھبة الى منزل والدھا الذي ال يبعد عن منزلھا اكثر من  100متر.
ولما عاد القس تداوس الى شقته ولم يجدھا ،اتصل بمنزل والدھا فاخبروه انھا لم تحضر اصالً فقام بالسؤال
عنھا عند االھل والمعارف وبحث عنھا في المستشفيات ،واخيرا حرر محضر في قسم شرطة دير مواس
باختفاء زوجته وذكر في أقواله بالمحضر أن زوجته "أُختطفت" ،إال أنه رفض اتھام أحد بعينه بخطفھا ،مؤكدًا
أن عالقاته ھو وزوجته بالجميع جيدة جدًا ،وأنه ال توجد أية مشاكل مع أي فرد ،وال توجد اي مشاكل بينه وبين
زوجته.

تصريحات اسقف االيبارشية وتالعب اجھزة األمن:
وفي نفس اليوم قام نيافة االنبا اغابيوس اسقف دلجا ودير مواس باالتصال باألجھزة األمنية مطالبـًا بسرعة
العثور على زوجة القس "ت ّداوس" .وفي تصريح خاص من نيافة االنبا اغابيوس لموقع “االقباط االحرار”
أعرب نيافته عن أسفه الشديد من الطريقة التى أدارت بھا الجھات األمنية األزمة التى نشبت عقب اختفاء
السيدة كاميليا شحاتة زاخر زوجة القس تدواس سمعان ،وأبدى نيافته استياؤه الشديد من موقف قيادات جھاز
أمن الدولة بمحافظة المنيا الذين صرحوا بتواجد زوجة الكاھن تحت حوزتھم ووعدوه بتسليمھا ألھلھا خالل
ساعات ،ثم عادوا وتراجعوا عن تصريحاتھم لنيافته وسحبوا وعودھم له!!..

تھديدات سابقة لزوجة الكاھن:
نشر موقع "األقباط متحدون" أن الموقع علم أن ھناك تھديدات سابقة كانت قد ُو ّجھت للسيدة "كاميليا" من أحد
المدرسين )م.ص( بمدرسة "دلجا اإلعدادية" ،والذي كان يتعرض لزوجة الكاھن ،االمر الذى دعاھا لتقديم
شكوي ضده ،والتى علي أثرھا توجه أسقف "ديرمواس" إلي موجﱢه مادة الدراسات اإلجتماعية بالمدرسة،
وطلب منه إلغاء انتداب السيدة "كاميليا" لھذه المدرسة ،بسبب كثرة تعرض ھذا المدرس لھا ،حيث أن المدرس
عضو في خاليا الجماعات اإلسالمية.
وص ّرح مصدر كنسي ،بحسب ما جاء بموقع “اقباط متحدون” ،أن موجﱢه الدراسات اإلجتماعية ،رفض نقل
السيدة "كاميليا" بل أنه وضع لھا أيام اإلنتداب في نفس األيام التي يتواجد بھا ھذا المدرس ،الذي حاول من قبل
الضغط علي بعض الطالبات لتغيير عقيدتھن بالقوة على حد تعبيره.

التوجه لالعتصام بالبطريركية بالقاھرة:
وفى الوقت نفسه استقل عدد كبير من أھالى دير مواس أربعة أتوبيسات للرحالت متوجھين صوب القاھرة
لالعتصام داخل المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية ،كنوع من َرد الفعل لِما اعتبروه تواطوء
من جانب األجھزة األمنية ..وفي الوقت نفسه ناشد نيافة األنبا أغابيوس األقباط فى كل ُمحافظات مصر وفى
ُمقدمتھا القاھرة أن يقفوا صفا ً واحداً إلى جانب إخوتھم ممن توجھوا لالعتصام بالكاتدرائية...
وتفيد آخر االخبار حتى موعد طبع "الرسالة االخبارية" الخميس  22يوليو أن أكثر من ألف قبطي يعتصمون
بالكاتدرائية المرقسية بالقاھرة إحتجاجا ً على التخاذل األمنى و ُمطالبين بعودة زوجة القس تداوس سمعان ،فقد
توجھت عشرة أتوبيسات قادمة من ديرمواس تحمل مئات االقباط وعلى رأسھم االباء كھنة اإليبارشية
متواجدين بالكاتدرائية وانضمام شباب القاھرة لإلعتصام

اختطاف قاصرتين خرجتا ولم تعودا :
وفي حادث اخر ال يقل غرابة عن الحادث السابق اختفت بل اختطفت فتاتان صغيرتان  13و 15سنة ھما مريم
وسامرية ،تعيشان مع والدھما العامل البسيط ووالدتھما المريضة ،خرجتا لشراء بعض المأكوالت لعدم قدرة
األم على النزول على السلم والسير ،ولم تعودا للمنزل ،وظل والدھما يبحث عنھما ويطرق كل االبواب منذ
 21يونيو حتى االن ،لكن ليس من مصغ او مجيب ،وكالعادة تلعب األجھزة األمنية دور الحاضر الغائب!!..
ويقول موقع “االقباط االحرار” الذي نشر الخبر ان أنظار األسرة تتجه من بھتيم محل سكن األسرة صوب
قرية البُدرمان بمركز دير مواس )مسقط رأس األب( ،بعد أن آشار شھود عيان إلى تورط سيارة أجرة فى نقل
الفتاتين لمكان غير معلوم ،وأظھرت اللوحات الخاصة بالسيارة أنھا تتبع مرور المنيا ..نرجو ان نرفع صالة
حارة من أجل اخوتنا المتضايقين والمقبوض عليھم والذين اجبروا على العيش في عبودية مرة .حبذا لو تم
تخصيص يوم صوم وصالة وقداس خاص يقام في كل كنائسنا القبطية بالمملكة المتحدة ألجل ھذا األمر ،فال
شيء يستطيع ان يھز اركان المسكونة مثلما تھزھا الصالة والتضرع الى ﷲ.

كالم مفيد
جزر  ،بيض  ،بن مطحون
قرأت ھذه القصة في احد المواقع االلكترونية
)منتدى اوالد ام النور( وھي تدور حول اكتشاف
النفس عند الوقوع في تجربة او ضيقة ،وما
اكثرھا  .لذلك ننقلھا مع بعض التعديالت الطفيفة
والعنوان .تقول القصة ان شابة ذھبت تشكو الى
والدتھا من التجارب والصعاب المحيطة بھا،
ولكترتھا ترغب في االستسالم ألنھا تعبت من
المقاومة ،فكلما حُلت مشكلة برزت أخرى .
أخذت األم ابنتھا الى المطبخ ومألت ثالث أوانى
بالماء ثم وضعتھم على النار ،وبدأ الماء فى
الغليان .فوضعت فى اإلناء األول جزر ،وفي
الثاني بيض ،وفى الثالث بن مطحون ،وتركت
األوانى دون أن تنطق بكلمة ،وبعد عشر دقائق
اطفأت الموقد ،وأخرجت الجزر من اإلناء
ووضعته فى طبق ،كذلك البيض ،ثم صبت القھوة
فى فنجان وسألت ابنتھا " أخبريني ،ماذا ترين؟"
فقالت "جزر ،بيض ،وقھوة " .فسألتھا أن تمسك
بالجزر وتتحسسه ،ففعلت والحظت أن الجزر
أصبح لينا .ثم سألتھا أن تأخذ بيضة وتكسرھا،
فالحظت االبنة كيف جمد البيض المسلوق.
وأخيرا طلبت منھا أن تتذوق القھوة ،فابتسمت
وھى تتذوق القھوة ذات الرائحة العبقة الغنية .
سألت االبنة امھا عن تفسير ذلك ،فقالت لھا أن
الجزر والبيض والبن وضعوا فى نفس الظروف
ولكن كل واحد منھم تفاعل بطريقة مختلفة.
فالجزر ،كان صلبا ال يلين ،لكنه أصبح طريا
وضعيفا  .والبيض كان سائال ،تحمي قشرته
الخارجية مادته الداخلية السائلة .ولكنه أصبح
داخله صلبا .أما البن المطحون بعد بقائه فى الماء
المغلي ،لم يتغير بل استطاع ان يغير الماء .
ثم قالت األم ألبنتھا عندما تدق أبوابك التجارب
والضيقات ،المھم ھو كيف تستجيبين لھا؟ ھل أنت
مثل الجزر؟ أم مثل البيض؟ أم مثل البن؟
ھكذا نحن يجب ان نفكر كيف نواجه الضيقات
والتجارب ،فھل نكون كالجزر الصلب لكن عند
التجارب يضعف ويلين؟ أم البيض نظھر بقلب
طّيع لين ،لكن مع التجارب تقسو قلوبنا وتصبح
فظة .؟ أم البن المطحون تتغلب على الظروف
السيئة  ،فمھما كانت الظروف السيئة فإنك تصير
أفضل وتغير الموقف من حولك.
عندما تكون التجارب صعبة ،فھل سترتفع أنت
لمستوى آخر؟ ترى كيف تتعامل مع الظروف
المعاكسة ؟ ھل أنت جزر ،أم بيض ،أم حبيبات بن
مطحونة ؟ عندما تشعر بإن الضيق قد اشتد عليك
تذ ّكر بإنك لست وحدك بل ﷲ معك ،فھو القائل "ال
أھملك وال أتركك  ...لكننا في ھذه جميعھا يعظم
انتصارنا بالذي احبنا".
ھذا الكالم مفيد لمن يريد ان يستفيد.
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انتقل من عالمنا الفاني الى مساكن االبرار

انتقل من عالمنا الفاني المتنيح الشماس

Michael Stewart
بكنيسة مار مرقس بلندن ،وذلك بعد صراع مع
المرض ،وستشيع الجنازة من كنيسة مدافن منطقة
اينفلد يوم الخميس  2اغسطس ،نطلب نياحا لروحه
الطاھرة في فردوس النعيم ،وعزاء السرته
ومحبيه.
انتقلت من عالمنا الفاني المتنيحة

حياة بطرس غالي
والدة السيدة سوسو زوجة الدكتور سمير بشارة
وجدة الدكتور صموئيل وجورج ومريم بكنيسة
السيدة العذراء وابو سيفين بويلز .نياحا لروحھا
الطاھرة وتعزيات الروح القدس لالسرة.
Tel: 01446711133

تذكارات

القمص بولس باسيلي
كاھن كنيسة االنبا انطونيوس بشبرا
والد المھندس فرانسوا باسيلي بنيو يورك والمھندس الدكتور سمير باسيلي
بكاليفورنيا والمھندس فريد باسيلي بالقاھرة ،وشيعت الجنازه بكنيسة األنبا
انطونيوس بشبرا الثالثاء  20يوليو  . 2010وھو عضو مجلس الشعب  ،وأستاذ
الوعظ بالكلية االكليريكية ورئيس تحرير مجلة مارجرجس )سابقا ً( ،ومؤسس
ورئيس جمعية الكرمة القبطية ومؤسساتھا بشبرا واالسكندرية .وكتب العديد من
الكتب الدينية واالجتماعية أھمھا كتاب "األقباط وطنية وتاريخ" ،وسلسلة كتب
"المواعظ النموذجية" .وله ثالثة أشرطة كاسيت شھيرة يرد فيھا علي الشيخ الشعراوي في السبعينيات دفاعا ً
عن االيمان المسيحي ضد إتھامات الكفر والتحريف وبسببھا أدخله السادات السجن في سبتمبر . 1980
وقال عنه قداسة البابا شنوده الثالث " :األب الموقر القمص بولس باسيلي واعظ وخطيب معروف لدى الجميع،
قضى حياته كلھا في الوعظ ،يحمل على كتفيه خبرة نصف قرن من الزمان في ھذا المجال ،أستاذ بالكلية
اإلكليريكية ،تتلمذ على يديه مئات من الخريجين والكھنة ،وھو أيضًا كاتب له إنتاج وافر يربو على األربعين
كتابًا ،وصحفي أصدر مجلة مار جرجس منذ أكثر من ربع قرن ،وھو رجل وطني ساھم في خدمة بلدنا
العزيز عن طريق عضويته في مجلس الشعب واللجنة المركزية .وفي الناحية االجتماعية عن طريق جمعية
الكرمة وخدمة المكفوفين .وله بمنبر الكنيسة عالقة طويلة المدى في القاھرة واألقاليم ،ويعرفه سامعوه
كخطيب مفوه له أسلوب قوي ،وصوت جھوري ،وسعة إطالع في مجاالت عديدة ،وكثيرًا ما يذھلني نشاطه
وكأنه مجموعة من الناس في رجل واحد(!
نياحا لروحه الطاھرة  ،وتعزيات الروح القدس لالسرة ومحبيه في كل مكان.

الذكرى السنوية للمتنيح

تھاني  ..تھاني  ..تھاني

القمص ميخائيل ابراھيم سالمة
كاھن كنيسة العذراء والمالك بجولدرز جرين
اقامت الكنيسة وابنائه الدكتورة ماري زوجة
المھندس مايكل ابراھيم حبيب وجوزيف القداس
االلھي على روحه الطاھرة يوم االحد  11يوليو.
نياحا لروحه الطاھرة وعزاء لالسرة.

ذكرى االربعين للمتنيحة نع*ي*م*ة س*ل*ي*م*ان
زوجة جرجس خليل ووالدة ايمان واماني وشقيقة
ابراھيم تادرس وعمة جھاد وايھاب ومحب وجمال
وغادة  .القداس االلھي بكنيسة العذراء والمالك
بجولدرز جرين الجمعة  30يوليو.
Mob: 07947 451593
ذكرى االربعين للمتنيح عزيز اس*ح*ق تقيم
زوجته السيدة مارجريت سليمان وابناؤه م .نادر
ودكتور نبيل ومنى واشقائه د .بولس وعواطف
وماري ،ونصيف ببرايتون القداس االلھي بكنيسة
مار مرقس بلندن االحد  1اغسطس.

تھانينا القلبية البناء كنيسة السيدة العذراء واالنبا
شنودة بكرويدون الذين تخرجوا من الجامعة وھم:
)DR. Meret Arsanious (Medicie
)Miss. Sarah Iskarous ( Bar School
Miss. Meiryam Kamel
MR. Bassim Labib
Miss. Diana AL Assall

ذكرى االربعين للمتنيحة م*اري ق*ل*ت*ه تقيم
ابنتھا الدكتورة سامية زوجة المھندس سامي قداس
االربعين يوم  31يوليو بكنيسة مار مرقس بلندن.
Tel: 020 84709425
الذكرى السنوية للمتنيح مدحت ماھر وزوجته
غادة واطفالھما جولي وسيلفيا يوم  8اغسطس
بكنيسة مار مرقس بلندن.

الشماس الدكتور اشرف باسيلي بكنيسة السيدة
العذراء واالنبا شنودة بكرويدون ،نصلي ونطلب
أن يمد ﷲ له يد الشفاء .
الدكتور فؤاد مجلي سكرتير مجلس كنيسة مار
مرقس بلندن ،نصلي ونطلب له الشفاء من يد ﷲ.
نصلي ونطلب من اجل اخوتنا المرضى الذين
يرقدون في المستشفيات او في منازلھم وليس لھم
أحد يسأل عنھم لينعم ﷲ عليھم بالشفاء.

االنبا ايليا مطران الخرطوم ينشيء مشروعا ً خيريا ً
يقوم نيافة االنبا ايليا مطران الخرطوم واوغندا ،ببناء مستشفى في الخرطوم بالسودانن وھو مشروع خيري
يحتاج المكانيات مالية كبيرة ،لذلك نھيب بمن يرغب في نوال بركة المساھمة في ھذا العمل االنساني
التبرع بما تجود به قدرته  ،وقد فتح حسابا ً بالبنك ألجل ھذا الغرض النبيل ،وبيانات الحساب كالتالي:
Account Name: Khartoom Diocese
Bank Name: HSBC Bank
Account No.: 21592114
Sort Code : 40-05-19

الراعي والقطيع

Tel: 0207 4024513 Mob: 07956585700

ذكرى االربعين للمتنيح سالمة فلتس تقيم
زوجته السيدة ماري قداس االربعين بكنيسة
العذراء واالنبا شنودة بكرويدون .يوم 15
Mob: 07828055531
اغسطس.

اذكر يارب مرضى شعبك ..اشفھم

كثيرون يتألمون النتقال شخص عزيز عليھم ،ويزيد ألمھم اذا كان ھذا الشخص احد ابناءھم او بناتھم ،لدرجة
ان البعض احيانا يفقدون صوابھم ،وقد يجدفون على ﷲ ،دون أن يعلموا أن من رحل عنا انما ذھب ليكون مع
المسيح فذلك افضل له ،فلماذا الحزن واأللم اذاً؟! لعل القصة التالية توضح المعنى المراد ايصاله للقارئ:
تقول القصة ان زوجين لم يعرفا الرب معرفة حقيقية ،وحدث أن انتقل ابنھما الوحيد ،فتألما وحزنا كثيراً
وكادا يفقدان صوابھما ،لكن عناية ﷲ قادتھما في أحد األيام إلى نھر صغير شاھدا على شاطئه راعي غنم يريد
أن يعبر بالقطيع الى الشاطيء االخر لنھر صغير حيث المراعي خضراء .لكن المياه اخافت الغنم مع أنھا
ضحلة ،وفجأة تقدم الراعي إلى أحد النعاج المرضعات وأخذ منھا الحمل الصغير الذي ترضعه وعبر به إلى
الشاطئ اآلخر ،وبسرعه رآى الزوجان النعجة المرضعة تلقي بنفسھا في أحضان المياه وتعبر النھر وھي
تمأمئ وتنادي صغيرھا .وفجأة عبر القطيع كله خلف ھذه األم .فھم الزوجان من ھذا المشھد ،ماذا يريد ﷲ أن
يقول لھما .إن ﷲ يريدھما معه في السماء ،ولكي ما يقودھما إلى ھناك ،أخذ صغيرھما وحيدھما ذا السنوات
الثالث .كان يبدو ھذا في منتھى القسوة ،لكنه فعل ھذا بحب شديد .فركعا وصليا وعبرا إلى طفلھما باإليمان
إلى الشاطئ اآلخر» .وھكذا نكون ،أحياء وراقدين -كل حين مع الرب« )1تس(17 :4
و
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