
 

 

  

 

تقرٌر عن أهم أخبار 

الكنٌسة الكاثولٌكٌة فى 

مصر التى تم نشرها 

فى الصحف والمواقع 

 االلكترونٌة

 2018 -6-14الخمٌس 

نيسة الكاثوليكية بمصر زوروا صفحتنا لمتابعة اخبار الك

https://www.facebook.com/SpokesmanCCE 
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 خباراألأهم 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 صدى البلد  .1
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م 01:43 -  

 بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنئ الرئٌس السٌسً بعٌد الفطر المبارك

 صدى البلد  .2

الخمٌس 
 - 2018/ٌونٌو/14

ص 03:55  

وفد الكنٌسة الكاثولٌكٌة ٌقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة 
 عٌدال

 الفجر  .3
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م 02:42 -  

سكرتٌر البابا فرنسٌس ٌشارك فً حفل إفطار سفارة مصر 
 بالفاتٌكان

 الفجر  .4
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م 02:40 -  

بطرٌرك األقباط الكاثولٌك ٌهنى الرئٌس السٌسً والشعب 
 المصري بعٌد الفطر

 الفجر  .5
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م 03:00 -  

تغرٌدة لبابا الفاتٌكان بمناسبة الٌوم العالمً لمكافحة عمل 
 األطفال

 الفجر  .6

الخمٌس 
 - 2018/ٌونٌو/14

ص 10:18  
 مطران الجٌزة لألقباط الكاثولٌك ٌزور المحافظ للتهنئة بعٌد الفطر

 الفجر  .0

الخمٌس 
 - 2018/ٌونٌو/14

ص 10:40  

تهنئة بعٌد مطران طٌبة لألقباط الكاثولٌك ٌزور قٌادات أسوان لل
 الفطر

 األهرام الٌوم  .8
الخمٌس 

2018/ٌونٌو/14  
 التعاٌش الدٌنى أساس التعاٌش الثقافى والحضارى

 البوابه نٌوز  .9
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م 01:30 -  

 سكرتٌر البابا فرنسٌس ٌشارك فً إفطار بسفارة مصر بالفاتٌكان

 البوابه نٌوز  .10

الخمٌس 
 - 2018/ٌونٌو/14

ص 09:50  
 طٌبة لألقباط الكاثولٌك ٌزور قٌادات أسوان مطران

 البوابه نٌوز  .11
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م 08:19 -  

 بالفاتٌكان 2016صدور دلٌل اإلحصائٌات الكنسٌة عن عام 

 البوابه نٌوز  .12
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م 09:00 -  

مطران الجٌزة لألقباط الكاثولٌك ٌزور محافظ الجٌزة للتهنئة 
 بالعٌد

 البوابه نٌوز  .13
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م 05:36 -  

 غًدا.. انطالق مؤتمر األساقفة الكاثولٌك الشرقٌٌن فً أوروبا

 البوابه نٌوز  .14
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م 11:40 -  

 "محافظ أسوان ٌستقبل مطران "أبراشٌة طٌبة
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 البوابه نٌوز  .15

الخمٌس 
 - 2018/ٌونٌو/14

م 12:45  
 "ذا الفقٌر ٌصرخ والرب له ٌسمعبابا الفاتٌكان: "ه

2018/ٌونٌو/13األربعاء  مبتدا  .16  سكرتٌر البابا فرنسٌس ٌشارك فى إفطار سفارة مصر بالفاتٌكان 

 الدستور  .10
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م 02:09 -  

 سكرتٌر البابا فرنسٌس ٌشارك فً إفطار سفارة مصر بالفاتٌكان

 الدستور  .18
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م 06:40 -  

 بالفاتٌكان 2016صدور دلٌل اإلحصائٌات الكنسٌة لعام 

2018/ٌونٌو/13األربعاء  العرب الٌوم  .19  سكرتٌر البابا فرنسٌس ٌشارك فى إفطار سفارة مصر بالفاتٌكان 

 العرب الٌوم  .20
الخمٌس 

2018/ٌونٌو/14  - 
محافظ أسوان ٌستقبل مطران أبراشٌة طٌبة وٌؤكد "عظمة 

 "المصرٌٌن فً تالحمهم

2018/ٌونٌو/13األربعاء  مصرس   .21  سكرتٌر البابا فرنسٌس ٌشارك فً إفطار بسفارة مصر بالفاتٌكان 

2018/ٌونٌو/13األربعاء  وطنً  .22  سكرتٌر بابا الفاتٌكان ٌشارك فً إفطار سفارة مصر بالفاتٌكان 

2018/ٌونٌو/13األربعاء  وطنً  .23  ته بعٌد الفطرمحافظ اسوان ٌستقبل وفد الكنٌسة الكاثولٌكٌة لتهنئ 

2018/ٌونٌو/13األربعاء  وطنً  .24  
محافظ الجٌزة ٌستقبل وفد من الكنٌسة الكاثولٌكٌة واإلنجٌلٌة 

 لتقدٌم التهنئة بالعٌد

2018/ٌونٌو/12الثالثاء  وطنً  .25  الكنٌسة الكاثولٌكٌة بالمنٌا تعقد صالون ثقافً 

2018/ٌونٌو/13األربعاء  وطنً  .26  
أٌام للصالة من أجل  9تخصص الكنٌسة الكاثولٌكٌة بكورٌا 

 السالم

2018/ٌونٌو/13األربعاء  وطنً  .20  
الكنٌسة الكاثولٌكٌة تحًٌ ذكرى مؤسس الجمعٌة الكاثولٌكٌة 

 للمدارس المصرٌة

2018/ٌونٌو/13األربعاء  مصراوي  .28  
مطران إبراشٌة طٌبة ٌزور أسوان وٌهنئ المحافظ بعٌد الفطر 

 المبارك

 الشروق  .29
 2018ٌونٌو  13األربعاء 
م 2:22 -  

فً الٌوم العالمً لمكافحة عمل األطفال.. بابا الفاتٌكان: الطفل 
 ٌجب أن ٌلعب وٌلهو

 الشروق  .30
 2018ٌونٌو  13األربعاء 

م 2:29 -  | 
الكنٌسة الكاثولٌكٌة تحًٌ ذكرى مؤسس مدارس جمعٌة الصعٌد 

 بمصر

2018/ٌونٌو/13األربعاء  العرب نٌوز  .31  
ذكرى مؤسس مدارس جمعٌة الصعٌد الكنٌسة الكاثولٌكٌة تحًٌ 

 فً مصر

 العرب نٌوز  .32
ٌونٌو  14الخمٌس، 

2018 

محافظ أســوان ٌستقبل مطران أبراشٌة طٌبة وٌؤكد "عظمة 

 "المصرٌٌن فً تالحمهم

 ٌومبوابه اخبار ال  .33
ٌونٌو  13األربعاء، 

م 10:56 - 2018  
 مطران الجٌزة لألقباط الكاثولٌك ٌزورالمحافظ للتهنئة بالعٌد
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 بوابه اخبار الٌوم  .34
ٌونٌو  14الخمٌس، 

ص 12:40 - 2018  
 مطران أسوان ٌهنئ المحافظ بعٌد الفطر المبارك

 بوابه اخبار الٌوم  .35
ٌونٌو  12الثالثاء، 

ص 11:19 - 2018  
 ة تعقد الصالون الثقافً بالمنٌاالكاثولٌكٌ

 الٌوم السابع  .36
ٌونٌو  13األربعاء، 

م 03:00 2018  
محافظ الجٌزة ٌستقبل وفد من الكنٌسة الكاثولٌكٌة واإلنجٌلٌة 

 لتقدٌم التهنئة بالعٌد

 الوطن  .30
2018-06-12الثالثاء   

AM 11:07 
 مطران الكاثولٌك ٌزور محافظ قنا لتهنئته بعٌد الفطر

2018/ٌونٌو/13ربعاء األ الوطن  .38  
كاهنا بمٌالنو.. وٌعود  29بطرٌرك الكاثولٌك ٌشارك فً رسامة 
 للقاهرة غدا

 الوطن  .39
الخمٌس 

2018/ٌونٌو/14  

محافظ أسوان ٌستقبل مطران أبراشٌة طٌبة وٌؤكد "عظمة 

 "المصرٌٌن فً تالحمهم
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 صدى البلد 1

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

م 01:43  

بطرٌرك الكاثولٌك ٌهنئ الرئٌس السٌسً بعٌد 
 الفطر المبارك

  :المحتوي

 أ ش أ 

هنؤ بطرٌرك اإلسكندرٌة لؤلقباط الكاثولٌك، ورئٌس مجلس البطاركة واالساقفة الكاثولٌك بمصر غبطة البطرٌرك إبراهٌم اسحق، 

  .لمباركالرئٌس عبد الفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر ا

 

وقال البطرٌرك إبراهٌم إسحق فً برقٌة التهنئة، باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، وكل المإسسات والهٌئات 

الكنسٌة، وباألصالة عن نفسً، نهنئ فخامة الرئٌس عبد الفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر، وندعو الرب أن 

 بالسبلم والرخاء لكل شعبنا الحبٌب، حفظ هللا مصر وشعب تكون هذه المناسبة ملٌئة

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.elbalad.news/3346040 

  

http://www.elbalad.news/3346040
http://www.elbalad.news/3346040
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 صدى البلد 2

الخمٌس 
 - 2018/ٌونٌو/14

ص 03:55  

هنئة لمحافظ وفد الكنٌسة الكاثولٌكٌة ٌقدم الت
 أسوان بمناسبة العٌد

  :المحتوي

 شكرى السٌد 

قدم األنبا عمانوئٌل مطران أبراشٌة طٌبة والتى تضم محافظات قنا واألقصر وأسوان التهنئة للواء مجدى حجازى محافظ أسوان 

األب جوزٌف الكومبونى بمناسبة عٌد الفطر المبارك وذلك بحضور القمص أنطونٌوس ذكرى راعى األقباط الكاثولٌك بؤسوان و

 . رئٌس دٌر الكومبانٌة بؤسوان ٌرافقهم وفد من الكنٌسة الكاثولٌكٌة

جاء ذلك خبلل استقبال اللواء مجدى حجازى لوفد الكنٌسة الكاثولٌكٌة حٌث قدم المحافظ ترحٌبه بزٌارة مطران أبراشٌة طٌبة 

م والوقوف صًفا واحًدا أمام التحدٌات والمخططات التى بؤسوان ، مإكًدا أن عظمة المصرٌٌن تكمن فً قدرتهم على التبلح

 . تستهدف التفرٌق والتمزق سواء من الجانب الدٌنى أو القبلى أو الجغرافى

وأكد اللواء مجدى حجازى أن روح اإلخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العبلقات بٌن جمٌع أهالى المحافظة دون تفرقة بٌن 

 . م ومسٌحً ألن جمٌع المصرٌٌن شركاء فى التنمٌة والنماء والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومىكنٌسة ومسجد أو بٌن مسل

وأشار مجدى حجازى إلى أن الشعب المصرى سٌظل على وحدته ككتلة صلبة ضد اإلرهاب الذى لم ولن ٌنال من وحدتنا 

ٌسً والذى هو رئٌس لكل المصرٌٌن دون تفرقة وهو ما عبر وتماسكنا وراء قٌادة واعٌة وحكٌمة تتمثل فى الرئٌس عبد الفتاح الس

 . عنه قداسة البابا فرنسٌس خبلل زٌارته األخٌرة لمصر

 وفى نهاٌة اللقاء أهدى األنبا عمانوئٌل هدٌة تذكارٌة لمحافظ أسوان تعبًٌرا عن مشاعر الود واإلخاء المتبادل

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.elbalad.news/3346938 

 

http://www.elbalad.news/3346938
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الفجر 3

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

م 02:42  

سكرتٌر البابا فرنسٌس ٌشارك فً حفل إفطار 
 سفارة مصر بالفاتٌكان

  :المحتوي

 مارٌان عٌد 

 .الذي أقامته السفارة المصرٌة لدى الفاتٌكان حفل اإلفطارشارك ٌإانس لحظً سكرتٌر قداسة البابا فرنسٌس، فً  و 

صرٌة وبعض من الشخصٌات العامة، بناًء على دعوة محمود سامً سفٌر مصر لدى وحضر االحتفال ممثلً بعض الكنائس الم

 .دولة الفاتٌكان

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.elfagr.com/3136434 

  

http://www.elfagr.com/list.aspx?kw=455428&ifr=1&kwn=%u062D%u0641%u0644%20%u0627%u0644%u0625%u0641%u0637%u0627%u0631&exp=3136434
http://www.elfagr.com/3136434
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الفجر 4

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

م 02:40  

ألقباط الكاثولٌك ٌهنى الرئٌس بطرٌرك ا
 السٌسً والشعب المصري بعٌد الفطر

  :المحتوي

 مارٌان عٌد 

هنؤ األنبا إبراهٌم اسحق بطرٌرك اإلسكندرٌة لؤلقباط الكاثولٌك ورئٌس مجلس البطاركة واالساقفة الكاثولٌك بمصر، الرئٌس عبد 

 .الفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر

ق: "باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، وكل المإسسات والهٌئات الكنسٌة، وباألصالة عن نفسً، نهنئ وقال اسح

فخامة الرئٌس عبدالفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة عٌد الفطر، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السبلم والرخاء 

 ."الكل شعبنا الحبٌب، حفظ هللا مصر وشعبه

 صور:ال

 

  :اللٌنك

http://www.elfagr.com/3136451 

  

http://www.elfagr.com/3136451
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الفجر 5
 2018/ٌونٌو/13األربعاء 
م 03:00 -  

تغرٌدة لبابا الفاتٌكان بمناسبة الٌوم العالمً 
 لمكافحة عمل األطفال

  :المحتوي

 مارٌان عٌد 

قال البابا فرنسٌس بابا الفاتٌكان، عبر تغرٌدة له على "توٌتر"، بمناسبة الٌوم العالمً لمكافحة عمل األطفال: "الطفل ٌجب أن  

 ."ٌلعب وٌدرس وٌنمو فً وسط هادىء، الوٌل لمن ٌخنق فٌه انطبلقة فرح الرجاء

ل فً العمل، مإكًدا أن األطفال ٌجب أن ٌكبروا فً وسط وعبر البابا فً أكثر من مناسبة عن رفض الكنٌسة التام الستغبلل األطفا

 .هادىء وهذا حق لهم وواجب علٌنا

دشنت منظمة العمل الدولٌة، الٌوم العالمً لمكافحة عمل األطفال وهدف من أهدافها هو القضاء  2002الجدٌر بالذكر أنه منذ عام 

 .2025على هذه الظاهرة بحلول عام 

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.elfagr.com/3136468 

  

http://www.elfagr.com/3136468
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الفجر 6

الخمٌس 
 - 2018/ٌونٌو/14

ص 10:18  

مطران الجٌزة لألقباط الكاثولٌك ٌزور المحافظ 
 للتهنئة بعٌد الفطر

  :المحتوي

 رٌنً صفوت اٌ

ٌّة الجٌزة وبنً سوٌف، على رأس وفد فً إطار االحتفال بعٌد الفطر ال   ًّ إلٌبارش مبارك، زار األنبا توماس عدلً المدّبر الّرسول

  .من كهنة اإلٌبارشٌة دٌوان عام محافظة الجٌزة

حٌث قّدم نٌافته الّتهنئة للمحافظ كمال الّدالً محافظ الجٌزة، ومن جانبه عّبر سٌادة المحافظ عن فرحته وشكره بمعاٌدة األنبا  

 .اس الّرقٌقةتوم

ٌّد المحافظ، وفً الختام شكر    وفً أجواء الّزٌارة لدٌوان عام المحافظة التقى صاحب الّنٌافة بمسئول المراسٌم والسادة نائبً الّس

ٌّة فً ماٌو الماضً، وعلى ك ٌّامة األٌسقف ٌّد سكرتٌر عام المحافظة فً مراسٌم الّس ٌّد المحافظ على إفادة الس ّل صاحب الّنٌافة الّس

ٌّة فً مدٌنة  م ٌومها، وفً هذه المناسبة قّدم صاحب الّنٌافة الّدعوة لسٌادة المحافظ لزٌارة مقّر المطران  اكتوبر 6الّدعم الذي قُدِّ

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.elfagr.com/3137431 

  

http://www.elfagr.com/3137431
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 فجرال 0
 - 2018/ٌونٌو/14الخمٌس 

ص 10:40  
مطران طٌبة لألقباط الكاثولٌك ٌزور قٌادات 

 أسوان للتهنئة بعٌد الفطر

  :المحتوي

 مارٌان عٌد 

قام االنبا عمانإٌل عٌاد مطران كرسً طٌبة لؤلقباط الكاثولٌك باألمس، بزٌارة السٌد اللواء مجدي حجاز محافظ أسوان وسٌادة 

، وكان بمرافقته األب بمناسبة عٌد الفطر المباركً مدٌر إدارة األمن الوطنً بؤسوان، وذلك فً إطار المعاٌدة اللواء خالد القاض

 اٌلٌا وكٌل المطرانٌة وبعض الكهنة والشمامسة

 الصور:

 

 

 اللٌنك: 

http://www.elfagr.com/3137449 

  

http://www.elfagr.com/list.aspx?kw=456615&ifr=1&kwn=%u0628%u0645%u0646%u0627%u0633%u0628%u0629%20%u0639%u064A%u062F%20%u0627%u0644%u0641%u0637%u0631%20%u0627%u0644%u0645%u0628%u0627%u0631%u0643&exp=3137449
http://www.elfagr.com/3137449
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 العنوان التارٌخ دةالجرٌ م

 األهرام الٌوم 8
الخمٌس 

2018/ٌونٌو/14  
التعاٌش الدٌنى أساس التعاٌش الثقافى 

 والحضارى

  :المحتوي

  د. األنبا ٌوحنا قلته

حضارات، ٌدفع حٌنا إلى الصراع والعنف، ال تستغنى عنه البشرٌة فى شًء ما لعله سر غامض ٌحرك التارٌخ اإلنسانى، ٌقٌم ال

إن التارٌخ اإلنسانى هو »ماضٌها وحاضرها ومستقبلها، أشار إلٌه المإرخون وبخاصة المإرخ اإلنجلٌزى ارنولد توٌنبى بقوله:

 األرض وما علٌها، هذا السر هو أمر تلك فى نظرهم مسٌرة اإلنسان منذ خلقه هللا وإلى أن ٌرث هللا« محاولة الروح قهر المادة

الحٌاة الدٌنٌة أو حٌاة اإلٌمان، طاقة خبلقة لٌست من صنع اإلنسان أو إبداعه، لٌست ولٌدة خوف اإلنسان من الطبٌعة وظواهرها 

فاسه، فى آماله أو من الغٌب، لٌست ولٌدة جهل اإلنسان، وإنما حٌاة اإلٌمان باهلل هى هبة إلهٌة لئلنسان أن شٌئا ما فى دمه وأن

وأنه « ملكوت هللا فى داخلكم»وآالمه وقد صدق المتصوفون كافة بقولهم إن هلل سكنا فى أعماق اإلنسان، وفى األدٌان آٌات رائعة 

 .أقرب إلٌنا من حبل الورٌد

بحٌاة ال تبالً، وفى  وكم حاول اإلنسان قتل هذا النبض اإللهى فى نسٌجه البشرى أو طمس أنواره، تارة بإلحاد معلن سافر، وتارة

كل عصر وزمان دعاة للتخلص من اإلٌمان باهلل، ففى العصور القدٌمة بعض من فبلسفة الٌونان لم ٌنكروا وجود هللا بل أنكروا 

عناٌته باإلنسان هذا الكائن الحقٌر فى نظرهم ودعاة إلى حٌاة المتعة كالرواقٌٌن واإلبٌقورٌٌن، ولم تصمت هذه الدعوة فى مسٌرة 

دٌان اشتدت خبلل العصر المسٌحى وأٌقظها القرامطة فى العصر اإلسبلمً، أما فى عصرنا الحدٌث أى فى بداٌة النهضة بعد األ

العصور الوسطى وبخاصة منذ القرن الخامس عشر المٌبلدى بدأت الحضارة الغربٌة تضع هللا جانباً أو قل تضع اإلٌمان والدٌن 

العلم، لقد مات هللا القدٌم فى عرف نٌتشه وأسقط من عرشه خبلل الثورة الفرنسٌة ومازال البعد على هامش الحٌاة، فاهلل الجدٌد هو 

عن هللا مذهب المبلٌٌن سواء نظرٌا أو علمٌا أو أخبلقٌا وسلوكٌا، وفى عرفهم أن البشرٌة لقٌطة فى الفضاء ولٌس لئلنسان مصٌر 

لقٌم الروحٌة، بدأت نهضة روحٌة فى انحاء العالم واشتدت موجات وبعد الكوارث والحروب وجنون المتعة والتحلل من ا !آخر

 .البحث عن سر الجوع الروحً، وتوهج اسم هللا

كان رد الفعل عند أصحاب اإلٌمان والمتمسكٌن بؤدٌانهم عنٌفا عند البعض، عقبلنٌا عند البعض اآلخر، وتنادوا بؤن الحاجة ملحة 

ك البشرٌة وهو التراث الروحى الذى ٌقدر قٌمة اإلنسان وكرامة الحٌاة والرجاء فى للحوار والتضامن حفاظا على أعظم ما تمتل

المصٌر األبدي، ولؤلسف كان رد الفعل عند بعض المجتمعات متطرفا عدوانٌا وانطلقوا فى غٌر وعى إلى القتل والتدمٌر 

اٌش، وتعالت أصوات حكٌمة تدعو للتعاٌش أساسا والتروٌع وتناسوا أن اإلٌمان ال ٌسود وال ٌنتشر إال بالنور وفى السبلم والتع

للحوار والثقافة اإلنسانٌة، إن النظرٌات االقتصادٌة والمبادرات السٌاسٌة ، إن خلت من نقطة االنطبلق الحقٌقٌة للسبلم والعدالة، 

جان فى االقتصاد فلن تحقق آمال البشر، وٌقولون فى كتب كثٌرة إن البشرٌة قادمة على عصور رهٌبة، وٌضٌف قارئو الفن

والسٌاسة، أن عصر غزو الفضاء، واستنساخ اإلنسان، وبرمجة العقول، أمور تبعث على القلق والخوف، بٌنما ذلك كله من ثمار 

العلوم التى هى لها غاٌة وهدف اكتشاف الطبٌعة واالستمتاع بخٌراتها فالمعرفة هى فى خدمة اإلنسان، والمهم أال ٌصبح اإلٌمان 

أو تغافل أو احتقار، وأزعم أن للشرق العربى رسالة خاصة فى هذا المجال بتعدد أدٌانه ومذاهبه، وٌذكر المإرخ  موضوع إهمال

المستشرق جاك بٌرك فى كتابه العرب وقد عاش سنوات عشر فى ببلد العرب أن المطلق، أو اإلٌمان بالقٌم الروحٌة إرث عربى 

ان كما لم ٌفلت منها، إن أبسط إنسان وأعظم العلماء فى هذه المنطقة تسرى فى كٌانه قدٌم، إنها منطقة لم تفلت أبدا من هذا اإلٌم

لذلك لم تفلح نظرٌات المادٌة أو اإللحاد فى بسط النفوذ على شعوبها ولم تخترق وجدانها، ومن ثم القول بؤن « عقٌدة المطلق»

شباب أال ٌجد رإٌة واضحة للمستقبل أو أمبل فى قٌام دولة الشباب ٌتحول إلى اإللحاد مبالغة ضارة وإنما الخوف الحقٌقى عند ال

حدٌثة فى ببلده . إن التعاٌش بٌن األدٌان لٌس ترفا، بل هو هدف غاٌة األدٌان قبل قٌام الحضارات ورقى الفنون واآلداب ، أما 

 :أسس هذا التعاٌش فٌما نزعم، نرصد منها أربعة أسس

http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/184/2018/0.aspx
http://www.ahram.org.eg/WriterArticles/184/2018/0.aspx
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وس المحبة والرحمة والجمال، فاإلنسانٌة تمضى إلى االنتحار إن هى فقدت هذه البوصلة اإلٌمان بالمطلق أى باهلل الخالق القد-

 .اإللهٌة

اإلٌمان بقٌمة اإلنسان خلٌفة خالقه، صورة لمن أبدعه وسواه، إن إنسانا واحدا فى أى مكان فى الكرة األرضٌة أغلى من كل -

 .قارالثروات فى العالم وال ٌوجد إنسان ٌستحق االستعباد واالحت

 .اإلٌمان بقٌمة الحٌاة، ألنها هبة الخالق للمخلوق فاحترام الحٌاة فى كل صورها شرع مقدس-

االٌمان بالتعاٌش الدٌنى والروحً، لكم دٌنكم ولى دٌن من شاء فلٌإمن ومن شاء فلٌكفر، تعاٌش إٌجابى فٌه احترام لكل دٌن  -

مى ثابت وقوى إن لم ٌتحقق سبلم التعاٌش بٌن أصحاب األدٌان، وكرامة لكل عبادة. وأزعم أنه من الصعب تحقٌق سبلم عال

فاحترام اإلنسان كل إنسان لٌس تفضبل من إنسان آخر أو من حاكم، بل هو شرع إلهى فلكل إنسان مكانته عند خالقه الذى تسع 

مر خطٌر ٌمزق الروابط رحمته كل خبلئقه وتغرس ضمٌراً لكل إنسان ٌحاسب ٌوم الدٌن، إن القهر والظلم واحتقار اآلخر أ

اإلنسانٌة، وأخطر منه أن ٌعٌش اإلنسان فى مجتمع ٌرغمه على الكذب أو النفاق أنه ٌدمر كرامة اإلنسان، وبشاعة اإلرهاب هى 

أن ٌدفع البشر إلى الحٌاة فى خوف دائم، والخوف كما نعرف ٌفرغ الحٌاة من جوهرها ومعناها، أن التعاٌش الدٌنً، معناه احترام 

اث الروحى والدٌنى لكل الشعوب وأن فى هذا التنوع والتعددٌة سنة من سنن هللا فى الكون كله، وهذا التعاٌش ٌضفى على التر

الحٌاة اإلنسانٌة رونقا وبهاء ألن توهج اإلٌمان فى قلب اإلنسان ٌعمق إحساسه بإنسانٌته وإنسانٌة اآلخرٌن، ٌجعله شاهًد حٌا لما 

 .فى الفلسفة تثبت الحقٌقةٌإمن به والحقٌقة كما ٌقال 

 اللٌنك: 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/655897.aspx 
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 9

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

م 01:30  

سكرتٌر البابا فرنسٌس ٌشارك فً إفطار 
صر بالفاتٌكانبسفارة م  

  :المحتوي

 رانٌا سعد

شارك سٌادة المونسنٌور ٌإانس لحظً سكرتٌر قداسة البابا فرنسٌس فً حفل اإلفطار الذي إقامته السفارة المصرٌة لدى الفاتٌكان 

د باألمس، فً حضور ممثلً بعض الكنائس المصرٌة وبعض من الشخصٌات العامة، جاء اإلفطار بناء على دعوة السفٌر محمو

 .سامً سفٌر مصر لدى دولة الفاتٌكان

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.albawabhnews.com/3145885 
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 10

الخمٌس 
 - 2018/ٌونٌو/14

ص 09:50  

ات مطران طٌبة لألقباط الكاثولٌك ٌزور قٌاد
 أسوان

  :المحتوي

 هناء بدٌع

قام نٌافة االنبا عمانإٌل عٌاد مطران كرسً طٌبة لؤلقباط الكاثولٌك، أمس األربعاء، بزٌارة اللواء مجدي حجازي محافظ اسوان 

 .واللواء خالد القاضً مدٌر ادارة األمن الوطنً بؤسوان، وذلك فً إطار المعاٌدة بمناسبة عٌد الفطر المبارك

 .فقته االب اٌلٌا وكٌل المطرانٌة وبعض الكهنة والشمامسةوكان بمرا

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.albawabhnews.com/3146845 
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 11

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

م 08:19  

ئٌات الكنسٌة عن عام صدور دلٌل اإلحصا
بالفاتٌكان 2016  

  :المحتوي

، ذاكرا 2046أعلن المكتب الصحفً الخاص بدولة الفاتٌكان الٌوم األربعاء، عن صدور دلٌل اإلحصائٌات الكنسٌة الخاص بعام 

 .أن التؤخٌر سبب تطوٌر وسائل الرصد والتوثٌق واإلحصاء

بنسبة  2045ملٌون كاثولٌكً لعام  1285ملٌون كاثولٌكً بعد أن كان  4299أصبح  2046جدٌر بالذكر أن عدد الكاثولٌك لعام 

%، وتم إنشاء ستة كراسً أسقفٌة جدٌدة وأربع إبراشٌات، كما قدر عدد اإلكلٌروس )المطارنة والكهنة 4،4زٌادة قدرها 

 .إكلٌرٌكً 466،334هو  2046والشمامسة( لعام 

 لصور:ا

 

 اللٌنك: 

https://www.albawabhnews.com/3146374 
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 12
 - 2018/ٌونٌو/13األربعاء 

م 09:00  
مطران الجٌزة لألقباط الكاثولٌك ٌزور محافظ 

 الجٌزة للتهنئة بالعٌد

  :المحتوي

ٌّة الجٌزة وبنً سوٌف، على رأس وفد من كهنة اإلٌبارشٌة  زار صاحب النٌافة األنبا توماس عدلً . ًّ إلٌبارش المدّبر الّرسول

  .دٌوان عام محافظة الجٌزة، الٌوم األربعاء

  .حٌث قّدم نٌافته الّتهنئة لمحافظ الجٌزة كمال الّدالً

ٌّة فً المحافظة ٌّة المشٌخ ٌّة وفًدا من الكنٌسة اإلنجٌل   .شارك وفد الكنٌسة الكاثولٌك

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.albawabhnews.com/3146421 
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 13

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

م 05:36  

غًدا.. انطالق مؤتمر األساقفة الكاثولٌك 
 الشرقٌٌن فً أوروبا

  :المحتوي

تمع أساقفة الكنٌسة الكاثولٌكٌة الشرقٌٌن فى أوروبا، غًدا الخمٌس، حتى السابع عشر من ٌونٌو الجارى فى مدٌنة لونجو ٌج

 .اإلٌطالٌة

ٌتطرق األساقفة فى اجتماعهم "اللٌتورجٌا والزواج"، وسٌشارك فً اللقاء الكاردٌنال لٌوناردو ساندري عمٌد مجمع الكنائس 

جٌلو بانٌاسكو رئٌس مجلس المإتمرات، المذكور، والمونسنٌور إمٌل بول تشٌرٌج السفٌر البابوي فً الشرقٌة، والكاردٌنال أن

 .إٌطالٌا

، وسوف ٌقدم األساقفة تؤملهم فً "الممٌزات "وٌحمل اللقاء الواحد والعشرٌن عنوان "كٌف تكون الكنٌسة كاثولٌكٌة شرقٌة الٌوم

 ."األلبانٌة فً الطرٌق المسكونً –خاص بٌن األبرشٌات ومساهمة الكنٌسة اإلٌطالٌة ، و"الحّق ال"الخاصة لهوٌة الكنٌسة الشرقٌة

 .حزٌران 44من ناحٌة أخرى، سٌكون اللقاء مقفبًل وخاًصا، باستثناء جلسة افتتاح اللقاء الخاصة بٌوم الخمٌس 

هم باستمرار وبوضوح دورهم فً كنٌسة نشٌر هنا إلى أّن الهدف من لقاء األساقفة الكاثولٌك الشرقٌٌن هو خلق فسحة الكتشاف

 .الٌوم

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.albawabhnews.com/3146250 
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 14

األربعاء 
 - 2018/ٌونٌو/13

م 11:40  
شٌة طٌبةمحافظ أسوان ٌستقبل مطران "أبرا " 

 المحتوي :

 وفاء عبدالرازق

استقبل اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الٌوم األربعاء، األنبا عمانوئٌل مطران أبراشٌة طٌبة لمحافظات قنا واألقصر 

وأسوان، لتهنئته بعٌد الفطر المبارك، وذلك بحضور القمص أنطونٌوس ذكرى راعى األقباط الكاثولٌك بؤسوان واألب جوزٌف 

لكومبونى رئٌس دٌر الكومبانٌة ٌرافقهم وفد من الكنٌسة الكاثولٌكٌةا . 

وخبلل اللقاء قدم اللواء مجدى حجازى ترحٌبه بزٌارة مطران أبراشٌة طٌبة ألسوان، مإكًدا أن عظمة المصرٌٌن تكمن فً قدرتهم 

والتمزق سواء من الجانب الدٌنى أو القبلى أو على التبلحم والوقوف صًفا واحًدا أمام التحدٌات والمخططات التى تستهدف التفرٌق 

 .الجغرافى

وقال إن روح اإلخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العبلقات بٌن جمٌع أهالى المحافظة دون تفرقة بٌن كنٌسة ومسجد أو بٌن 

قومىمسلم ومسٌحً ألن جمٌع المصرٌٌن شركاء فى التنمٌة والنماء والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه ال . 

حجازى" إلى أن الشعب المصرى سٌظل على وحدته ككتلة صلبة ضد اإلرهاب الذى لم ولن ٌنال من وحدتنا وتماسكنا "وأشار 

وراء قٌادة واعٌة وحكٌمة تتمثل فى الرئٌس عبد الفتاح السٌسً والذى هو رئٌس لكل المصرٌٌن دون تفرقة وهو ما عبر عنه 

ألخٌرة لمصرقداسة البابا فرنسٌس خبلل زٌارته ا . 

من جانبه أشاد األنبا عمانوئٌل بحفاوة اإلستقبال من محافظ أسوان والتى لمسها من خبلل حرصه على لقاءه مع تناول العدٌد من 

 .األراء والرإى اإلٌجابٌة للقضاٌا المجتمعٌة المختلفة

ول عٌد الفطر المبارك، كما قدم التهنئة للشعب وهنؤ مطران أبراشٌة طٌبة بإسم شعب الكنٌسة الكاثولٌكٌة شركاء الوطن بمناسبة حل

 .المصرى على إختٌاره الحكٌم بتولى الرئٌس عبد الفتاح السٌسى فترة رئاسٌة ثانٌة إلستكمال مسٌرة البناء والتنمٌة

س ولكن ولفت إلى أن أسوان تتؤصل فٌها روح الوحدة والتآخى والمحبة بٌن نسٌج األمة الواحدة بما ٌإكد أن الوطنٌة ال تدر

نتعاٌشها وتتناقلها األجٌال جٌبًل بعد جٌل وهو الذى أكده إختبلط دم الشهداء من المسلمٌن والمسٌحٌٌن الذٌن سقطوا فى معركتنا 

 .ضد األرهاب البغٌض

 .وفى نهاٌة اللقاء أهدى األنبا عمانوئٌل هدٌة تذكارٌة لمحافظ أسوان تعبًٌرا عن مشاعر الود واإلخاء المتبادل

 اللٌنك:

https://www.albawabhnews.com/3146637 

  

https://www.albawabhnews.com/3146637
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 البوابه نٌوز 15

الخمٌس 
 - 2018/ٌونٌو/14

م 12:45  

بابا الفاتٌكان: "هذا الفقٌر ٌصرخ والرب له 

 "ٌسمع

  :المحتوي

 هناء بدٌع

  .نوفمبر من كل عام 48بابا الفاتٌكان، رسالة إلى العالم أجمع، بمناسبة الٌوم العالمً الثانً للفقراء، وهو أصدر البابا فرنسٌس، 

، "ٌحرر -ٌسمع –عن األفعال: "ٌصرخ  جاءت الرسالة بعنوان "هذا الفقٌر ٌصرخ والرب له ٌسمع" وٌدور محتوى الرسالة

 ."صوته لحضرة الرب وال نسمعه نحن أو نبقى أمامه غٌر مبالٌن؟ البابا فرنسٌس: "كٌف هذا الفقٌر ٌصرخ وٌصل وٌتساءل

كثٌرا من المبادرات وإن كانت أساسٌة ومهمة هً إلرضاء ذواتنا وال تستطٌع بالفعل ان تسمع لهذا الفقٌر"،  وتابع: "أخشى أن

 ."مضًٌفا: "الفقر نتٌجة األنانٌة، الكبرٌاء، البخل، والظلم

ستكون هناك سهرة صبلة من أجل الفقٌر تضم كل المإسسات  2048نوفمبر  47ن ٌوم السبت ٌُذكر أنه تم االتفاق على أ

 .والجمعٌات الخٌرٌة والمتطوعٌن لهذه الخدمة بكاتدرائٌة القدٌس لورنس بروما

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.albawabhnews.com/3147069 

  

http://www.albawabhnews.com/3147069
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/13األربعاء  مبتدا 16  
سكرتٌر البابا فرنسٌس ٌشارك فى إفطار سفارة 

 مصر بالفاتٌكان

  :المحتوي

 مٌنا اشرف

شارك المونسنٌور ٌإانس لحظى، سكرتٌر قداسة البابا فرنسٌس، فى حفل اإلفطار الذى أقامته السفارة المصرٌة لدى الفاتٌكان 

  .مس، فى حضور ممثلى بعض الكنائس المصرٌة وبعض من الشخصٌات العامةباأل

 .جاء اإلفطار بناء على دعوة السفٌر محمود سامى سفٌر مصر لدى دولة الفاتٌكان

 الصور: 

 

 اللٌنك:

https://www.mobtada.com/details/741608 

 

  

https://www.mobtada.com/details/741608
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 العنوان التارٌخ جرٌدةال م

 الدستور 10
 - 2018/ٌونٌو/13األربعاء 

م 02:09  
سكرتٌر البابا فرنسٌس ٌشارك فً إفطار 

 سفارة مصر بالفاتٌكان

  :المحتوي

 مونٌكا جرجس  -جرجس صفوت 

ارة المصرٌة لدى شارك المونسنٌور ٌإانس لحظً سكرتٌر البابا فرنسٌس، بابا الفاتٌكان، فً حفل اإلفطار الذي أقامته السف

  .الفاتٌكان

وشارك فً الحفل ممثلً بعض الكنائس المصرٌة وبعض من الشخصٌات العامة، بناًء على دعوة السفٌر محمود سامً سفٌر 

 مصر لدى دولة الفاتٌكان

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.dostor.org/2209244 

  

https://www.dostor.org/2209244
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 العنوان التارٌخ لجرٌدةا م

 الدستور 18
 - 2018/ٌونٌو/13األربعاء 

م 06:40  
 2016صدور دلٌل اإلحصائٌات الكنسٌة لعام 

 بالفاتٌكان

  :المحتوي

 مارٌان رسمى_مونٌكا جرجس_ترٌزة شنودة

، 2046لخاص بعام أعلن المكتب الصحفً الخاص بدولة الفاتٌكان، الٌوم األربعاء، عن صدور دلٌل اإلحصائٌات الكنسٌة ا

 .موضًحا أن التؤخٌر سبب تطوٌر وسائل الرصد والتوثٌق واإلحصاء

بنسبة  2045ملٌون كاثولٌكً لعام  4285ملٌون كاثولٌكً، بعد أن كان  4299أصبح  2046جدٌر بالذكر أن عدد الكاثولٌك لعام 

اشٌات، كما قدر عدد االكلٌروس "المطارنة والكهنة كراسً أسقفٌة جدٌدة تم إنشائها وأربعة إبر 6%، وأن هناك 4.4زٌادة قدرها 

 .اكلٌرٌكً 466.334هو  2046والشمامسة"، لعام 

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.dostor.org/2209538 

  

https://www.dostor.org/2209538
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/13األربعاء  العرب الٌوم 19  
تٌر البابا فرنسٌس ٌشارك فى إفطار سفارة سكر

 مصر بالفاتٌكان

  :المحتوي

شارك المونسنٌور ٌإانس لحظى، سكرتٌر قداسة البابا فرنسٌس، فى حفل اإلفطار الذى أقامته السفارة المصرٌة لدى الفاتٌكان 

  .باألمس، فى حضور ممثلى بعض الكنائس المصرٌة وبعض من الشخصٌات العامة

 .ر بناء على دعوة السفٌر محمود سامى سفٌر مصر لدى دولة الفاتٌكانجاء اإلفطا

 المصدر: المبتدا

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://www.arabyoum.com/culture/5594373/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-

%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-

%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86 

  

https://www.arabyoum.com/culture/5594373/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.arabyoum.com/culture/5594373/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.arabyoum.com/culture/5594373/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.arabyoum.com/culture/5594373/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://www.arabyoum.com/culture/5594373/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/14الخمٌس  العرب الٌوم 20  - 
محافظ أسوان ٌستقبل مطران أبراشٌة طٌبة 

 "وٌؤكد "عظمة المصرٌٌن فً تالحمهم

 المحتوي :

افظات قنا واألقصر وأسوان، استقبل اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، مساء أمس، األنبا عمانوئٌل مطران أبراشٌة طٌبة لمح

بمكتبه بدٌوان عام محافظة أسوان، لتقدٌم التهنئة للمحافظ بمناسبة عٌد الفطر المبارك، بحضور القمص أنطونٌوس ذكرى راعً 

  .األقباط الكاثولٌك بؤسوان واألب جوزٌف الكومبونً رئٌس دٌر الكومبانٌة بؤسوان ٌرافقهم وفد من الكنٌسة الكاثولٌكٌة

اللقاء قدم اللواء مجدى حجازي ترحٌبه بزٌارة مطران أبراشٌة طٌبة ألسوان، مإكدا بؤن عظمة المصرٌٌن تكمن فً وخبلل 

قدرتهم على التبلحم والوقوف صفا واحدا أمام التحدٌات والمخططات التً تستهدف التفرٌق والتمزق سواء من الجانب الدٌنً أو 

  .القبلً أو الجغرافً

دى األنبا عمانوئٌل هدٌة تذكارٌة لمحافظ أسوان تعبٌرا عن مشاعر الود واإلخاء المتبادلوفً نهاٌة اللقاء أه .  

 الصور: 

 

 اللٌنك:

https://www.arabyoum.com/breaking_news/5610805/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-

%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-

%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%87%D9%85 

  

https://www.arabyoum.com/breaking_news/5610805/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%87%D9%85
https://www.arabyoum.com/breaking_news/5610805/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%87%D9%85
https://www.arabyoum.com/breaking_news/5610805/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%87%D9%85
https://www.arabyoum.com/breaking_news/5610805/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%87%D9%85
https://www.arabyoum.com/breaking_news/5610805/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%87%D9%85
https://www.arabyoum.com/breaking_news/5610805/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%87%D9%85


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 25  2018/ 6/ 44الخمٌس 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/13األربعاء  مصرس  21  
طار سكرتٌر البابا فرنسٌس ٌشارك فً إف

 بسفارة مصر بالفاتٌكان

  :المحتوي

 رانٌا سعد

شارك سٌادة المونسنٌور ٌإانس لحظً سكرتٌر قداسة البابا فرنسٌس فً حفل اإلفطار الذي إقامته السفارة المصرٌة لدى الفاتٌكان 

السفٌر محمود  باألمس، فً حضور ممثلً بعض الكنائس المصرٌة وبعض من الشخصٌات العامة، جاء اإلفطار بناء على دعوة

 سامً سفٌر مصر لدى دولة الفاتٌكان.

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.masress.com/albawabh/3145885 

  

https://www.masress.com/albawabh/3145885


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 26  2018/ 6/ 44الخمٌس 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/13األربعاء  وطنً 22  
إفطار سفارة  سكرتٌر بابا الفاتٌكان ٌشارك فً
 مصر بالفاتٌكان

  :المحتوي

 مرٌم فاروق

شارك سٌادة المونسنٌور ٌإانس لحظً سكرتٌر قداسة البابا فرنسٌس فً حفل االفطار الذي اقامته السفارة المصرٌة لدى الفاتٌكان 

عوة السفٌر محمود باألمس، فً حضور ممثلً بعض الكنائس المصرٌة وبعض من الشخصٌات العامة، جاء االفطار بناء على د

 .سامً سفٌر مصر لدى دولة الفاتٌكان

 الصور:

 

 

 اللٌنك: 

http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-

%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3/ 

  

http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3/
http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3/
http://www.wataninet.com/2018/06/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B3/


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 27  2018/ 6/ 44الخمٌس 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/13األربعاء  وطنً 23  
محافظ اسوان ٌستقبل وفد الكنٌسة الكاثولٌكٌة 

 لتهنئته بعٌد الفطر

  :المحتوي

 محمد األسوانى

 أستقبل مساء أمس األربعاء اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، األنبا عمانوئٌل مطران أبراشٌة طٌبة لمحافظات قنا واألقصر

وأسوان ؛وذلك لتقدٌم التهنئة للمحافظ بمناسبة عٌد الفطر المبارك وذلك بحضور القمص أنطونٌوس ذكرى راعى األقباط الكاثولٌك 

 .بؤسوان واألب جوزٌف الكومبونى رئٌس دٌر الكومبانٌة بؤسوان، ٌرافقهم وفد من الكنٌسة الكاثولٌكٌة

 رة مطران أٌبارشٌة طٌبة ألسوانوخبلل اللقاء قدم اللواء مجدى حجازى ترحٌبه بزٌا

مإكداً بؤن عظمة المصرٌٌن تكمن فً قدرتهم على التبلحم والوقوف صفاً واحداً أمام التحدٌات والمخططات، التى تستهدف 

  .التفرٌق والتمزق سواء من الجانب الدٌنى أو القبلى أو الجغرافى

العبلقات بٌن جمٌع أهالى المحافظة دون تفرقة بٌن كنٌسة ومسجد أو الفتاً إلى أن روح اإلخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم 

 بٌن مسلم ومسٌحً ألن جمٌع المصرٌٌن شركاء فى التنمٌة والنماء والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومى 

دتنا وأشار مجدى حجازى إلى أن الشعب المصرى سٌظل على وحدته ككتلة صلبة ضد اإلرهاب الذى لم ولن ٌنال من وح

وتماسكنا وراء قٌادة واعٌة وحكٌمة تتمثل فى الرئٌس عبد الفتاح السٌسً والذى هو رئٌس لكل المصرٌٌن دون تفرقة وهو ما عبر 

 عنه قداسة البابا فرنسٌس خبلل زٌارته األخٌرة لمصر 

ى لمسها من خبلل حرصه على ومن جانبه أشاد األنبا عمانوئٌل مطران أبراشٌة طٌبة بحفاوة اإلستقبال من محافظ أسوان والت

 لقاءه مع تناول العدٌد من األراء والرإى اإلٌجابٌة للقضاٌا المجتمعٌة المختلفة 

وهنؤ مطران أبراشٌة طٌبة بإسم شعب الكنٌسة الكاثولٌكٌة شركاء الوطن بمناسبة حلول عٌد الفطر المبارك ، كما قدم التهنئة 

 رئٌس عبد الفتاح السٌسى فترة رئاسٌة ثانٌة إلستكمال مسٌرة البناء والتنمٌة للشعب المصرى على إختٌاره الحكٌم بتولى ال

الفتاً إلى أن أسوان تتؤصل فٌها روح الوحدة والتآخى والمحبة بٌن نسٌج األمة الواحدة بما ٌإكد أن الوطنٌة ال تدرس ولكن 

داء من المسلمٌن والمسٌحٌٌن الذٌن سقطوا فى معركتنا نتعاٌشها وتتناقلها األجٌال جٌبلً بعد جٌل وهو الذى أكده إختبلط دم الشه

 ضد األرهاب البغٌض 

 . وفى نهاٌة اللقاء أهدى األنبا عمانوئٌل هدٌة تذكارٌة لمحافظ أسوان تعبٌراً عن مشاعر الود واإلخاء المتبادل

 اللٌنك: 

http://www.wataninet.com/2018/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-

%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-

%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88/ 

  

http://www.wataninet.com/2018/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88/


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 28  2018/ 6/ 44الخمٌس 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/13األربعاء  وطنً 24  
محافظ الجٌزة ٌستقبل وفد من الكنٌسة 

 الكاثولٌكٌة واإلنجٌلٌة لتقدٌم التهنئة بالعٌد

 المحتوي :

 رٌهام الزهار 

استقبل اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجٌزة، الٌوم األربعاء، األنبا توماس أسقف الجٌزة لؤلقباط الكاثولٌك، والدكتور بشٌر أنور 

 .نودى راعى األقباط اإلنجٌلٌٌن على رأس وفد لتقدٌم التهنئة بعٌد الفطر المبارك

ا المولى أن ٌدٌم المحبة والسبلم بٌن أفراد الشعب وقدم المحافظ الشكر لوفد الكنٌسة الكاثولٌكٌة واإلنجٌلٌة ع ًٌ لى التهنئة، داع

 .المصرى العظٌم، وأن تتبوأ مصرنا العزٌزة مكانتها الرائدة بٌن األمم، وأن ٌعم االستقرار ربوع دولتنا الحبٌبة

 الصور:

 

 اللٌنك:

-http://www.wataninet.com/2018/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8

-d8%ac%d9%8a%d8%b2%d8%a9%d8%a7%d9%84%

-%d9%85%d9%86-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84

%d8%a7%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9/ 

  

http://www.wataninet.com/2018/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83/


   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 29  2018/ 6/ 44الخمٌس 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/12الثالثاء  وطنً 25 ن ثقافًالكنٌسة الكاثولٌكٌة بالمنٌا تعقد صالو   

  :المحتوي

 مرٌم فاروق

عقد باألمس األنبا بطرس فهٌم، مطران المنٌا لؤلقباط الكاثولٌك، الصالون الثقافً األول باٌبارشٌة المنٌا وقد دعا إلٌه نخبة من 

الصالون  ، وٌدور الحوار فً”اإلنسان بٌن الثقافة واألخبلق“مثقفً المنٌا على مختلف انتماءاتهم ، ودار الحوار حول موضوع 

 :حول ثبلث محاور أساسٌة وهً

 . التنظٌر الفكري للموضوع .1

 .تقوٌم الواقع على ضوء ما نعٌشه فعبل .2

 .وماذا بعد أي ما هو الدور والرسالة التً على كل واحد من رواد الصالون أن ٌحملها إلى دائرة حٌاته وعبلقاته . 3

معة واإلعبلمٌٌن ورجال الفكر والثقافة بالمحافظة. وقد تخلل الصالون وقت وقد شارك فً الصالون نخبة متمٌزة من اساتذه الجا

للتعارف وفقرة شعرٌة وقد عبر المشاركون عن فرحتهم بهذه المبادرة التً تهدف إلى االرتقاء بالواقع المنٌاوي من الناحٌة 

 .والتنوٌر االجتماعٌة والثقافٌة والتً تإكد دور الكنٌسة الكاثولٌكٌة الرٌادي فً التثقٌف

من الكوادر الثقافٌة  40الجدٌر بالذكر أن الصالون استمر من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة والنصف وشارك فٌه ما ٌزٌد عن 

 .بالمجتمع

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-

%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af-

%d8%b5%d8%a7%d9%84/ 

  

http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84/
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/13األربعاء  وطنً 26  
أٌام  9الكنٌسة الكاثولٌكٌة بكورٌا تخصص 

 للصالة من أجل السالم

  :المحتوي

 م فاروقمرٌ

الى  46ذكرت الصحافة الرسمٌة للفاتٌكان أن الكنٌسة الكاثولٌكٌة بكورٌا أطلقت مبادرة صبلة تسعاوٌة أي تسعة أٌام صبلة، من 

ٌونٌو الجاري من أجل المصالحة والسبلم بٌن كورٌا الشمالٌة والجنوبٌة ومن أجل أٌضا نجاح مٌثاق التفاهم بٌن كورٌا  25

 .متحدة االمرٌكٌة الذي تم التوقٌع علٌه باألمسالشمالٌة والوالٌات ال

خصصت الكنٌسة الصبلة من أجل السبلم والعائبلت المتضررة من الحرب بٌن كورٌا الشمالٌة والجنوبٌة والمصالحة الحقٌقٌة، 

 .ومن أجل األشخاص المهجرٌن بٌن الدولتٌن والشفاء الحقٌقً من أثر االنقسام

 الصور:

 

 اللٌنك: 

http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d

8%b3%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8

a%d8%a9-%d8%a8%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-

%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d9%a9-%d8%a3%d9%8a%d8%a7/ 

  

http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d9%a9-%d8%a3%d9%8a%d8%a7/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d9%a9-%d8%a3%d9%8a%d8%a7/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d9%a9-%d8%a3%d9%8a%d8%a7/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d9%a9-%d8%a3%d9%8a%d8%a7/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5-%d9%a9-%d8%a3%d9%8a%d8%a7/
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/13اء األربع وطنً 20  
الكنٌسة الكاثولٌكٌة تحًٌ ذكرى مؤسس 
 الجمعٌة الكاثولٌكٌة للمدارس المصرٌة

 المحتوي :

 مرٌم فاروق 

، وهو أحد رواد «4969ـ  4907»أحٌت الٌوم األربعاء، الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر، ذكرى األب هنري عٌروط الٌسوعً 

مٌة القرٌة المصرٌة، والمإسس األول للجمعٌة الكاثولٌكٌة للمدارس المصرٌة سنة العمل االجتماعً فً مصر ومن المهتمٌن بتن

، والتً عرفت فٌما بعد بجمعٌة الصعٌد للتربٌة والتنمٌة4944 . 

، شارك فً االحتفالٌة أعضاء الجمعٌة العمومٌة، وفرٌق العمل «وٌبقى حٌا بٌننا»ونظمت الجمعٌة، احتفالٌة خاصة حول شعار 

ضاء مجلس إدارة الجمعٌة ٌتقدمهم المهندس وحٌد نجٌب، رئٌس مجلس اإلدارة، إلى جانب بعض من أعضاء فرٌق اإلداري، وأع

 .كورال جمعٌة الصعٌد

انضم لبلحتفالٌة الدكتورة لٌلى إسكندر، وزٌر الدولة لشإون البٌئة األسبق، والدكتور حسن أبو بكر، األستاذ بكلٌة الزراعة 

روط، والعدٌد من الجماعات الرهبانٌة الرجالٌة والنسائٌة، واألصدقاء والمحبٌنوالباحث فً كتابات األب عٌ . 

واألب عٌروط، كان قد التحق بمدرسة العائلة المقدسة لآلباء الٌسوعٌٌن بالفجالة، سافر إلى فرنسا لدراسة علم االجتماع بجامعة 

د ترجمت إلى العربٌة تحت اسم وق« أخبلق الفبلح وعاداته»لٌون وحصل على درجة الدكتوراة فً موضوع  « فً « الفبلحون

، وُرسم من بعدها كاهنا أٌضا فً نفس العام4938سنة  . 

والتقى والرئٌس الراحل جمال عبد الناصر 4969منحته الدولة آنذاك وسام الجمهورٌة من الطبقة األولى فً ٌولٌو  . 

ٌُعد األب عٌروط من الرواد الذٌن دعوا الى أهمٌة الحوار مع ال كنٌسة القبطٌة األرثوذكسٌة، أٌضا اهتم بالحوار اإلسبلمً و

التً صارت فٌما بعد جمعٌة اإلخاء الدٌنً 4944فً سنة « إخوان الصفا»المسٌحً واشترك مع آخرٌن فً تؤسٌس جمعٌة  . 

 الصور: 

 

 اللٌنك:

http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d9%8a-

%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3-%d8%a7%d9%84/  

http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3-%d8%a7%d9%84/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3-%d8%a7%d9%84/
http://www.wataninet.com/2018/06/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%ab%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%8a%d9%8a-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3-%d8%a7%d9%84/
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/13األربعاء  مصراوي 28  
مطران إبراشٌة طٌبة ٌزور أسوان وٌهنئ 

لفطر المباركالمحافظ بعٌد ا  

  :المحتوي

 اٌهاب عمران

لمحافظات قنا واألقصر وأسوان، لتقدٌم مطران إبراشٌة طٌبة  استقبل اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، األنبا عمانوئٌل،

 .مناسبة عٌد الفطر المباركالتهنئة للمحافظ ب

حضر اللقاء القمص أنطونٌوس ذكرى راعً األقباط الكاثولٌك بؤسوان، واألب جوزٌف الكومبونً، رئٌس دٌر الكومبانٌة بؤسوان، 

 .ٌرافقهم وفد من الكنٌسة الكاثولٌكٌة

ألسوان، مإكًدا أن عظمة المصرٌٌن تكمن فً مطران إبراشٌة طٌبة  وخبلل اللقاء قّدم اللواء مجدي حجازي، ترحٌبه بزٌارة

قدرتهم على التبلحم والوقوف صًفا واحًدا أمام التحدٌات والمخططات التً تستهدف التفرٌق والتمزق سواء من الجانب الدٌنً أو 

 .القبلً أو الجغرافً

الفًتا إلى أن روح اإلخاء والمحبة والتعاون هً التً تحكم العبلقات بٌن جمٌع أهالً المحافظة دون تفرقة بٌن كنٌسة ومسجد أو 

 .بٌن مسلم ومسٌحً ألن جمٌع المصرٌٌن شركاء فً التنمٌة والنماء والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومً

لى وحدته ككتلة صلبة ضد اإلرهاب الذي لم ولن ٌنال من وحدتنا وتماسكنا وأشار "حجازي" إلى أن الشعب المصري سٌظل ع

وراء قٌادة واعٌة وحكٌمة تتمثل فً الرئٌس عبدالفتاح السٌسً والذي هو رئٌس لكل المصرٌٌن دون تفرقة وهو ما عّبر عنه قداسة 

 .البابا فرنسٌس خبلل زٌارته األخٌرة لمصر

بحفاوة االستقبال من محافظ أسوان، والتً لمسها من خبلل حرصه على لقاءه مع تناول العدٌد من األنبا عمانوئٌل  ومن جانبه أشاد

 .اآلراء والرإى اإلٌجابٌة للقضاٌا المجتمعٌة المختلفة

باسم شعب الكنٌسة الكاثولٌكٌة شركاء الوطن بمناسبة حلول عٌد الفطر المبارك، كما قدم التهنئة للشعب مطران إبراشٌة طٌبة  وهّنؤ

ة الستكمال مسٌرة البناء والتنمٌة، الفًتا إلى أن المصري على اختٌاره الحكٌم بتولً الرئٌس عبد الفتاح السٌسً، فترة رئاسٌة ثانٌ

أسوان تتؤّصل فٌها روح الوحدة والتآخً والمحبة بٌن نسٌج األمة الواحدة بما ٌإكد أن الوطنٌة ال تدرس، ولكن نتعاٌشها وتتناقلها 

ا فً معركتنا ضد اإلرهاب األجٌال جٌبلً بعد جٌل وهو الذي أكده اختبلط دم الشهداء من المسلمٌن والمسٌحٌٌن الذٌن سقطو

  .هدٌة تذكارٌة لمحافظ أسوان تعبًٌرا عن مشاعر الود واإلخاء المتبادلاألنبا عمانوئٌل  البغٌض، وفً نهاٌة اللقاء أهدى

 اللٌنك: 

http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2018/6/13/1375864/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9

%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-

%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-

%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83 

  

http://www.masrawy.com/news/Tag/860157/مطران-إبراشية-طيبة#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/860157/مطران-إبراشية-طيبة#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/633929/الأنبا-عمانوئيل#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/860157/مطران-إبراشية-طيبة#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/Tag/633929/الأنبا-عمانوئيل#bodykeywords
http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2018/6/13/1375864/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2018/6/13/1375864/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2018/6/13/1375864/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2018/6/13/1375864/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2018/6/13/1375864/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
http://www.masrawy.com/news/news_regions/details/2018/6/13/1375864/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الشروق 29
ٌونٌو  13األربعاء 
م 2:22 - 2018  

فً الٌوم العالمً لمكافحة عمل األطفال.. بابا 
 الفاتٌكان: الطفل ٌجب أن ٌلعب وٌلهو

  :المحتوي

الطفل ٌجب »كافحة عمل األطفال، إن: بمناسبة الٌوم العالمً لم« توٌتر»، عبر تغرٌدة على حسابه على موقع «فرنسٌس»وقال 

 .«أن ٌلعب وٌدرس وٌنمو فً وسط هادىء، الوٌل لمن ٌخنق فٌه انطبلقة فرح الرجاء

وكان قد عبر البابا فرنسٌس فً أكثر من مناسبة عن رفض الكنٌسة التام الستغبلل األطفال فً العمل، مإكًدا أن األطفال ٌجب أن 

 .وواجب علٌناٌكبروا فً وسط هادىء هذا حق لهم 

دشنت منظمة العمل الدولٌة الٌوم العالمً لمكافحة عمل األطفال وهدف من أهدافها هو القضاء على هذه الظاهرة  2002ومنذ عام 

 .2025بحلول عام 

 الصور:

 

 اللٌنك

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062018&id=f821354a-f450-432a-9d6a-c0085d312781 

  

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062018&id=f821354a-f450-432a-9d6a-c0085d312781
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الشروق 30
ٌونٌو  13األربعاء 

م 2:29 - 2018  | 
الكنٌسة الكاثولٌكٌة تحًٌ ذكرى مؤسس 

 مدارس جمعٌة الصعٌد بمصر

 المحتوي :

، وهو أحد رواد «1969ـ  1900»حٌت الٌوم األربعاء، الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر، ذكرى األب هنري عٌروط الٌسوعً أ

العمل االجتماعً فً مصر ومن المهتمٌن بتنمٌة القرٌة المصرٌة، والمؤسس األول للجمعٌة الكاثولٌكٌة للمدارس المصرٌة سنة 

عٌد للتربٌة والتنمٌة، والتً عرفت فٌما بعد بجمعٌة الص1941 . 

، شارك فً االحتفالٌة أعضاء الجمعٌة العمومٌة، وفرٌق العمل «وٌبقى حٌا بٌننا»ونظمت الجمعٌة، احتفالٌة خاصة حول شعار 

اإلداري، وأعضاء مجلس إدارة الجمعٌة ٌتقدمهم المهندس وحٌد نجٌب، رئٌس مجلس اإلدارة، إلى جانب بعض من أعضاء فرٌق 

صعٌدكورال جمعٌة ال . 

انضم لبلحتفالٌة الدكتورة لٌلى إسكندر، وزٌر الدولة لشإون البٌئة األسبق، والدكتور حسن أبو بكر، األستاذ بكلٌة الزراعة 

 .والباحث فً كتابات األب عٌروط، والعدٌد من الجماعات الرهبانٌة الرجالٌة والنسائٌة، واألصدقاء والمحبٌن

عائلة المقدسة لآلباء الٌسوعٌٌن بالفجالة، سافر إلى فرنسا لدراسة علم االجتماع بجامعة واألب عٌروط، كان قد التحق بمدرسة ال

وقد ترجمت إلى العربٌة تحت اسم « أخبلق الفبلح وعاداته»لٌون وحصل على درجة الدكتوراة فً موضوع  « فً « الفبلحون

، وُرسم من بعدها كاهنا أٌضا فً نفس العام4938سنة  . 

والتقى والرئٌس الراحل جمال عبد الناصر 4969وسام الجمهورٌة من الطبقة األولى فً ٌولٌو  منحته الدولة آنذاك . 

ٌُعد األب عٌروط من الرواد الذٌن دعوا الى أهمٌة الحوار مع الكنٌسة القبطٌة األرثوذكسٌة، أٌضا اهتم بالحوار اإلسبلمً  و

التً صارت فٌما بعد جمعٌة اإلخاء الدٌنً 4944سنة فً « إخوان الصفا»المسٌحً واشترك مع آخرٌن فً تؤسٌس جمعٌة  . 

 الصور:

 

 اللٌنك:

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062018&id=3fe18779-a945-493f-9ff0-dcc85ba31ab9 

 

  

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13062018&id=3fe18779-a945-493f-9ff0-dcc85ba31ab9
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

2018/ٌونٌو/13األربعاء  العرب نٌوز 31  
الكنٌسة الكاثولٌكٌة تحًٌ ذكرى مؤسس 

 مدارس جمعٌة الصعٌد فً مصر

  :المحتوي

أحٌت الٌـوم  -مساًء عبر موقع "العرب نٌوز _ طرٌقك لمعرفة الحقٌقة"  02:26 2018ٌونٌو  13بتارٌخ الٌوم الموافق األربعاء خبر 

، وهو أحد رواد العمل االجتماعً فً «1969ـ  1907»األربـعاء، الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مـصـر، ذكرى األب هنري عٌروط الٌسوعً 

، والتً عرفت فٌما بعد 1941ة القرٌة المصرٌة، والمؤسس األول للجمعٌة الكاثولٌكٌة للمدارس المصرٌة سنة مـصـر ومن المهتمٌن بتنمٌ

  .بجمعٌة الصعٌد للتربٌة والتنمٌة

، ساهم فً االحتفالٌة أعضاء الجمعٌة العمومٌة، وفرٌق «وٌبقى حٌا بٌننا»ونظمت الجمعٌة، احتفالٌة علً الرغم من حول شعار 

ري، وأعضاء مجلس إدارة الجمعٌة ٌتقدمهم المهندس واحد نجٌب، رئٌس مجلس اإلدارة، إلى جانب عدد من أعضاء العمل اإلدا

  .فرٌق كورال جمعٌة الصعٌد

انضم لبلحتفالٌة الدكتورة لٌلى إسكندر، وزٌر الدولة لشإون البٌئة األسبق، والدكتور حسن أبو بكر، األستاذ بكلٌة الزراعة 

  .األب عٌروط، والعدٌد من الجماعات الرهبانٌة الرجالٌة والنسائٌة، واألصدقاء والمحبٌن والباحث فً كتابات

واألب عٌروط، كان قد التحق بمدرسة العائلة المقدسة لآلباء الٌسوعٌٌن بالفجالة، سافر إلى فرنسا لدراسة علم االجتماع بجامعة 

فً « الفبلحون»وقد ترجمت إلى العربٌة تحت اسم « اداتهأخبلق الفبلح وع»لٌون وحصل على درجة الدكتوراة فً موضوع 

  .، وُرسم من بعدها كاهنا أٌضا فً نفس العام1938سنة 

  .والتقى والرئٌس الراحل جمال عبد الناصر 4969منحته الدولة آنذاك وسام الجمهورٌة من الطبقة األولى فً ٌولٌو 

ٌُعد األب عٌروط من الرواد الذٌن دعوا الى أهمٌة ا لحوار مع الكنٌسة القبطٌة األرثوذكسٌة، أٌضا اهتم بالحوار اإلسبلمً و

 .التً صارت فٌما بعد جمعٌة اإلخاء الدٌنً 4944فً سنة « إخوان الصفا»المسٌحً واشترك مع آخرٌن فً تؤسٌس جمعٌة 

 بوابة الشروق  : المصدر

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.alarab-news.com/middleeast/article-36167.html 

https://www.alarab-news.com/middleeast/article-36167.html
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 العرب نٌوز 32
ٌونٌو  14الخمٌس، 

2018 

محافظ أســوان ٌستقبل مطران أبراشٌة طٌبة 

 "وٌؤكد "عظمة المصرٌٌن فً تالحمهم

 المحتوي :

نا الكرام، حٌث ٌسعً المواطن العربً فً المقام االول واالخٌر الً معرفة فً البداٌة وجب التنوٌة علً احترامنآ الشدٌد لزوار

الحقٌقة، ووجب التنوٌة ان هذا ما نسعً الٌه اٌضآ فً اطار السٌاسة التً ٌتم العمل بها فً موقعنا موقع العرب نٌوز االخباري، 

""محافظ أســوان ٌستقبل مطران أبراشٌة طٌبة وٌإكد  مهم""، الذي اصبح هدفة االساسً احترام عقل عظمة المصرٌٌن فً تبلح

القاري العربً اوآل الذي ٌسعً الً معرفة مدي مصداقٌة الخبر الذي ٌقوم ٌتصفحه، ومن جهتنا وحرصآ منا علً اٌصال الحقٌقة 

ة طٌبة وٌإكد الً القاري العربً نقوم بطرح الخبر االبرز الٌوم والتً ٌؤتً تحت عنوان "محافظ أســوان ٌستقبل مطران أبراشٌ

 ."""عظمة المصرٌٌن فً تبلحمهم

( استقبل  -صباحاً  11:56 2048ٌونٌو  44العرب نٌوز _ طرٌقك لمعرفة الحقٌقة(، تم نقل الخبر بتارٌخ الٌوم الموافق الخمٌس 

وأسوان،  اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، مساء البارحة، األنبا عمانوئٌل مطران أبراشٌة طٌبة لمحافظات قنا واألقصر

بمكتبه بدٌوان عام محافظة أسوان، لتقدٌم التهنئة للمحافظ بمناسبة عٌد الفطر المبارك، بحضور القمص أنطونٌوس ذكرى راعً 

  .األقباط الكاثولٌك بؤسوان واألب جوزٌف الكومبونً رئٌس دٌر الكومبانٌة بؤسوان ٌرافقهم وفد من الكنٌسة الكاثولٌكٌة

مجدى حجازي ترحٌبه بزٌارة مطران أبراشٌة طٌبة ألسوان، مإكدا بؤن عظمة المصرٌٌن تكمن فً  وخبلل اللقاء قدم اللواء

قدرتهم على التبلحم والوقوف صفا واحدا أمام التحدٌات والمخططات التً تستهدف التفرٌق والتمزق سواء من الجانب الدٌنً أو 

  .القبلً أو الجغرافً

ل هدٌة تذكارٌة لمحافظ أسوان تعبٌرا عن مشاعر الود واإلخاء المتبادلوفً نهاٌة اللقاء أهدى األنبا عمانوئٌ .  

 الصور: 

 

 اللٌنك:

https://www.alarab-news.com/middleeast/article-39481.html 

  

https://www.alarab-news.com/middleeast/article-39481.html
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 العنوان التارٌخ ةالجرٌد م

 بوابه اخبار الٌوم 33
ٌونٌو  13األربعاء، 

م 10:56 - 2018  
مطران الجٌزة لألقباط الكاثولٌك ٌزورالمحافظ 

 للتهنئة بالعٌد

  :المحتوي

 نارٌمان فوزي–ماٌكل نبٌل 

ٌّة الجٌزة وبنً سوٌف، على ر ًّ إلٌبارش أس وفد من كهنة اإلٌبارشٌة؛ زار صاحب النٌافة األنبا توماس عدلً، المدّبر الّرسول

 .دٌوان عام محافظة الجٌزة لمقابلة اللواء كمال الّدالً، محافظ الجٌزة، لتهنئته بمناسبة حلول عٌد الفطر المبارك

ٌّة المشٌخٌّ  ،عن سعادته وشكره بمعاٌدة األنبا توماس ووقد الكنٌسة الكاثولٌكٌة واالنجٌلٌة، ووفد«الدالً»وعّبر   ة الكنٌسة اإلنجٌل

 .الذي شارك فً الزٌارة

ٌّة فً ماٌو الماضً،   وفً ختام اللقاء قدم مطران الجٌزة، الشكر لسكرتٌر عام المحافظة، على  ٌّامة األٌسقف حضور مراسٌم الّس

ٌّة فً مدٌنة  مه ٌومها، وقّدم نٌافته ّدعوة لمحافظ الجٌزة لزٌارة مقّر المطران  .أكتوبر 6والّدعم الذي قُدِّ

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684469/1/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-

%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF 

  

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684469/1/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684469/1/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684469/1/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684469/1/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684469/1/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 بوابه اخبار الٌوم 34
ٌونٌو  14الخمٌس، 

ص 12:40 - 2018  
مطران أسوان ٌهنئ المحافظ بعٌد الفطر 

 المبارك

  :المحتوي

 نارٌمان فوزي -ماٌكل نبٌل

لؤلقباط الكاثولٌك، اللواء مجدي حجاز محافظ أسوان واللواء خالد القاضً مدٌر  زار نٌافة عمانإٌل عٌاد مطران كرسً أسوان 

  .إدارة األمن الوطنً بؤسوان لتهنئتهم بمناسبة حلول عٌد الفطر المبارك

والقمص انطونٌوس ذكري، راعً كنٌسة واألب برٌنو  ورافق نٌافة األنبا عمانإئل، األب إٌلٌا وكٌل المطرانٌة  

والدعاء لٌحفظ الرب مصر والشماس االكلٌركً، وبعض ممثلً الرعٌة وقد كان االستقبال ٌسوده الود والمحبة  الكومبنٌانً،

 .وشعبها الكرٌم

جدٌر بالذكر أن البطرٌرك إبراهٌم إسحاق بطرٌرك األقباط الكاثولٌك بمصر أرسل برقٌة تهنئة للرئٌس عبد الفتاح السٌسى لتهنئته  

 . بعٌد الفطر المبارك

 الصور:

 

 

 اللٌنك: 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684510/1/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%

86-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-

%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83# 

  

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684510/1/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684510/1/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684510/1/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684510/1/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2684510/1/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 بوابه اخبار الٌوم 35
ٌونٌو  12الثالثاء، 

ص 11:19 - 2018  
 الكاثولٌكٌة تعقد الصالون الثقافً بالمنٌا

 المحتوي :

نارٌمان فوزي -ماٌكل نبٌل  

رشٌة المنٌا وقد دعا إلٌه نخبة من عقد ،االثنٌن، األنبا بطرس فهٌم، مطران المنٌا لؤلقباط الكاثولٌك، الصالون الثقافً األول باٌبا

 مثقفً المنٌا على مختلف انتماءاتهم . 

، وٌدور الحوار فً الصالون حول ثبلث محاور أساسٌة وهً:«اإلنسان بٌن الثقافة واألخبلق»وكان موضوع الصالون   

. التنظٌر الفكري للموضوع . 4  

. تقوٌم الواقع على ضوء ما نعٌشه فعبل. 2  

  ي ما هو الدور والرسالة التً على كل واحد من رواد الصالون أن ٌحملها إلى دائرة حٌاته وعبلقاته. . وماذا بعد أ 3

شارك فً الصالون نخبة متمٌزة من أساتذة الجامعة واإلعبلمٌٌن ورجال الفكر والثقافة بالمحافظة، وقد تخلله وقت للتعارف وفقرة 

درة التً تهدف إلى االرتقاء بالواقع المنٌاوي من الناحٌة االجتماعٌة والثقافٌة شعرٌة وقد عبر المشاركون عن فرحتهم بهذه المبا

 والتً تإكد دور الكنٌسة الكاثولٌكٌة الرٌادي فً التثقٌف والتنوٌر. 

ة من الكوادر الثقافٌ 40الجدٌر بالذكر أن الصالون استمر من الساعة الثامنة مساء إلى العاشرة والنصف وشارك فٌه ما ٌزٌد عن 

 بالمجتمع

 الصور:

 

 اللٌنك:

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2683816/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%

AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2683816/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2683816/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2683816/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2683816/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2683816/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الٌوم السابع 36
ٌونٌو  13األربعاء، 

م 03:00 2018  
محافظ الجٌزة ٌستقبل وفد من الكنٌسة 

 الكاثولٌكٌة واإلنجٌلٌة لتقدٌم التهنئة بالعٌد

  :المحتوي

 إبراهٌم سالم

قبل اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجٌزة، الٌوم األربعاء، األنبا توماس أسقف الجٌزة لؤلقباط الكاثولٌك، والدكتور بشٌر أنور است

 نودى راعى األقباط اإلنجٌلٌٌن على رأس وفد لتقدٌم التهنئة بعٌد الفطر المبارك.

ا المولى أن ٌدٌم المحبة والسبلم بٌن أفراد الشعب  وقدم المحافظ الشكر لوفد الكنٌسة الكاثولٌكٌة واإلنجٌلٌة على  ًٌ التهنئة، داع

 المصرى العظٌم، وأن تتبوأ مصرنا العزٌزة مكانتها الرائدة بٌن األمم، وأن ٌعم االستقرار ربوع دولتنا الحبٌبة.

 الصور:

 

 اللٌنك: 

https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-

%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9/3832755 

 

  

https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9/3832755
https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9/3832755
https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9/3832755
https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9/3832755
https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9/3832755
https://www.youm7.com/story/2018/6/13/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9/3832755
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 الوطن 30
2018-06-12الثالثاء   

AM 11:07 
مطران الكاثولٌك ٌزور محافظ قنا لتهنئته بعٌد 

 الفطر

  :المحتوي

 مصطفى رحومه

إن األنبا عمانوئٌل، مطران األقصر وقنا وأسوان قال األب هانً باخوم، المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر، 

 .لؤلقباط الكاثولٌك، زار محافظ قنا اللواء عبدالحمٌد الهجان، لتقدٌم التهنئة له بمناسبة قرب عٌد الفطر المبارك

فً زٌارة وأضاف "باخوم"، فً بٌان له، أن وفد من الكنٌسة الكاثولٌكٌة ضم كهنة ورهبان وراهبات، شاركوا األنبا عمانوئٌل 

 .دٌوان محافظة قنا

 الصور:

 

 

 اللٌنك:

https://www.elwatannews.com/news/details/3439219 

  

https://www.elwatannews.com/news/details/3439219
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 الوطن 38
األربعاء 

2018/ٌونٌو/13  
اهنا ك 29بطرٌرك الكاثولٌك ٌشارك فً رسامة 
 بمٌالنو.. وٌعود للقاهرة غدا

 المحتوي :

 مصطفى رحومه

كاهنا بمدٌنة مٌبلنو اإلٌطالٌة، وذلك خبلل  29شارك األنبا إبراهٌم إسحق، بطرٌرك األقباط الكاثولٌك فً مصر، فً رسامة 

 .القداس الذي ترأسه رئٌس االساقفة مونسنٌور مارٌو دٌبلٌنً، بكاتدرائٌة مٌبلنو

كنٌسة الكاثولٌكٌة، شارك فً الرسامة أهالً الكهنة الجدد، وعدد من أقباط الكاتدرائٌةوبحسب بٌان لل . 

 .ٌذكر أن األنبا إبراهٌم إسحق سافر إلى مٌبلنو للمشاركة فً هذه السٌامة ومن المقرر عودته غدا الخمٌس إلى القاهرة

 الصور:

 

 

 اللٌنك:
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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 43  2018/ 6/ 44الخمٌس 

 

 العنوان التارٌخ الجرٌدة م

 الوطن 39
الخمٌس 

2018/ٌونٌو/14  

محافظ أسوان ٌستقبل مطران أبراشٌة طٌبة 

 "وٌؤكد "عظمة المصرٌٌن فً تالحمهم

 المحتوي :

 عبد هللا مشالً

ظ أسوان، مساء أمس، األنبا عمانوئٌل مطران أبراشٌة طٌبة لمحافظات قنا واألقصر وأسوان، استقبل اللواء مجدي حجازي، محاف

بمكتبه بدٌوان عام محافظة أسوان، لتقدٌم التهنئة للمحافظ بمناسبة عٌد الفطر المبارك، بحضور القمص أنطونٌوس ذكرى راعً 

مبانٌة بؤسوان ٌرافقهم وفد من الكنٌسة الكاثولٌكٌةاألقباط الكاثولٌك بؤسوان واألب جوزٌف الكومبونً رئٌس دٌر الكو . 

وخبلل اللقاء قدم اللواء مجدى حجازي ترحٌبه بزٌارة مطران أبراشٌة طٌبة ألسوان، مإكدا بؤن عظمة المصرٌٌن تكمن فً 

لجانب الدٌنً أو قدرتهم على التبلحم والوقوف صفا واحدا أمام التحدٌات والمخططات التً تستهدف التفرٌق والتمزق سواء من ا

 .القبلً أو الجغرافً

 .وفً نهاٌة اللقاء أهدى األنبا عمانوئٌل هدٌة تذكارٌة لمحافظ أسوان تعبٌرا عن مشاعر الود واإلخاء المتبادل
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