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   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8132-9-31 الخميس
 

 نص لخبر )8102-9-54(

   .بطرٌرن االلباط الكاثولٌن ٌواصل زٌارته الرعوٌة الى مونتلاير وٌستمبله لنصل مصر العام

8102سبتمبر  00الماهرة   

ة البطرٌرن األنبا إبراهٌم إسحك، بطرٌرن االسكندرٌة لاللباط الكاثولٌن،  لمطار مونتلاير، اإلثنٌن العاشر من وصل صاحب الغبط

  .سبتمبر الساعة الحادٌة عشر صباحا لادما من تورونتو

راعى كنٌسة وكان فى إستمباله بصالة كبار الزوار سعادة م/ أمل سالمة ، لنصل مصر العام بمونتلاير مع األب/ إمٌل باخوم 

 نوتردام دٌجٌبت )سٌدة مصر( بمونتلاير

  .مع عدد من أبناء وبنات الطائفة

 استهل غبطته الزٌارة بمونتلاير بلماء مع سعادة م/أمل سالمة لنصل مصر العام بمونتلاير

 تم فٌها تبادل الحوار حول شئون الجالٌة المصرٌة بمونتلاير ومدى إرتباط أبنائها ببلدهم مصر

ها غبطة البطرٌرن عن أهمٌة دور الكنٌسة المبطٌة الكاثولٌكٌة فى مصر فى ربط أواصر الشركة بٌنها وبٌن جالٌات منوها فٌ

 .كنائس المهجر والتى تعد مونتلاير أكبرهم حالٌا بوصول عددهم إلى أكثر من أربعمائة عائلة

تلاير ان شعب الرعٌة ٌنتظر هذه الزٌارة االبوٌة وفً نفس االطار صرح االب امٌل باخوم راعً كنٌسة االلباط الكاثولٌن بمون

بكل فرح. وعبر عن مدى سعادته وامتنانه للماء مع سعادة م/أمل سالمة لنصل مصر العام بمونتلاير، والتً تموم بدور هام 

 .ورعاٌة حمٌمٌة للجالٌة المبطٌة هنان

 اللٌنن الجرٌدة م

 الكاثولٌكٌه  .0

http://catholic-
eg.com/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%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%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-

%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA/ 
 

 وطنً  .8

http://www.wataninet.com/2018/09/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%
D8%B1%D9%83-

%D8%A7%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%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-
%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA/ 

 

 مصرس  .3
https://www.masress.com/elbalad/3456806 

 

 مولع الكنٌسه الكاثولٌكٌه  .5
http://coptcatholic.net/ 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8132-9-31 الخميس
 

 نص لخبر )8102-9-54(

)كمل نصن التانًمطرانٌة الجٌز والفٌوم وبنً سوٌف لأللباط الكاثولٌن تمدم مسرحٌة  ) . 

8102سبتمبر  00الماهرة  . 

تمدم كنٌسة العائلة الممدسة التابعة لمطرانٌة الجٌزة والفٌوم وبنً سوٌف مسرحٌة )كمل نصن التانً( وسٌكون ذلن ٌوم الجمعة 

، مسابمات،  ارابع عشر من الشهر الجاري الساعة السادسة مساءا وباالضافة الً ذلن العدٌد من الفمرات االخري )اسكتشات

 .(كورال، هداٌا و فرٌك براعم للب داوود

 . و سٌكون هذا الٌوم تحت رعاٌة الحبر الجلٌل االنبا توماس عدلً المدبر الرسولً ألٌبارشٌة الجٌزة و الفٌوم و بنً سوٌف

ٌةمؤسسات رهبان 01كنائس و تخدم فً االٌبارشٌة اكثر من  01و الجدٌر بالذكر ان اٌبارشٌة الفٌوم تخدم  . 

 اللٌنن الجرٌدة م

 الكاثولٌكٌه  .0

http://catholic-
eg.com/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-
%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8/ 

 

 البوابه نٌوز  .8
http://www.albawabhnews.com/3275121 

 

 شفمنا  .3
http://egypt.shafaqna.com/AR/AL/10804468 

 

 اخبارن   .5

http://www.akhbarak.net/news/2018/09/12/17605530/articles/33515445
/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-

%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9

%83-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85 

 

 االلباط المتحدون  .4
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3481&A=401491 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8132-9-31 الخميس
 

 نص لخبر )8102-9-54(

فرع الماهرة –اجتماع االمانة العامة للمدارس الكاثولٌكٌة  . 

8102سبتمبر  00الماهرة   . 

بمدرسة الملب  8102سبتمبر  00عمد اجتماع لمدراء األمانة العامة للمدارس الكاثولٌكٌة فرع الماهرة صباح  الٌوم الثالثاء 

عشر ظهرا . هذا و لد كان جدول االعمال ٌحتوي علً الكثٌر من الممدس غمرة من الساعة العاشرة صباحا حتً الثانٌة 

 :الموضوعات منها

 عرض المنظومة الجدٌدة للتعلٌم، -0

 وضع ممترح لتدرٌس اللغات  وتمدٌمه سرٌعا لمنالشته مع المسؤولٌن -8

 عرض التجهٌزات المطلوبه من كل مدرسة للمرحلة الثانوٌة ومٌزانٌتها  -3

د ترأس االجتماع االستاذ صبحً شفٌك _ االمٌن الفرعً بالماهرة وحضر اللماء األب أنطونٌوس غطاس باالضافة الً ذلن فم

 .األمٌن العام للمدارس الكاثولٌكٌة بمصر

هذا و لد صرح االب ٌوسف اسعد مدٌر مدارس سان جورج مصر الجدٌدة لأللباط الكاثولٌن انه من المنتظر عمد الجمعٌة  

8102أكتوبر  08مة ٌوم العمومٌة لألمانة العا . 

 اللٌنن الجرٌدة م

 االلباط المتحدون  .0
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3481&A=401491 

 

 الدستور  .8
https://www.dostor.org/2318250 

 

 الفجر  .3
https://www.elfagr.com/3246437 

 

 فاٌر نٌوز  .5

http://www.firenews.news/topics/18/09/11/20810.ht
ml 

 

 اخبارن  .4

http://www.akhbarak.net/news/2018/09/11/17602053/articles/33509931
/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-

%D8%A7%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%A9 

 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8132-9-31 الخميس
 

 نص لخبر )8102-9-52(

 .اخبار زٌارة غبطة البطرٌرن االنبا ابراهٌم اسحك بمونتلاير

8102تمبر سب 08الماهرة   . 

فً تباعٌات الزٌارة الرعوٌة لغبطة البطرٌرن االنبا ابراهٌم اسحك بطرٌرن االسكندرٌة لأللباط الكاثولٌن التى بدأ بها منذ ٌوم 

سبتمبر فً كندا ، لام غبطته بلماء تلفزٌونى مع محطة " تٌلى لومٌٌر" بمونتلاير ٌوم اإلثنٌن العاشر من سبتمبر تحت  3االثنٌن 

ألخ/ إٌلى موجاٌس. دار الحوار عن وضع الكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر، والكنٌسة المبطٌة بمونتلاير، واهم التطورات رعاٌة ا

  .بالمنطمة

كما وتمابل غبطته مع جرٌدة "الرسالة" بمونتلاير ، ٌوم الثالثاء الحادي عشر من سبتمبر فً حوار تحت رعاٌة صاحب 

رٌد زمكحلالجرٌدة ورئٌس تحرٌرها األخ/ الكاتب ف .  

والتمى غبطته اٌضا ببعض من االنشطة الرسولٌة برعٌة سٌدة مصر لاللباط الكاثولٌن. وٌواصل الزٌارة حتى الثالث والعشرٌن 

 .من سبتمبر الجاري

 اللٌنن الجرٌدة م

 الكاثولٌكٌه  .0

http://catholic-eg.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%BA%D8%A8%D8%B7%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7-
%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7-2/ 

 

 دار المعارف  .8

http://daralmaref.com/2018/09/11/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D
8%B1%D9%83-

%D8%A7%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%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-
%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA/ 

 

 الفجر  .3
https://www.elfagr.com/3246965 

 

 بوابه فٌتو  .5
https://vetogate.com/3299177 

 

 اذاعه الفاتٌكان  .4

http://ar.radiovaticana.va/news/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%
8A%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9

%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9?p=78 

 

 البوابه نٌوز  .4
http://www.albawabhnews.com/3275652 

 

 الكنٌسه المبطٌه الكاثولٌكٌه  .4
https://news.google.com/topics/CAAqIggKIhxDQkFTRHdvSkwyMHZNREZ3

WjE5dUVnSmhjaWdBUAE?hl=ar&gl=EG&ceid=EG%3Aar 
 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8132-9-31 الخميس
 

 نص لخبر )8102-9-59(

  . مبادرة الفاتٌكان  تجاه االزمة االنسانٌة فً سورٌا و العراق

8102سبتمبر  08الماهرة  . 

مل مبادرة بتنظٌم اجتماع لمنالشة االزمة االنسانٌة فً سورٌا و تموم الدائرة الفاتٌكانٌة لخدمة التنمٌة البشرٌة المتكاملة بع

من الشهر الجاري بجامعة  أوربانٌانا الحبرٌة . و باالضافة الً ذلن فمد اشار  05و  03العراق و ستكون تلن المبادرة ٌومً 

مثلٌن من مجالس االسالفة و هٌئة من هٌئات اعمال المحبة الكاثولٌكٌة و اٌضا م 41بٌان للدائرة الً مشاركة اكثر من 

المؤسسات الكنسٌة و الجمعٌات الرهبانٌة العاملة فً سورٌا و العراق و الدول المجاورة باالضافة الً سفراء الفاتٌكان فً 

 . سورٌا و العراق و لبنان  تركٌا

بمصر ان برنامج االجتماع سٌكون و لد ذكر بالبٌان حسب ما ذكر االب هانً باخوم، المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة 

بتمدم وكٌل الدائرة المطران سٌغوندو تٌجادو تلٌه كلمة لعمٌد الدائرة الكاردٌنال بٌتر توركسون ، ثم عرض لتمرٌر من اعداد 

8102و  8104الدائرة حول رد المؤسسات الكنسٌة علً االزمة االنسانٌة فً العراق و سورٌا خالل عامً   . 

البٌان ان االجتماع استمرارٌة لمسٌرة السنوات الست االخٌرة و من اهداف هذه المبادرة ان ٌكون فرصة  هذا و لد جاء فى 

للتأمل و الشركة االخوٌة بٌن المؤسسات الكنٌسة كافة المشاركة فً اعمال المحبة و المساعدة لصالح السكان المتضررٌن من 

الٌها الرأي العام فً اكثر من مناسبة ، و اٌضا من اهجاف المبادرة كما  االزمة االنسانٌة و التً اراد الباب فرنسٌس ان ٌلفت

تابع البٌان هو اجراء تمٌٌم لما سبك المٌام به من اعمال فً هذا المجال حتً االن و تبادل المعلومات حول رد الكنٌسة تجاه 

مة باالضافة الً ذلن اٌضا تحلٌل اوضاع الالوضاع االنسانٌة و منالشة المشاكل و الصعاب و تحدٌد اولوٌات الفترة الماد

الجماعات المسٌحٌة فً الدول التً عصفت بها الحروب و تموٌة التنسٌك بٌن المؤسسات الكنسٌة و الجمعٌات الرهبانٌة العاملة 

 . و االٌبرشٌات

 اللٌنن الجرٌدة م

 البوابه نٌوز  .0
https://www.albawabhnews.com/3274997 

 

 اذاعه الفاتٌكان  .8

http://ar.radiovaticana.va/news/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%
A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3/%D9
%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A3%D8

%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB?p=41 

 

 صدى البلد  .3
http://www.elbalad.news/3458941 

 

 اخبارن  .5

http://www.akhbarak.net/articles/33545733-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-

%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

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

%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9?sec
=Analysis&src=%D8%B5%D8%AF%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%

A8%D9%84%D8%AF 

 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 8132-9-31 الخميس
 

 نص لخبر )8102-9-41(

  البطرٌرن المارونً ٌهنىء اللبنانٌٌن عامة وخاصة المسلمٌن برأس السنة الهجرٌة

8102سبتمبر  08الماهرة    

لام البطرٌرن المارونً الكاردٌنال مار بشارة الراعً بتمدٌم التهنئه بالعام الهجري الجدٌد الً اللبنانٌٌن عامة و المسلمٌن منهم 

من و الخٌر و السالم الً المنطمة باكملها . هذا و لد استهل البطرٌرن بتمنً عاما هجرٌا سعٌدا للسفٌر و خاصة متمنٌا اال

المملكة فً استمباله المائم باعمال سفارة المملكة العربٌة السعودٌة فً لبنان الوزٌر المفوض ولٌد عبد هللا البخارى ، و لد 

ارى االوضاع العامة علً الساحتٌن االللٌمٌة و الدولٌة و تعزٌز التواصل بٌن عرض البطرٌرن الراعً مع الوزٌر المفوض البخ

  البطرٌركٌة و المملكة عن طرٌك زٌارة البطرٌرن الً السعودٌة و متابعة نتائج الزٌارة التارٌخٌة

ًّ فً باالضافة الً ذلن فمد استمبل بعدها البطرٌرن مدٌر عاّم وزارة الّزراعة المهندس لوٌس لّحود بحضور  المٌّم البطرٌرك

الّدٌمان الخوري طونً اآلغا ، و خالل اجتماعهم تم عرض االمور المتعلمة بتعزٌز التعاونٌات الزراعٌة و كٌفٌة مساعدة 

  المزارعٌن خاصة التراب مواسم الفاكهة الصٌفٌة و تأمٌن تصرٌف انتاج التفاح

افرام الثانً ونالش معه التحدٌات التً ٌواجهها المسٌحٌون فً كما التمً اٌضا بطرٌرن السرٌان االرثوذكس مار اغناطٌوس 

  منطمة الشرق االوسط و كٌفٌة التعاون رٌن الكنائس من اجل تثبٌت حضورهم و تعزٌز حركة عودة النازحٌن الً بالدهم بكرامة

معهم االمور المتعلمة من ثم لد استمبل المونسٌور اسطفان فرنجٌة و الخوري حنا عبود و المهندس لبالن دحدح و عرض 

زغرتا –باالولاف و المشارع التً تنفذ فً رعٌة اهدن   

 اللٌنن الجرٌدة م

 بوابه اخبار الٌوم  .0

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2723182/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B
1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-

%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 

 

 النشره  .8

https://www.elnashra.com/news/show/1241124/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9
%86-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-
%D8%B9%D9%8A%D8%AF- 

 

 المركزٌه  .3

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/63208/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%
A7%D8%B9%D9%8A-%D9%87%D9%86%D8%A3-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-

%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 

 شفمنا  .5
http://lb.shafaqna.com/AR/AL/4317839 

 

 الوسط  .4
http://alwassat.com/north_lebanon/r_lb.php?id=16994 

 

4.  Dmc news 

https://www.dmcnews.org/egypt/2453490/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%
B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-
%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF 
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 نص لخبر )8102-9-40(

بحماٌة الماصرٌن تعمد جمعٌتها العامة التاسعة اللجنة الحبرٌة المعنٌة . 

8102سبتمبر  08الماهرة  .  

لامت اللجنة الحبرٌة المعنٌة بحماٌة الماصرٌن بعمد جمعٌتها العامة التاسعة من السابع وحتى التاسع من الشهر الجاري فً 

التً ٌعطٌها البابا فرنسٌس لإلصغاء الً من  روما. ولد أصدر المجتمعون بٌانا صحفٌا فً اخر اللماء أكدوا فٌه على األهمٌة

  .عانوا من التجاوزات واالنتهاكات

هذا و لد اكد البٌان علً استماع المشاركٌن فً اعمال الجمعٌة العامة الً شهادة شخصٌن عانٌا من مأساة التعدٌات الجنسٌة 

التً حصلت داخل الكنٌسة الكاثولٌكٌة و سبب علً الماصرٌن عندما كانا طفلٌن و لد تركزت الحوارات حول اخر المستجدات 

الما كبٌرة ألشخاص كثٌرٌن و لد اعتبر البٌان ان التساؤالت التً طرحت فً الفترة األخٌرة ال تعطً االهمٌة الكاملة علً مدي 

اجل المدرة خطورة التعدٌات الجنسٌة علً الماصرٌن و حسب و لكنها أٌضا تشدد علً مدي أهمٌة بذل كل الجهود الالزمة من 

 . علً توفٌر الحماٌة للماصرٌن لكً ٌكون المستمبل المادم افضل من الماضً

باإلضافة الً ذلن فمد تخلل االعمال اطالق العدٌد من المشارع الرٌادٌة والتً سٌتم تنفٌذ أولها فً البرازٌل حٌث تهدف هذه 

تسمح بإعادة الثمة لدي األشخاص الذٌن تعرضوا لهذه  المشارٌع الً توفٌر بٌئة امنة و المٌام بأطالق عملٌات شفافة لكً

االنتهاكات و لد تمنً البٌان ان ٌتمكن لادة الكنائس المحلٌة من بذل الجهود فً هذه المشارٌع و من خبرات و تجارب الضحاٌا 

ل أٌضا جزءا ال ٌتجّزأ من و لد ذكر المائمٌن علً االجتماع ان بأن التعاون مع الكرسً الرسولً ودوائر الكورٌا الرومانٌة ٌشك

المهام المسندة إلى اللجنة الحبرٌة المعنٌة بحماٌة الماصرٌن و لد لاموا بشكر رئٌس مجمع تبشٌر الشعوب الكاردٌنال فٌلونً 

 .ورئٌس مجمع األسالفة الكاردٌنال أولٌه اللذٌن أبدٌا اهتماما كبٌرا بالمسائل التً تُعنى بها هذه اللجنة

بٌان ان ان المشتركٌن باللجنة سٌمومون بالمشاركة خالل األٌام المادمة فً لماءات ٌنظمها مجمع عمٌدة هذا و لد أوضح ال

االٌمان بالتعاون مع مجلس أسالفة إٌطالٌا فً اطار االلتزام المتواصل فً توفٌر الحماٌة للماصرٌن . و لد اختتم البٌان الصحفً 

بالذكرى السنوٌة الثالثٌن لتبنًّ معاهدة حموق الطفولة، والتً صدلت  8109 بذكر أن العالم سٌحتفل فً العشرٌن من نوفمبر

 .علٌها مائة وست وتسعون دولة بما فً ذلن الكرسً الرسولً

 اللٌنن الجرٌدة م

 صدى البلد  .0
https://www.elbalad.news/3458800 

 

 الجورنال  .8
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=12205081 

 

 الفجر  .3
https://www.elfagr.com/3247606 

 

 االلباط المتحدون  .5

http://www.copts-
united.com/Article.php?I=3482&A=401641 

 

 مصر االن  .4
https://www.misr-alan.com/287934 

 

 ساعه 85  .4

https://24.com.eg/world-news/156129/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-
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%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-
%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9 

 

 85اخبار   .4

https://24.com.eg/world-news/156129/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-
%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9 
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  لرار البابا فرنسٌس فً موضوع حماٌة الماصرٌن

8102سبتمبر  08الماهرة  . 

لد لرر البابا فرنسٌس ان ٌلتمً رؤساء أسالفة الكنٌسة الكاثولٌكٌة لمنالشة موضوع حماٌة الماصرٌن والتً لامت اللجنة 

التاسعة لمنالشتها وانتهوا الٌوم صباحا الحبرٌة المعنٌة بحماٌة الماصرٌن بعمد جمعٌتها العامة . 

هذا ولد صرح االب هانً باخوم المتحدث الرسمً باسم الكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر انه لد صدر الٌوم بٌان لمجلس الكرادلة 

ي بدأ للمجلس الذ 84سبتمبر دار الصحافة التابعة للكرسً الرسولً، وذلن فً ختام االجتماع الـ  08نشرته الٌوم األربعاء 

من شهر  85حتى  80من الشهر الجاري جاء فٌه  ان البابا فرنسٌس لد لرر عمد اللماء فً الفاتٌكان من  01أعماله فً 

مع رؤساء مجالس األسالفة وسٌكون محور اللماء هو حماٌة الماصرٌن 8109فبراٌر  . 

 اللٌنن الجرٌدة م

 الفجر  .0
https://www.elfagr.com/3247648 

 

 الجورنال  .8
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=12205240 

 

 االلباط المتحدون  .3
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3482&A=401639 

 

 البوابه نٌوز  .5
http://www.albawabhnews.com/3276649 

 

 صدى البلد  .4
http://www.elbalad.news/3458797 

 

 لفاتٌكاناذاعه ا  .4
https://www.vaticannews.va/ar/pope/news/2018-09/pope-encounter-presidents-of-

bishops-congrences-to-discuss-abuse.html 

 

 االفك نٌوز  .4
http://www.alufuqnews.com/Akhbar-Msr/334007.html 

 

 شفمنا  .2
http://egypt.shafaqna.com/AR/AL/10809452 

 

 اخر االخبار   .9
https://www.akher.news/world/136533.html 

 

 مصر االن  .01
https://www.misr-alan.com/287534 

 

 ساعه 85  .00

https://24.com.eg/world-news/156129/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9 
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 بوابه اخبار الٌوم  .08

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2723186/1/%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%B5%D8%AF%D8%B1-
%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-

%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86 
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 .المطران شٌحان ٌحتفل بمرور ستة سنوات على تجلٌسه باالٌبارشٌة المارونٌة بمصر

8102سبتمبر  08الماهرة    

بمناسبة مرور ستة سنوات على تنصٌب صاحب النٌافة المطران جورج شٌحان، كمطران للموارنة بمصر،  تحتفل كل 

احتفالً ٌوم االحد الموافك السادس عشر من سبتمبر الجاري بكاتدرائٌة المدٌس ٌوسف بالظاهر، الساعة  االٌبارشٌة بمداس

  .السابعة مساء

  .(ٌشارن فً االحتفال كل االنشطة الرعوٌة باالٌبارشٌة ولفٌف من المدعوٌٌن )كهنة ورهبان وراهبات وشعب االٌبارشٌة

السعٌدة اكد ان: "ستة سنوات بمصر ملئها الفرحة والمحبة والسالم، اختبارات وفً تصرٌح لسٌادة المطران بهذه المناسبة 

عمٌمة وجمٌلة مع االشخاص والكنٌسة المحلٌة وكل الكنائس االخرى والدولة، شكرا للرب ولكل من ساعد معً فً هذه الخدمة 

 "حتى االن، واتمنى ان الرب ٌمنحً المدرة لمواصلة هذه الخدمة الممدسة

 اللٌنن دةالجرٌ م

 الفجر   .0
https://www.elfagr.com/3247860 

 

 البوابه نٌوز  .8
http://www.albawabhnews.com/3277230 

 

 شفمنا  .3
http://egypt.shafaqna.com/AR/AL/10812260 

 

 اخبارن  .5

https://www.akhbarak.net/news/2018/09/13/17623017/articles/3354239
4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%B4%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-

%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-6-
%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%87 
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 .اٌلً ابو عون فً رحاب بطرٌرن الكلدان الكاثولٌن

8102سبتمبر  03الماهرة   

طة البطرٌرن الكاردٌنال مار لوٌس روفائٌل ساكو بطرٌرن الكلدان الكاثولٌن الدكتور اٌلً ابو عون بممر البطرٌركٌة استمبل غب

.  الجدٌر بالذكر هو ان الدكتور اٌلً ابو عون هو مدٌر برامج الشرق األوسط 8102سبتمبر  08الكلدانٌة ظهر امس االربعاء 

ة األمرٌكٌة للسالم. هذا و لد دار الحوار حول تحدٌات السالم، وظروف األللٌات ودور وشمال أفرٌمٌا فً معهد الوالٌات المتحد

الكنٌسة فً ترسٌخ لٌم السالم والعٌش المشترن. باالضافة الً ذلن فمد حضر اللماء سٌادة المطران مار باسٌلٌوس ٌلدو، 

حمورابً لحموق االنسان فً العراقالمعاون البطرٌركً والدكتور ولٌم وردة، رئٌس العاللات العامة فً مؤسسة  . 

 .المصدر : اعالم البطرٌركٌة الكلدانٌة

 اللٌنن الجرٌدة م

 بطرٌركٌه بابل للكلدان   .0
https://saint-adday.com/ 

 

8.  wikipedia 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A
%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%AF%D8%A7%D
9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%

88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9 

 

 صحٌفه المثمف  .3
http://www.almothaqaf.com/component/content/?view=featured&start=

150 
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تابع غبطة البطرٌرن األنبا إبراهٌم إسحك سلسلة زٌاراته فى كندا، بلمائه سفٌر جمهورٌة مصر العربٌة فى كندا معتز زهران، 

راعى كنٌسة نوتردام دٌجٌبت بمونتلاير وبعض أبناء الطائفةورافمه فً الزٌارة األب إمٌل باخوم  . 

استمر اللماء حوالى الساعة والنصف من الولت مرحبا فٌها السفٌر بغبطة البطرٌرن، وتطّرق خالله الحدٌث فى موضوعات 

  .شتى، من أهمها أوضاع وأخبار الجالٌة المصرٌة بكندا عامة كإحدى بالد المهجر

سٌدنا البطرٌرن بتسجٌل كلمة فى سجل الزوار بالسفارة المصرٌة بكندا فى نهاٌة اللماء لام . 
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