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  لمتابعة اخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر

 https://www.facebook.com/SpokesmanCCE  

http://catholic-eg.com 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 0202-0-02 األربعاء
 

 (434/2كود الخبر)

 .مجلس االسالفة الالتٌن ببالد الشرق االوسط والمنطمة العربٌة ٌختاروا مصر لعمد اجتماعهم الدوري

  2142فبراٌر  41الماهرة  

العام باستضافة الكنٌسة الكاثولٌكٌة بمصر ٌعمد مجلس االسالفة الالتٌن بالشرق االوسط والمنطمة العربٌة اجتماعه الدوري هذا 

 .فبراٌر الجاري 22ال  41من 

 .ٌتكون المجلس من كل مطارنة الالتٌن بالشرق االوسط والمنطمة العربٌة

فبراٌر بممر اكلٌرٌكٌة االلباط الكاثولٌن بالمعادي، وٌتخلل البرنامج منالشة الوثٌمة  41ٌبدأ المجلس اجتماعاته من الغد 

لسٌنودس الشباب والعدٌد من الموضوعات األخرى، ومن المتولع زٌارة المجلس لغبطة البطرٌرن االنبا ابراهٌم الختامٌة 

 اسحك، وزٌارة لداسة البابا تواضروس وبعض الزٌارات السٌاحٌة لمعالم مصر.

 اللٌنن الجرٌدة م 

 بوابه أخبار الٌوم  .4

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2806697/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85 

 

 الكاثولٌكٌه  .2

http://catholic-eg.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7/ 
 

 الوفد  .3

https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2244986-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 0202-0-02 األربعاء
 

 (435/2كود الخبر)

 .بطرٌرن االلباط الكاثولٌن ٌستمبل مجلس االسالفة الالتٌن ببالد الشرق االوسط والمنطمة العربٌة

  2142فبراٌر  41الماهرة  

استمبل صباح الٌوم صاحب الغبطة البطرٌرن ابراهٌم اسحك، بطرٌرن االلباط الكاثولٌن، مجلس االسالفة الالتٌن بالشرق 

  .العربٌة بالممر البطرٌركً بكوبري المبهاالوسط والمنطمة 

ٌتكون المجلس من كل مطارنة الالتٌن بالشرق االوسط والمنطمة العربٌة، بمرافمة صاحب السٌادة المطران برونو موزارو، 

  .السفٌر البابوي

ة الوثٌمة الختامٌة لسٌنودس دأ المجلس اجتماعاته الٌوم بممر اكلٌرٌكٌة االلباط الكاثولٌن بالمعادي، وٌتخلل البرنامج منالش

 الشباب والعدٌد من الموضوعات األخرى.

 اللٌنن الجرٌدة م 

 بوابه اخبار الٌوم  .4

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2806697/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-
%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-
%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85 

 

 البوابه  نٌوز  .2
https://www.albawabhnews.com/3491421 

 

 الفجر  .3
https://www.elfagr.com/3471063 

 

 الدستور  .4
https://www.dostor.org/2522564 

 

 مصرس  .5
https://www.masress.com/albawabh/3491421 

 

 الكاثولٌكٌه  .6

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%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3/ 

 

 الوفد  .1

https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2244914-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88-%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%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7 

 

 صدى البلد  .1
https://www.elbalad.news/3706901 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 0202-0-02 األربعاء
 

 (436/2كود الخبر)

 .بطرٌرن االلباط الكاثولٌن ٌحتفل بالمداس االلهً وٌرسم شمامسة بكنٌسة العائلة الممدسة بالزٌتون 

  2142فبراٌر  41الماهرة  

شماس فً  44احتفل باالمس صاحب الغبطة البطرٌرن ابراهٌم اسحك، بطرٌرن االلباط الكاثولٌن، بالمداس االلهً ورسامة 

اغنطسً وهً المأري. ولد اكد صاحب الغبطة فً كلمته ان هذه الرسامة هً فرصة لتعمٌك االنتماء للكنٌسة فً سبٌل درجة  ان

خدمة الكلمة التً فٌها نتسلم الكتاب الممدس. ولد أعرب الممص اغنطنٌسوس مورٌس عن شكره لصاحب الغبطة ولالب ماجد 

 عتنائهم بالرعٌة.مؤنس، نائب الراعً ولكل شعب الرعٌة على محبتهم وا

 اللٌنن الجرٌدة م 

 لباط المتحدوناأل  .4
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3641&A=439386 

 

 الكاثولٌكٌه  .2

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%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF-2/ 
 

 الدٌار  .3
http://www.eldyar.net/show17947 

 

 البٌان نٌوز  .4
https://www.elbayan-news.com/84594 

 

 العرب الٌوم  .5

https://www.ak.arabyoum.news/egypt-
news/945653/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-
%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-

%D8%A8%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 0202-0-02 األربعاء
 

 (421/2كود الخبر)

الخادم اإلللٌمً لالباء الفرنسٌسكان ٌمدم دعوة الً محافظ الماهرة لحضور االحتفال بالمئوٌة الثامنة للماء 

 .بٌن المدٌس فرنسٌس و السلطان الكامل

 2142فبراٌر  41

كمال لبٌب،  الخادم اإلللٌمً لالباء الفرنسٌسكان بمصر، دعوته الً محافظ الماهرة السٌد خالد عبد العال لحضور  لدم أمس االب

عام على اللماء التارٌخً بٌن المدٌس فرنسٌس و السلطان الكامل و الذي من الممرر انعماده فً ٌوم  111االحتفال بمرور 

اء التارٌخً ممدما لسٌادته درع الرهبنة الفرنسٌسكانٌة و ذلن بحضور كال من الجمعة األول من مارس بدمٌاط وهو مكان اللم

 . األستاذ نبٌل بولس النائب بمجلس النواب و االب أنطونٌو ماهر

الجدٌر بالذكر ان الكاردٌنال لٌوناردو ساندري رئٌس مجمع الكنائس الشرلٌة سٌشارن اٌضا بهذا االحتفال، صرحت بذلن دٌنا 

 .العالمً الكاثولٌكً بمصرعادل المكتب ا

 اللٌنن الجرٌدة م 

 البوابه نٌوز  .4
https://www.albawabhnews.com/3491422 

 

 العرب الٌوم  .2

https://www.arabyoum.com/breaking_news/8960855/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8
%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%

86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9 

 

 الكاثولٌكٌه  .3

http://catholic-eg.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%

A7%D9%86-%D9%8A/ 
 

 الفجر  .4
https://www.elfagr.com/3471056 

 

 الجورنال  .5
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=12775290 

 

 وطنى  .6

http://www.wataninet.com/2019/02/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-

%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-
%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81/ 

 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 0202-0-02 األربعاء
 

 (431/2كود الخبر)

 بطرٌرن االلباط الكاثولٌن ٌشارن فى مؤتمر كنسى بالفاتٌكان

 2142فبراٌر  42الماهرة 

فبراٌر ، للمشاركة فى مؤتمر  21ٌغادر بطرٌرن االلباط الكاثولٌن االنبا ابراهٌم اسحك الى الفاتٌكان غداً األربعاء الموافك 

 .فبراٌر الجارى 24 – 24كنسى ، تحت عنوان "حماٌة المّصر"، والممرر انعماده فى الفترة ما بٌن 

سة باالطفال وحماٌتهم وتوفٌر الرعاٌة واألمن الكامل لهم، من أجل تنشئة اٌمانٌة ٌأتى هذا المؤتمر فى إطار رعاٌة الكنٌ

 وانسانٌة كاملة.

 اللٌنن الجرٌدة م 

 البوابه نٌوز  .4
https://www.albawabhnews.com/show.aspx?id=3492068 

 

 األلباط المتحدون  .2
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3641&A=439421 

 

 الشروق تاٌمز  .3

https://www.alsharqtimes.com/Arab/3840106/%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%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%83%D9%86%D8%B3%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86 

 

 صدى البلد  .4
https://www.elbalad.news/3708294 

 

 مجله مباشر  .5
https://www.e3rfkora.news/egypt/2886.html 

 

 الكاثولٌكٌه  .6

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%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA/ 

 

 مصرس  .1
https://www.masress.com/alwafd/2246820 

 

 الفجر  .1
https://www.elfagr.com/3471044 

 

 الدستور  .2
https://www.dostor.org/2523672 

 

 وطنى  .41

http://www.wataninet.com/2019/02/%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-
%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81-2/ 

 

44.  Arabic news 

https://uk-arabicnews.com/breaking_news/8695132/%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%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

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

 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 0202-0-02 األربعاء
 

 (432/2كود الخبر)

بطرٌرن األلباط الكاثولٌن األنبا ابراهٌم اسحك ٌتفمد األعمال اإلنشائٌة لكنٌسة العذراء بمنطمة المرنفل 

 بالتجمع  األول

 اللٌنن الجرٌدة م 

 الكاثولٌكٌه  .4

http://catholic-eg.com/%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-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-

%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7/ 

 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 0202-0-02 األربعاء
 

 (441/2كود الخبر)

 مجلس االسالفة الالتٌن ببالد الشرق االوسط والمنطمة العربٌة فً زٌارة لمداسة البابا تاوضروس بالممر

  البابوي

 2142فبراٌر  42الٌوم 

ببالد الشرق االوسط والمنطمة العربٌة لداسة البابا تاوضروس بالممر  فً إطار جدول أالعمال زار الٌوم مجلس االسالفة الالتٌن

 البابوي بالعب

 اللٌنن الجرٌدة م 

 بوابه أخبار الٌوم  .4

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2806697/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85 

 

 صدى البلد  .2
https://www.elbalad.news/3708206 

 

 الكاثولٌكٌه  .3

http://catholic-eg.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7-3/ 
 

 الفجر  .4
https://www.elfagr.com/3471063 

 

 مبتدأ  .5
https://www.mobtada.com/details/815900 

 

 الوفد  .6

https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2244986-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A 

 

1.  Jorden word 

https://jordanword.com/home/2019/02/19/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A3/ 
 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 0202-0-02 األربعاء
 

   (444/2كود الخبر)

 . اختتام أسبوع الصالة من اجل الوحدة ببطرٌركٌة الروم األرثوذكس 

 2142فبراٌر  21

 . كتبت دٌنا عادل _ المكتب اإلعالمً الكاثولٌكً بمصر

فبراٌر بحضور ممثلً الكنائس والراهبات  44اختتمت باالمس فعالٌات أسبوع الصالة من اجل الوحدة الذي بدأ ٌوم االثنٌن 

والحضور المشارن ببطرٌركٌة الروم األرثوذكس كنٌسة المدٌس نٌموالوس بالعتبة، بدأ الٌوم بدخول الموكب الرسمً للكنٌسة 

تاح بكلمة ترحٌب من االب تٌموثاوس من البطرٌركٌة و الصالة االفتتاحٌة و تخلل الٌوم العدٌد مع ترتٌلة معنا هو هللا ثم بدأ االفت

من الصلوات المختلفة و التراتٌل الروحٌة و المراءات الكتابٌة ، كما احتوي الٌوم علً كلمة االب دٌموسكٌنوس ممثل كنٌسة 

 . بولس جرس الروم األرثوذكس و كلمة األمٌن العام لمجلس كنائس مصر االب

 و اختتم الٌوم بصالة لانون االٌمان و الصالة الربانٌة للحضور سوٌا .

 اللٌنن الجرٌدة م 

 البوابه نٌوز  .4
https://www.albawabhnews.com/3493305 

 

 األلباط المتحدون  .2
http://www.copts-united.com/Article.php?I=3642&A=439700 

 

 مٌدان األخبار   .3

https://www.medanelakhbar.com/world/3897941/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-
%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3 

 

 العرب الٌوم  .4

https://www.arabyoum.com/breaking_news/8988915/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-
%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3 

 

 الفجر  .5
https://www.elfagr.com/3472502 

 

 الكاثولٌكٌه  .6

http://catholic-eg.com/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-
%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-

%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D8%B1/ 

 

1.  Fal3arda 

https://www.fal3arda.com/sport/18820/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-
%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-
%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-

%D8%A8%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3.html 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


