
 
 المكتب االعالمى للكنيسة الكاثوليكية فى مصر

2102 -7-22 األثنين  
 
 
 
 
 

  

  لمتابعة اخبار الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً مصر

 https://www.facebook.com/SpokesmanCCE  

http://catholic-eg.com 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-7-22  األثنين
 

 كود الخبر

سنة على السٌامة األسقفٌة لصاحب النٌافة األنبا  ٥٢نشكر الرب الٌوم مع كل الكنٌسة الكاثولٌكٌة على مرور 

 مكارٌوس توفٌق، مطران االسماعٌلٌة ومدن القناة لألقباط الكاثولٌك

ثم  91٢1سبتمبر  99. التحق بالمعهد اإلكلٌرٌكً بطهطا فً 919٢ماٌو  91ُولد راتب توفٌق فً القطنة )طما( فً      

. ثم أرسله ؼبطة 9111. وأنهى دراساته فً الفلسفة وعلم النفس بالمعادي وبكلٌة آداب القاهرة سنة 91٢1بالمعادي فً 

  .919٥إلى  9111ج آنئذ( للدراسات الالهوتٌة بروما من البطرٌرك األنبا إسطفانوس الثانً )مطران سوها

، حٌث ُعٌّن مدرًسا 9119، ثم عٌّنه راعًٌا مساعًدا لألقصر، ثم لنجع الصٌاغ حتى أكتوبر 91/1/919٥وقام برسامته كاهنًا فً 

الٌا، حٌث حصل على سافر إلى مدٌنة باري بجنوب إٌط 9119وفً أكتوبر  -بكلٌة العلوم اإلنسانٌة والالهوتٌة بالمعادي

  .الماجستٌر فً الدراسات المسكونٌة

، انتخبه السٌنودس البطرٌركً أسقفًا لكرسً اإلسماعٌلٌة الشاؼر بتعٌٌن األنبا ٌوأنس زكرٌا على كرسً 9119ٌونٌو  ٥2وفً 

 بكاتدرائٌة اإلسماعٌلٌة. 9119ٌولٌو  ٥٥األقصر. وتمت الرسامة األسقفٌة والتجلٌس فً 

 اللٌنك الجرٌدة م

 األقباط متحدون  .9

https://www.copts-united.com/3794/478677/-
%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%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-

25-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-
%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3- 

 

 الفجر  .٥
https://www.elfagr.com/3664845 

 

 الدستور  .2
https://www.dostor.org/2731019 

 

 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-7-22  األثنين
 

 كود الخبر

األنبا إبراهٌم اسحق، بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط الكاثولٌك، ورئٌس مجلس البطاركة  ؼبطة البطرٌرك

 ٥2واألساقفة الكاثولٌك بمصر،ٌهنئ الرئٌس عبد الفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 

 .ٌولٌو

ألصالة عن نفسً، نهنئ  فخامة باسم مجلس البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر، وكل المؤسسات والهٌئات الكنسٌة، وبا

 .ٌولٌو ٥2الرئٌس عبد الفتاح السٌسً والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 

 .وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السالم والرخاء لكل شعبنا الحبٌب

  .حفظ هللا مصر وشعبها

 األنبا إبراهٌم اسحق، بطرٌرك اإلسكندرٌة لألقباط الكاثولٌك

 البطاركة واألساقفة الكاثولٌك بمصر ورئٌس مجلس

 اللٌنك الجرٌدة م

 بوابة أخبار الٌوم  .9

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2884864/1/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D
8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-

%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D9%A2%D9%A3-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88 

 

 نافذة على العالم  .٥
https://www.nafeza2world.com/Msr/3040823 

 

 البوابة نٌوز  .2
https://www.albawabhnews.com/3202326 

 

 بوابة فٌتو  .9
https://www.vetogate.com/3524418 

 

 صدى البلد  .٢
https://www.elbalad.news/3913971 

 

 الزمان نٌوز  .1
https://www.elzmannews.com/236258 

 

 روز الٌوسف  .9
http://www.rosaelyoussef.com/news/details/468514 

 

 مصر األن  .1
https://www.misr-alan.com/2898451 

 

 فاٌر نٌوز  .1
http://www.firenews.news/topics/18/07/21/18287.html 

 

 ساعة ٥9  .91
http://eg24hours.com/n_5191081.html 

 

 اسرار األسبوع  .99
https://www.asrar7days.com/3agela/1249261.html 

 

 أخبارك  .9٥

http://www.akhbarak.net/news/2019/07/22/20362884/articles/37151769/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-7-22  األثنين
 

 التحرٌر   .92

https://img.eltahrer.com/Story/1254844/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-
%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-23-

%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88 

 

 وطنى  .99

https://www.wataninet.com/2018/07/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D
8%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A/ 
 

 الموجز  .9٢
http://www.elmogaz.com/node/525306 

 

 الدستور  .91
https://www.dostor.org/2731028 

 

 الكاثولٌكٌة  .99

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-
%D9%8A%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/ 

 

91.  
Zenit 

 

https://ar.zenit.org/articles/%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%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3/ 

 

91.  Ksa-press 

https://ksa-press.com/egypt-news/770647/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-

%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-23-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88 

 

٥1.  Dmc news 

https://www.dmcnews.org/egypt/7908039/%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%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-

%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-
%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-23-

%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88 
 

 

  



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-7-22  األثنين
 

 كود الخبر

 الكنٌسه المارونٌه تحتفل بعٌد مار شربل بكاتدرائٌه القدٌس ٌوسف المارونٌه

٥191ٌولٌو  ٥9  

 كتبت دٌنا عادل _ المكتب االعالمً الكاثولٌكً بمصر

الظاهر بترأس من سٌاده المطران احتفلت الٌوم الكنٌسه المارونٌه بعٌد القدٌس شربل بكاتدرائٌه القدٌس ٌوسف المارونٌه ب

من الشهر  91چورچ شٌحان مطران الكنٌسه المارونٌه بمصر مختتما احتفاالت ثالثٌه القدٌس شربل و التً بدأت ٌوم الخمٌس 

شربل المكرس  و  -من نفس الشهر شامله ) شربل ابن العائلة و دورالعائلة فً قداسة ابنائها  ٥9الجاري حتً الٌوم االحد 

شربل رجل تأمل و صالة و الصالة هً الطرٌق الصحٌح نحو القداسة ( ،  -لفضائل الرهبانٌة و الكهنوتٌة فً حٌاة الكاهن دور ا

هذا و تخلل القداس االلهً االحتفالً العدٌد من الترانٌم الروحٌه و االناشٌد الخاصه بالقدٌس شربل و العظه التً دارت حول 

عالمنا الحاضرالقدٌس شربل و كونه شهادة قداسة ل   

 اختتم القداس االحتفالً بزٌّاح صورة القدٌس شربل و التبّرك من ذخائره و اعطاء البركة الختامٌه من سٌاده المطران شٌحان .

 اللٌنك الجرٌدة م

 بوابة أخبار الٌوم  .9

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2884770/1/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%
B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF--
%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%84--%D9%81%D9%8A-
%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81 

 

 البوابة نٌوز  .٥
https://www.albawabhnews.com/3670513 

 

 الٌوم السابع  .2

https://www.youm7.com/story/2019/7/19/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
%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%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%84-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1/4340261 

 

 نور نٌوز  .9

http://nournews.tv/ar/news/lebanon/139672-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-
%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%AA-

%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B3 

 

 القوات اللبنانٌة  .٢
https://www.lebanese-forces.com/2018/07/16/tarabay-sedney/ 

 

 الكاثولٌكٌة  .1

http://catholic-eg.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%84/ 

 

 21٢الخلٌج   .9

https://gulf365.co/egypt/5695492/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
%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%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3-
%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%84.html 

 



   مصر فى الكاثولٌكٌة الكنٌسة أخبار أهم

 2102-7-22  األثنين
 

 وطنى  .1

https://www.wataninet.com/2019/07/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%84/ 

 

 الكاثولٌكٌة  .1

https://catholic-eg.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%A8/ 

 

 ٌسوعنا  .91

https://yasou3ouna.com/2019/07/22/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D
8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9/ 
 

 النهار  .99

https://www.annahar.com/article/253319-%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87-
%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B1-
%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%8A-

%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A--%D9%84%D8%A7-
%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7-

%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%83%D9%85-
%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A7 

 

  الفجر  .9٥

 مصرس   .92
https://www.masress.com/youm7/4339125 

 

99.  Menafn 

https://menafn.com/arabic/1098777696/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
%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%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%84-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1 
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  ........ المسٌح قام ... حقا قام .....

  األنبا / بطرس فهٌم  مطران اٌبارشٌة المنٌا

الالتٌن بمصر لالمجاد السماوٌة الٌوموكلمة رثاء فى انتقال االنبا عادل زكى مطران   

 ببالػ األلم والرجاء تزف إٌبارشٌة المنٌا لألقباط الكاثولٌك، إلى أمجاد السماء مثلث الرحمات 

 المطران عادل زكً مطران الالتٌن بمصر 

 .رجل الصالة والمحبة والسخاء، رجل التجرد والسالم االنجٌلً مثل معلمه القدٌس فرنسٌس 

ٌمنح رب القٌامة والتعزٌة كل رجاء وعزاء ألسرته الكرٌمة، ولكل أحبائه، وأبنائه الروحٌٌن ولكل الكنٌسة تعزٌات ونصلً أن 

 السماء ورجاء القٌامة

وأن ٌستقبل الرب القائم روحه الطاهرة فً ملكوت الفرح والنور الدائم. وٌعوض الكنٌسة عنه بخدام وكهنة واساقفة قدٌسٌن 

نة، وٌقودون الكنٌسة إلى حٌث ٌرٌد ربها وفادٌها ٌسوع، خالل منحنٌات هذا العالم الوعرة، لتكون له شاهدة ٌحملون لواء األما

 لإلٌمان والرجاء والمحبة

 الراحة األبدٌة أعطه ٌارب ... ونورك الدائم فلٌضء له، لٌسترح بسالم ... آمٌن.

 اللٌنك الجرٌدة م

 الٌوم السابع  .9

https://www.youm7.com/story/2019/7/21/%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%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-

%D8%B2%D9%83%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-

%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1/4343170 

 

 مصر األن  .٥
https://www.misr-alan.com/2888417 

 

 وطنى  .2

https://www.wataninet.com/2019/07/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B2%D9%83%D9%8A-

%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8/ 

 

 الجورنال  .9
http://elgornal.net/news/news.aspx?id=13276516 

 

 الفجر  .٢
https://www.elfagr.com/3664494 
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ا مع المناوله االحتفالٌه البناءهاكنٌسه مار مرقس بالجالوٌه تكرم االنبا ٌوسف ابو الخٌر تزامن   

٥191ٌولٌو  ٥9  

احتفل صباح الٌوم شعب كنٌسه مار مرقس بالجالوٌه لالقباط الكاثولٌك بسوهاج بصاحب النٌافه االنبا ٌوسف ابو الخٌر مطران 

ل العدٌد من كلمات الشكر و اٌبارشٌه سوهاج تزامنا مع احتفال الكنٌسه بالمناوله االحتفالٌه لتسع من ابناءها ، تخلل االحتفا

العرفان من شعب الكنٌسه لنٌافه االنبا ٌوسف لكل مجهوداته فً االٌبارشٌه طوال فتره خدمته ، اختتم الشعب كلمته بطلب من 

 نٌافته لحضور قداس رأس السنه مع الشعب و قابله ذلك بالقبول من نٌافته.

 اللٌنك الجرٌدة م

 بوابة أخبار الٌوم  .9

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2884623/1/%D9%83%D9%86%D9%8A%
D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-

%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81 

 

 البوابة نٌوز  .٥
https://albawabhnews.com/3670216 

 

 األقباط متحدون  .2
https://copts-united.com/Article.php?I=3793&A=478528 

 

 الكاثولٌكٌة  .9

http://catholic-eg.com/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%87-
%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%87-
%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7-

%D9%8A/ 

 

 

 


