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 تمهيد:

للعاصمة المصرية ، العربية والدولية، العديد من الوفود األجنبية زيارة 1112أبريل  11إلى  1شهدت الفترة من 

، على خلفية 1112أبريل  12جمعة_األرض #القاهرة، في وقت شهدت فيه مصر زخمًا ثوريًا كبيرًا، كان أبرزه 

جوليو_ريجيني ويقوم التقرير #تيران_وصنافير وتصاعد أزمة قضية مقتل الباحث اإليطالي #أزمة جزيرتي 

 الي: على النحو التوذلك الزيارات أهم هذه  التالي على رصد

 

 أواًل: زيارات مسؤولين أمريكيين:

السيسى سبل كيري مع بحث ، و1112أبريل  11ـ قام وزير الخارجية األمريكي، جون كيري، بزيارة القاهرة، في 1

تعزيز التعاون الثنائى بين الدولتين على مختلف األصعدة االقتصادية والسياسية، كما تطرق اللقاء إلى آخر 

زمات التى يمر بها عدد من دو  المنطقة، والسيما تطورات األواا  فى ليبيا وسوريا، المستجدات بالنسبة لأل

باالاافة الى الجهود اإلقليمية والدولية التى تبذ  من أجل التوصل إلى حلو  سياسية تؤدى إلى استعادة 

 )األهرام( السالم واالستقرار بتلك الدو  والمنطقة بأكملها.

http://www.ahram.org.eg/News/161880/136/503257/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/161880/136/503257/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1.aspx
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استقبل السيسى، الفريق أو  جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية األمريكية، وذلك بحضور الفريق أو   -1

 )برلماني( متحدة بالقاهرة.صدقى صبحى وزير الدفا  واإلنتاج الحربى، باإلاافة إلى سفير الواليات ال

راهام رئيس اللجنة ستقبل السيسي وفدًا من أعضاء الكونجرس األمريكي برئاسة السيناتور ليندسى جا -3

الفرعية العتمادات العمليات الخارجية وعضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور سامح 

شكري وزير الخارجية، وسفير الواليات المتحدة بالقاهرة ستيفن بيكروفت. وأكد أعضاء وفد الكونجرس خال  

األصعدة السياسية واالقتصادية والعسكرية بما يصب في  اللقاء أهمية االرتقاء بالعالقات الثنائية على جميع

 )األهرام( صالح البلدين.

ى رأس وفد من أعضاء المجلس، بحضور عل "بو  رايان"ستقبل السيسى رئيس مجلس النواب األمريكى ا -4

الدكتور على عبد العا  رئيس مجلس النواب، وسامح شكرى وزير الخارجية، وسفير الواليات المتحدة بالقاهرة 

 )األهرام( ستيفن بيكروفت.

قائد القيادة المركزية األمريكية والوفد  "جوزيف فوتيل"التقى صدقى صبحى وزير الدفا  الفريق أو   -2

)موقع وزارة الدفا  الجيش المصري فريق محمود حجازى رئيس أركان حرب الأيضًا التقى ، والذي المرافق له

 المصرية(

التقى صدقى صبحى وزير الدفا  وفًدا من أعضاء مجلس الشيوخ األمريكى برئاسة السيناتور ليندسى  -2

ت المسلحة بمجلس ية للعمليات الخارجية بلجنة االعتمادات وعضو لجنة القواجراهام رئيس اللجنة الفرع

 )موقع وزارة الدفا  المصرية( الشيوخ األمريكى

زيارة لمصر التقت ب، سوزان جاكوبس، المستشار الخاصة للخارجية األمريكية بشأن قضايا األطفا قامت  -7

 )بوابة األخبار( .خاللها بعدد من المسؤولين المصريين

السياسيين ورجا  الدين المسيحي وممثلين وفد أمريكي من  أحمد الطيب،شيخ األزهر، الدكتور ستقبل ا -8

 )بوابة األخبار( شوقي عالم، مفتي الجمهوريةاألمريكي، الوفد التقي كذلك  عن المجتمع

http://www.parlmany.com/News/4/66405/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://www.parlmany.com/News/4/66405/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://www.ahram.org.eg/News/141865/25/491957/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141865/25/491957/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141869/136/493778/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141869/136/493778/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29115
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29115
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29115
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29101
http://akhbarelyom.com/article/56fcf6609e78735c1b81e536/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1459418720
http://akhbarelyom.com/article/56fcf6609e78735c1b81e536/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1459418720
http://akhbarelyom.com/article/56fd2650800563a369713b99/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1459430992
http://akhbarelyom.com/article/56fd2650800563a369713b99/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1459430992
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 ثانيًا: زيارات أوربية:

، قام الرئيس الفرنسي فرانسو أوالند بزيارة للقاهرة، على رأس وفد اقتصادي وعسكري 1112أبريل  11في  -1

اتفاقية تعاون بين البلدين  18توقيع الزيارة  تشهدو ،بحث العالقات الثنائية والواع فى المنطقةكبير، 

 (األهرام) .يورو مليار 8٫1بقيمة 

تفقد الفريق أو  صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفا  واإلنتاج الحربي وجان إيف لودريان  -1

من المقاتالت الفرنسية  والوفد المرافق له إحدى القواعد الجوية والتى تضم عدًدا ىفرنسالوزير الدفا  

 (بوابة األخبار) الفاجيت" –متعددة المهام من طراز "رافا " كذلك المقاتالت طراز "ميراج 

رئيس الكتلة البرلمانية لالئتالف الحاكم في البرلمان االتحادي األلماني،  "فولكر كاودر" استقبل السيسي -3

 )بوابة األهرام(وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، باإلاافة إلى سفير ألمانيا بالقاهرة. 

نائب المستشارة األلمانية ووزير االقتصاد والطاقة، بحضور سامح شكرى  "زيجمار جابريل"استقبل السيسى  -4

م عقد لقاءً موسعًا وزير الخارجية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والسفير األلمانى بالقاهرة. ث

من ممثلى مجتمع األعما  األلمانى بحضور وزراء الكهرباء والطاقة الُمتجددة، والخارجية، والتعاون  21ام 

 (األهرام) األلمانية-الدورة الثالثة للجنة المصرية، فى الدولي، والتجارة والصناعة، واالستثمار

 ياروث، نائب رئيس البرلمان األلماني، بناًء على طلب الوفد المرافق لها كالود"استقبل حمدين صباحي  -2

ن المصري ومدى تناو  اللقاء عدًدا من القضايا على رأسها التحديات االقتصادية، واالجتماعية وواع البرلما.

 (بوابة األخبار)تعبيره عن طموحات الشعب، 

استقبل السفير طارق عاد  مساعد وزير الخارجية للشئون العربية المبعوث الخاص الصيني للشرق األوسط  -2

وزارة الخارجية حيث بحث الجانبان عددًا من قضايا المنطقة وعلى رأسها اليمن وسوريا قونغ شياو شنغ بمقر 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية(. والقضية الفلسطينية

طلنطي، وذلك بحضور سامح شكري وزير استقبل السيسي، وفدًا من الجمعية البرلمانية لحلف شما  األ -7

 )بوابة األهرام(الخارجية. 

وفد من أعضاء الجمعية البرلمانية لحلف  التقى الفريق أو  صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة -8

 )موقع وزارة الدفا  المصرية( لو للى نائب رئيس الجمعية.شما  األطلنطى الذى زار مصر برئاسة السيد باو

http://www.ahram.org.eg/News/151878/25/500556/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/151878/25/500556/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%82.aspx
http://akhbarelyom.com/article/57150dfe9e7873d277b44f59/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84-1460997630
http://akhbarelyom.com/article/57150dfe9e7873d277b44f59/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84-1460997630
http://gate.ahram.org.eg/News/903909.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903909.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/151878/136/500664/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/151878/136/500664/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5717cf039e7873c5237558d4/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1461178115
http://akhbarelyom.com/article/5717cf039e7873c5237558d4/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1461178115
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=272291a4-ea23-4ca6-a21d-c5364b3bdb50
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=272291a4-ea23-4ca6-a21d-c5364b3bdb50
http://gate.ahram.org.eg/News/903185.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903185.aspx
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29104
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29104


 

 

 العالم في مصر: إحتواء أم إعادة تشكيل؟ 4   14 أبريل 1026

 

لتقي خاللها مع ، ستغرقت يومين، القاهرةبزيارة ل، "ميخائيل بوجدانوف"نائب وزير الخارجية الروسي  قام -1

بشخصيات من المعاراة السورية من لجنة متابعة مؤتمر القاهرة لبحث وزير الخارجية سامح شكري، كما ألتقى 

 ()بوابة األهرام واا  السورية واإلعداد للجولة الثالثة لمفاواات جنيف بين وفد النظام والمعاراة.ألتطورات ا

مصر بهدف تعزيز التعاون مع  زارالذي  ،القبرصى "ياناكس أوميرو"استقبل السيسى رئيس البرلمان  -11

امح سكما أجري ، (اليوم السابع) البرلمان المصري والتواصل مع الحكومة المصرية على مستوياتها المختلفة.

 .(بوابة األخبار) "ياناكس أوميرومباحثات مع "شكري 

نائب رئيس الوزراء البوسني للتجارة واالستثمار والسياحة واإلمام حسين  "ميركو تشاروفيتش" قام -1

بزيارة لمصر لبحث سبل تعزيز ودعم العالقات الثنائية بين البلدين في  كفازوفيتش مفتي البوسنة والبلقان

المجا  التجاري واالستثماري والسياحي، فضاًل عن توطيد العالقات بين المشيخة اإلسالمية البوسنية واألزهر 

 ابة األهرام()بو الشريف ودار اإلفتاء المصرية.

 

 ثالثًا: زيارات عربية:

أيام، تم خاللها  2، قام الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، بزيارة لمصر استمرت 1112أبريل  7في  -1

التوقيع على عدد من االتفاقيات االقتصادية، وكذلك التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية 

 )بوابة األهرام(ملكة. ـ السعودية، والتي بموجبها باعت مصر جزيرتا تيران وصنافير للم

الشيخ محمد بن زايد آ  نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات قام ، 1112 أبريل 11في  -1

الخليجية  زيارة للقاهرة عقب مشاركته في القمةبالمسلحة ورئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، 

ري )المص ، تناولت الزيارة العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية والدولية.في الرياض تاألمريكية التي عقد

 اليوم(

مصر على رأس وفد إماراتي رفيع بزيارة إلى الشيخ طحنون بن زايد مستشار األمن القومي لإلمارات، قام  -3

، في نفس توقيت زيارة الملك سلمان، وشهد طحنون توقيع استغرقت عدة ساعاتفي زيارة المستوى، 

 (بوابة األخبار) اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

 بزيارة رسمية إلى مصر، وتشهد الزيارةين حمد بن عيسى آ  خليفة ملك البحر، يقوم 1112أبريل  12في ـ 4

 )البوابة نيوز( ستراتيجى بين مصر والبحرين وتوقيع عدد من االتفاقيات الثنائية المشتركة.تشكيل مجلس ا

http://gate.ahram.org.eg/News/903383.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/4/12/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8/2671749
https://www.youm7.com/story/2016/4/12/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8/2671749
http://akhbarelyom.com/article/570c00969e787337231fe5c4/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-1460404374
http://akhbarelyom.com/article/570c00969e787337231fe5c4/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-1460404374
http://gate.ahram.org.eg/News/907164.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903994.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/903994.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/932887
http://www.almasryalyoum.com/news/details/932887
http://akhbarelyom.com/article/570aad929e7873d609a13a43/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1460317586
http://akhbarelyom.com/article/570aad929e7873d609a13a43/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1460317586
http://www.albawabhnews.com/1893314
http://www.albawabhnews.com/1893314
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 لتقياعدة أيام  تستغرقازيارة لمصر العماني بالشورى الشيخ "خالد بن هال  المعولى"، رئيس مجلس  قام -2

 )بوابة األخبار( خاللها مع عدد من المسئولين لبحث دعم عالقات التعاون.

 قائدبزيارة لمصر التقي خاللها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفا  الكويتي الشيخ خالد الجراح، قام  -2

المصرية الفريق أسامة منير ربيع، حضر اللقاء السفير المصري لدي الكويت ياسر عاطف والملحق القوات البحرية 

العسكري المصري لدي الكويت العميد أركان حرب هشام المسيك، كما حضره رئيس األركان العامة للجيش 

)بوابة . عبداهلل الكندريالكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر وأمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد 

 األخبار(

بحث بعدة أيام  تستغرقازيارة لمصر برئيس ديوان مجلس الوزراء الليبي،  "األمين الحويلالسيد " قام -2

 )المصري اليوم(. خاللها آخر التطورات الليبية

ير "بي، كما )األهرام(وزير الخارجية الفلسطيني  رياض المالكي السيدسامح شكري وزير الخارجية، ستقبل ا -7

 ، واستقبل(موقع وزارة الخارجية)كارينبو " المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، 

المركزية لحركة فتح والمعتقل بالسجون  السيدة فدوى البرغوثي، قرينة مروان البرغوثي عضو اللجنةكذلك 

 موقع وزارة الخارجية المصرية() اإلسرائيلية على مدار األربعة عشر عامًا المااية.

اتفاقيات  2توقيع بزيارة رسمية للقاهرة، تم خاللها الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز،  قام الرئيس -8

ومذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك في مجاالت النقل البحري واإلسكان والثقافة والثروة الحيوانية والصحة 

 )األهرام( والبترو .

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى عددا من أعضاء لجنة متابعة مؤتمر القاهرة للمعاراة السورية فى  -1

ورات األزمة السورية على اوء قرب استئناف إطار التواصل والتشاور المستمر مع مجموعة القاهرة لتناو  تتط

)موقع وزارة الخارجية  مباحثات جنيف بين األطراف السورية تحت مظلة األمم المتحدة األسبو  المقبل.

 المصرية(

في ختام جولة خارجية بدأت ، قادما من إثيوبيا ، بزيارة لمصر،إبراهيم غندور وزير خارجية السودانقام  -11

 األهرام()بوابة  شملت زيارة سويسرا والكويت وإثيوبيا

رئيس مجلس النواب اللبنانى ورئيس االتحاد البرلمانى العربى، بحضور  "نبيه برىالسيد "ستقبل السيسي ا -11

 (األهرام) المصريالدكتور على عبد العا  رئيس مجلس النواب 

http://akhbarelyom.com/article/5717e1669e78734e2e915b4e/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1461182822
http://akhbarelyom.com/article/570136de800563c925606e14/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-1459697374
http://akhbarelyom.com/article/570136de800563c925606e14/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-1459697374
http://akhbarelyom.com/article/570136de800563c925606e14/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-1459697374
http://www.almasryalyoum.com/news/details/920586
http://www.almasryalyoum.com/news/details/920586
http://www.ahram.org.eg/News/141865/25/492082/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6.aspx
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 العالم في مصر: إحتواء أم إعادة تشكيل؟ 6   14 أبريل 1026

 

 رابعًا: زيارات أفريقية:

استقبل السيسي الرئيس التوجولى فاورى نياسينبا لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لدعم  -1

 (األهرام) يقية.ب والفقر بالقارة اإلفربة اإلرهاالتنمية االقتصادية واالجتماعية ومحا

نياميتوى، الذي وصل إلى القاهرة، قادماً على رأس وفد  "آالن ايمى"ستقبل السيسى وزير خارجية بوروندى ا -1

 (بوابة يناير). عالقات التعاون بين مصر وبوروندى من إثيوبيا، فى زيارة لمصر بحث خاللها دعم

خر آخاللها بحث  بزيارة رسمية لمدة يومين، ،وزير خارجية غينيا االستوائية "أجابيتو مبا موكىقام السيد " -3

)بوابة  التعاون بين مصر وبالده.تطورات الواع في القارة اإلفريقية إلى جانب بحث سبل دعم عالقات 

 .األهرام(
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