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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )بوابة األهرام( الخارجية: مصر لديها ثقة مطلقة في القيادة السودانية

سامح شكري إن مصر لديها ثقة مطلقة في القيادة السودانية وأن دعم وتفعيل الثقة بين الطرفين تأتي من قال وزيرالخارجية 

خالل تنفيذ البرامج التي تم االتفاق عليها بين الجانبين لتعزيز العالقات بينهما.. مضيًفا: "أنه ال يتصور أن يلحق أذى بمصر ال 

ارجية، خالل مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السوداني إبراهيم غندور يصيب السودان والعكس صحيح".وأضاف وزير الخ

يوم الخميس بالخرطوم، "نحن ال نتآمر وال نتدخل في رات السياسية بين مصر والسودان عقب انتهاء اجتماعات لجنة المشاو

 شئون اآلخرين وندعم األمن واالستقرار في السودان في كل مناسبة".

 

 )بوابة األهرام( ر الخرطوم بعد ترؤسه لجنة التشاور السياسي مع السودانوزير الخارجية يغاد

يوم الخميس، عائدا إلى القاهرة، وذلك بعد ترؤسه عاصمة السودانية الخرطوم، مساء غادر وزير الخارجية ، سامح شكري، ال

والتقى شكري بالرئيس السوداني عمر البشير ، ببيت الضيافة بالخرطوم،  التشاور السياسي بين مصر والسودان.اجتماعات لجنة 

ونقل له رسالة شفهية من السيسي، تضمنت التأكيد على العالقة اإلستراتيجية بين مصر والسودان، كما عقد ونظيره السوداني 

له أهم ما تم االتفاق عليه ومناقشته خالل االجتماعات، بما يدعم تعزيز إبراهيم غندور مؤتمرا صحفيا مشتركا، استعرضا خال

 التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجاالت ، وقاما بالرد على أسئلة الصحفيين حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين.

 

 )بوابة األخبار( اآلخرين خالل استقباله وزير خارجية إثيوبيا.. السيسي: ال نتآمر وال نتدخل في شئون

استقبل السيسي، الدكتور ورقينه جباييه وزير خارجية إثيوبيا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، باإلضافة إلى السفير 

خارجية تقوم على تأسيس عالقات متوازنة ومنفتحة على جميع أن سياسة مصر الوأكد السيسي خالل اللقاء  اإلثيوبي بالقاهرة.

 .وال تتدخل في شئون الدول األخرىالدول، مشددًا على أن مصر ال تتأمر 

 

 م()بوابة األهرا وزير الخارجية للشئون األوروبية يستقبل رؤساء وممثلي وفود دول مجموعة "الفيشجراد"مساعد

استقبل السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون األوروبية أمس الخميس بمقر وزارة الخارجية المصرية رؤساء وممثلي 

ويأتى اللقاء في اطار  المجر وسلوفاكيا.وفود دول مجموعة "الفيشجراد" التي تضم في عضويتها كل من بولندا والتشيك و

 اجتماعات آلية التشاور الدورية القائمة بين مصر ومجموعة الفيشجراد على مستوى كبار المسئولين.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1456275.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456275.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456338.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456338.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1455800.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1455800.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456392.aspx
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 )بوابة األهرام( مسئول أمريكي: ال نخشي النفوذ الروسي في مصر

وأضاف المسئول في تصريح لموقع "صوت  أمريكي، إن الواليات المتحدة ال تشعر بالقلق إزاء النفوذ الروسي في مصر. قال مسئول

يوم الخميس، األمريكي، جيم ماتيس، للقاهرة  أمريكا" الممول من الحكومة األمريكية، في معرض تعليقه علي زيارة وزير الدفاع

 لمنطقة إن االقتراب من روسيا ليس في مصلحتهم"."سنشرح للمصريين ودول عربية أخرى في ا

 

 )اليوم السابع( سفير بريطانيا: أولويات مساعدة اقتصاد مصر لإلصالح والتعليم وحماية الفقراء

العودة من إجازات عيد القيامة وشم النسيم، والتى قابل  كشف السفير البريطانى لدى القاهرة "جون كاسن" عن نشاطه عقب

 أولويات لمساعدة االقتصاد المصرى، فى مجاالت االصالح واالستثمار وحماية الفقراء والتعليم. 4وزراء للعمل على  5فيها 

 

 )مصرالعربية( آية حجازي تصل واشنطن على متن طائرة عسكرية أمريكية

تغالل بتهمة اسقال مسؤول باإلدارة األمريكية إن الناشطة المصرية األمريكية آية حجازي والتي احتجزت في مصر لنحو ثالث سنوات 

 أطفال الشوارع، نقلتها يوم الخميس طائرة عسكرية أمريكية إلى الواليات المتحدة ترافقها مسؤولة كبيرة بالبيت األبيض.

 

 )اليوم السابع( والد أمير قطر يزور السودان األسبوع المقبل

 كشفت الصحف السودانية عن زيارة مرتقبة لحمد بن خليفة أمير قطر السابق ووالد األمير الحالى تميم، إلى الخرطوم.

 

 )مصرالعربية( صوت أمريكا: القاهرة وواشنطن في خندق واحد.. والدليل زيارة ماتيس

شنطن والقاهرة خالل األيام الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس لمصر هي استمرار للعالقات الدافئة بين وا

هكذا علقت "صوت أمريكا" اإلذاعة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية على وصول  األولى من حكم الرئيس دونالد ترامب. 211الـ 

 الماضي. ع األمريكي جيمس ماتيس للقاهرة يوم الخميسوزير الدفا

 

 )مصرالعربية( أوباما« د برو» صحف غربية عن زيارة ماتيس لمصر : السيسي تخلص من 

بعد   السيسيلقائه مع يوم الخميس ومريكي جيمس ماتيس إلى القاهرة أجمعت وسائل إعالم غربية أن زيارة وزير الدفاع األ

أسابيع قليلة من زيارة السيسي لواشنطن وتعهد البنتاجون بتقديم العون للدولة العربية إنما تؤكد االختالف الجذري عن حقبة 

 أوباما التي اتسمت بمعاملة "باردة" صوب القائد المصري.

 )مصرالعربية( محلل إسرائيلي: داعش يعوق السيسي عن استعادة أمجاد مصر

لسيسي، الذي كلما حاول تجاوز لقال "آساف جبور" المحلل اإلسرائيلي للشئون العربية: إن تنظيم داعش يمثل مصدر إزعاج كبير 

األوضاع االقتصادية السيئة وانهيار السياحة، أعاده التنظيم مجدًدا للمربع رقم صفر، وأعاقه عن إعادة مصر أليام عظمتها 

 وأمجادها. 

http://gate.ahram.org.eg/News/1456115.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456115.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1/3198983
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1/3198983
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1409816-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1409816-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.youm7.com/story/2017/4/19/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3197576
http://www.youm7.com/story/2017/4/19/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3197576
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1409169-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1409169-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1409569-%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1----%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86--%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF--%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1409569-%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1----%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86--%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF--%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1409202-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1409202-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 )مصرالعربية( نيويورك تايمز عن هجوم سانت كاترين: داعش يشن حرًبا اقتصادية على مصر

لمي لمنظمة اليونسكو، يعد نذير الهجوم الذي وقع بالقرب من دير سانت كاترين؛ إحدى المواقع المدرجة على قائمة التراث العا

هكذا علقت صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية  شؤم للجهود المبذولة والرامية إلى إحياء صناعة السياحة المأزومة في المنطقة.

على واقعة قيام مسلحين بإطالق النار على نقطة تفتيش أمنية بالقرب من دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، ما أسفر 

 أشخاص آخرين على األقل. 3عن مقتل شرطي، وإصابة 

 

 )مصرالعربية( باحث أمريكي: في مصر.. ال بديل للسيسي

"يمكنك أن تصور األمر بأن ترامب ببساطة يتخذ الخيار األفضل بين الوضع السيئ في مصر، حيث عزز السيسي بالفعل سلطته، 

ال مي". بحسب مقمناهض للتطرف اإلسال السيسيوال يوجد له بديل مناسب متاح، أو على األقل يستطيع المرء أن يجادل قائًلا إن 

 للباحث األمريكي ماكس بوت بصحيفة يو إس إيه توداي بعنوان "ترامب يرتكب خطأ استراتيجًيا كبيًرا في حقوق اإلنسان".

 

 )مصرالعربية( قناة إسرائيلية تكشف رسائل داعش من هجوم سانت كاترين

رسالة واضحة للنظام المصري ويؤكد أنه رغم حالة الطوارئ  الدولة تنظيمعلى دير سانت كاترين إلى إرسال "يشير الهجوم أمس 

التي أعلنت في البالد، فإنه قادر على ضرب جنوب سيناء، بالقرب من المواقع السياحية الشهيرة على شاطئ البحر األحمر، وإضافة 

العربية بموقع القناة الثانية  هذا ما خلص إليه "يارون شنايدر" مراسل الشئون ”.أهداف جديدة لخارطة الهجمات في بلد النيل

اإلسرائيلية، لدى تعليقه على استهداف مسلحي التنظيم نقطة أمنية مصرية على الطريق المؤيدي لدير سانت كاترين ما أسفر 

 عن مقتل أمين شرطة وإصابة ثالثة آخرين.
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http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1409101-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86--%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1408326-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1408326-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (اليوم السابع) مستمرة 1122وزير البترول للسيسي: خطة تحقيق االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى 

ى ماجتمع السيسي مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية.وقال الُمتحدث الرس

باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير البترول استعرض خالل االجتماع الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول 

والثروة المعدنية، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات تنفيذية لتحسين كفاءة األداء فى مختلف أنشطة القطاع وتطوير عمليات البحث 

 ع إنتاجية الحقول والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة.واالستكشاف واإلنتاج بهدف رف

 

 -الحكومة المصرية: 

 (الشروق) يصدر قرار بشأن تحديد اختصاصات وزارة شؤون مجلس النواب« إسماعيل»

، بأن تختص وزارة شئون مجلس النواب بمتابعة مشروعات 1122لسنة  224أصدر شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، قرارا رقم 

القوانين واالقتراحات بقوانين لدي كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، وتمثيل الحكومة في مجلس النواب ولجانه والتحدث 

 .من تشريعاتعرضه عنها وشرح وجهة نظرها فيما ت

 

 (بوابة األهرام) مشروًعا ضخمة متعطلة بسبب نصف مليار جنيه فقط 24 في اجتماع برئاسة محلب

عقد إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية واإلستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، اجتماعا لمناقشة 

مشروعا متعثرا  24ملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ووضع حلول لها.وتم حصر نحو 

 .مختلفة تهدد بإهدار المال العامبالمائة ولكنها متوقفة ألسباب  99إلى  51تتراوح نسبة تنفيذها بين 

 

 (موقع التحالف الوطني العراقي) رئيس الوزراء يستقبل عمار الحكيم لبحث التعاون المشترك بين البلدين

بحث السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني مع رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل افاق التعاون الستراتيجي بين العراق 

ومصر في المجاالت االمنية والسياسية واالقتصادية بما تمثله مصر من دور في التوازن العربي واالقليمي والفرص الواعدة التي 

بين البلدين في مجال الطاقة واستثمار ايجابيات انبوب  أكبرداعيا الى تعاون  المصرية،والشركات يمكن ان يقدمها العراق لمصر 

 العريش.النفط الذي يخرج من البصرة باتجاه 

 

 (اليوم السابع) سحر نصر تبحث مع كبرى الشركات األمريكية زيادة استثماراتها فى مصر اليوم

تستهل الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، برنامجها صباح اليوم الجمعة على هامش ترأسها وفد مصر فى 

متابعة نتائج لقاء السيسى، مع  أطاراجتماعات البنك الدولى، بعقد لقاء مع عدد من مسئولى كبريات الشركات األمريكية، فى 

 األخيرة إلى واشنطن، ولبحث زيادة استثمارات هذه الشركات فى مصر.هذه الشركات خالل زيارته الرسمية 

http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89/3198545
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89/3198545
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=9d9a2682-a13f-4f82-a782-f8c5f19b21ab
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=9d9a2682-a13f-4f82-a782-f8c5f19b21ab
http://gate.ahram.org.eg/News/1456146.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456146.aspx
http://www.almejlis.org/ar/News/7004/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
http://www.almejlis.org/ar/News/7004/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
http://www.youm7.com/story/2017/4/21/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/3199219
http://www.youm7.com/story/2017/4/21/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/3199219
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 (بوابة األهرام) الوزراء يوافق على توفير االعتمادات المالية الالزمة للبدء في تطوير عدد من المشروعات األثرية

ير اآلثار أن الحكومة وافقت على توفير االعتمادات المالية الالزمة لبدء العمل الفوري في عدد من قال الدكتور خالد العناني، وز

المشروعات األثرية ومنها تطوير هضبة أهرامات الجيزة وقصر محمد علي بشبرا واستراحة الملك فاروق بالهرم والمعبد اليهودى 

 باإلسكندرية.

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) مستشاري ترامب: العالقات "المصرية األمريكية" إستراتيجيةعبد العال لكبير 

استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب نيك إيرز كبير مستشارى الرئيس األمريكى دونالد ترامب والدكتور القس 

 الطائفة االنجيلية بمصر، والدكتور القس مايكل يوسف.أندريه زكي رئيس 

 

 (الشروق) لتقليل اإلنفاق: الخصخصة هى الحل« موازنة البرلمان»اجتماع فى 

، 1122ــ  1125والموازنة فى مجلس النواب اجتماعا، األربعاء المقبل، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة تعقد لجنة الخطة 

هدفنا معالجة خسائر الهيئات »وقال أمين سر اللجنة عصام الفقى .ومعالجة الفجوة بين المصروفات واإليرادات، وتقليل اإلنفاق

وسيتم تحديد التوصيات الخاصة بالحساب الختامى، واستدعاء وزير المالية االقتصادية ووضع حلول لتحسين الميزان التجارى، 

 «.عمرو الجارحى لمناقشته، ومن الوارد تشكيل لجنة تقصى حقائق

 

 (اليوم السابع) البرلمان يستدعى وزير التعليم لمناقشة خطة مواجهة كيانات النصب على الطلبة

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك العديد من الكيانات التعليمية الوهمية التى تمارس 

الكيانات تنتشر بشكل مكثف مع نهاية امتحانات الثانوية العامة بداية موسم أعمال نصب واحتيال على الطالب، موضحة أن تلك 

 الصيف لدعوة الطالب الخريجين االلتحاق بها.

 

 (اليوم السابع) ألف صوت 21بـ فوز محمد حبيب بمقعد "على المصيلحى" بدائرة أبو كبير 

أعلن المستشار محمد عبد المجيد رئيس اللجنة العامة لالنتخابات بأبو كبير فوز الدكتور محمد حبيب بمقعد البرلمان فى جولة 

قيبة خال بتوليه ح الذيبير لشغل مقعد الدكتور على المصيلحى اإلعادة لالنتخابات التكميلية التى جرت بدائرة مركز شرطة أبو ك

 .صوًتا 12ألًفا و 12صوًتا، وحصل الشيخ صبرى عبادة على  214ألًفا و 12وحصل الدكتور محمد حبيب على .وزارة التموين

 

 (الشروق) لتعديل قانون األزهر« الهيئات البرلمانية»أبو حامد يحشد 

لمشروع « أكبر تأييد نيابى ممكن»النائب محمد أبو حامد، جهوده لحشد « دعم مصر»واصل عضو المكتب السياسى الئتالف 

لمزيد من المشاورات مع »ررا أن يتقدم به وقت سابق، لكنه أرجأ الخطوة إلى األسبوع المقبل كان مق الذيتعديل قانون األزهر، 

 «.األطراف المعنية وأهل االختصاص

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1455856.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1455856.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1455830.aspx
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http://www.youm7.com/story/2017/4/21/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89/3198420
http://www.youm7.com/story/2017/4/21/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89/3198420
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8026/3199109
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8026/3199109
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=a96d111c-a5e5-4fb2-aeb9-def852c58db2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=a96d111c-a5e5-4fb2-aeb9-def852c58db2
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 -: سوشيال ميديا

 (مصر العربية) حمدين صباحي عن استقالة أحمد السيد النجار: لمصر أن تفتخر بأبنائها النبالء

 .عّلق حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، على استقالة أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام من منصبه

ضمير يقظ وعلم نافع وكلمة حاسمة وكفاءة بناءة وصدق أصيل، مضيًفا: "لمصر أن تفخر بأبنائها  النجار.لسيد وكتب " أحمد ا

 النبالء ".

 

 (مصر العربية) "نائل حسن": " كفاكم عبث وواجهوا اإلرهاب"علي عالء األسواني عن القبض 

"األسواني"، "نائل وكتب ."لى اعتقال الناشط السياسي وعضو حزب الدستور "نائل حسنعلق األديب والروائي، عالء األسواني، ع

بدًلا من هذا العبث لو اهتم األمن للرئيس.تسيء  توزيع منشوراتقضية  ولفقوا لهحسن شاب سكندري اعتقلوه من بيته 

 باإلرهاب لما تم تفجير الكنائس".

 

 (مصر العربية) عن القبض على" نائل حسن": تأميم مصر عبد الفتاحإسراء 

وكتبت " .، على خبر القبض على الناشط السياسي وعضو حزب الدستور نائل حسنعبد الفتاحعّلقت الناشطة السياسية، إسراء 

، تعليًقا على خبر نشرته صفحة "الحرية للجدعان باالسكندرية"، والذي قالت فيه: "نقًلا عن محمد رمضان تأميم مصر"

اقتحام منزل نائل حسن عضو حزب الدستور والقبض عليه وعرضه على األمن الوطني ثم عرضه على نيابة الرمل اول المحامي.

 ر لحين ورود تحريات االمن الوطني".جنايات الرمل أول التي قررت عرضه باك٠٣٠٣ف القضيه رقم 

 

 (مصر العربية) ممدوح حمزة: الدولة تسعى لتوريث سيناء إلى الفلسطينيين

كشف الناشط السياسي، ممدوح حمزة، عن قيام الحكومة بإخالء رفح والشيخ زويد حتى العريش لتوطين الفلسطينيين، 

ديل للفلسطينين برفح وزويد وحتي وقال في سلسلة تغريدات بموقع "تويتر": "الوطن الب.عاًما 21وتوريثها بحق انتفاع لمدة 

 ".٠٣٠٢عام وتورث بقانون السيسي  ٠٣مشارف العريش، حيث تم إخالئها لتكون جاهزه للسكان الجدد بحق انتفاع حتى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1409780-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1--%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%B8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1409780-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1--%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D8%B8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1409770-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84--%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%86--%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1409770-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84--%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%86--%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
إسراء%20عبدالفتاح%20عن%20القبض%20على%22%20نائل%20حسن%22:%20تأميم%20مصر
إسراء%20عبدالفتاح%20عن%20القبض%20على%22%20نائل%20حسن%22:%20تأميم%20مصر
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1409536-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AB-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-70-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1409536-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AB-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-70-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (مصر العربية) بسبب االنغماس في القروض.. عائد الدين المصري األعلى عالميا

في   دينأن تروض عائد ال قالت شبكة بلومبرج األمريكية إن األموال األجنبية التي جرى ضخها في االقتصاد المصري لم تستطع

الفيض الجديد من األموال األجنبية التي دخلت في صورة سندات الدين لم يستطع “ وأضافت: ، ظل االنغماس في االقتراض

 ترويض عائد الدين الذي  يظل  األعلى وسط األسواق الناشئة في العالم في ظل صخب االقتراض الحكومي".

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 2ر3البورصة تخسر 
لجني  ابريل مدفوعة بتواصل عمليات البيع 29سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغالق تعامالت األربعاء 

 2ر3وخسر رأس المال السوقي ألسهم الشركات المقيدة نحو  األرباح من قبل المستثمرين المحليين على األسهم الكبرى والقيادية

 .مليار جنيه

 

 (بوابة االخبار)مليار جنيه  21. 1"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 
إللكتروني، وذكرت المالية، عبر موقعها ا، مليار جنيه 21. 151، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت  طرحت وزارة المالية الخميس

، وسجل %29. 432، فيما بلغ أعلى عائد %29. 322مليار جنيه بمتوسط عائد  2. 151يوما بقيمة  221أنه تم طرح أذون خزانة أجل 

 .%29أقل عائد 

 

 (بوابة االخبار) مليون دوالر511بقيمة  icbcبنك مصر نرتب لتوقيع اتفاقية مع بنك 

 I«BC" "Industrial Commercial Bank of محمد األتربي  رئيس بنك مصر ،إلي أنه يجرى الترتيب حاليًا مع نفسقال 

China وأضاف االتربي  هذا وقد تم التوقيع على ، مليون دوالر أمريكى لمدة ثماني سنوات 511يع على اتفاقية بمبلغ للتوق

 .مليون دوالر أمريكي 511لمنح بنك مصر ضمانات بحد أقصى  Sinosureمذكرتي تفاهم مع شركة ضمان الصادرات الصينية 

 

 (الوطن) مليار جنيه مديونيات هيئة السكك الحديد 41زيدان: 

قال المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن هيئة السكة الحديد في مصر تعانى من الفساد واإلهمال منذ 

مليار  41تعدت  2929سنوات، فمنظومة السكة الحديد بحاجة إلى إحداث تغيير شامل، حيث أن لديها خسائر متراكمة منذ عام 

مليار جنيه، مقابل مصروفات تصل  1.2تبلغ  والتيألف جنيه، في مقابل اإليرادات  251و مليار 3جنيه، والتي وصلت فوائدها إلى 

 .مليار جنيه 5.2إلى 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1408769-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6--%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1408769-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6--%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2005820/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2005820/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006337/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006337/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006335/1/-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006335/1/-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AA.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2025079
http://www.elwatannews.com/news/details/2025079
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 (بوابة االخبار) مليار جنية خالل مارس 3.2شركة برأسمال  2242"االستثمار" تأسيس 

إجمالي شركة ب 2242قالت الهيئة العامة لالستثمار،إن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خالل شهر مارس الماضي بلغت 

 مليار جنيه. 3.2استثمارات 

 

 (جريدة االهرام) محافظ المركزى يبحث فى أمريكا جذب االستثمارات األجنبية

رى، سلسلة من االجتماعات فى واشنطن ونيويورك قبل بدء اجتماعات الربيع عقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المص

لصندوق النقد الدولى أمس، وذلك مع ممثلى إدارة أسواق المال واالستثمار وإدارة السياسة النقدية لدى الصندوق لمناقشة آخر 

 اون لضخ االستثمارات األجنبية.التطورات السياسية واالقتصادية عالميا، ووقعها على االقتصاد المصرى وسبل التع

 

 (الشروق) من الناتج المحلى اإلجمالى %2عجز الموازنة الكلى ينخفض إلى 

مليار جنيه بنسبة  295.2األشهر السبعة األولى من العام المالى الحالى، ليصل إلى  تراجع العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خالل

من إجمالى الناتج المحلى خالل نفس الفترة من العام المالى الماضى، وفقا لما  %2.2من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة بـ  2%

 أظهره التقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية.

 

 (المصري اليوم) تعرض تحديث مولدات حقول البترول« سيمنز»

أبدت شركة )سيمنز(، رغبتها فى تحديث المولدات المتقادمة فى حقول البترول ومعامل التكرير المصرية، بغرض رفع كفاءتها 

درس إنشاء مركز متخصص فى مدينة السويس لصيانة وإصالح المعدات الدوارة لقطاعات وقال وفد الشركة إنها ت، التشغيلية

 .البترول والغاز والكهرباء لتطويرها ورفع كفاءتها التشغيلية

 

 (اليوم السابع) سفير بريطانيا: أولويات مساعدة اقتصاد مصر لإلصالح والتعليم وحماية الفقراء

العودة من إجازات عيد القيامة وشم النسيم، والتى قابل كشف السفير البريطانى لدى القاهرة "جون كاسن" عن نشاطه عقب 

 أولويات لمساعدة االقتصاد المصرى، فى مجاالت االصالح واالستثمار وحماية الفقراء والتعليم. 4وزراء للعمل على  5فيها 

 

 (مصر العربية) ألف طن على األقل من السكر الخام 51مصر تسعى لشراء 

وتحدد يوم ، ألف طن على األقل من السكر الخام في مناقصة 51قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها تسعى لشراء 

في متاجر واختفى السكر بشكل شبه تام ، يونيو 25أبريل كآخر موعد لتلقي العروض على أن تصل الكميات في موعد أقصاه  12

التجزئة بأنحاء البالد نهاية العام الماضي لتزيد الدولة وارداتها من السكر بوتيرة سريعة رغم النقص الحاد في الدوالر وارتفاع 

 األسعار العالمية مع تأكيدها المستمر أنه ال وجود ألزمة سكر في األسواق.

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006044/1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006044/1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3.html
http://www.ahram.org.eg/News/202241/5/590455/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202241/5/590455/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=314bfbc5-8423-4942-aaeb-78a66594083a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=314bfbc5-8423-4942-aaeb-78a66594083a
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1121787
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1121787
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1/3198983
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1/3198983
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1409499-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1409499-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
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 (مصر العربية) شركة باكستانية تلتقى بأعضاء جمعية رجال األعمال 33

شركة لبحث  33تستضيف جمعية رجال األعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، األحد المقبل، وفدا باكستانيا يضم 

شركة من كبرى الشركات  33الجمعية, أن الوفد يضم  وأكد المهندس على عيسى رئيس، فرص االستثمار والتجارة فى مصر

 الباكستانية ويهدف لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجتمع األعمال فى البلدين وفرص االستثمار والتجارة فى مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1409353-33-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1409353-33-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-2

 

 (الوطن) طالبات ثانوي 3بالدقهلية بعد اختفاء تجمهر أهالي نبروه 

طالبات بالثانوية العامة منذ الساعة الواحدة ظهرا ولم يظهروا  3تجمهر العشراء من أهالي مدينة نبروه بالدقهلية، بعد اختفاء 

 المواطنين أجهزة األمن بالتحرك السريع إلعادة الطالبات إلى أهليهم والسيطرة على غضب األهالي.وطالب سعد القللي، أحد ، بعد

 

 قضايا المجتمع-1

 

 االعالم

 (بوابة االهرام) تأجيل اجتماع الوطنية للصحافة إلى اإلثنين المقبل لمناقشة "التغييرات الصحفية"

تقرر تأجيل اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة الذى كان مقررا عقده بعد غد السبت" ليكون يوم اإلثنين المقبل برئاسة كرم جبر 

وقال مصدر مسئول بالهيئة، إن االجتماع سوف يستكمل مناقشة اإلجراءات التنظيمية بالهيئة وتشكيل بقية ، رئيس الهيئة

 معايير اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية.اللجان، كما يناقش 

 

 الصحه

 (المصري اليوم) محافظات 5مليون يورو قرض ميسر لتطوير الوحدات الصحية بـ  31وزير الصحة: 

الصحة والسكان، أن الحكومة وافقت خالل اجتماع مجلس الوزراء في جلسته األخيرة أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير 

سنوات، وكذلك  5عاما بفترة سماح 25، ويسدد على %2مليون يورو كقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بفائدة  31على اعتماد 

 .ههم لتطوير وحدات الرعاية الصحيةيتم توجيمليون يورو آخرين تمت الموافقة عليهم كمنحة من ذات الوكالة لوزارة الصحة 

 

 السياحه

 (الوطن) وزير السياحة: أزمة المعتمرين تم حلها.. ونسعى لعدم تكرارها

القاهرة الدولي، كما أن وزارة السياحة نسقت قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن وزارة الداخلية حلت أزمة المعتمرين داخل مطار 

وأضاف "راشد"، أنه تواصل مع رئيس الهيئة ، مع بعض الجهات السيادية لحل أزمة التكدس داخل المطار وعدم تكرارها مرة أخرى

 .العليا للسياحة السعودية وبحثوا المشكلة وكيفية حلها حتى ال تتكرر مرة أخرى

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2025145
http://www.elwatannews.com/news/details/2025145
http://gate.ahram.org.eg/News/1456366.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456366.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1121798
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1121798
http://www.elwatannews.com/news/details/2025664
http://www.elwatannews.com/news/details/2025664
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 (اليوم السابع) القاهرة بمطار المتأخرين المعتمرين سفر الستيعاب" بوامچطائرات سعودية " 5وصول 

مقعدا للطائرة  451" تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية بسعة 242طائرات " 5وصلت إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل 

آالف معتمر خالل الساعات القادمة وفق  5ومن المقرر نقل أكثر من  ،الواحدة لنقل المعتمرين المتأخرين عن السفر منذ عدة أيام

 ودى وشركة الخطوط الجوية السعودية.االتفاق الذى تم بين السلطات المصرية ومسئولي سلطة الطيران المدنى السع

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) خروج قطار ركاب في الغربية عن القضبان بمزلقان السنطة دون إصابات

الزقازيق" بمزلقان مركز السنطة  –قطار"طنطا أفاد مسؤول بهيئة السكك الحديدية بمنقطة وسط الدلتا مساء الخميس، بخروج 

دقيقة وتم تسييرها مرة  31وأوضح المسؤول أن حركة القطارات تعطلت لمدة ، عن القضبان بشكل مفاجئ دون وقوع مصابين

 أخرى، مؤكًدا انتظام حركة القطارات بذات الخط المذكور.

 

 (اليوم السابع) الح فواصلإغالق جزئى للطريق الدائرى للمتجه إلى المريوطية بسبب إص

ر بالطريق الدائرى "القوس بدأت اإلدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى أعمال توسعة وتطوي

د"، وسيتم 9الغربى" لمدة يومين، فى المسافة من مطلع الرماية والطريق الصحراوى، وحتى مطلع المريوطية بمنطقة الكيلو "

 حارات مسافة الدائرى، ما يستلزم إغالًقا جزئًيا للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية. 4استقطاع حارة مرورية بالطريق من بين 

 

 قباطاأل

 (اليوم السابع) صحف روما: اإلرهاب يزيد بابا الفاتيكان تمسكا بزيارة مصر

 ه المقررة إلى القاهرةأكدت العديد من الصحف اإليطالية الصادرة اليوم الخميس تمسك بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس بزيارت

 إبريل الجارى، مشيرة إلى أن الهجمات اإلرهابية التى يتبناها تنظيم داعش لن تؤدى إال إلى زيادة تمسك البابا بتلك الزيارة. 19و 12

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) ساعة 22قطع المياه عن مدينة نصر و العباسية 

 ساعة، اعتباًرا من 22أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة نصر والعباسية لمدة 

 الرابعة عصر الجمعة، وحتى الثامنة من صباح السبت.

 

 (الشروق) من قرى مصر محرومة من الصرف الصحى %25مدبولى فى واشنطن: 

العمرانية مصطفى مدبولى، إن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية تصل لحوالى قال وزير اإلسكان والمجتمعات 

 من القرى ال تزال محرومة من الصرف الصحى. % 25مليون مشترك، فيما  24، وهناك 92%

 

http://www.youm7.com/story/2017/4/21/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-5-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%DA%86%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1/3199151
http://www.youm7.com/story/2017/4/21/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-5-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%DA%86%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1/3199151
http://www.elwatannews.com/news/details/2025460
http://www.elwatannews.com/news/details/2025460
http://www.youm7.com/story/2017/4/21/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/3199020
http://www.youm7.com/story/2017/4/21/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84/3199020
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%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-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3197857
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%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-%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3197857
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006371/1/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006371/1/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=2d36cb06-56e8-436a-b730-6ef0d44038c0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=2d36cb06-56e8-436a-b730-6ef0d44038c0
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام)النواب"“بـ قبل وفد حقوق إنسان وزير الداخلية يست

قال النائب عالء عابد، رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة لوزارة الداخلية، ولقائها مع اللواء مجدي عبد 

الرئيسي دعم ومساندة الجهود الكبيرة لهذا الجهاز الوطني في مواجهة ظاهرة الغّفار، وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، كان هدفها 

 .هابية وفى مقدمتها جماعة اإلخواناإلرهاب األسود، وجميع التنظيمات والجماعات اإلر

 

 (بوابة األهرام) الداخلية تعلن مقتل اإلرهابي الذي هاجم كمين طريق سانت كاترين

كشفت وزارة الداخلية من خالل بيان صادر لها عن مقتل اإلرهابي في واقعة إطالق أعيرة نارية على أحد األكمنة بطريق سانت 

 أمين شرطة وإصابة ثالثة آخرين من أفراد الكمين. مقتلأسفر عن  الذيكاترين 

 

 (الشروق) بالغ سلبي باالشتباه في سيارة بدون سائق بمعدية بورفؤاد

توقفت حركة معديات مدينة بورفؤاد بصورة مؤقتة بعد االشتباه في سيارة بدون سائق بمعدية بورسعيد المتجهة نحو مدينة 

 أثار حالة من الخوف والفزع لدى الركاب. الذيبورفؤاد، األمر 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) أحداث عنف إمبابة"“بـ متهمين  5السجن المؤبد لـ 

 25متهمين، والسجن المشدد  5قضت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد لـ 

 سنة لمتهمين في أحداث العنف التي وقعت بشارع الوحدة بإمبابة.

 

 (الشروق) مليون جنيه 24.5وتغريمه  «السويدية لألسالك»رئيس عاما ل 25السجن 

شركتى السويدية لألسالك قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم إبراهيم اسماعيل محمد بشندي رئيس مجلس إدارة 

 24عاما التهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وغرامة مالية قدرها  25واللحام واالتحاد الهندسى لألدوات الصناعية، بالسجن لمدة 

 ونصف مليون جنيه، ورد مبلغ قيمة مساوية للغرامة قيمة الكسب غير مشروع.

 

 (الشروق) لمنياإخوان في أحداث عنف با 5لـ سنوات  2إلى  5السجن من 

سنوات، وبراءة المتهم  2و 5متهمين حضوريا بالسجن ما بين  5قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، بمعاقبة 

 ألدلة فى أعمال تتعلق بعنف وشغب بمركز ديرمواس.السادس لعدم كفاية ا

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1456240.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456240.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1455882.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1455882.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=482edb52-bd22-401b-9a53-5effaf3848be
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=482edb52-bd22-401b-9a53-5effaf3848be
http://gate.ahram.org.eg/News/1456072.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456072.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=19220729-3807-4c8a-8ffc-28b6d813106c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=19220729-3807-4c8a-8ffc-28b6d813106c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=90dcc870-d7d2-4b73-a28c-dc90e7368342
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20042017&id=90dcc870-d7d2-4b73-a28c-dc90e7368342
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 (مصر العربية) «اإلساءة للرئيس على اإلنترنت»القبض على عضو حزب الدستور بتهمة 

أعلن محمد رمضان عبد الباسط المحامي الحقوقي أنَّ قوات األمن باإلسكندرية ألقت القبض على الناشط نائل حسن عضو حزب 

 السيسي عن طريق اإلنترنت.لـالدستور من منزله وتم عرضه على األمن الوطني أمس الخميس، بتهمة اإلساءة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akhbarak.net/articles/25055829-%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-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://www.akhbarak.net/articles/25055829-%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-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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 المحور السادس

 المشهد العسكريتطورات 

 

 )اليوم السابع( السيسى يستقبل وزير الدفاع األمريكى فى قصر االتحادية

تيس، الذى يبدأ جولة يوم الخميس، فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزير الدفاع األمريكى جيمس ماالسيسى، استقبل 

تناول اللقاء الذى جمع الرئيس بوزير الدفاع األمريكى،  فى الشرق األوسط تشمل مصر والسعودية وإسرائيل وقطر وجيبوتى.

 القضايا الثنائية، ومجمل األوضاع فى المنطقة، والجهود الجارية فى إطار مكافحة اإلرهاب.

 

 )بوابة األهرام( ندعم جهود مصر في مواجهة اإلرهابوزير الدفاع األمريكي يؤكد لـ"صدقي صبحي": 

استقبل صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، جيمس ماتيس وزير الدفاع األمريكي والوفد 

المرافق له بقاعدة شرق القاهرة الجوية، كما أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر األمانة العامة لوزارة الدفاع بكوبرى القبة 

رات األوضاع على الساحتين اإلقليمية والدولية وانعكاساتها على األمن واالستقرار في منطقة وعقد الجانبان لقاء تناول تطو

الشرق األوسط، والتباحث حول مختلف جوانب العالقات الثنائية في المجال العسكري، ودعم عالقات الشراكة االستراتيجية التى 

 تربط البلدين الصديقين فى مختلف المجاالت.

 

 )بوابة األهرام( اشنطن قد تطلب من مصر تقديم مساعدة للتحالف الدولي لمواجهة داعشمحلل أمريكي: و

قال زاك جولد، المحلل األمريكى المتخصص فى العالقات المصرية األمريكية، لصحيفة ستارز آند سترايبس التابعة للجيش 

اإلدارة األمريكية قد تطلب من مصر أن تقدم مساعدات للتحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش اإلرهابي في سوريا  األمريكي إن

 والعراق.

 

 )األهرام( قائد القوات البحرية: غواصة جديدة نهاية العام الحالي وتكلفة التشغيل ال تتقارن باألمن القومي

اللواء أ ح أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية عن تكلفة تشغيل القطع البحرية الجديدة المرتفعة أجاب في حواره، مع  قال

(، أن 119/2411( من طراز )42م الغواصة )اإلعالميين والمحررين العسكريين علي هامش المؤتمر الصحفى أثناء االحتفال باستال

خطة التسليح التي تضعها القيادة العامة للقوات المسلحة تتضمن أيضا تكلفة التشغيل، وهي وإن كانت مرتفعة ال أن األمن 

 القومي وحماية الوطن ومصالحنا االقتصادية يستدعي تلك المنظومات الحديثة للرد علي أي تهديدات محتملة.

 

http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3198032
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3198032
http://gate.ahram.org.eg/News/1456234.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456234.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456153.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456153.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1455847.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1455847.aspx
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 )بوابة األهرام( 1122البحريني خالد بن الوليد  -يات التدريب المصري ختام فعال

اختتمت فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك، "خالد بن الوليد"، الذي نفذته عناصر من وحدات الصاعقة المصرية، 

البحرينية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة البحرينية والمصرية، والذى استمر لعدة أيام بميادين التدريب والقوات الخاصة 

 القتالي بقيادة وحدات الصاعقة.

 

 (اليوم السابع) وزير الدفاع األمريكى يغادر القاهرة متوجها إلى تل أبيب

جيمس ماتيس، وزير الدفاع األمريكى، متوجها إلى تل أبيب عقب زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات  الدولى،غادر مطار القاهرة 

 .الحربي، وزير الدفاع واإلنتاج صبحيالتقى خاللها السيسي والفريق أول صدقى 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1456238.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456238.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8/3198810
http://www.youm7.com/story/2017/4/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8/3198810

