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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )بوابة األهرام(والملك سلمان فى الرياض تفاصيل قمة السيسي 

يوم األحد إلى الرياض حيث كان في استقباله الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية، السيسى ظهر وصل 

بصحبة العاهل السعودى إلى الديوان الملكى بقصر اليمامة حيث عقدت قمة مصرية سعودية، حضرها عدد  سيسيوقد توجه ال

وذكر السفير عالء يوسف أنه تم خالل المباحثات استعراض عدد من  كبير من األمراء والوزراء وكبار المسئولين فى المملكة.

الملفات اإلقليمية حيث اتفق الزعيمان على أهمية تعزيز التعاون للوقوف صًفا واحًدا أمام التحديات التي تواجه األمة العربية، 

 سيسيوقد وجه ال الستقرار بتلك الدول.وإنهاء األزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، بما يساهم في استعادة األمن وا

 الدعوة للملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة مصر، وهو ما رحب به الملك ووعد بإتمام الزيارة في أقرب فرصة.

 

 )اليوم السابع( وزير الخارجية السعودى: عالقة الرياض والقاهرة تزداد صالبة ومتانة

 نفى وزير الخارجية السعودى عادل الجبير،عقب لقائه وزير الخارجية سامح شكري، فى العاصمة السعودية الرياض، جميع

وأوضح  الشكوك التى حامت حول العالقات المصرية السعودية مؤخرا، مؤكدا أن عالقة الرياض والقاهرة تزداد صالبة ومتانة .

 .ليبيا وأهمية إيجاد الحلول لهاأن لقاءه مع شكرى تناول األوضاع فى المنطقة خاصة فى سوريا والعراق واليمن و

 

 )اليوم السابع( صوصية العالقات المصرية السعوديةسامح شكرى: زيارة السيسي للرياض تأكيد لخ

السيسي للرياض تأتى فى إطار تفعيل آلية التشاور والتنسيق من أجل التعامل مع  زيارةير الخارجية سامح شكرى، إن قال وز

األوضاع اإلقليمية وكذلك دعم العالقات الثنائية وأبعادها المختلفة، موضحا أن زيارة السيسي للرياض، تأتى تأكيدا لالهتمام 

وفيما يخص أهمية انعقاد القمة فى  ى كل المستويات.المتبادل بين الرياض والقاهرة لتتويج العالقات إلى آفاق أفضل عل

 .ن العالقات بين القاهرة والرياضالوقت الحالى، أوضح وزير الخارجية أن انعقادها ينهى ما أثير من جدل غير دقيق ع

 

 )اليوم السابع( الجبير: العالقات بين المملكة ومصر تاريخية يسودها الود ووحدة المصير

مصر تاريخية يسودها الود واالحترام والروابط العالقات بين المملكة العربية و قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إن

ونشر الجبير من خالل حسابه الرسمى على موقع  .ووحدة المصير والحرص على تعزيز التعاون فى العديد من المجاالتاألسرية 

 التغريدات المصغرة "تويتر" صورة للقمة السعودية ـ المصرية التى جمعت السيسى والعاهل السعودى بالعاصمة الرياض.
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 )اليوم السابع( فى جميع المجاالت المملكة تسعى لتعزيز الشراكة مع مصرصحيفة عكاظ: 

قالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن زيارة السيسى إلى السعودية، ، تعكس عمق الشراكة االستراتيجية بين الرياض والقاهرة، 

شائعات المغرضين الذين فشلوا في تعكير صفو هذه الشراكة القوية التي تربط القيادتين السعودى كما أنها ترد بقوة على 

والمصرى، التى جسدتها على الدوام المقولة الشهيرة لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود عندما قال: ال غنى لنا عن مصر 

 ينها في جميع جوانبها.وال لمصر غنى عنا"، وحرصت القيادتان في البلدين على تمت

 

 )الوطن( األعمال "السعودي المصري": زيارة السيسي للرياض توطد "جسور المحبة"

لملك سلمان بن المصري"، عبداهلل بن محفوظ، أمس األحد، إن اللقاء الهام بين ا -قال نائب رئيس مجلس األعمال "السعودي

، بمثابة فرصة  سيسيوأوضح ، أن زيارة ال مليار دوالر. 22لسيسي، سيفعل االتفاقيات االقتصادية المشتركة البالغة واعبدالعزيز 

 لتفعيل شركة "جسور المحبة".

 

 )بوابة األهرام( وشكري يلتقي كبار المسئولين اليونانيين للحضارات ولألمصر تشارك بالمنتدى ا

االثنين إلى العاصمة اليونانية أثينا، للمشاركة في المؤتمر الوزاري األول لمنتدي  اليوميتوجه سامح شكري وزير الخارجية صباح 

ري شكالي أن المتحدث بأسم وزارة الخارجية المصرية ونوه  الحضارات القديمة بدعوة مشتركة من وزيري خارجية اليونان والصين.

سيجري خالل وجوده في العاصمة اليونانية أثينا لقاءات ثنائية هامة مع كبار المسئولين اليونانيين، في مقدمتهم الرئيس 

 .ئية بين مصر واليوناناليوناني، وكل من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، وذلك للتباحث حول العالقات الثنا

 

 )اليوم السابع( مساعد وزير الخارجية يبحث مع مسئول يونانى سبل تعزيز العالقات الثنائية

أبريل الجارى، بمقر وزارة الخارجية اجتماعا مع بيتروس  01عقد السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون األوروبية يوم 

دير عام الشئون السياسية بالخارجية اليونانية، تناول سبل تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين فى عدد من مافروويدس م

 مجاالت التعاون المشترك، وكذا موضوعات التعاون الثالثى بين مصر واليونان وقبرص.

 

 )الشروق( ترامب: عالقتى قوية مع السيسى

السيسى، فى حديثه عن قوة العالقات التى تربطه مع قادة وزعماء الدول ب بقوة عالقته باستشهد الرئيس األمريكى دونالد ترام

يقيم عالقات جيدة بكل قادة العالم، ومن »األمريكية، أمس، إنه « أسوشيتد برس»ب فى حوار مع وكالة وقال ترام حول العالم.

 «.بينهم السيسى

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يبحث العالقات الثنائية مع نظيره العماني

ابريل، يوسف بن علوى وزير خارجية سلطنة عمان، وذلك في إطار زيارته  22السبت يوم استقبل سامح شكري وزير الخارجية، 

 اورات ثنائية تناولت مختلف جوانب العالقات الثنائية بين البلدين واألوضاع اإلقليمية.الحالية للقاهرة، حيث تم عقد جلسة مش
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http://www.youm7.com/story/2017/4/22/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/3201273
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=58078681-28a7-4c2e-95aa-47b77cadfd50
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=58078681-28a7-4c2e-95aa-47b77cadfd50
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006991/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006991/1/%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%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
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 )بوابة األهرام( اجتماع مرتقب لوزيري خارجية ودفاع مصر وروسيا بالقاهرة الشهر القادم

 الخارجية عن اتفاق علي عقد اجتماع مرتقب لوزيري خارجية ودفاع مصر وروسيا بالقاهرةأعلن  المتحدث الرسمي باسم وزارة 
في القاهرة في نهاية شهر مايو القادم، وكشف عن أن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصااًل في وقت سابق من ذات اليوم مع 

 .نائية بين البلدين وسبل تعزيزهاثنظيره الروسي "سيرجي الفروف"، تناول عدة موضوعات تتعلق بالملفات ال

 

 )بوابة األخبار( مصر تدين حادث إطالق النار بباريس

أبريل بالعاصمة الفرنسية  21أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد حادث إطالق النار الذي وقع مساء الخميس 

 باريس، والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

 

 )اليوم السابع( بالسياسة الخارجية المصرية ويدعو لالستثمار فى بالدهرئيس الكونغو يشيد 

إلى أنه ركز خالل المباحثات مع السيسي على أمرين ، يتمثل األمر األول فى تعزيز سبل التعاون بين  أشار الرئيس الكونغولى

البلدين، أما األمر الثانى فيتعلق بالتعاون في تأسيس مشروعات جديدة داخل الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن أحد أهم 

 ،  داعيا المستثمرين المصريين لالستثمار فى الكونغو الديمقراطية.األهداف التى تنشدها دولته هى تحقيق التنمية المنشودة

 

 )بوابة األخبار(الثاني  أمير الكويت والرئيس الفلسطيني يستقبالن تواضروس

استقبل األمير صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والرئيس الفلسطيني محمود عباس تواضروس الثاني واألنبا 

 مي في قصر البيان بالكويت.أنطونيوس أسقف الكرسي األورشلي

 

 )بوابة األهرام( السفير البريطاني جون كاسون يلتقي تواضروس الثاني

تواضروس الثاني، نقل خالله رسائل التعاطف وأعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة لقاء جري بين السفير البريطاني جون كاسون 

كنائس طنطا واإلسكندرية يوم  الهجوم عليالكثير من المصريين في  مقتلوالتضامن من شعب وحكومة المملكة المتحدة بعد 

 .والتضامن القتالع التطرف والتعصبأحد السعف. كما ناقشا الخطط المستقبلية لتعزيز التعليم والتفاهم الدينى 

 

 )بوابة األهرام( عزيز المحتمي: األزمات في الشرق األوسط بحاجة إلى دعمعبدال

أعرب عبدالعزيز المحتمي، عضو مجلس الشورى السعودي، عن سعادة السعوديين بزيارة السيسي، إلى األراضي السعودية، 

العربية السعودية تدرك جيًدا أن مصر هى األمن القومي للمنطقة العربية، وسيكون هناك بيان رسمي من موضًحا، أن المملكة 

 خالل المباحثات بين الرئيسين، رًدا على تدخل إيران وتركيا في الشأن العربي.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1456596.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456596.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006527/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006527/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3.html
http://www.youm7.com/story/2017/4/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87/3201292
http://www.youm7.com/story/2017/4/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87/3201292
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2007375/1/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2007375/1/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1456907.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456907.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457366.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457366.aspx
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 )بوابة األهرام( سفير الهند بالقاهرة: نتطلع إلى دعم وتقوية عالقتنا مع مصر

أكد سفير الهند بالقاهرة، سانجاي باتاتشاريا، أن مصر بلد عظيم، وتمتلك مستقبال كبيرا، مشيرا إلي قوة العالقات التي تجمع 

 .مع مصر يوًما بعد يومية عالقتها إن الهند تتطلع إلي دعم وتقو وأضاف السفير الهندي البلدين.

 

 )بوابة األهرام( إصالح ووضع حلول للعالقة مع تركيا وقطر من السيسي أتمنيجهاد الخازن: 

ال أعمال الدولتين، رغم قال جهاد الخازن، المحلل السياسي، إن هناك تعاوًنا بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية، ورج

الخالفات التي شهدتها البلدان الفترات الماضية، قائًلا: مصر لم تعد تتحمل اإلرهاب أكثر من هذا، لذا أرجو عودتها لموقعها في 

 .ووضع حلول للعالقة مع تركيا وقطرإصالح  السيسيوأضاف أنه يتمنى من  ألننا بحاجة إليها.

 

 )اليوم السابع( مواجهة مصر والسعودية واإلمارات واألردن لإلخوانمستشار ياسر عرفات: حان وقت 

الراحل ياسر عرفات، إن الوقت الحالى هو وقت المواجهة المصرية السعودية قال الكاتب والسياسى محمد رشيد، مستشار الرئيس 

 اإلماراتية األردنية لجماعة اإلخوان المسلمين.

 

 

 )مصرالعربية( دويتشه فيله: السيسي وسلمان اتفقا على أال يتفقا في سوريا

"العالقات بين الحليفين طويلي األمد كانت تتسم بالتوتر على خلفية االختالفات بشأن دمشق، والجزيرتين، لكن الجانبين بدا 

جاء ذلك في مقدمة تقرير بإذاعة  ران وصنافير".وكأنهما اتفقا على أال يتفقا في سوريا، باإلضافة إلى حل محتمل لمسألة تي

 دويتشه فيله األلمانية حول زيارة  السيسي إلى المملكة السعودية األحد ولقائه مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

 

 )مصرالعربية( صحفي إسرائيلي: تل أبيب مرتاحة لعودة السيسي إلى أحضان سلمان

الملك سلمان بن عبد بالقول إن إسرائيل أبريل للسعودية ولقائه  22يوم األحد السيسي علق اإلسرائيلي "روعي كايس" على زيارة 

وكتب "كايس" محرر الشئون العربية بصحيفة "يديعوت  اآلن يمكن أن تتنفس الصعداء بعد المصالحة بين القاهرة والرياض.

في إسرائيل يمكنهم تنفس ”أحرونوت" في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" أرفقها بصورة السيسي وسلمان:

يال. بعد القطيعة عاد السيسي لحضن السعودية "المعتدلة". وهي أول زيارة رسمية بعد وقت طويل، وتنتشر الصعداء قل

 االبتسامات في جميع االتجاهات".

 

 )مصرالعربية( فاينانشيال تايمز: اإلفراج عن آية حجازي ال يدعم استقالل القضاء بمصر

هذا ما صرح به محمد  "اإلفراج عن آية حجازي مدعاة للفرح واالبتهاج، لكن الطريقة التي تمت بها ال تدعم استقالل القضاء."

زارع، مدير مكتب القاهرة لمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان لصحيفة "فايناشيال تايمز" البريطانية في سياق تعليقه على 

 الي الواليات المتحدة.عودة الناشطة المصرية آية حجازي التي تحمل الجنسية األمريكية 

http://gate.ahram.org.eg/News/1457398.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457398.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457384.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457384.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/4/23/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/3203285
http://www.youm7.com/story/2017/4/23/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/3203285
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%A9/1411764-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%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%A9/1411764-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%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%A9/1411290-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%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%A9/1411290-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%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%A9/1410490-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%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%A9/1410490-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 )مصرالعربية( لإلفراج عن أحمد حسن؟ بعد آية حجازي.. هل يتدخل ترامب  :إيه بي سي

أسرة أحمد محمد مصطفى المواطن المصري األمريكي المعتقل في مصر منذ ديسمبر الماضي، السلطات األمريكية ببذل ناشدت 

عاما من والية نيوجيرسي، ألقي  02وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" أن أحمد مصطفى الشهير بأحمد حسن ،  المزيد لإلفراج عنه.

 .القبض عليه في األول من ديسمبر الماضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1410558-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
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%A9/1410558-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) السيسي يستقبل وزير الشئون الخارجية بعمان

الخارجية بسلطنة ُعمان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية،  يوم السبت، يوسف بن علوي وزير الشئونالسيسي، استقبل 

وسفير سلطنة ُعمان بالقاهرة.وذكر السفير عالء يوسف، أنه تم خالل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العالقات بين البلدين 

 بالمنطقة. على جميع األصعدة، فضاًل عن مناقشة تطورات القضايا اإلقليمية المختلفة واألزمات القائمة

 

 (الوطن) فى كينشاسا« طاقة شمسية»ومحطتى « إنجا»ورئيس الكونغو يتفقان على تطوير سد « السيسى»

، خالل مؤتمر صحفى مع جوزيف كابيال رئيس جمهورية الكونغو، إلى أنه بحث تفعيل التعاون بين الهيئة العامة السيسيأشار 

، بناًء على مذكرة التفاهم الموقعة فى هذا الشأن، وكذلك تنفيذ «إنجا»للمنطقة االقتصادية لقناة السويس، ووكالة تطوير سد 

 ميجاوات فى كينشاسا.  4مشروع إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 

 

 (الوطن) "اسأل الرئيس".. تطبيق جديد لتعزيز التواصل بين السيسي والشعب

القه على أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب انطالق مبادرة "اسأل الرئيس"، وهي عبارة عن تطبيق رقمي تم إط

 .وتسجيل كل استفساراتهم للسيسيويمكن للمواطنين من خالله توجيه أسئلة الموقع اإللكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، 

 

 (اليوم السابع) شاب وفتاة 0211غدا.. السيسي يفتتح مؤتمر الشباب باإلسماعيلية بمشاركة 

فى  أيام 2يفتتح السيسى، غدا الثالثاء، فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى للشباب، والذى ُيعقد بمدينة اإلسماعيلية، على مدار 

 الفترة، وذلك بالتزامن مع فعاليات االحتفال بعيد تحرير سيناء.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (اليوم السابع) مصدر: هيئة البترول وقعت تعاقد النفط العراقى والشحنات تصل بداية مايو المقبل

كشف مصدر مسئول بقطاع البترول، أن الهيئة العامة للبترول انتهت من توقيع التعاقد مع شركة سومو العراقية، بشأن توريد 

يون برميل من خام النفط العراقى لمدة عام، خالل األسبوع الماضى، مشيرا إلى أن مصر ستتسلم الشحنات بداية من شهر مل 02

 مايو المقبل.

 (الشروق) تختتم زيارتها لواشنطن.. وتلتقي مسؤولي بنوك االستثمار بنيويورك« نصر»

اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، زيارتها إلى العاصمة األمريكية "واشنطن"، بعد ترؤسها وفد مصر 

وتوجهت نصر إلى مدينة نيويورك، حيث من المنتظر أن تلتقي بعدد من مسؤولي بنوك .لبنك الدولىفي اجتماعات الربيع ل

 االستثمار وتعقد لقاءات مع مسؤولين بالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1456810.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456810.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2030452
http://www.elwatannews.com/news/details/2030452
http://www.elwatannews.com/news/details/2030371
http://www.elwatannews.com/news/details/2030371
http://www.youm7.com/story/2017/4/24/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-1200-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9/3203476
http://www.youm7.com/story/2017/4/24/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-1200-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9/3203476
http://www.youm7.com/story/2017/4/23/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9/3203207
http://www.youm7.com/story/2017/4/23/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9/3203207
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=7f38471a-bcaa-4c96-b81f-f144c24f4f95
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=7f38471a-bcaa-4c96-b81f-f144c24f4f95
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 (الشروق) للجنة الوطنية الثالثية لدراسة آثار سد النهضة بالقاهرة 02بدء االجتماع الـ

بدأت اليوم بالقاهرة ولمدة أربعة أيام فعاليات االجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية الثالثية لدراسة آثار سد النهضة اإلثيوبي، 

 إثيوبيا( وبحضور ممثلى المكاتب االستشارية الفرنسية. –السودان  –الثالثة )مصر وذلك بمشاركة الفنيين والمختصين من الدول 

 

 (لشروقا) يلتقي مسئولي البنك الدولي لمتابعة مشروع صرف صحي القرى« اإلسكان»

عقد مصطفى مدبولي وزير اإلسكان والمجتمعات العمرانية، والمسئول األول ومدير قطاع المياه بالبنك الدولي، جوان ستين، 

اليوم، اجتماًعا على هامش مناقشات الربيع التي يجريها البنك حالًيا بمقره بواشنطن، وتم خالل اللقاء متابعة المشروعات التي 

 صرف صحي القرى، والممولة من البنك الدولي، بحضور عدد من المسئولين عن المشروع من الجانبين. يجرى تنفيذها في مجال

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) نائب وفدي يتقدم بسؤال لرئيس الوزراء عن توقف خدمات االتصال الصوتي والمرئي

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بسؤال إلى علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه 

إلى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والمهندس ياسر القاضي، وزير االتصاالت، بشأن توقف خدمات االتصال الصوتي والمرئي ببعض 

 تطبيقات التواصل االجتماعي بمصر.

 

 (بوابة األهرام) البرلمان يناقش طلب إحاطة حول سياسة الحكومة للنهوض بالثروة السمكية األربعاء المقبل

ش طلب اإلحاطة قال محمود هيبة، عضو مجلس النواب، عن حزب النور، بدائرة كفر الدوار فى محافظة البحيرة، إن المجلس سيناق

عضًوا آخرين، حول سياسة الحكومة، بشأن حماية البحيرات من التلوث والنهوض بالثروة السمكية، بجلسة  21المقدم منه، و

 األربعاء المقبل.

 

 (بوابة األهرام) الثاني تواضروس رئيس مجلس النواب يزور

 يسرئ وقدمالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،  تواضروس الثانى، بابا اإلسكندرية، وبطريرك الكنيسة المرقسية. زار

للبابا واإلخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنًيا أن  القلبية التهنئة خالص المجلس نواب واسم باسمه المجلس

 األمن واالستقرار ربوع الوطن. تعود هذه األيام المباركة وقد عم

 

 

 (الوطن) "طايل": أؤدي اليمين أمام "النواب" األربعاء.. وسأنضم لـ"اإلسكان"

المنوفية، عن حزب مستقبل وطن، استخرج المهندس فخرى طايل، الفائز بمقعد االنتخابات عن دائرة تال والشهداء بمحافظة 

خلفاً للنائب المسقط عضويته محمد أنور السادات، كارنيه عضوية مجلس النواب.وقال إنه سيؤدي اليمين الدستورية، في الجلسة 

 العامة، المقرر عقدها، يوم األربعاء المقبل.

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=05352890-bfb1-4c09-87a9-d48bb6f603fa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=05352890-bfb1-4c09-87a9-d48bb6f603fa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=4391b875-3938-4df9-b769-76203913d67f
http://gate.ahram.org.eg/News/1457225.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457225.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457228.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457228.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456908.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456908.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2033630
http://www.elwatannews.com/news/details/2033630
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 (الوطن) نواب يطالبون "إسماعيل" بتغيير رئيس البورصة لوقف نزيف الخسائر

طالب بعض أعضاء مجلس النواب، شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بضرورة التدخل السريع والعاجل إلنقاذ البورصة، من خالل 

وضياع النجاح السياسي، الذي يحصده تعيين رئيس جديد لها، لوقف ما أسموه بـ "نزيف" الخسائر الذي يتحمله حملة األسهم 

 السيسي، خالل جوالته الخارجية، وعدم استثمارها بشكل جيد.

 

 (اليوم السابع) "دفاع البرلمان" عن مبادرة التصالح مع اإلرهابيين: "ال تصالح مع قتلة"

أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع واألمن القومى بمجلس النواب، على أن الدولة المصرية نسيج واحد وال خالف حول 

 هذا، مشيًرا إلى أن دعوة الجماعة اإلسالمية، وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، للجماعات اإلرهابية فى سيناء إلى اتخاذ قرار

 .وار من أجل المصالحة مرفوض قطعابإعالن وقف العمليات ضد مؤسسات الدولة المصرية، والدخول فى ح

 

 (اليوم السابع) من السيارات بالموازنة الجديدة %01"موازنة البرلمان": سعر البنزين قد يزيد على 

من أصل الموازنة هذا العام ستوجه لدعم المواطن البسيط  %01قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن 

ار جنيه.مضيفا أن هناك زيادة فى البنزين فى الموازنة الجديد ملي 21مليار جنيه أى ما يعادل زيادة عما قبلها بـ 211بمبلغ 

 وهم ممن يمتلكون السيارات التى يبلغ ثمنها مليون وأكثر. %01للذين ال يستحقون الدعم وهم يمثلون 

 

 (الشروق) بمقعدي أبو كبير وتال« حبيب وطايل»تعلن رسميا فوز « العليا»

أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات برئاسة المستشار سري الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رسمًيا فوز محمد عبد الهادي 

التي أجريت على مقعدي دائرتي أبو كبير بالشرقية وتال سليم حبيب وفخري عبد اهلل عبد الفتاح طايل في االنتخابات التكميلية 

 والشهداء بالمنوفية على التوالي.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) الثالثاء.. انتخاب رئيس حزب النور وأعضاء الهيئة العليا

الثالثاء، اجتماًعا النتخاب رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا، وسكرتارية الجمعية  اً العمومية لحزب النور غدتعقد الجمعية 

العمومية.وعلي هامش االجتماع، سيتم انتخاب رئيس الهيئة العليا ووكيله وسكرتير الهيئة العليا، كما سيتم اختيار المجلس 

 الرئاسي من أعضاء الهيئة العليا الجدد.

 

 (الشروق) للتهدئة فى سيناء« الجماعة اإلسالمية»مبادرة 

 إنقاذ سيناء»ى سيناء بعنوان أعلن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة اإلسالمية، عن مبادرة لوقف نزيف الدماء ف

مراحل، أولها وقف التدهور واحتواء األزمة وتهيئة  4على  التى نشر الحزب بنودها فى بيان  وارتكزت المبادرة  .«فى ذكرى تحريرها

األجواء لحلها، ثم الحوار من أجل تحديد المشكالت وطرح الحلول، والمرحلة الثالثة تتمثل فى وضع خطة شاملة تتضمن توقيتات 

 لحل المشكالت، وأخيرا المصالحة الوطنية.

http://www.elwatannews.com/news/details/2033348
http://www.elwatannews.com/news/details/2033348
http://www.youm7.com/story/2017/4/24/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9/3203257
http://www.youm7.com/story/2017/4/24/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9/3203257
http://www.youm7.com/story/2017/4/23/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-10-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3203222
http://www.youm7.com/story/2017/4/23/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-10-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3203222
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22042017&id=c8f9c383-5cf5-4e65-a691-a030df1c3fb8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22042017&id=c8f9c383-5cf5-4e65-a691-a030df1c3fb8
http://gate.ahram.org.eg/News/1457120.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457120.aspx
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=1e0cfc1d-1146-49ed-9f0b-7f8999fe7d4a
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=1e0cfc1d-1146-49ed-9f0b-7f8999fe7d4a
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 -منظمات المجتمع المدني: 

 (الشروق) «رؤساء الهيئات القضائية»وع قانون يرفض مشر« القضاء األعلى»

 عقرر مجلس القضاء األعلى برئاسة المستشار مصطفى جمال الدين شفيق رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، رفض مشرو

القانون الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا بصورة مبدئية، والمتعلق بتعديل آلية اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس 

 القضاء األعلى ورؤساء الهيئات والجهات القضائية بدال من قاعدة األقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القضائية.

 

 -: أخري

 

 )الشروق( الدولى يناقش مع مصر رفع سعر الفائدة فى البنوك لمواجهة التضخمبلومبرج: صندوق النقد 

إن أسعار الفائدة على الودائع، باالضافة إلى قال جهاد عازور مدير قسم الشرق األوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، 

إجراءات التدابير المالية، تعد من األدوات التى تستخدمها الحكومة المصرية للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم، وفقا لما نقلته 

، أسعار الفائدة لدى البنوكوتشير الوكالة، إلى أنه هناك تكهنات بأن يوصى صندوق النقد الدولى برفع  وكالة بلومبرج، عن عازور.

وسائل السياسة النقدية والمالية المتاحة بما فى ذلك أسعار الفائدة يمكن أن »كخطوة للحد من ارتفاع معد التضخم فى مصر. 

، كما قال عازور، مشيرا خالل مؤتمر صحفى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد «تساعد على احتواء التضخم فى مصر

، على «رفع أسعار الفائدة هى األداة األنسب إلدارة التضخم فى مصر، ونناقش هذا مع الحكومة المصرية»دولى، إلى أن والبنك ال

 حد قوله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=e9c4dd0d-c24f-4071-8f29-1749f7f84401
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=e9c4dd0d-c24f-4071-8f29-1749f7f84401
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=cb05e465-d822-4e86-8c99-696e4325dec3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=cb05e465-d822-4e86-8c99-696e4325dec3
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 الثالثالمحور 

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) وُيشدد على الضربات االستباقية ة المرحلة المقبلة مع مساعديهوزير الداخلية يستعرض خط

اجتمع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية مساء اليوم السبت، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات األمنية، وذلك فى إطار 

 ييم األداء األمنى واستعراض المهام واألهداف الحالية والمرتقبة.متابعة تنفيد السياسات األمنية وتق

 

 (الشروق) تفكيك قنبلة وانفجار أخرى دون إصابات بالفيوم

 بالفيوم من تفكيك عبوة ناسفة، بينما انفجرت أخرى دون وقوع إصابات بمدخل حى منشية عبداهلل.تمكن خبراء المفرقعات 

 

 (وقالشر) شهيدا 21ارتفاع عدد ضحايا تفجير مارجرجس في طنطا لـ

شهيًدا بعد وفاة فيكتور مينا الذي كان قد نقل إلى القاهرة لسوء إصابته إال  21ارتفع عدد ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس إلى 

 أنه وافته المنية.

 

 (الشروق) مصدر أمنى: خدمات سرية فى الميادين لرصد العناصر المخربة

بدأت األجهزة األمنية فى وزارة الداخلية تنفيذ الخطط الجديدة بتعيين خدمات سرية لرصد العناصر المخربة والتعامل معها 

تدابير الكفيلة بحماية الجبهة الداخلية، وتكثيف الوجود األمنى فى الشوارع الرئيسية والدوريات األمنية واتخاذ جميع اإلجراءات وال

 والكمائن المرورية، وفقا لجدول زمنى يساهم فى تسير حركة المرور المختلفة.

 

 (الشروق) إصابة مأمور مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة خالل حملة إشغاالت

أصيب العميد رأفت النجار مأمور مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة اليوم األحد، بجرح في الرأس نتيجة قيام أحد الباعة 

 ت.الجائلين برشقه بالحجارة خالل حملة إشغاال

 

 )مصرالعربية( «كوب شاي»شاب يلقى مصرعه على يد جزار في المحلة بسبب «.. كافيه كييف»على غرار قتيل 

 ، بعد خالف بينهما على ثمن كوب من الشاي.«جزار»لقى شاب يدعى محمد ناصر البشبيشي، مصرعه على يد 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) رفض دعوى استعادة ترخيص "الجزيرة مباشر مصر"

الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد عبدالستار، الممثل القانونى لقناة الجزيرة قضت الدائرة 

 مباشر مصر، الستعادة ترخيصها، بعد أن قامت الهيئة العامة لالستثمار بسحبه.

http://gate.ahram.org.eg/News/1456903.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1456903.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=32d0c3fb-961a-4051-a27e-88e92a9ea943
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=32d0c3fb-961a-4051-a27e-88e92a9ea943
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=3b6cc603-0623-41ba-a81e-a540cd889ea0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=a8786655-171e-4516-9b88-1c72165e2939
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=a8786655-171e-4516-9b88-1c72165e2939
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=e11a468b-ef77-4d8a-8e80-d8563dcc8c2d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=e11a468b-ef77-4d8a-8e80-d8563dcc8c2d
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%A7/1411295-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81%C2%BB--%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%8A%C2%BB
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%A7/1411295-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81%C2%BB--%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%8A%C2%BB
http://gate.ahram.org.eg/News/1457276.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457276.aspx
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 (بوابة األهرام) وقف دعوى إسقاط الجنسية عن أحمد منصور ويوسف القرضاوي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري، بمجلس الدولة، بوقف الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن 

 محروقى.أحمد منصور وإبراهيم هالل وعبدالفتاح فايد، وأيمن جاب اهلل، ويوسف القرضاوى، ووائل قنديل، وسالم ال

 

 (بوابة األهرام) بديع والكتاتني والعريان والبلتاجي يطعنون على قرار محاكمتهم أمام دوائر اإلرهاب

العريان، وأحمد شوشة، محمد مهدى عاكف، ومحمد البشالوى، ومحمد البلتاجي، وعصام وأقام محمد سعد الكتاتني، ورشاد بيومى، 

ومحمود أبو زيد الزناتي، طعًنا أمام المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارى، والقاضى 

 بعدم اختصاص المحكمة، وإحالتها للدائرة الجنائية، وذلك علي قرار اإلدراج على قائمة ااٍلرهاب بمحكمة النقض.

 

 (الوطن) تؤيد استمرار إخالء سبيل محمد الظواهري الجنايات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، استمرار إخالء سبيل محمد الظواهري على ذمة القضية رقم 

 م فيها بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير االحترازية.حصر أمن الدولة العليا، والمته 203

 

 (الوطن) النقض تلغي إعدام متهم في "مذبحة كرداسة" وتأمر بإعادة محاكمته

داسة" على الحكم الصادر بإعدامه، بتهمة االشتراك قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من أحد المتهمين في قضية "مذبحة كر

 ، وأمرت بإعادة محاكمته مرة أخرى.2102أغسطس  04في قتل ضباط وأفراد القسم وسرقة محتوياته، يوم 

 

 (الوطن) إخالء سبيل مساعد وزير الصحة بعد حبسه بتهمة "الشهادة الزور" في "الرشوة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، في جلسة محاكمة متهمين بـ"رشوة وزارة 

ة استكمال الجلسة بغرفة المداولة، جاء ذلك بعد أن قررت المحكم.الصحة"، إخالء سبيل شاهد إثبات بتهمة الشهادة الزور

 .واستدعت المتهمين وشاهدين، كما استدعت دفاع المتهمين

 

 (اليوم السابع) 2102سنوات وإلزامهم بإصالح ما أتلفوه بمظاهرات 01متهما بالتظاهر  021حبس 

سنوات، وإلزامهم  2متهما بالتظاهر لمدة عشرة سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة  021قررت محكمة جنايات االسكندرية، معاقبة 

متهما مما  012ح جميع ما أتلفوه من منشتت، والسجن ثالث سنوات للمتهمين األحداث، وبراءة باقى المتهمين من إجمالى بإصال

 أسند إليهم.

 

 (الشروق) «تيران وصنافير»ناشطا عامين لرفضهم سعودية  02تؤيد حبس « جنايات اإلسكندرية»

ألف جنيه، بعد اتهامهم  21من نشطاء اإلسكندرية "غيابيا" عامين، وتغريمهم  02محكمة جنايات اإلسكندرية، حكم حبس  أيدت

 وصنافير".، ضد اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية "تيران 2101أبريل  22بالدعوة للتظاهر 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1457277.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457277.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457217.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457217.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2034455
http://www.elwatannews.com/news/details/2034455
http://www.elwatannews.com/news/details/2032184
http://www.elwatannews.com/news/details/2032184
http://www.elwatannews.com/news/details/2029828
http://www.elwatannews.com/news/details/2029828
http://www.youm7.com/story/2017/4/23/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-126-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-10%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3203189
http://www.youm7.com/story/2017/4/23/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-126-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-10%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3203189
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=2af74f54-76d3-4a05-b4f4-3501c7548d9a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=2af74f54-76d3-4a05-b4f4-3501c7548d9a
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 (اليوم السابع) ترحيل حازم وسحر الهوارى لمديرية أمن اإلسكندرية استعدادا لنقلهما للسجن

نقلت قوات محكمة جنايات اإلسكندرية االقتصادية، النائبة سحر الهوارى وشقيقها حازم، إلى مبنى مديرية أمن اإلسكندرية، 

وكانت محكمة جنايات اإلسكندرية االقتصادية قد قضت بمعاقبة كل من سحر ، ستعداًدا لنقلهما لسجن غير عمومىلحجزهما ا

سنوات، لتفالسهم بالتدليس فى الفترة السابقة  2واب، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة الهوارى عضوة مجلس الن

 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم. 223بإجمالى مبلغ  0113من عام 

 

 (الشروق) «بطيخعلى »خلية تفجير الكنائس اإلخوانية تلقت أوامرها من «: التحريات»

محافظات،  4قالت مصادر قضائية إن التحريات األمنية نسبت للعناصر التابعة لجماعة اإلخوان الذين تم القبض عليهم مؤخرا من 

جماعة اإلخوان ، والمهندس محمود قيادي « علي بطيخ»رًا أوامر من سكندرية وكفر الشيخ، قد تلقت مؤخهي دمياط والبحيرة واإل

فتحي بدر رئيس حزب الفضيلة تحت التأسيس؛ بهدف تنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد كبار رجال الدولة ورموز الدين 

 «.حسم»ية بمعزل عن حركة المسيحي واستهداف الكنائس ورجال الشرطة، على أن تعمل هذه الخل

 

 (الشروق) مايو 21والتأجيل لـ«.. تسريب االمتحانات»للسجون ألف جنيه في « الداخلية»تغريم مساعد 

شهود  2مايو، لسماع  21تأجيل محاكمة المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة، لجلسة ، قررت محكمة جنايات القاهرة

ومرافعة النيابة العامة، مع استمرار حبس المتهمين.وقررت المحكمة تغريم اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، مبلغ 

 واحد لتسهيل عرضهم على المحكمة.ألف جنيه؛ لعدم تنفيذ قرار المحكمة بوضع المتهمين جميعم بسجن 

 

 (الشروق) «المركزي للمحاسبات»إللغاء قرار عزله من « اإلدارية العليا»يطعن أمام « جنينة»

للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، طعًنا أمام المحكمة اإلدارية العليا، مطالبا بوقف وإلغاء قدم رئيس الجهاز المركزي 

 الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري بعدم قبول دعوى بطالن عزله من رئاسة الجهاز لزوال المصلحة.

 

 (بوابة األهرام) عدم قبول دعوى إغالق قناة فضائية ليبية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من إسماعيل عمر الشيتوى، رئيس 

كاب ما اعتبره أنه ارتالنادى األهلى الليبى السابق، والتى يطالب فيها بإغالق قناة الخضراء الجماهيرية الليبية الفضائية، بسبب 

 منها لجريمتى السب والقذف فى حقه، النتفاء القرار اإلداري.

 

 (بوابة األهرام) "اإلداري" يقرر وقف نظر دعوى إسقاط الجنسية عن اإلعالمي أسامة جاويش

دارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإل

 بوقف نظر دعوى إسقاط الجنسية عن اإلعالمى أسامة جاويش، الذي يعمل بقناة "مكملين" جزاءًيا.

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/4/23/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86/3202984
http://www.youm7.com/story/2017/4/23/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86/3202984
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=dbc202cb-9842-4290-942f-b5f743464b7c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=dbc202cb-9842-4290-942f-b5f743464b7c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=d0c0b5dc-f691-4d30-9c8a-bcf02c98a8eb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=d0c0b5dc-f691-4d30-9c8a-bcf02c98a8eb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=5f477434-45f4-42cc-8961-a9f4d0c17b06
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23042017&id=5f477434-45f4-42cc-8961-a9f4d0c17b06
http://gate.ahram.org.eg/News/1457273.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457273.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457274.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457274.aspx
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 (بوابة األهرام) "اإلداري" تقضي بوقف دعوى إسقاط الجنسية عن آيات العرابي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، 

 بوقف نظر الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن آيات العرابى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1457278.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457278.aspx
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 المحور الرابع

 العسكريتطورات المشهد 

 

 )اليوم السابع( السيسي: القوات المصرية تشارك فى تحقيق االستقرار بشرق الكونغو

االستقرار فى الكونغو الديمقراطية، مما يهدف قال السيسي، إن مشاركة القوات المصرية فى بعثة األمم المتحدة تأتى لتحقيق 

إلى  دعم جهود األمم المتحدة المساندة للجيش الكونغو فى مواجهة الحركات المسلحة فى منطقة شرق الكونغو، وذلك فى إطار 

 موقف مصر الثابت باحترام سيادة الكونغو الديمقراطية ورفض التدخل فى شئونها الداخلية.

 

 )بوابة األخبار( بعد زيارة رسمية أللمانيا مصرإلى رئيس األركان يعود 

يارته، في و شارك حجازي خالل ز الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، بعد زيارة رسمية إلى ألمانيا. مصرعاد إلى 

مؤتمر رؤساء أركان الدفاع األفارقة، بمدينة شتوتجارت األلمانية، بدعوة من الفريق أول توماس ولدهاوزر قائد القيادة اإلفريقية 

 األمريكية.

 

 )بوابة األهرام( بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش

صدقي صبحي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول  وزير الدفاعأناب 

 .الخامسة والثالثين لتحرير سيناءبمناسبة االحتفال بالذكرى 

 

 )بوابة األهرام( يال من الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة ذكرى تحرير سيناءالسيسى يضع إكل

بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقبل مغادرته الي السعودية للقاء الملك سلمان يوم األحد السيسي صباح قام 

م وضع في مراس سيسيرافق ال القوات المسلحة بطريق النصر، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والثالثين لتحرير سيناء.لشهداء 

 محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة.وصدقي صبحي  وزير الفاعإكليل الزهور كل من 

 

 هرام()بوابة األ بأعياد تحرير سيناء: متمسكون بروح أكتوبر ومقتدون برجالها سيسيالقوات المسلحة مهنئة ال

صدقي صبحي، ، ببرقيـة تهنئـة، إلى السيسي، بمناسبة االحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتحرير سيناء،  وزير الدفاعبعث 

، وشددت الرسالتين علي ان قوات السيسيمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى كما بعث مح

 .ن بجيلها من رجال القوات المسلحةمتمسكين بروح أكتوبر ومقتديالجيش المصري 

 

http://www.youm7.com/story/2017/4/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88/3201227
http://www.youm7.com/story/2017/4/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88/3201227
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006693/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006693/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1457112.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457112.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457013.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457013.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457037.aspx
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 )بوابة األخبار( القوات المسلحة تفتح المتاحف والمزارات العسكرية بالمجان احتفااًل بتحرير سيناء

تزامنًا مع احتفاالت مصر والقوات المسلحة بالذكري الخامسة والثالثون لتحرير سيناء؛ تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية 

 .ابريل الجاري 22وحتى  22ترة من ر مجانًا في الفالستقبال الجماهي

 

 )بوابة األخبار( وزير الدفاع: نقتدي بالرسول قوال وخلقا وعمال وسنظل درعا للوطن

وزير الدفاع "صدقي صبحي" بمناسبة نيابة عن القي اللواء سعيد عباس مساعد رئيس أركان القوات المسلحة المصرية كلمة 

عن تقديره بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة وبذلهم الجهد القتالع جذور اإلرهاب  يهاف أعربحلول ذكري اإلسراء والمعراج، 

والتطرف دون تسامح مع من يحاول استباحة أرض مصر الطاهرة ، مقتدين بالرسول الكريم قواًل وعماًل وخلقًا لتظل درعًا يحمى 

 سالمة الوطن  وشعبه العظيم .

 

 )بوابة األهرام( "2102ان التدريب البحري المشترك "تحية النسر البحرية المصرية واألمريكية يجري

استمرارا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول لتعزيز أفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات 

"، الذي 2102النظم القتالية، انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري األمريكي "تحية النسر التدريبية وفقا ألحدث 

تجريه وحدات من القوات البحرية لكال البلدين، ويستمر لعدة أيام بنطاق المياه اإلقليمية بالبحر األحمر، وتشارك به كل من 

 يطاليا بصفة مراقب.السعودية واإلمارات والبحرين وباكستان والكويت وإ

 

 )المصري اليوم( Sinaiوزارة الدفاع تنشر فيلم 

وجاء نشر فيديو الفيلم على حساب وزارة الدفاع، األحد، في  باللغة اإلنجليزية.« سيناء» Sinaiنشرت وزارة الدفاع فيلًما بعنوان 

 يوتيوب.موقع 

 

 )بوابة األخبار( «أرض البطوالت»الشئون المعنوية تنظم مسابقة في األفالم القصيرة بعنوان 

تزامنا مع احتفاالت مصر والقوات المسلحة بالذكري الخامسة والثالثين لتحرير سيناء الحبيبة ، تنظم إدارة الشئون المعنوية 

للقوات المسلحة مسابقة لسيناريوهات األفالم القصيرة بعنوان " أرض البطوالت " والتي تتناول الموضوعات التالية " أبراز دور 

( ، أنجاز أو بطولة قام بها مجموعة من أبناء القوات 0122 –االستنزاف  – 0121لحروب المختلفة )الشخصيات العسكرية خالل ا

 المسلحة في الحرب على األرهاب " .

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006883/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006883/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2007531/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2007531/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%AA%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%B8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D9%84.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1457093.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457093.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1123223
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1123223
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006867/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%C2%AB.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2006867/1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%C2%AB.html
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 )بوابة األهرام( ومصر أكثر الدول تأثًرا باألعمال اإلرهابية الظاهري": المناخ العربي مشتعل"

قال اللواء شامي محمد الظاهري، قائد كلية القيادة واألركان للقوات المسلحة السعودية سابًقا، أن من الضروري، أن يتم التنسيق 

في خالفات المنطقة العربية، مشيًرا، إلى أن المناخ العربية اآلن مشتعل، ونحن جميًعا نريد أن  لسيسي والملك سلمانبين آراء ا

 م االستقرار في الشرق األوسط، فمصر من أكثر الدول التي تتأثر بشكل مباشر من األعمال اإلرهابية.يعم

 

 )الوطن( "العربية للتصنيع": نتعاون مع "الهيئة الهندسية" في استصالح أراضي توشكي

أحمد رئيس مجلس إدارة مصنع "قادر" للصناعات المتطورة التابع للهيئة للعربية للتصنيع، إن  قال المهندس عبدالصادق

ألف فدان في "توشكى"، في منطقة تعتبر من أصعب  21المصنع يتولى إقامة مشروعات لتوفير المياه، والكهرباء الالزمة لـ

مد بدء توريد أجهزة حديثة للري المحوري بتقنية الرش وأعلن أح مناطق االستصالح الرتفاعها الكبير عن مستوي مياه الري.

الموفرة للمياه، باستثمارات إماراتية، وسعودية تقترب من نصف مليار جنيه، بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات 

 المسلحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1457369.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1457369.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2032016
http://www.elwatannews.com/news/details/2032016
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد السيناوي

 

رايتس ووتش: يشير إلى صحة الفيديو المسرب من سيناء وتقوم فيه قوة عسكرية بإعدام بعض المعتقلين تقرير لهيومن   -

المختفين قسريًا، وتظهر أن العملية تمت بإشراف عضو بالمخابرات الحربية المصرية كان يقوم بإدارة عمليات اإلعدام، وطالبت 

مصرية بوقف مؤقت لتلك المساعدات العسكرية التي ُترتكب بها انتهاكات المنظمة الدول التي توفر األسلحة والتدريب للقوات ال

 (HRW)نون الدولي القا لحقوق اإلنسان، وطالبت بإلقاء القبض على المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاكمتهم وفق

 

الصحفيين بمقر المنظمة األممية بنيويورك حول المقطع المسرب، المتحدث باسم األمين العام لألمم  في رده على أسئلة-

 كنل صحته، من التأكد تملك ال لكنها المتحدة ستيفان دوغريك يقول: إن "األمم المتحدة على دراية بمقطع الفيديو المتداول،

 (42سيناء) حساب حقوق اإلنسان نبغي أن تكون علىي ال اإلرهاب على الحرب أن هو موقفنا

 

 (42سيناء) هترتس: اسرائيل تسمح لرعاياها بالسفر الى سيناء، وتعاود فتح معبر طابا البري-

 

لى صفحته الشخصيه ويدعى "عمار محمود" ونشرها ع تسريب_سيناء#صورة متداولة ألحد الجنود الذين شاركو في فيديو -

تظهر افراد للجيش بجوار الجثث وبأحد الفيدوهات يفتخر احد العسكريين وفيدوهات أخرى  24سيناء )بموقع الفيس بو

 ( )1) (2بالتصفية ويقول حق الي ماتوا أهم
 

 (42سيناء) العثور على جثمان شخص عليه اثار طلقات ناريه وملقى على الطريق بمنطقة الحسينات غرب مدينة رفح-

 

 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/04/21/302712
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/728470234001630/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/728758637306123
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/729140433934610/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/729140433934610/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Skyegpet/videos/1921313884780181/
https://www.facebook.com/Skyegpet/videos/1921293268115576/
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/729621033886550/?type=3&theater

