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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية
 

 (بوابة األهرام) شكري يلتقي وزير خارجية العراق على هامش منتدى الحضارات القديمة

 .سامح شكري وزير الخارجية مع د. إبراهيم الجعفري وزير خارجية العراق علي هامش اجتماع منتدى الحضارات باليونانالتقي 

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول مختلف جوانب العالقات الثنائية بين البلدين، حيث تم االتفاق 

 .لجنة المشتركة بين البلدينات العلي اإلعداد الفوري لعقد اجتماع

 

 (بوابة األخبار) خالل زيارته اليونان.. وزير الخارجية يلتقي رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة"

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، بمقر إقامته في اليونان، كرياكوس ميتسوتاكس، رئيس حزب الديمقراطية الجديدة 

موقف مصر تجاه خالل اللقاء استعرض شكرى و يعتبر ثانى أكبر تكتل برلماني في اليونان.وهو  -بناء على طلبه  –اليوناني 

 .هاألزمة الليبية، كما استعرض رؤية مصر تجاه قضية اإلرهاب ومكافحت

 

 (بوابة األهرام) شكري يبحث مع نظيره اليوناني العالقات والملفات الملتهبة بالمنطقة

صرح المستشار أحمد أبو زيد بأنه في اليوم األخير لزيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى اليونان للمشاركة في منتدى الحضارات 

وقد تناولت  قر وزارة الخارجية اليونانيةالقديمة أجري جلسة مشاورات سياسية مع نظيرة اليوناني نيكوس كوتزياس بم

 .لدينبالمحادثات مختلف جوانب العالقات المصرية اليونانية، باإلضافة إلي التشاور حول عدد من الملفات اإلقليمية التي تهم ال

 

 (بوابة األهرام) وزير الخارجية يلتقي الرئيس اليوناني في ختام زيارته إلي أثينا

صرح و، يس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوساختتم وزير الخارجية سامح شكري زيارته للعاصمة اليونانية أثينا بمقابلة الرئ

اصة في خالمستشار أحمد أبو زيد بأن شكري نقل للرئيس اليوناني تحيات السيسي وتقديره الكبير للقيادة وللشعب اليوناني، 

 .بية األخيرة التي تعرضت لها مصرأعقاب األحداث اإلرها

 

 (بوابة األخبار) أيام 3سامح شكري يعود إلى القاهرة بعد زيارة لليونان استغرقت 

إبريل، قادما من أثينا بعد زيارة لليونان استغرقت  22وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى مطار القاهرة الدولي، مساء ،الثالثاء 

 ؤتمر الوزاري األول لتدشين منتدى الحضارات القديمة.أيام، شارك خاللها فى فعاليات الم 3

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1477877.aspx
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http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008313/1/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008313/1/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84.html
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http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008435/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AA-3-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008435/1/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AA-3-.html
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 (الشروق) اليوم.. اليونسكو يستمع للمرشحة المصرية فى اجتماعه بباريس

لباريس، السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة غادرت القاهرة أمس متوجهة 

 التابعة لألمم المتحدة )اليونسكو(، خلفا للبلغارية إيرينا يوكوفا التى تنتهى واليتها هذا العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=60db5d71-f97a-46c0-9bad-d1227d0f7eb4
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -المصرية: الرئاسة 

 (الوطن) عاًما لذوي االحتياجات الخاصة 2102يعلن السيسي 

ولفتت وزيرة التضامن أن مشروع قانون ذوي اإلعاقة تم اإلعداد له  عام ذوي االحتياجات الخاصة. ٨١٠٢أعلن السيسي عام 

 مناقشته في مجلس النواب األسبوع المقبل.بالتفصيل وسيتم 

 

 (بوابة األهرامة )شباب خالل فعاليات الموتمر الوطني باإلسماعيليالبمجموعة من يلتقي السيسي 

وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الوطني الدوري  التقى السيسي مساء أمس الثالثاء، مجموعة من شباب محافظات القناة وسيناء،

إبريل الجاري بمدينة اإلسماعيلية.ودار أثناء اللقاء حوارا مفتوحا مع الشباب عرضوا  22-22الثالث للشباب المنعقد خالل الفترة 

 .فساراتهم ومشكالتهم واقتراحاتهمخالله است

 

 (اليوم السابع) السويسالسيسي يتفقد أعمال تنفيذ األنفاق الجديدة بقناة 

ومن  .تفقد السيسى، صباح اليوم األربعاء، سير العمل وخطوات تنفيذ األنفاق الجديدة، الجارى إنشاؤها بمنطقة قناة السويس

 .جلسات مهمة اليوم، األربعاء 4، المقرر أن يشهد المؤتمر الدورى الثالث للشباب المنعقد بمحافظة اإلسماعيلية

 

 (اليوم السابع) السيسى يقسم باهلل ثالثا: لو المصريين مش عاوزينى مش هقعد فى الحكم ثانية واحدة

قال السيسى، إنه لن يستمر فى الحكم "ثانية واحدة" لو أراد الشعب المصرى ذلك، قائاًل :" قسمًا باهلل العظيم، قسمًا باهلل 

 واألفضل".العظيم، قسمًا باهلل العظيم، لو المصريين مش عاوزينى مش هقعد ثانية.. وفى الحالة دى ربنا يولى مصر األصلح 

 

 (اليوم السابع) السيسى: وزير الداخلية طلب تأجيل قرارات اإلصالح االقتصادى لكنى فضلت المصارحة

السيسى، إنه كان من السهل عليه عدم أخذ قرار االجراءات اإلصالحية لالقتصاد، ونصحه البعض بعدم أخذ ذلك القرار، قائال:"  أكد

مينفعش نقعد على خراب البلد عشان الشعبية يا نقعد على بنائها وعمارها يا نسبها ونمشى والمصريين كانوا على قدر 

 نوفمبر الماضى، إال أنه فضل مصارحة المصريين. 00ة طلب منه أخذ القرار، بعد دعوات التظاهر التحدى"، الفتاً إلى أن وزير الداخلي

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) مليار جنيه ٢٨رئيس الوزراء: دعم المعاشات في الموازنة العامة للدولة بلغ 

مليار جنيه.ومن جانبها، أوضحت  ٢٨شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن دعم المعاشات في الموازنة العامة للدولة بلغ  قال

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن االجتماعي، خالل حوار السيسي، مع الشباب في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة 

 أضعاف، وهناك تصور لزيادتها. ٤شات بمقدار نسبة االسماعيلية، أننا قمنا بزيادة المعا

http://www.elwatannews.com/news/details/2041369
http://www.elwatannews.com/news/details/2041369
http://gate.ahram.org.eg/News/1478146.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478146.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/4/26/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/3206505
http://www.youm7.com/story/2017/4/26/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/3206505
http://www.youm7.com/story/2017/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7-%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B4-%D9%87%D9%82%D8%B9%D8%AF/3206263
http://www.youm7.com/story/2017/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7-%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B4-%D9%87%D9%82%D8%B9%D8%AF/3206263
http://www.youm7.com/story/2017/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%89-%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%AA/3206209
http://www.youm7.com/story/2017/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%89-%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%AA/3206209
http://gate.ahram.org.eg/News/1478122.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478122.aspx
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 (اليوم السابع) اليوم.. ختام االجتماعات الفنية للجنة سد النهضة بالقاهرة

يختتم اليوم األربعاء، أعضاء اللجنة الوطنية الثالثية لسد النهضة اجتماعات الجولة الثالثة عشر من المفاوضات المنعقدة 

المعنيين بتنفيذ الدراسات، وذلك لمناقشة الشروط المرجعية لطبيعة عملهما بالقاهرة، بحضور ممثلى المكتبيين الفرنسيين 

 خالل تنفيذ مراحل الدراسات الفنية لآلثار السلبية للسد على دولتى المصب.

 

 -البرلمان المصري: 

 (الوطن) «النواقص»تطلب معاقبة شركات األدوية بسبب « صحة النواب»

قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتواصل مع الحكومة لتوقيع عقوبات مالية على 

كان مقابل توفير النواقص بالسوق،  ٪٠٢دوية شركات األدوية، لتسببها فى استمرار أزمة نقص األدوية، ال سيما أن اتفاق زيادة األ

 .محلى، وعلى رأسها أدوية األوراموأضاف أن الحكومة ستبدأ استيراد عدد من األدوية التى ليس لها بديل 

 

 (الوطن) سيناء حزب البناء والتنمية للتصالح فيالبرلمان يرفض مبادرة 

رفض النواب بالبرلمان أي مبادرة للتصالح أو الحوار مع "اإلرهابيين" في سيناء ومنظمات الدم، على حد تعبيرهم، وأعلنوا رفضهم 

 للحوار مقابل وقف العمليات في سيناء. لمبادرة حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة اإلسالمية الذي دعا

 

 (الشروق) استجواب وفدين للحكومة بشأن أزمة بطاقات التموين والخبز

الوفد محمد فؤاد: إن الهيئة البرلمانية للحزب تعتزم التقدم باستجواب جديد ضد قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب 

 الحكومة، ممثلة فى الوزارات المنظمة والمعنية ببطاقات التموين سواء إصدار، أو تجديد، أو تحديد الفئة المستهدفة.

 

 (الشروق) وقانون الرياضة على رأس أجندة البرلمان« العالوة»اليوم.. 

يقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خالل الجلسة العامة اليوم، التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة القوى 

ة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح عالوة خاصة للعاملين فى الدولة من العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازن

نائبا آخرين  22، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و%01غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 

 بشأن صرف عالوة خاصة للعاملين فى الدولة، فى الموضوع ذاته.

 

 -واالئتالفات:  االحزاب

 (بوابة األهرام) "المصريين األحرار" يعقد أولى اجتماعات هيئته العليا غًدا.. والقفاص أميًنا عاًما بالتزكية

خليل، رئيس الحزب، مساء غٍد، بمقر الحزب  عقد الهيئة العليا لحزب "المصريين األحرار" أول اجتماع لها، بحضور الدكتور عصامت

من أعضاء المكتب السياسي من بين المرشحين، الذين بلغ  6ويقوم أعضاء الهيئة العليا خالل االجتماع، بانتخاب الرئيسي.

 ب، حيثمرشحا، كما يتم إعالن فوز اإلعالمي، نصر القفاص، عضو الهيئة العليا بالتزكية بمنصب األمين العام للحز 02عددهم 

 كان المرشح الوحيد.

http://www.youm7.com/story/2017/4/26/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/3206268
http://www.youm7.com/story/2017/4/26/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/3206268
http://www.elwatannews.com/news/details/2041231
http://www.elwatannews.com/news/details/2041231
http://www.elwatannews.com/news/details/2039857
http://www.elwatannews.com/news/details/2039857
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25042017&id=83f09de1-3f1a-48c5-89ae-28f40dfd0c59
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=25042017&id=83f09de1-3f1a-48c5-89ae-28f40dfd0c59
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=a78dbee0-782c-4884-9806-191a11276793
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=a78dbee0-782c-4884-9806-191a11276793
http://gate.ahram.org.eg/News/1478105.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478105.aspx
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 (بوابة األهرام)جبهة ساويرس تغلق باب الترشح بانتخابات"المصريين األحرار" 

الهيئة العليا في أعلن مجلس أمناء حزب المصريين األحرار غلق باب الترشح على منصبي رئيس الحزب واألمين العام وعضوية 

استمارة ترشح  022االنتخابات الداخلية الموازية التى يجريها.وقال مجلس األمناء في بيان له إن لجنة االنتخابات فى الحزب تلقت 

مقعدا، وأن عضوان فقط ترشحا على منصبي رئيس الحزب واألمين العام وهما د. محمود  21على مقاعد الهيئة العليا التي تبلغ 

 لى وأحمد سامر .العالي

 

 (بوابة األهرام) "النور" يجدد الثقة فى مخيون رئيًسا للحزب

شكلت الهيئة العليا لحزب النور، كما جددت الهيئة العليا لحزب النور الثقة فى الدكتور يونس مخيون، رئيًسا للحزب لدورة جديدة.

 أول اجتماع لها، بعد انتخابها من الجمعية العمومية، اليوم الثالثاء، المجلس الرئاسى الجديد للحزب.فى 

 

 -: مؤسسات دينية

 (مبوابة األهرا) اليوم.. انطالق الجولة الخامسة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب بالقاهرة

تنطلق الجلسة الثانية من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين الذي يترأسه الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، ومجلس الكنائس 

العالمي تحت رعاية األزهر الشريف، وذلك في إطار الجولة الخامسة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب، والذي ينعقد بمقر 

 مشيخة األزهر الشريف بالدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1477953.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1477953.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478075.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478075.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478174.aspx
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (المصري اليوم) فرض رسوم جمركية جديدة على السلع سيرفع األسعار «: الغرف التجارية»

باتخاذ إجراءات حماية وفرض رسوم جمركية على واردات بعض  انتقد االتحاد العام للغرف التجارية، مطالبة بعض الجهات

السلع، مشيرا إلى أنها ستعمل على رفع األسعار على المواطن المصري، وعدم تحفيز المنتج المحلي لرفع تنافسيته، مما 

 سيفقدنا فرص التصدير والنمو.

 

 (جريدة االهرام)اعة مليار دوالر استثمارات بالطب 00جابر : منطقة صناعية بقناة السويس و 

كشف أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات عن مفاوضات مع الهيئة االقتصادية لتنمية منطقة قناة 

يان ضخم يضم شركات الطباعة والتغليف أو إنشاء منطقة صناعية متخصصة على السويس لتخصيص قطعة أرض إلنشاء ك

 .غرار مشروع الروبيكى للجلود ومرغم للبالستيك

 

 (بوابة االخبار) حد األقصى لعالوة القطاع العام واألعمال العام %01المالية : 

قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، إن العاملين في القطاع العام وقطاع األعمال العام سيصرفون العالوة الخاصة 

جاء ذلك خالل  االجتماع المشترك بين وزارة  ،جنيها 62، بحد أدنى 2106يونيو  31وفقا لألجر المنصرف  %01بنسبة ال تتجاوز 

 المالية واتحاد عمال مصر وذلك بمقر اتحاد العمال ، لمناقشة العالوه االجتماعية للعاملين بالدولة.

 

 (بوابة االخبار) "المصرية اللبنانية" تبحث تنمية التجارة مع دول غرب أفريقيا

اللبنانية لرجال األعمال، وفد من ممثلي البنك اإلفريقي لالستيراد والتصدير، وذلك لبحث  -استضافت جمعية الصداقة المصرية 

أفريقيا، ودور البنك في تنمية التجارة والتصدير، وضم الوفد كل من د. اللبناني في غرب  -فرص التعاون التجاري المصري 

 كريستيانا أبو لحاف، مديرة العالقات الدولية بالبنك، وجوين موابا، مدير إدارة التمويل التجاري.

 

 (بوابة االخبار) 2122سحر نصر تبحث مع األمين العام المساعد لألمم المتحدة ترتيبات مجاالت التعاون حتى 

اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، زيارتها إلى والية نيويورك، بلقاء مراد وهبة، األمين العام المساعد 

 وبحث الجانبان، إعداد وثيقة، مم المتحدة اإلنمائية للدول العربية، بمقر البرنامج في نيويوركلألمم المتحدة، ورئيس مجموعة األ

 .2122إلى  2102العمل المقبلة للبرنامج االنمائى والذي سيتم تنفيذه على مدار الخمس أعوام المقبلة من 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1123952
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1123952
http://www.ahram.org.eg/News/202246/5/591240/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202246/5/591240/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%88--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008263/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--10-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008263/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--10-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008267/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008267/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008220/1/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008220/1/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A.html
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 (الوطن) مليار جنيه حجم إيراداتنا حتى نوفمبر الماضي 22رئيس "مصر للبترول": 

أكد المهندس محمد شعبان، رئيس شركة "مصر للبترول" المملوكة للحكومة، أن حجم إيرادات مبيعات الشركة للمنتجات البترولية 

قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود  "شعبان" االرتفاع إلىوأرجع ، مؤخرًا %31"البنزين والسوالر"، في تزايد مستمر، وارتفع بنسبة 

 .سعر صرف العملة "تعويم الجنيه" قرار تحرير وكذلكفي مصر مرتين خالل عام ونصف 

 

 (اليوم السابع) بحد أقصى من العاملين بالقطاع الحكومى %21السيسى: نحتاج 

أضاف وهذا، قال السيسى، إنه يعمل على حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للخريجين، بينما النمو السكانى المتزايد يعيق 

بالكتير من  %21"إحنا عاوزين السيسى خالل حواره مع مجموعة من شباب مدن القناة بالمؤتمر الثالث للشباب فى اإلسماعيلية: 

 .حجم اللى موجود فى القطاع الحكومى

 

 (مصر العربية) أيام 2مليار جنيه ودائع للبنوك ألجل  21"المركزي" يربط 

أيام، خالل مزاد اليوم  2لمدة  %02.221مليار جنيه بفائدة  21اليوم بقيمة  حصل البنك المركزي علي ودائع مربوطة من البنوك

بنوك سيولة علي البنك المركزي بقيمة  02وعرض ، والذى كان مقرر عقده باألمس وتأجل اليوم بسبب إجازة عيد تحرير سيناء

 الماضى.مليار جنيه فقط خالل مزاد األسبوع  22مليار جنيه حصل المركزي منها علي  22.621

 

 (مصر العربية) تراجع بإيرادات اتصاالت اإلمارات في مصر %23بسبب التعويم.. 

خالل الربع األول من العام الجاري على  %23قالت شركة اتصاالت اإلماراتية، اليوم الثالثاء، إن إيراداتها في مصر تراجعت بنسبة 

مليون دوالر( في الربع  036مليون درهم ) 211ركة إلى وهبطت إيرادات الش، أساس سنوي، بسبب تعويم العملة المحلية )الجنيه(

 .على أساس ربعي %24األول من العام الجاري، وبنسبة 

 

 (مصر العربية) سعر الدوالر اليوم.. االرتفاع في انتظار العملة الخضراء

، استقرارا في بداية تعامالت اليوم، مصحوبا بتخوفات بارتفاعه الفترة المقبلة، 2102-4-26سجل سعر الدوالر اليوم األربعاء 

 جنيه. 02.01، وللشراء HSBCجنيه في بنك  02.22ليسجل أعلى سعر للبيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2040565
http://www.elwatannews.com/news/details/2040565
http://www.youm7.com/story/2017/4/25/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%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%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-20-%D8%A8%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9/3206239
http://www.youm7.com/story/2017/4/25/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%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%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-20-%D8%A8%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9/3206239
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1413102-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-7-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1413102-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A--%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%84-7-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1412837-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%91%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-53
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1412837-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%91%D8%B5-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA--%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-53
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1413094-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1413094-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 

 التعليم

 (الوطن) "التعليم" تبحث أساليب تأمين نقل أسئلة الثانوية ومراكز التوزيع

ء وكاليبحث الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، مع 

استعداد المديريات لتأمين لجان السير ومراكز التوزيع ونقل األسئلة ومنظومة ، الوزارة االستعدادات المتحانات الثانوية العامة

 االمتحانات بأكملها، بالتنسيق مع مديريات األمن والقوات المسلحة.

 

 (اليوم السابع) ن فتاةماليي 2نسبة األمية بين الذكور واإلناث.. منهم  %21.4"تعليم الكبار": 

بين الذكور  % 21.4قال الدكتور عصام قمر، رئيس الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار، إن نسبة األمية فى مصر بلغت 

ماليين  4لـ"اليوم السابع"، أن أعداد األمية من الذكور تجاوزت الـ"وأضاف رئيس جهاز محو األمية، فى تصريحات خاصة ، واإلناث

 ماليين فتاة أمية"، مشيًرا إلى أن هذه األعداد تأتى طبًقا آلخر احصائيات لدى الهيئة. 2أمى، إضافة إلى ما يزيد عن 

 

 السياحه

 (الوطن) وزير السياحة يلتقي ممثلي شركات الطيران الخليجية في دبي

التقى يحيى راشد، وزير السياحة، ممثلي بمقابلة مجموعة من شركات الطيران الخليجية الكبرى منها شركة طيران اإلمارات وطيران 

 والتي ستنطلق مطلع شهر رمضانالجزيرة الكويتية، بدبي، وذلك في إطار الحملة الترويجية للسياحة في مصر في السوق العربي 

 المقبل، مستهدفة عدة دول عربية هي السعودية واإلمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، واألردن.

 

 (المصري اليوم) وزير السياحة: تيسير إجراءات الدخول والتأشيرة لألشقاء العرب

قام يحيى راشد، وزير السياحة، بمقابلة مجموعة من شركات الطيران الخليجية الكبرى، حيث أكد الوزير على أن مصر تحرص دائما 

وأشار الوزير إلى اإلجراءات التي تتبناها مصر لجذب األشقاء العرب، من أهمها تيسير ، تقديم عوامل جاذبة للسائح العربيعلى 

 للسائح. ة، وتحفيز الطيران من الدول العربية، منها أيضا تسهيل دخول المرافقينإجراءات الدخول والتأشير

 

 (اليوم السابع) زيادة فى سياح دول الخليج الوافدين إلى مصر خالل مارس الماضى 02%

لدى السعودية، عن زيادة نسبة السياح الخليجين القادمين كشف مصطفى بدير، مستشار بالملحق الثقافى بالقنصلية المصرية 

من "السعودية، اإلمارات، الكويت، قطر، البحرين، وعمان" إلى مصر فى الربع األول من العام الجارى، الفًتا إلى أن شهر مارس الماضى 

 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى. %02شهد نمًوا قدره 

http://www.elwatannews.com/news/details/2041621
http://www.elwatannews.com/news/details/2041621
http://www.youm7.com/story/2017/4/26/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-20-4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85/3205411
http://www.youm7.com/story/2017/4/26/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-20-4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85/3205411
http://www.elwatannews.com/news/details/2040484
http://www.elwatannews.com/news/details/2040484
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1124091
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1124091
http://www.youm7.com/story/2017/4/26/18-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3205816
http://www.youm7.com/story/2017/4/26/18-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/3205816
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 (اليوم السابع) شهرًيا من كازاخستان لشرم الشيخ يونيو المقبل رحلة 31شركة طيران تسير 

للمعرض  02شارك المكتب السياحى المصرى بروسيا والمشرف على دولة كازخستان، وللمرة األولى، فى فعاليات الدورة رقم 

ومن جانبه أعلن فالديمير سوتنيك، نائب رئيس شركة الطيران، ، أبريل الجارى 20إلى  01، خالل الفترة من KITFى السياحى الدول

 .رحلة 31ليصل عدد الرحالت شهريا إلى ، زيادة عدد رحالتها األسبوعية من مدينة الماطى واستانا إلى شرم الشيخ

 

 الزراعه

 (العربي الجديد) الزراعية من الحظرمصر: إجراءات حكومية إلنقاذ الصادرات 

تعتزم الحكومة المصرية اتخاذ العديد من اإلجراءات إلنقاذ صادراتها التي تعرضت للحظر في أكثر من دولة، خالل الفترة الماضية، 

 ن وأميركا، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات وزيادة نسبة المبيدات. ومنها اإلمارات واألرد

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) أشهر لتسهيل حركة النقل لسيناء 2: إقامة كوبرى ثابت خالل السيسي

:"إحنا مش هنسيبكم ..دى بلدنا وأنتم أهلنا ..لكننا فى حرب شرسة جدًا..ومن الممكن إجراء رحالت ألهالي سيناءالسيسى،  قال

أشهر سيتم إقامة  2أو  4تيش، أو من خالل المعديات وخالل عبر كوبرى السالم، شريطة أن تكون تحت السيطرة بالكشف والتف

 أنفاق لتسهيل العبور من الشرق للغرب والعكس". 4وخالل العام الجارى أو منتصف العام القادم، سيتم افتتاح ، كوبرى ثابت

 

 (اليوم السابع) يونيو 31"النقل" تدرج طريقين وكبارى "القاهرة ـ السويس" فى افتتاحات 

كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن إدراج طريقين بالمشروع القومى للطرق ضمن المشروعات التى سينتهى تنفيذها 

كم، الفتا إلى أنه تم تحديد  11كم، والفرافرة ـ عين دالة بطول  41 يونيو المقبل، تشمل طريق شبرا ـ بنها الحر بطول 31فى 

 يونيو كموعد أخير إلنهاء تنفيذ الطريقين بالكامل، وأن استالمهما سيكون وفقا ألحدث األجهزة وقياسات الجودة العالمية. 31

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) «الكاتدرائية»األنبا دانيال يستقبل وفد مجلس الكنائس العالمي بـ

فيكس تفانيت األمين العام زار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد مجلس الكنائس العالمى برئاسة الدكتور القس أوالف 

اء دار حوار خالل اللق، وال الوفد بالمقر البابوى األنبا دانيال أسقف المعادى نائًبا عن تواضروس الثانىكان فى استقب، وللمجلس

 حول التحديات التى تواجه مصر والسيما اإلرهاب وكيف أن مصر بكل مؤسساتها تسعى للتصدى له.

 

 (بوابة االخبار) بابا الفاتيكان: أزور القاهرة كرسول سالم..وأتمنى دفع الحوار بين األديان

وجه فرانسيس بابا الفاتيكان رسالة للشعب المصري أكد فيها أنه سيأتي الي القاهرة كصديق ورسول سالم وأعرب عن أمله في 

في رسالة مصورة انه فرانسيس وأشار إلي أنه سيأتي لمصر بقلب ممتن ومبتهج وقال  ،زيزأن يحل السالم علي شعب مصر الع

 يأمل أن تساهم الزيارة في دفع الحوار بين األديان.

http://www.youm7.com/story/2017/4/25/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-30-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/3206102
http://www.youm7.com/story/2017/4/25/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-30-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/3206102
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/4/26/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/4/26/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1
http://www.youm7.com/story/2017/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84/3206221
http://www.youm7.com/story/2017/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84/3206221
http://www.youm7.com/story/2017/4/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-30/3206069
http://www.youm7.com/story/2017/4/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-30/3206069
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008457/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008457/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%AF.html
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 (بوابة االخبار) الوفد المرافق لبابا الفاتيكان يصل إلى القاهرة لإلعداد للزيارة

ومن ، أبريل؛ لإلعداد لزيارة البابا المقررة يوم الجمعة المقبل 22وصل الوفد الذي سيرافق بابا الفاتيكان إلى القاهرة، الثالثاء 

 تواضروس الثاني.والسيسي، وشيخ األزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب،  -خالل الزيارة  -بابا الفاتيكان  المرتقب أن يلتقي

 

 (الوطن) تواضروس بمنزلهلالسفير المصري بالكويت يقيم مأدبة غداء 

 ،عاطف، مأدبة غداء على شرف زيارة تواضروس الثاني، بمنزله بمنطقة القرطبة في الكويتنظم السفير المصري بالكويت ياسر 

وأعرب تواضروس خالل زيارة منزل السفير، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيًرا إلى حرصه على زيارة السفارة المصرية في كل بلد 

 يث نشعر بالدفء".: "أنا سعيد أن أزور السفير في دار السكن، حتواضروسوأضاف ، يزوره

 

 (المصري اليوم) األنبا دانيال يكشف ما طلبه تواضروس من ميركل خالل زيارتها إلى الكاتدرائية

وفدا من مجلس الكنائس العالمي  استقبل النائب البابوي األنبا دانيال، أسقف المعادي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية،

تواضروس يركز دائًما على طلب مساندة » وأضاف األنبا دانيال: ، برئاسة الدكتور القس أوالف فيكس تفانيت األمين العام للمجلس

 .«التعليم في مصر، وهو ما طلبه من المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، حين زارت الكاتدرائية

 

 (اليوم السابع) األسرة أدى إلى تنامى العنفتواضروس: تراجع دور 

قال تواضروس الثانى أن تراجع دور األسرة أدى إلى تنامى العنف، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تشكل شخصية الفرد منها 

 فإن اإلصالح العام يتوقف على إصالح هذه المؤسسات، لنحقق النتائج المرجوة.األسرة، والمدرسة وغيرها، لذلك 

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) أزمة مصنع بوتاجاز األقصر تتجدد

عيشها أهالي محافظة األقصر، بسبب قرارات متخبطة للمسؤولين بالمحافظة حول مصنع بوتاجاز األقصر، ولم حالة قلق ي

الخسارة تقع على األهالي وكذلك الدولة ممثلة في شركة ، ويعرف سر إغالق المحافظ محمد بدر للمصنع وسر عودته للعمل

 .بتروجاس والمسؤولة عن المصنع
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