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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 )الوطن( وزير الخارجية يلتقي اليوم وفدا أمريكيا ورئيس البرلمان اإليفواري

كما يلتقي "شكري"  .سامح شكري، وزير الخارجية، ظهر اليوم الخميس، في مقر وزارة الخارجية، وفد غرفة التجارة األمريكيةيلتقي 

 سورو كيجبافوري جيوم، رئيس البرلمان اإليفواري في عصر غٍد أيضا حسبما أفادت وزارة الخارجية.

 

 )اليوم السابع( دادوزير الخارجية العراقى يدعو سامح شكرى لزيارة العاصمة بغ

وجه وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، األربعاء، دعوة لوزير الخارجية سامح شكرى لزيارة بغداد، فيما وعد األخير 

زارة الخارجية العراقية، أن "الجعفرى التقى وزير الخارجية سامح شكرى على هامش منتدى الحضارات وذكر بيان لو بتلبيتها.

العريقة فى العاصمة اليونانية أثينا، وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بين بغداد والقاهرة، وآليات تعزيز التعاون 

 فى إرساء أمن، واستقرار المنطقة، والقضاء على اإلرهاب". المشترك فى المجاالت كافة، والجهود الدولية المبذولة

 

 )بوابة األخبار( نائب وزير الخارجية يترأس وفد مصر في منتدى تانا لألمن

 22شاركت مصر في أعمال الدورة السادسة من منتدى تانا رفيع المستوى بشأن األمن في أفريقيا، والتي عقدت خالل الفترة من 

ت عنوان "إدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا".وترأس الوفد المصري السفير أبريل الجاري، بمدينة بحر دار في إثيوبيا تح 22 –

 .بأديس أباباحمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون األفريقية، وبمشاركة السفير أبو بكر حفني محمود، سفير مصر 

 

 )اليوم السابع( الخارجية: المندوبين الدائمين باليونسكو أشادوا بقدرات مشيرة خطاب وخبراتها

عام لليونسكو، أمام الدول األعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة، في إطار عقد جلسات االستماع للمرشحين لمنصب المدير ال

الت وزارة الخارجية فى استعرضت السفيرة مشيرة خطاب المرشحة المصرية لمنصب المدير العام رؤيتها لتطوير المنظمة، وق

ى استحسان الوفود ، إن العرض الذي قدمته المرشحة المصرية، وأداءها الرفيع خالل جلسة االستماع قد القبيان صحفى

 .المشاركة، حيث أكد عدد كبير من المندوبين الدائمين على إعجابهم بقدرات المرشحة المصرية

 

 )الوطن( صحيفة: "ترامب" سيزور مصر الشهر المقبل

دول  2دبلوماسية في واشنطن أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، يتجه الى زيارة قالت صحيفة "الحياة" اللندنية نقال عن مصادر 

في الشرق األوسط الشهر المقبل، وهي مصر وإسرائيل والسعودية، وأن البيت األبيض بدأ التواصل مع المسؤولين في تلك الدول 

 السعودية.إلعداد لقاءات ستتم خالل الزيارة التي قد تشهد لقاء مع زعماء الخليج في 
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 )مصرالعربية( %01وثائق أمريكية: ترامب ينوي تقليص المساعدات الخارجية لمصر بنحو 

"فورين بوليسي" عن سعي إدارة الرئيس االمريكي دونالد كشفت وثائق داخلية "حساسة" للخارجية األمريكية، نشرها موقع مجلة 

.لكن الوثائق لم تقدم توضيحات %6.4، مقابل زيادة المساعدات للضفة وغزة بـ  %01ترامب تقليص المساعدات لمصر بنحو 

براء، دافعا لتلك التغيرات المقترحة، المرهونة بتصديق الكونجرس، غير أن زيادة المساعدة للضفة والقطاع، تمثل بحسب خ

 للفلسطينيين الستئناف المفاوضات مع إسرائيل.

 

 )مصرالعربية( يقلص المساعدات االقتصادية لمصر« أمريكا أواًل »فورين بوليسي: 

قالت مجلة فورين بوليسي األمريكية، في تقرير لبريانت هاريس وروبي جرامر،  إن شعار "أمريكا أوال" الذي يتنباه الرئيس دونالد 

فض ترامب يتضمن خطة جذرية لقطع مساعدات اقتصادية وتنموية عن دول نامية عديدة بينها مصر، لكن الكونجرس قد ير

 التصديق عليها.

 

 )مصرالعربية( فورين بوليسي تكشف تفاصيل جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول مصر

الجلسة المذكورة  .ت مجلة فورين بوليسي األمريكي تفاصيل جلسة استماع بمجلس الشيوخ اليوم الثالثاء تتعلق بمصرأورد

تضمنت ثالثة شهادات من خبراء متخصصين في الشأن المصري،  أوالها من ميشيل دن، خبيرة الشرق األوسط السابقة بالخارجية 

الشهادة الثانية أدلى بها إليوت أبرامز الذي خدم في إدارة جورج بوش،   .للسالم الدولياألمريكية والباحثة الحالية بمعهد كارنيجي 

أما الشهادة الثالثة فكانت لتوم مالينوسكي، مساعد الخارجية السابق في  .والباحث الحالي بمجلس العالقات الخارجية األمريكي

 إدارة أوباما لشؤون الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمال.

 

 )مصرالعربية( من أجندة لقاء البابا مع السيسي« ريجيني»الفاتيكان يخفي قضية 

حدث باسم الفاتيكان، جريج بورك، أنه ال يعلم إذا كان البابا فرنسيس سيناقش في لقائه يوم الجمعة القادم مع أعلن المت

السيسي قضية مقتل الطالب اإليطالي في مصر "جوليو ريجيني" أم ال؟وقال "بورك" في رده على أسئلة الصحفيين تبريًرا لجهله 

ة "ريجيني" تمّس العالقة بين دولتي مصر وإيطاليا، وأن البابا شخصًيا على علم بجدول أعمال لقاء البابا مع السيسي، إن قضي

تام بالقضية، ويشارك أسرة "ريجيني" األلم لفقدانها ابنها، وأضاف مؤكًدا على أن الفاتيكان ال يتدخل عادة في مثل هذه القضايا، 

 إال بدوافع إنسانية.

 

 )مصرالعربية( شرق أوسطي؟« ناتو»ترامب بمشاركة مصر والسعودية وإسرائيل.. هل يشكل 

ني أوسع تشمل التعاون مع مصر واألردن والسعودية وشركائنا تحاُلفنا مع )إسرائيل( هو حجر األساس للتعاون في بناء معماري أم"

جاء ذلك على لسان زير الدفاع األمريكي  ."في دول الخليج. هدفي هو تعزيز شراكتنا في المنطقة من أجل ردع وهزيمة التهديدات

ة في مقر وزارة الدفاع بتل جيمس ماتيس خالل محادثات أجراها مع وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان الجمعة الماضي

 أبيب، وذلك في إطار جولة بالمنطقة شملت السعودية ومصر.
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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%A9/1413361-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%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%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8--%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88--%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%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%A9/1413361-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%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%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8--%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88--%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%9F
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 )مصرالعربية( سجين بمصر لرئيس وزراء أيرلندا: يا ليتني آية حجازي

كان ذلك جزءا من رسالة بعثها الشاب األيرلندي إبراهيم حالوة من داخل أحد السجون المصرية مخاطبا رئيس  "لقد تركتني ألموت"

دا كيني مناشدا إياه بالتدخل من أجل إطالق سراحه على غرار األمريكية آية حجازي التي نالت البراءة مؤخرا، بحسب وزراء بالده إين

 صحيفة هيرالد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1413569-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7--%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%86%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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%A9/1413569-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7--%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%86%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) اليوم الثاني لمؤتمر الشباب باإلسماعيليةالسيسي فى جلسة "اسأل الرئيس" خالل فعاليات 

شارك السيسي في جلسة بعنوان "إسأل الرئيس"، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب المنعقد 

حيث قام بالرد على عدد من االستفسارات التي وردت حول مختلف الموضوعات  الجاري باإلسماعيلية.إبريل  27-20خالل الفترة 

 .التي تهم المواطنين

 

 (بوابة األهرام) السيسي يطالب الحكومة بإعطاء تصاريح مؤقتة ألصحاب المنافذ المتحركة

ء وطالب الحكومة بإعطا السيسي، يجب دراسة كيفية إضفاء الشرعية علي المنافذ المتحركة التى تخلق فرص عمل للشباب.قال 

تصاريح مؤقتة لألصحاب المنافذ المتحركة لحين الوصول لحلول نهائية لتقنين وضع المنافذ المتحركة وتقنينها بشكل قانوني، 

 أ.حتى ال يشعر المواطن أنه يفعل شيًئا خط

 

 (بوابة األهرام) السيسي: نسعي إلنشاء أجهزة رقابية بكل مؤسسات الدولة

ولفت إلى أن انتخابات المحليات ستكون فرصة كبيرة  قال السيسي إننا نسعي إلى إنشاء أجهزة رقابية بكل مؤسسات الدولة .

وأشار إلي أن اإلرهاب أصبح ظاهرة يعاني منها العالم أجمع، والفكر المتطرف تلقي دفعة كبيرة  الدماء الشابة .لضخ المزيد من 

 خالل السنوات الست األخيرة.

 

 (الوطن) السيسي: تأخر قرارات اإلصالح ساهم في تراكم المشكالت االقتصادية

شارك السيسي، في جلسة "مواجهة ارتفاع األسعار.. ، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب، وقال 

رد الفعل الشعبي، أدى إلى تراكم المشكالت إن التأخر في اتخاذ قرارات اإلصالح االقتصادي على مدار عقود طويلة، خشية 

االقتصادية واستفحالها، مؤكدا أن مواجهة الرأي العام بالحقائق وزيادة وعيه بحجم التحديات الضخم في مصر، أمر ضروري، وعدم 

 االنجراف وراء وعي زائف قد يؤدي إلى تدمير الوطن ومستقبل األجيال المقبلة.

 

 (بوابة األخبار) أيام 6في « سأل الرئيسا»نصف مليون سؤال على تطبيق 

شهدت فعاليات المؤتمر الدوري للشباب باإلسماعيلية جلسة استثنائية تلقي فيها السيسي أسئلة من المواطنين بجميع أنحاء 

كتطبيق إلكتروني يوم السبت الماضي على موقع المؤتمر الوطني للشباب الجمهورية من خالل مبادرة "اسأل الرئيس" التي انطلقت 

 ألف سؤال. 071.070حيث بلغت إجمالي المشاركات في أربعة أيام 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1478589.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478589.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478558.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478558.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478569.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478569.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2044213
http://www.elwatannews.com/news/details/2044213
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008910/1/%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%A3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%C2%BB-%D9%81%D9%8A-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008910/1/%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%A3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%C2%BB-%D9%81%D9%8A-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85.html
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 (البوابة نيوز)  السيسيلـننشر رسالة نادى قضاة مجلس الدولة 

بهي، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، رسالة إلى السيسي، تعقيبًا على موافقة مجلس النواب على أرسل المستشار سمير ال

وقالت الرسالة: "وافق مجلس النواب على مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية تعديالت اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأضافت: ، مصري والذي تحرصون على كفالة استقالله واحترامهعلى نحو يخالف الدستور ويمثل إهدارا الستقالل القضاء ال

 "بصفتكم الحكم بين السلطات ما زال األمل معقودا ناصيته بأيديكم في الحفاظ على أركان الدولة واحترام واستقالل سلطاتها.

 

 (بوابة األخبار) السيسي يمنح مدير مباحث الشرقية نوط االمتياز من الدرجة األولى

ومن بين المكرمين اللواء هشام  أناب السيسي، اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخليه بتكريم عدد من القيادات األمنية المميزين.

لمباحث الشرقية، وحصل اللواء خطاب على جائزة أفضل ضابط شرطه بوزارة الداخليه علي مستوي  خطاب مدير اإلدارة العامة

 .الجمهوريه

 

 (البوابة نيوز) السيسي لـ"الداخلية" بعد واقعة فتاة "البرجر": "البنات شاطرين وصوروكم"

إلقاء القبض على فتاتين صاحبتي عربة البرجر، موجها حديثه إلى وزير الداخلية اللواء مجدى علق السيسى، على واقعة 

عبدالغفار، خالل فعاليات جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الدوري الثالث للشباب باإلسماعيلية، قائًلا: "مش أنتم اللي مسكتم 

شكل أفضل، والبنات كانوا شاطرين ومصورينكم وبتاع البلدية البنتين.. ورغم أنه إجراء قانوني، ولكن كان يمكن التعامل ب

 ملهوش دعوى وأخد العربية".

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) وزير شئون مجلس النواب ينفي موافقة البرلمان على خفض سن تقاعد القضاة

 عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، صدور أي موافقة من جانب مجلس النواب على خفض سن التقاعد للقضاة.نفى المستشار 

 وأوضح أن األنباء التي تحدثت حول خفض سن تقاعد القضاة شائعة ال أساس لها من الصحة.

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) مادة من قانون الرياضة الجديد 06مجلس النواب يقر 

مادة بمشروع قانون الرياضة الجديد، المقدم من الحكومة،  007مادة من إجمالي  06وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على 

 على أن يستكمل مناقشات القانون في جلسته المقررة غًدا.

 

 (بوابة األهرام) األندية الرياضية من ضريبة القيمة المضافةعبدالعال يرفض مطالب إعفاء 

رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ونواب آخرين، بإعفاء 

 المضافة، خالل جلسة البرلمان لمناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد.األندية الرياضية من ضريبة القيمة 

 

http://www.albawabhnews.com/2498736
http://www.albawabhnews.com/2498736
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008883/1/%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%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008883/1/%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%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7.html
http://www.albawabhnews.com/2498535
http://www.albawabhnews.com/2498535
http://gate.ahram.org.eg/News/1478530.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478530.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478525.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478525.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478528.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478528.aspx
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 (الوطن) يترقبون موقف الرئيس« القضاة»و«.. السلطة القضائية»يوافق على « النواب»

فاجأ مجلس النواب أمس الهيئات القضائية، بتمرير مشروع قانون تعديل اختيار طريقة رؤساء الهيئات القضائية، دون النظر إلى 

إلى االعتصام داخل مكتب رئيس « 21 - 20»رفض المجالس العليا لتلك الهيئات، مشروع القانون، مرتين، فيما دعا نواب تكتل 

 ، باعتباره الحلقة األخيرة للتصديق على القانون والعمل به.السيسيضاة موقف مجلس النواب، بينما يترّقب الق

 

 (الشروق) «تعديل قانون األزهر»أبو حامد يؤجل تقديم 

النائب محمد أبو حامد، تقديم مشروعه لتعديل قانون األزهر الشريف إلى « دعم مصر»اسى بائتالف أرجأ عضو المكتب السي

تقدم بالمشروع مدعوما بأسماء النواب الموقعين، لكن بعد معرفة آرائهم النهائية بإرسال يأن النه يريد األسبوع المقبل.

 كانوا سيستمرون فى دعم مشروع القانون أم سيتراجعون.المسودة إليهم لقراءتها ومراجعة موادها، ليقرروا ما إذا 

 

 (الشروق) جدل برلمانى حول مقترح خروج الموظف للمعاش المبكر مقابل تعيين أحد أبنائه

جنة القوى العاملة فى مجلس النواب، سجاالت وانقسامات بين النواب وممثلى الحكومة حول عدة مقترحات، حيث شهد اجتماع ل

رفض أعضاء اللجنة مقترحا من عضو اللجنة التشريعية والدستورية النائب عبدالمنعم العليمى؛ لتعديل قانون الخدمة المدنية، 

معاش، مقابل تعيين أحد أبنائه أو اقربائه من الدرجة األولى، ليثير المقترح بما يضمن خروج موظف القطاع العام مبكرا على ال

 «.أال يعتبر ذلك تمييزا؟»استغراب النواب، حتى تساءل رئيس اللجنة جبالى المراغى: 

 

 )العربي الجديد( مقترح لنقل انتخابات الرئاسة إلى البرلمان

مصادر عن قيام دوائر قانونية ودستورية "يثق فيها السيسي" بتقديم دراسة مقترح يقضي بإجراء انتخابات الرئاسة كشفت 

ّوت خاللها أفراد ، عن طريق التصويت بين نواب البرلمان، وليس من خالل انتخابات يص2102المقبلة، المقررة منتصف العام 

وأشارت المصادر إلى أن هذا األمر بات واحدًا من أبرز الشعب المصري ممن يحق لهم التصويت، عن طريق إجراء تعديل دستوري. 

المقترحات على طاولة الدوائر الدستورية والقانونية المقربة من السيسي، لبحث مصير االنتخابات الرئاسية المقبلة، موضحة أن 

 .ودراسة حثيثة لملف االنتخابات بدأ في أكثر من دائرة من المحيطين بالسيسي هناك بحثًا

 

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 

 (الوطن) نادي قضاة مجلس الدولة: لن نشرف على االنتخابات البرلمانية المقبلة

مجلس الدولة، لبحث تداعيات موافقة مجلس النواب على تعديالت طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، اجتمع نادي قضاة 

وأصدر بيانا انتهى إلى عقد اجتماع مع المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي يضم شيوخ قضاة المجلس، لمواجهة األزمة.كما قرر 

ال والمطالبة بإنهاء االنتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة بمجلس النواب، النادي عدم اإلشراف على االنتخابات البرلمانية مستقب

 وتسجيل االعتراض على هذا القانون في محضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير.

http://www.elwatannews.com/news/details/2044999
http://www.elwatannews.com/news/details/2044999
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=aed4cfc9-f70e-45c7-8db5-b6030a58a790
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=aed4cfc9-f70e-45c7-8db5-b6030a58a790
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=771dd449-0756-43ce-950e-f2bf5daf9f65
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=771dd449-0756-43ce-950e-f2bf5daf9f65
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/25/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.elwatannews.com/news/details/2045251
http://www.elwatannews.com/news/details/2045251
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 (البوابة نيوز) قرارات تصعيدية للقضاة ضد "البرلمان" 7رسمًيا.. 

وكانت أبرز .خطوات تصعيدية بعد إقرار البرلمان صباح اليوم قانون الهيئات القضائية 7قرر مجلس إدارة نادي القضاة، اتخاذ 

رئيس  مطالبةو .القرارات عقد جمعيتين عموميتين لمحكمة النقض، وقضاة مصر، خالل األسبوع األول من مايو المقبل

 .ت القضائية لمخالفته الدستورالجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئا

 

 (البوابة نيوز) عصمت يونس رئيًسا لـ"قضاة بني سويف"

فاز المستشار محمد عصمت يونس إمام برئاسة نادى قضاة بنى سويف بالتزكية على أن تجرى االنتخابات على مقاعد 

 من مايو المقبل. 07المستشارين والقضاة في 

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (الشروق) الطيب يحذر من أكاذيب اإلعالم وتحميل األزهر مسئولية تفجير كنيستى طنطا واإلسكندرية

الطيب، شيخ األزهر، مما وصفه بأكاذيب اإلعالم التى تربط اإلرهاب باإلسالم، وتتهم المسلمين باضطهاد مواطنيهم حذر أحمد 

من إخوتهم المسيحيين، حسبما ذكر خالل الجولة الخامسة من جوالت الحوار بين حكماء الشرق والغرب، فى مشيخة األزهر، بحضور 

 «.دور القادة الدينيين فى تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك»رئيس مجلس الكنائس العالمى، للحديث عن 

 

 تصريحات:

 )العربي الجديد( سودان: واشنطن جّمدت إدراج "اإلخوان" على قوائم اإلرهاب

أكد أمين لجنة العالقات الخارجية بجماعة اإلخوان المسلمين المصرية، محمد سودان، أن اإلدارة األميركية الحالية جّمدت مشروع 

البيت األبيض جّمد المشروع ألجل غير مسمى، وال نعلم ما إذا إدراج الجماعة على قوائم المنظمات اإلرهابية. وقال سودان، إن 

كان سيتم فتحه مستقباًل أم ال؟ وأضاف "تجميد المشروع ال يخرج عن سببين أساسيين، وهما االستماع إلى توصية وكالة 

لمتحدة األميركية". وتابع االستخبارات )سي آي إيه( ووكالة األمن القومي لما تمثله تلك الخطوة من خطورة على أمن الواليات ا

 .""إضافة إلى استماع )الرئيس األميركي دونالد( ترامب، إلى استشارات من مستشارين في إدارته

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) حازم عبدالعظيم: السيسي أثبت اليوم كرهه للشباب والثورة

يناير خالل انعقاد مؤتمر الشباب بمحافظة  20علق الناشط السياسي، حازم عبدالعظيم، على حديث السيسي، عن ثورة 

. فيديو مهم يوضح موقفه من الثورة وبالتالي كرهه للشباب وحبسهم السيسيوكتب "لحظة صدق احترمتها جدا في .إلسماعليةا

 في السجون ! شكرا لك".

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/2498639
http://www.albawabhnews.com/2498639
http://www.albawabhnews.com/2498465
http://www.albawabhnews.com/2498465
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=5fb9222e-7ecd-4fcc-a3f9-5ccc91fb5fb0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=5fb9222e-7ecd-4fcc-a3f9-5ccc91fb5fb0
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/26/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/26/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%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%A7/1413812-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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%A7/1413812-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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 (مصر العربية) وائل عباس: تصريحات السيسي عن ثورة يناير إعالن رسمي بمحاربته لها

يناير خالل انعقاد مؤتمر الشباب بمحافظة  20ثورة  استنكر المدون والناشط السياسي، وائل عباس، حديث السيسي، عن

وقال "كالم السيسي عن الوعي الزائف وإن خلع مبارك كان ضياع للبلد، إعالن رسمي لموقفه من ثورة يناير المكتوبة .اإلسماعلية

 في دستوره وإعالن حرب وعداء لها".

 

 (مصر العربية) دولة" تامر أبو عرب عن قانون الهيئات القضائية: أصبحنا فعلًيا "شبه

لسلطة القضائية، المقدم من علق الكاتب واإلعالمي، تامر أبو عرب، على موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون ا

وكتب""النهاردة مجلس النواب عدل قانون السلطة القضائية بحيث يختار الرئيس .النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية

رؤساء الهيئات، بعد يوم واحد من تقديم مشروع قانون يتيح عزل شيخ األزهر، بعد ما عدلوا قانون األجهزة الرقابية بحيث 

 حق الرئيس عزل رؤسائها". يبقى من

 

 )العربي الجديد( إبريل ترّد على السيسي: "المصريين مش عايزينك" 4

إبريل على تصريحات السيسي في مؤتمر الشباب ، والتي قال فيها: "قسمًا باهلل العظيم، لو المصريين مش  4رّدت حركة شباب 

 عاوزيني ما هقعد ثانية في المكان ده، مقدرش أسمح لنفسي لكم أو لغيري أو أكون موجود في مكاني رغًما عنكم، وده مش مكان

، 2104رّد الحركة جاء بطريقة غير تقليدية كعادتها، حيث نشرت استفتاء قديمًا كانت قد أجرته مطلع العام الماضي  ."سياسة

فقط بقاءه في السلطة، وكتبت الحركة تعليًقا على  %7منهم رحيل السيسي، في حين أيد  %70ألفًا، أّيد  02وشارك فيه نحو 

 ."السيسي من زماناالستفتاء: "المصريين مش عايزين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1413881-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3--%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%87%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%A7/1413881-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3--%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%87%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%A7/1413824-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9---%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%86%D8%A7--%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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%A7/1413824-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9---%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%86%D8%A7--%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/26/6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%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%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%83
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/26/6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%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%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%83
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (الوطن) زيادة أسعار الوقود مجددًا ضرورية«: مصر للبترول»رئيس 

للحكومة، إلى ضرورة زيادة أسعار الوقود فى مصر مجددًا، المملوكة « مصر للبترول»دعا المهندس محمد شعبان، رئيس شركة 

وقال إنه كلما زادت أسعار الوقود تراجعت نسب استهالكه، مشيرًا إلى أن اإلجراءات  ،للوصول إلى سعر تكلفتها الرسمى على الدولة

 .الذكية قود وتعميم منظومة الكروتالحكومية األخيرة وما تضّمنته من تحرير سعر الصرف وخفض دعم الو

 

 (الوطن) رئيس "راية": الشركات عانت قبل وبعد قرار "تعويم الجنيه"

قال المهندس هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذي لشركة راية للتكنولوجيا: إن"الشركات العاملة في مصر عانت األمرين، بسبب 

"تعويم الجنيه"، الفًتا إلى معاناة الشركات من تذبذب سعر "الدوالر" قبل قرار التعويم، ولكن بعد التعويم تمثلت معاناة قرار 

 .%01الشركات في انخفاض أرباحها السنوية بنحو 

 

 (بوابة االخبار)مليار جنيه استثمارات بالعين السخنة  21اقتصادية قناة السويس: نجحنا في جذب 

أن إجمالي االستثمارات بالمنطقة والتي انتهت الهيئة ، قال الدكتور احمد درويش رئيس المنطقة االقتصادية لقناة السويس

المساحة ، بخالف المشروعات األخرى والتي انتهت الهيئة من  %4مليون متر، تمثل  22بالفعل من التسويق والتعاقد على مساحة 

 .مليار جنيه 21من دراستها وفي مراحلها النهائية قدرت بــ 

 

 (خباربوابة اال) عند اإلغالق %1ر7مليار جنيه ومؤشرها يقفز  4ر7البورصة تربح 

أبريل ، مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين االجانب،  24سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية يوم األربعاء

وحقق رأس المال السوقي ألسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها ، فيما تواصلت مبيعات المؤسسات وصناديق االستثمار المحلية

 مليار جنيه بعد تداوالت تجاوزت مليار جنيه. 402ر6مليار جنيه ليصل إلى  4ر7

 

 (مصر العربية) مليار جنيه 02.2"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 

مليار  02.2أعلن البنك المركزي المصرى، اليوم الخميس، عن طرحه نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ

 يوًما. 246مليارات جنيه ألجل  4بقيمة مليار جنيه، وأذون  4.2يوًما،  022جنيه، وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة ألجل 

 

 (جريدة االهرام) مباحثات مصرية ـ صومالية للتعاون المصرفى وزيادة التجارة

البدء فى اجراءات فتح مكتب تمثيل لبنك مصر بالصومال، لدعم التعاون االقتصادى أعلن محمد االتربى رئيس بنك مصر عن 

 وتعزيز حركة التجارة بين البلدين، خاصة وأنه ال يوجد أى فرع لبنك مصرى فى الصومال.

http://www.elwatannews.com/news/details/2041159
http://www.elwatannews.com/news/details/2041159
http://www.elwatannews.com/news/details/2043913
http://www.elwatannews.com/news/details/2043913
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008734/1/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008734/1/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D8%AC%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008730/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-9%D8%B16-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-7%D8%B10-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7.html
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1413892-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-12-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1413892-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-12-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.ahram.org.eg/News/202247/5/591401/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202247/5/591401/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA.aspx
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 (جريدة االهرام) تراجعا في عدد طلبات استخراج العالمات التجارية %01.0اإلحصاء: 

طلبا العام الماضي بتراجع بنسبة  01727أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تلقي مكتب العالمات التجارية المصرية 

الذي شهد الموافقة  2100عن عام  %2.0عالمة تجارية العام الماضي بانخفاض  0276كما وافق المكتب علي ، 2100عن عام  01.0%

 عالمة تجارية. 0622علي 

 

 (الشروق) مايو 00أبريل إلى  21بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر فى الفترة ما بين 

إبريل الحالى إلى  21بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن بعثة الصندوق ستزور مصر خالل الفترة من  قال كريس جارفيز، رئيس

 الثانى من الشريحة األولى لقرضمايو المقبل، إلجراء المراجعة األولى لتنفيذ مصر برنامج اإلصالح االقتصادى، قبل صرف الجزء  00

 .مليار فى نوفمبر الماضى 2.70مليار دوالر، بعد صرف  0.20والمقدره ب الصندوق

 

 (مصر العربية) قانون االستثمار الجديد لن يقضي على مشاكل المستثمرين«: الشافعي»

قال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين، إن مشاكل المستثمرين في مصر التكمن في 

المشاكل الموجودة في قانون االستثمار أن " «الشافعي»ف أضا، وصدور قانون االستثمار بل هي عالقة أشخاص ومناخ استثماري

 ."القديم التحتاج كل تلك الفترة هي مجرد تعديالت بسيطة

 

 (مصر العربية) زيادة في أسعار مالبس "الصيفي" %001يحيى زنانيري": 

قال يحيى زنانيري، رئيس شعبة المالبس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن أسعار المالبس الصيفية للموسم الحالي، تشهد زيادة 

العربية"، أن الزيادة في المنتج المستورد من وأضاف الزنانيري، في تصريحات لـ "مصر ، . %71إلى  %41للمنتج المحلي بنسبة من 

 مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بقرار تعويم الجنيه. %001المالبس هذا العام وصلت إلى 

 

 (رصد) تريليونات جنيه 2.6السيسي: الدين العام وصل إلى 

ن تحّمل المصريين لزيادة األسعار "محّل تقدير كبير"، معتبًرا أن ما يحدث اآلن هو طريق ، إ 2107-6-24 قال السيسي، األربعاء

مليار جنيه في عام  711أو  411وعن حجم الدين العام، قال السيسي إنه "قفز من  ،الخروج من الموقف الصعب لالقتصاد المصري

 تريليونات جنيه اآلن. 2.6إلى أكثر من  2100

 

 عربي الجديد()ال إيقاف موجة الغالءعجز حكومي عن 

كشف مسؤولون مصريون عن أن أروقة الحكومة تشهد أزمة كبيرة، بسبب عدم وجود سيولة مالية، لتغطية قرارات تستهدف 

الحد من موجة الغالء غير المسبوقة التي تشهدها البالد، والمتوقع ازدياد حدتها مع قرب شهر رمضان، الذي يتزامن مع نهاية 

بير في وزارة المالية، إن اجتماعات مكثفة تجري في وزارتي المالية والتضامن االجتماعي، لحسم وقال مسؤول ك .مايو المقبل

 .القرارات االجتماعية التي تستهدف مواجهة الغالء

 

http://www.ahram.org.eg/News/202247/5/591411/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202247/5/591411/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=5daea97b-1a36-450a-a741-3bf1f8551fec
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=5daea97b-1a36-450a-a741-3bf1f8551fec
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1413512-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1413512-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1410918-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9--150--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1410918-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9--150--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://rassd.com/205485.htm
http://rassd.com/205485.htm
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/4/27/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 

 االعالم

 (الشروق) يسير بالدفع الذاتى« ماسبيرو»

هو الوصف « ويبقى الحال على ما هو عليه» «الوطنية لإلعالم»قيادتان مع وقف التنفيذ.. وعشرات القرارات فى انتظار قانون 

والذى أصبح يسير بالدفع الذاتى بعد صدور تشكيل الهيئة الوطنية لالعالم، وتظل عشرات القرارات  الدقيق لحال مبنى ماسبيرو

 .يدة، والذى يستغرق قرابة الشهرينالمهمة تنتظر وضع القانون المنظم لعمل الهيئة الجد

 

 الصحه

 (بوابة االخبار) بدء تنفيذ القرار الوزاري بسحب األدوية المحلية باإلسكندرية

عقد نقيب صيادلة اإلسكندرية اجتماعا بمديري شركات التوزيع الكبرى باإلسكندرية لمتابعة تنفيذ القرار الوزارى الخاص بسحب 

وتـم االتفـاق على أن يبدأ تنفيذ القرار على األدوية المحلية ، ر نقابة الصيادلةلصالحية من سوق الدواء بمقاألدوية المنتهية ا

 .ولمدة ثالثة أشهر 2102من المسحوبات وبنسبة مفتوحة بداية من يناير  %2منذ الشهر الحالى وحتى آخر ديسمبر  بنسبة 

 

 (الوطن) مهمة"الدراسات الدوائية": هناك نواقص في األدوية ال

قال الدكتور علي عبداهلل مدير مركز الدراسات الدوائية ومكافحة اإلدمان، إنه على الرغم من حدوث انفراجة في نواقص األدوية 

 يوجد لها بدائل وال يمكن االستغناء عنها. العادية، إال أنه ما زالت هناك نواقص في األدوية المهمة، والتي ال

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) يوليو 2"القومية لألنفاق" تقرر مد مهلة تلقى عروض تنفيذ مترو الهرم لـ

دين رئيس الهيئة القومية لألنفاق، مد مجدًدا فترة تلقى العروض الفنية والمالية للمناقصة التى طرحتها أكد اللواء طارق جمال ال

يوليو المقبل،  2محطة حتى  07كيلو متًرا بعدد  07الهيئة لتنفيذ حفر المرحلة األولى من الخط الرابع لمترو األنفاق الممتدة بطول 

 شن" اليابانية التى اشترت كراسة شروط ومواصفات المرحلة األولى من الخط الرابع.وذلك بناء على طلب شركة "تايسى كوربوري

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) تصريًحا للبابا تواضروس أثناء زيارته للكويت 21أبرز 

أجاب خالله على أسئلة  ،ة تعقد تواضروس على هامش زيارته الحالية للكويت مؤتمًرا صحفًيا بفندق شيراتون الكويت ، مقر إقام

 .الصحفيين حول عدة موضوعات من بينها العنف والتعاون الثقافي وترسيخ القيم األخالقية والوطنية وغيرها من الموضوعات

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=0034157e-fd31-492d-ae8e-16beff56fa8d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=0034157e-fd31-492d-ae8e-16beff56fa8d
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008581/1/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008581/1/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2042251
http://www.elwatannews.com/news/details/2042251
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85/3207430
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85/3207430
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008850/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-20-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008850/1/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-20-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA.html
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 ( بوابة االخبار) أمين عام مجلس الكنائس العالمي يشيد بتجربة مرصد األزهر في مواجهة الفكر المتطرف

أعرب السيد أوالف فيكس، أمين عام لمجلس الكنائس العالمي، والوفد المرافق له، عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها مرصد 

تواصل االجتماعي والرد عليها، وتصحيح المفاهيم األزهر العالمي باللغات األجنبية في تعقب األفكار المتطرفة على مواقع ال

 المغلوطة لدى الشباب ، مشيًدا خالل تفقده لوحدات المرصد بآليات العمل داخل مرصد األزهر .

 

 (بوابة االخبار) تواضروس الثاني: الربيع العربي كذبة

مؤتمًرا صحفًيا: ما هي قراءتك لحياة المسيحيين في في زيارته الحالية للكويت، أثناء تواضروس الثاني على طرح أحد الصحفيين 

بالربيع العربي وكانت كان يوجد ما يسمي  2100الوقت الحالي؟ وكيف تري المستقبل؟ وهل أنت قلق؟ وأجاب تواضروس البابا: "في 

 ".2102تسمية كاذبة وكان الهدف أن تعم الفوضى في المنطقة لكن نشكر اهلل أن أنقذ مصر في 

 

 (هرامبوابة اال) برعاية اإلمام األكبر ومشاركة بابا الفاتيكان.. انطالق مؤتمر األزهر العالمي للسالم

ينطلق بعد قليل "مؤتمر األزهر العالمي للسالم"، تحت رعاية اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف رئيس مجلس 

، الذي من المقرر أن يلقي فرنسيس الثانيحكماء المسلمين، و بحضور عدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم في مقدمتهم 

 المؤتمر، عقب زيارته الرسمية لإلمام األكبر بمشيخة األزهر الشريف.كلمة في ختام 

 

 أخرى

 (الوطن) انقطاع الكهرباء عن مدينتي الشيخ زويد ورفح لليوم الثالث على التوالي

وأدى انقطاع الكهرباء إلى تعذر ضخ ، التوالي، عن مدينتى الشيخ زويد ورفح واصل التيار الكهربائي، انقطاعه لليوم الثالث على

 المياه وتعطل األفران ومحطة الصرف الصحي بالمدينتين، وغضب لدى طالب وتالميذ المدارس.

 

 (المصري اليوم) ساعات اليوم 0فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 

وفندق براديس بمدينة الغردقة، من  6.2.2.0أعلن مركز عمليات البحر األحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن تقسم عربية 

 ظهر الخميس. 2صباحا حتى الـ 7الساعة 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008912/1/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%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-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008912/1/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%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-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008833/1/%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-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D8%B0%D8%A8%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2008833/1/%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-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D8%B0%D8%A8%D8%A9.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1488642.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2042830
http://www.elwatannews.com/news/details/2042830
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1124944
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1124944
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 المحور الخامس

 األمني المصري تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) سجيًنا بمناسبة االحتفال بعيد تحرير سيناء 0002اإلفراج عن 

انتهت أعمال اللجان إلى انطباق و زالء السجون على مستوى الجمهوريةقام قطاع مصلحة السجون، بعقد لجان لفحص ملفات ن

 ( نزيًلا إفراًجا شرطيًّا.47إلى اإلفراج عن )و( نزيًلا ممن يستحقون اإلفراج عنهم بالعفو، 0100القرار على )

 

 (بوابة األهرام) مصدر أمنى: مقتل أمين شرطة إثر إطالق النار عليه بسبب خصومة ثأرية بفيصل

قال مصدر أمنى بمديرية أمني الجيزة، إن أمين شرطة قتل عقب إطالق مجهولين النار عليه بمحيط مترو فيصل نتيجة خصومة 

 ثأرية.

 

 (الشروق) مدير أمن البحر األحمر يكرم الضباط المتميزين

كرم اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر األحمر، عددا من رجال الشرطة نظرا لجهودهم وأدائهم المتميز في العمل خالل 

 .لهم الشكر والتقدير لما بذلوه من جهد ملموس الفترة األخيرة، ووجه

 

 (البوابة نيوز) "الداخلية" تنهي استعداداتها لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

الفاتيكان في زيارة رسمية إلى القاهرة، أعلنت األجهزة األمنية بوزارة الداخلية، حالة االستنفار األمني بالتزامن مع قرب وصول بابا 

عبر عدد من اإلجراءات األمنية المشددة وسط حالة من التأهب القصوى ونشاط ملحوظ وتواجد مكثف لقيادات وزارة الداخلية 

 بالشوارع المحيطة بمقر إقامة بابا الفاتيكان.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) جماعة اإلخوان شخًصا لنيابة أمن الدولة في قضية تمويل 21إحالة 

شخصا من أصحاب الشركات والمنتمين لجماعة اإلخوان  21أحالت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية ملف التحقيقات مع أكثر من 

 د لجماعة اإلخوان لنيابة أمن الدولة.، في تمويل الكيانات اإلرهابية، والهيكل التنظيمي الجدي

 

 (بوابة األهرام) آخرين بـ"أحداث شغب السويس" 7متهمين وبراءة  2"النقض" تؤيد حبس 

بقضية أحداث شغب مايو  متهمين فى اتهامهم بالتجمهر 2قضت محكمة النقض برئاسة المستشار هاني مصطفي، بتأيد حبس 

آخرين وتأييد األحكام الصادرة من محكمة  7بمحافظة السويس، كما قضت المحكمة برفض طعن النيابة العامة علي براءة  2106

 الجنايات بالقضية.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1478021.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478021.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478202.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478202.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=3ce2b088-7651-4dbb-82d2-7b3ed896b7f4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=3ce2b088-7651-4dbb-82d2-7b3ed896b7f4
http://www.albawabhnews.com/2497962
http://www.albawabhnews.com/2497962
http://gate.ahram.org.eg/News/1478337.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1478337.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1477978.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1477978.aspx
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 (الشروق) سنوات بتهمة التحريض على العنف 0إخواني بالسجن  02الحكم على 

سنوات لكل منهم، في اتهامهم بالتحريض  0إخواني  02قضت محكمة جنايات الشرقية، المنعقدة في بلبيس لدواٍع أمنية، بحبس 

 على العنف بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية.

 

 (اليوم السابع) إلى المفتى بتهمة زرع قنابل بدمنهور أشخاص 6إحالة أوراق 

مفتى، فى من قيادات جماعة اإلخوان بالبحيرة إلى فضيلة ال 6قررت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات دمنهور، بإحالة أوراق 

 يوليو المقبل. 26القضية المعروفة بإسم موقف دمنهور، وتأجيل النطق بالحكم لباقى المتهمين إلى 

 

 (البوابة نيوز) دفاع "أحداث اإلرشاد" يطلب إخالء سبيل مهدي عاكف بأي ضمان

المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة اإلخوان ، بدأت محكمة جنايات القاهرة، 

وطالب دفاع "عاكف" بإخالء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، مراعاًة لحالته الصحية، .آخرين فى قضية أحداث مكتب اإلرشاد 02و

 كما تنازل الدفاع عن سماع شهود اإلثبات بالقضية.

 

 (البوابة نيوز) لم الحكم بحبس العادلي وتكلف األمن بالقبض عليهالنيابة تتس

تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحبس وزير الداخلية األسبق حبيب العادلي، في 

 العام، وكلفت األجهزة األمنية بإلقاء القبض عليه.اتهامه باالستيالء على المال 

 

 -اعتقاالت: 

 (الشروق) األمن الوطني يضبط بؤرة إرهابية في بورسعيد

، واضطلعوا بجمع األموال وتجنيد بعض تبنت أفكار ومعتقدات تنظيم داعش بؤرة جهاديةتمكن قطاع األمن الوطني من ضبط 

العناصر الجهادية بعدة محافظات والتي اتخذت شكل الخاليا العنقودية من خالل استقطابهم من على مواقع اإلنترنت وإقناعهم 

 بفرضية الجهاد وتكفير المجتمع وسلطات الدولة.

 

 (اليوم السابع) من خاليا اإلرهاب ببورسعيد بايعوا زعيم داعشمتهما ض 61مصدر أمنى: 

 6هما من مت 61أحبط قطاع األمن الوطنى فرع بورسعيد، مخططًا إرهابيًا لتكوين خاليا عنقودية داخل المحافظات المصرية بها 

وقال مصدر أمنى إنه تم .محافظات؛ وذلك عن طريق جهاديين من محافظة بورسعيد، وتجرى التحقيقات داخل النيابة الكلية

متهماً ضمن هذه الخاليا فى محافظات القليوبية وأسوان وقنا، مضيفاً أن رأس هذه الخاليا كانت فى محافظة بورسعيد  61ضبط 

 ومحمد . ال".بقيادة الشقيقين "ممدوح 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=3b2eb121-3369-456b-84a8-c9230b38ce7d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=3b2eb121-3369-456b-84a8-c9230b38ce7d
http://www.youm7.com/story/2017/4/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-4-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B2%D8%B1%D8%B9/3207932
http://www.youm7.com/story/2017/4/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-4-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B2%D8%B1%D8%B9/3207932
http://www.albawabhnews.com/2498138
http://www.albawabhnews.com/2498138
http://www.albawabhnews.com/2498115
http://www.albawabhnews.com/2498115
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=170ab1e3-ace0-4a26-abb9-d540cd0bf603
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26042017&id=170ab1e3-ace0-4a26-abb9-d540cd0bf603
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-40-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85/3207907
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-40-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85/3207907
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األخبار( رئيس األركان يلتقى القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية األمريكية

القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية األمريكية  "بستيوارت جونز" رئيس أركان حرب القوات المسلحة محمود حجازي أستقبل 

شهد اللقاء تناواًل لبعض الملفات والقضايا الملحة التي تواجهها  لشئون الشرق األدنى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

والجهود المبذولة لتهيئة المناخ المالئم الستكمال الحوار الوطني بين األطراف منطقة الشرق األوسط، وتطورات األوضاع في ليبيا، 

 . حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير األمريكي بليبيا. المعنية على الساحة الليبية.

 

 )بوابة األخبار( يلتقي قائد القوات البحرية للقيادة المركزية األمريكية« حجازي»الفريق 

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق بحري كيفن دونجان قائد القوات البحرية للقيادة 

تناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات اإلهتمام المشترك  يزور مصر حاليًا. المركزية األمريكية والوفد المرافق له الذى

فى ضوء تعزيز مختلف جوانب عالقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكال البلدين خاصة فى مجاالت التدريبات البحرية 

 ات المسلحة.المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقو

 

 )بوابة األخبار( يلتقي كبير مستشاري رئيس هيئة األركان البريطاني« حجازي»الفريق 

التقى محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق توم بيكيت كبير مستشاري رئيس هيئة األركان البريطاني 

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك في ضوء تدعيم العالقات  صر حاليا.والوفد المرافق له الذي يزور م

العسكرية بين القوات المسلحة لكال البلدين، وكذا تطورات األوضاع التي تشهدها منطقة الشرق األوسط، والمواقف والجهود 

 وات المسلحة والسفير البريطاني بكل من القاهرة وليبيا.حضر اللقاء عدد من قادة الق اإلقليمية والدولية لمواجهة اإلرهاب.

 

 )بوابة األخبار( يونيو 21السيسي يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس ويوجه بإنجازه قبل 

قام السيسي بتفقد سير العمل في مشروع تنفيذ أنفاق قناة السويس وبصحبته عدد من الشباب، حيث استمع إلى شرح من 

 ة للقوات المسلحة حول تطورات تنفيذ المشروع.اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسي
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