
  



 

 

2102بريل أ  82  مرصد اإلعالم المصري       1   

 

 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 

 ر()األخبا الخارجية: نأسف لمنهجية لجنة االعتمادات الخارجية بمجلس الشيوخ األمريكي في جلستها عن مصر

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن األسف الشديد للمنهجية واألسلوب الذي تم تنظيم جلسة االستماع التي نظمتها 

ت الخارجية لمجلس الشيوخ األمريكي بشأن مصر مؤخراً ، والذي حاد بشكل فج عن النمط المعتاد لتنظيم اللجنة الفرعية لالعتمادا

مثل تلك الجلسات على مدار سنوات طويلة، األمر الذي أدى إلى خروجها بمثل هذا القدر من عدم الحيادية وتعمد القراءة السلبية 

 لألوضاع في مصر.

 

 )األهرام( لن يتحقق بالمنطقة دون حل للقضية الفلسطينية منأللعربي": اشكري أمام ندوة"األمن القومي ا

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اإلصالح الشامل في إطار الدولة الوطنية الحديثة هو المالذ الوحيد في مواجهة التهديدات 

المنطقة وشدد الوزير على أن األمن القومي الشامل للمنطقة العربية لن يتحقق إال من خالل إيجاد حل عادل المتصاعدة في 

وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة العودة لمفاوضات جادة تفضي للتوصل إلى تسوية تتيح إقامة الدولة 

 .لسطينية وعاصمتها القدس الشرقيةالف

 

 )بوابة األهرام( التركي على شمال العراق وتصفه باالعتداء اآلثممصر تدين القصف 

يوم الخميس، القصف الجوي التركي الذي استهدف منطقة جبل سنجار في شمال ارة الخارجية، أدانت مصر في بيان صادر عن وز

 غير مقبول للسيادة العراقية واعتداء غير مبرر على أراضيه. العراق، والذي يمثل انتهاًكا

 

 )بوابة األهرام( الخارجية: نتابع باهتمام حالة مريضة السمنة التي تتلقى العالج بالهند

الصحية للمواطنة إيمان عبد العاطي، والتي تخضع للعالج  تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل اإلعالم حول تدهور الحالة

بمدينة مومباي بالهند، صرح السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين  Saifeeبمستشفى 

التي تمت بين شقيقتها في الخارج، بأن وزارة الخارجية تابعت باهتمام منذ اللحظة األولى حالة المواطنة، واالتصاالت األولى 

 والطبيب المعالج من أجل توفير الرعاية العالجية لها.

 

 األهرام() السفير المصري بموسكو يقيم حفل تكريم ألبرز السفراء الروس العاملين بمصر والمصريين بروسيا

المصري في روسيا، حفل تكريم ألسماء أبرز السفراء الروس الذين عملوا في مصر والمصريين الذين أقام محمد البدري، السفير 

 عملوا في روسيا.

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2009045/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A3%D8%B3%D9%81-%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1488720.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488720.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488663.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488663.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488792.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488792.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488862.aspx
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 )اليوم السابع( المرشحة الفرنسية مارين لوبن تتعهد بدعم مصر وباقى الدول المحاربة لإلرهاب

تعهدت مارين لوبن مرشحة حزب الجبهة الوطنية )اليمين المتطرف( فى االنتخابات الرئاسية، الخميس، بمحاربة اإلرهاب فى 

، في مؤتمر انتخابي عقدته، مساء «لوبن»وقالت  الداخل و فى الخارج و بدعم الدول التى تواجه هذه اآلفة و من بينها مصر.

علينا تقديم المساعدة العسكرية وإذا اقتضى األمر االقتصادية للدول التي »الخميس، بمدينة نيس أمام اآلالف من أنصارها: 

 «.تكافح اإلرهاب مثل تشاد ومالي ومصر، وأجهزة االستخبارات يجب أن تتعاون

 

 )اليوم السابع( و ممكن لحماية مواطنيها بغض النظر عن دياناتهم"الفاتيكان": مصر تفعل كل ما ه

قال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، إن "مصر تحتاج إلى من يعلن السالم ومحاولة العمل من أجل نشره، 

كل تحدًيا أكبر من ذلك بكثير"، موضًحا أن "الحكومة المصرية تفعل كل ما هو ممكن لحماية المواطنين المصريين فاإلرهاب يش

 ، بغض النظر عن الدين أو الحالة االجتماعية".

 

 )اليوم السابع( سفير الفاتيكان: اإلخوان وراء توتر عالقة المسلمين والمسيحيين فى مصر

توتر التى تسود من آن قال المونسيتيور برونو موازارو، سفير الفاتيكان لدى مصر، إن جماعة اإلخوان سبب رئيسى فى حالة ال

آلخر بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، خاصة بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أن زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، 

 الجمعة، ستكون بداية جديدة ودفعة قوية لعودة الهدوء فى مصر. اليومللقاهرة

 

 )بوابة األهرام( الموارد المائيةاالتحاد األوروبي يؤكد التزامه بالعمل مع مصر في قطاع 

أكد السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد االتحاد األوروبي في مصر، التزام االتحاد األوروبي بالعمل مع مصر في قطاع الموارد المائية 

 بالنسبة لالتحاد في تعاونه مع مصر.ألنه قطاع حيوي، ولذا يعتبر أولوية قصوى 

 

 )مصرالعربية( نكسة كبرى« الهيئات القضائية » أمنيستي: قانون 

منيستي إنترناشيونال"  قانون الهيئات القضائية وصفت  نجية بو نعيم، مديرة الحمالت لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "أ

ئات قانون الهي“جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الرسمي للمنظمة بعنوان:  الذي مرره مجلس النواب المصري بـ "النكسة الكبرى".

 .القضائية يهدد استقالل القضاء المصري"

 

 )مصرالعربية( الفاتيكانواشنطن بوست: مصر ال تزال آمنة.. والدليل زيارة بابا 

مصر في اآلونة األخيرة، إال أنه ُيصّر على القيام  "زيارته رسالة تشير إلى القوة والصمود؛ فبرغم كافة الهجمات التي وقعت في

كلمات تحدث بها جوزيف مالك، محامي أسر ضحايا التفجيرات التي هزت كنائس  بالزيارة، وهذا يدل على أن مصر ال تزال بلدا آمنا."

رض تعليقه على الزيارة ، لصحيفة "واشنطن بوست" األمريكية، في مع2100في مدينة اإلسكندرية هذا الشهر وأيًضا في العام 

 التي ينوي البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان القيام بها لمصر غًدا الجمعة وتستمر لمدة يومين.

 

http://www.youm7.com/story/2017/4/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9/3209533
http://www.youm7.com/story/2017/4/28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9/3209533
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D8%B6/3209137
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D8%B6/3209137
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3208788
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3208788
http://gate.ahram.org.eg/News/1488739.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488739.aspx
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%A9/1414345-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%E2%80%9C%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--%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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%A9/1414345-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%E2%80%9C%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--%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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%A9/1414066-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
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%A9/1414066-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
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 )مصرالعربية( أسوشيتيد برس: لهذه األسباب يزور بابا الفاتيكان مصر

زيارة البابا فرانسيس الثاني، بابا الفاتيكان لمصر تهدف لرفع الروح المعنوية للمسيحيين في منطقة الشرق األوسط، والذين 

هكذا علقت شبكة "أسوشيتيد برس"  ة الحروب والتشريد والهجرة.تناقصت أعدادهم بوتيرة سريعة في العقود األخيرة نتيج

 الجمعة وتستمر لمدة يومين، اليوم لألنباء على الزيارة المرتقبة التي من المقرر أن يقوم بها بابا الفاتيكان لمصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1413909-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%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%A9/1413909-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) السيسي: اإلرهاب يمثل خطرا داهما على المستويين اإلقليمي والدولي والبديل عن مواجهته

اإلرهابيين الذين عاثوا في قال السيسي، إن اإلرهاب يمثل خطرا داهما على المستويين اإلقليمي والدولي والبديل عن مواجهة 

األرض فسادا واستباحوا الدماء والمقدسات.وأكد خالل كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر الشباب باإلسماعيلية إن اإلرهب ليس 

 بعيدا عن الدول التي تدعمه.

 

 (بوابة األهرام) على تعديل قانون "الهيئات القضائية" السيسيالجريدة الرسمية تنشر تصديق 

بشأن  2102لسنة  01نشرت الجريدة الرسمية، تصديق السيسي على تعديالت قوانين "الهيئات القضائية"وهى القوانين رقم: 

وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر  0598لسنة  002تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة اإلدارية الصادر بالقانون رقم 

وقانون مجلس الدولة الصادر  0522لسنة  69، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 0591لسنة  29بالقانون رقم 

 .0522لسنة  62بالقانون رقم 

 

 (الوطن) الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسي على قانون "الطوارئ"

لسنة  092، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2102لسنة  02نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيسي، على قانون رقم 

 في شأن قانون الطوارئ. 0598

 

 (الوطن) فدانا إلنشاء سجن مركزي بالجيزة 59قرار جمهوري بإعادة تخصيص 

فدان من األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق  59أصدر السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 

ء سجن مركزي وملحقاته ومعسكر إلدارة أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة لصالح وزارة الداخلية الستخدامها في إنشا -القاهرة 

 قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم إلدارة مرور الجيزة، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشان.

 

 (الوطن) أفدنة بكفر الشيخ إلنشاء محطة كهرباء 01قرار جمهوري بتخصيص 

أفدنة من األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة كفر الشيخ لصالح وزارة  01أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بتخصيص 

 الكهرباء الستخدامها في إنشاء محطة محوالت طريق سكة روينة، كفر الشيخ.

 

 (اليوم السابع) مصرية" فى القاهرة بعد غد السبت –سفير فلسطين : قمة "فلسطينية 

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي، أن الرئيس الفلسطيني محمود 

يسي ، لبحث تطورات األوضاع على الساحة عباس سيصل القاهرة بعد غد السبت في زيارة سريعة سيلتقي خاللها مع الس

 الفلسطينية.

http://gate.ahram.org.eg/News/1489001.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1489001.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1489054.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1489054.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2048110
http://www.elwatannews.com/news/details/2048110
http://www.elwatannews.com/news/details/2046568
http://www.elwatannews.com/news/details/2046568
http://www.elwatannews.com/news/details/2046538
http://www.elwatannews.com/news/details/2046538
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%E2%80%93-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%AF/3209436
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%E2%80%93-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%AF/3209436
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 -الحكومة المصرية: 

 (اليوم السابع) وزيرة الهجرة: "أنا بنت الكنيسة.. واألزهر يمثلنى وشيخه طيب فعال"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إنها زارت اإلمام األكبر شيخ األزهر فى بلده بالقرنة باألقصر، ووجدت ود ومحبة 

ته وشعرت بطيبة وأصالة تلك األسرة، وتابعت: "أنا بنت الكنيسة المصرية، ولكن األزهر أيًضا يمثلنى"، مضيفة وتعرفت على أسر

 أن الدكتور أحمد الطيب هو "طيب" فعًلا.

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) البرلمان يوافق على قانون الرياضة الجديد.. واختالل النصاب يرجئ التصويت النهائي

، على مشروع قانون الرياضة الجديد، المقدم من الحكومة، في مجموع مواده، فيما أرجئ التصويت وافق مجلس النواب في جلسته

 ة للدستور، ويتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.النهائي عليه لعدم اكتمال النصاب القانوني، نظرا ألنه أحد التشريعات المكمل

 

 (بوابة األهرام) التصويت على إسقاط عضوية نائبين من "المصريين األحرار" بعد فصلهما من الحزب

األحرار أخطره بفصل نائبين من عضوية الحزب، وأنه أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن حزب المصريين 

يجب أخذ رأي النواب على إسقاط عضويتهما، التخاذ اإلجراءات الدستورية بشأنهما، التزاما بأحكام قانون مجلس النواب، والالئحة 

 .هما القرارات الحزبيةري، لمخالفتكان "المصريين األحرار" قد أعلن فصل نائبتيه مي محمود، ونادية هنو الداخلية للمجلس.

 

 (الوطن) انسحاب عماد جاد من جلسة البرلمان.. و"المصريين األحرار" يسقط عضويته

 وجاء انسحاب "جاد.انسحب الدكتور عماد جاد، من الجلسة العامة لمجلس النواب، خالل مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد

وبعد انسحاب "جاد" من الجلسة، قال "عبدالعال": أخطرني .اعتراًضا على مناقشة القانون، في ظل غياب عدد كبير من النواب

وأنا ملزم بتطبيق الالئحة  -في إشارة لعماد جاد ونادية هنري -حزب المصريين األحرار، بأنه أسقط عضوية نائبين لديهم

 وإال ستكون نصوص القانون هي والعدم سواء. وقانون مجلس النواب،

 

 (بوابة األهرام) مجلس النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور

مرتضى منصور، المقدم رفض مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب رفع الحضانة عن النائب 

 ٠٤/ ٠١جنح قسم ثالث أكتوبر، بناء على قرار مجلس القضاء األعلى الصادر في  ٤١٠٢لسنة  ٢٤من النائب العام في القضية 

/٤١٠٢. 

 

 (الوطن) "اتصاالت النواب" تطالب "أوبر" و"كريم" بااللتزام بدفع الضرائب

طالبت لجنة االتصاالت بمجلس النواب، بالتزام شركات االقتصاد التشاركي "أوبر" و"كريم"، بجميع حقوق الدولة من دفع ضرائب 

 اط الشركة في مصر.وتأمينات مع ضرورة وجود ضمانات لحماية حقوق السائقين والدولة في حالة وقف نش

 

http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%87-%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7/3209216
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%87-%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7/3209216
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 (اليوم السابع) قانون االستثمار يقترب من الحسم..واجتماعان لـ"اقتصادية البرلمان" لالنتهاء منه

تعقد لجنة الشئون االقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين يومى السبت واألحد المقبلين، لحسم مواد قانون االستثمار من أجل 

 المقبلة.إعداد تقرير عنه ورفعه إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لمناقشته فى الجلسة العامة خالل الفترة 

 

 (الشروق) مليار دوالر 92.1طلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي حول ارتفاع الدين الخارجى لـ

ب إحاطة عاجل لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بخصوص ارتفاع الدين تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطل

 .%12.9مليار دوالر حتى وصلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى اإلجمالي إلى نحو  92.1الخارجي إلى 

 

 (الشروق) «العالوة االجتماعية»يؤجل الموافقة النهائية على قانون « النواب»

أرجأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون العالوة اإلجتماعية، لعدم توافر أغلبية 

رجعي، وحاجة البرلمان للحصول علي موافقة النواب عبر التصويت من خالل الثلثين الالزمة لتمرير القانون، نظرا لتطبيقة بأثر 

 "النداء باالسم".

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (البوابة نيوز) رئيس "مستقبل وطن" يجتمع بقطاع جنوب الصعيد

مستقبل وطن، اجتماعا مع هيئة مكتب قطاع جنوب الصعيد برئاسة  عقد أشرف رشاد عضو مجلس النواب ورئيس حزب

عبدالرحيم كمال أمين عام القطاع، ناقش خالله أهم المستجدات الخاصة بأنشطة الحزب وآخر االستعدادات التنظيمية لمعسكر 

 مايو المقبل.٠٢حتى ٠٠الحزب السادس والمقام على أرض محافظة البحر األحمر بداية من 

 

 -المجتمع المدني: منظمات 

 (البوابة نيوز) أبريل 25شباب اإلخوان يطلقون الجزء الثاني من التقييمات.. 

أصدرت جبهة شباب اإلخوان، بياًنا، أكدت فيه إطالق الجزء الثاني من التقييمات الداخلية الخاصة بالجماعة، عن الفترة الماضية 

وأوضحت الجبهة اإلخوانية، المعارضة للمرشد المؤقت، محمود عزت، أن تلك التقييمات ستشمل ملًفا بالتوصّيات النهائية 

 .هاوالمالحظات والردود التي تلّقتنة الُمكّلفة بالتقييمات، بناًء على المنهجية التي تّم إعالنها، للجزئين اللذين خرجت بهما اللج

 

 (البوابة نيوز) مجلس الدولة يجتمع لبحث تداعيات التصديق على قانون الهيئات القضائية

على قانون  السيسييعقد مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، اجتماًعا مع المجلس الخاص بمجلس الدولة لبحث تداعيات تصديق 

 الهيئات القضائية ونشره في الجريدة الرسمية وذلك بديوان عام مجلس الدولة بالقاهرة غًدا السبت.

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/4/28/%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-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1/3209431
http://www.youm7.com/story/2017/4/28/%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-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1/3209431
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 (الشروق) «رؤساء الهيئات القضائية»مايو احتجاجا على قانون  9نادي القضاة يحشد لعمومية 

مية العموإلى أن النادي بدأ بالفعل التواصل مع القضاة لحضور الجمعية  المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاةأشار 

مايو المقبل، كي يتمكن جميع القضاة من إبداء مقترحاتهم والوصل في النهاية إلى قرارت  9المقرر لها يوم الجمعة، الموافق 

 ملزمة صادرة عن جمعية عمومية.

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهرام) االتفاق على عقد مؤتمر في بروكسل يجمع البرلمان األوروبي ودار اإلفتاء

مع رئيس البرلمان األوروبي انطونيو تاياني على عقد مؤتمر دولي بين البرلمان  -مفتي الجمهورية-اتفق الدكتور شوقي عالم 

 واجهة الفكر المتطرف.األوروبي ودار اإلفتاء المصرية، ُيعقد في مقر البرلمان األوروبي في بروكسل حول آليات م

 

 -تصريحات: 

 (بوابة األهرام) أبو العينين يطالب األمم المتحدة بإصدار تشريع يجرم ازدراء األديان

للسالم جاء في وقت مهم وضروري قال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفى للبرلمان األورمتوسطى، إن مؤتمر األزهر العالمي 

وأضاف " في كلمته بمؤتمر األزهر العالمي للسالم، أن جميع األديان السماوية تقول  لترسيخ قيم السالم بين شعوب العالم.

اول يح"السالم السالم السالم".ُمطالًبا األمم المتحدة بإصدار تشريع يجرم ازدراء األديان، ليكون هذا التشريع حائط صد ضد من 

 اإلساءة لجميع األديان.

 

 (الشروق) منح رئيس الجمهورية اختيار رئيس البرلمان؟« النواب»هل يقبل «: البشرى»

بشري، إن إقرار البرلمان لمشروع تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية يعتبر مخالفة قال الفقيه القانونى المستشار طارق ال

لس هل يقبل مج»تساءل مستنكرا: و دستورية صريحة، لتصادم مواده مع مبادئ راسخة كاستقالل القضاء والفصل بين السلطات.

منهم لرئيس الجمهورية،  1ون، بحيث يرشح النواب النواب أن يتم اختيار رئيسه بنفس الكيفية المنصوص عليها فى مشروع القان

 «.ويختار هو رئيس البرلمان؟

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) مصطفى بكرى: طارق نور اتفق مع اإلخوانى أسامة مالك لضرب معرض فيرنكس آند ذاهوم

أكد مصطفى بكرى فى برنامجه أن طارق نور صاحب فضائية القاهرة والناس اتفق مع اإلخوانى أسامة مالك شقيق القيادى حسن 

 .كة التى أسساها معا، لضرب معرض فيرنكس آند ذا هوممايو المقبل ، من خالل الشر 00مالك لتنظيم معرض "لو مارشيه" من 

 

 (مصر العربية) أول تعليق من "مجلس الدولة" بعد تمرير قانون "الهيئات القضائية"

من السلطة التشريعية المتمثلة قال المستشار حسن بدراوي، المتحدث باسم مجلس الدولة، إنه لم يتخيل بأن يكون رد الجميل 

في مجلس النواب بعد اشرافهم على تلك االنتخابات أن يقوموا بتمرير قانون الهيئات القضائية ضارًبا بآراء الجهات القضائية 

 .اء وضربوا نصوص الدستور في مقتلعرض الحائط.وأضاف أن مجلس النواب قام بالتغول على استقالل القض

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042017&id=b3b98910-f9ea-4961-8fe1-beddd2efbea5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042017&id=b3b98910-f9ea-4961-8fe1-beddd2efbea5
http://gate.ahram.org.eg/News/1488978.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488978.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488959.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488959.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042017&id=dd94703a-561f-4d8f-ab8d-e5e6f5d99477
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042017&id=dd94703a-561f-4d8f-ab8d-e5e6f5d99477
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8/3209223
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8/3209223
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1414429-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86--%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9---%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%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
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1414429-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%86--%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9---%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%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
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 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) منصور: السيسي احتكر تعيين جميع رؤساء الهيئات القضائية في مصر أحمد

"لم يكتف السيسى بتجنيد مئات القضاة وكتب  .أدان اإلعالمي أحمد منصور، تصديق السيسي على قانون الهيئات القضائية

 ليصبحوا مجرد منفذين ألوامره بإصدار األحكام الجائرة، وإنما قام باحتكار تعيين رؤساء كل الهيئات القضائية في مصر".

 

 (مصر العربية) تصديق السيسي على"الهيئات القضائية": نسألكم الفاتحةيوسف الحسيني بعد 

وكتب "الموافقة على قانون السلطة  .استنكر اإلعالمي، يوسف الحسيني، تصديق السيسي، على قانون الهيئات القضائية

 القضائية دون النظر لمالحظات مجلس الدولة!باي باي االستثمارات األجنبية المباشرة واستقالل القضاء،نسألكم قراءة الفاتحة".

 

 (مصر العربية) التصديق على"الهيئات القضائية": عدوان جائر على استقالل القضاءحمدين صباحي 

وكتب " تعديالت قانون الهيئات  .أدان حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، تصديق السيسي، على قانون الهيئات القضائية

 لقضاء واجب وطني".القضائيةانتهاك جديد للدستور وعدوان جائر على استقالل القضاء"، مضيًفا: "الدفاع عن استقالل ا

 

 (20)عربي أيمن نور: لن أكون منافسا صوريا لمن ال يستحق شرف المنافسة

أكد زعيم حزب غد الثورة أيمن نور، أنه لن يكون يوما "محلال لمستبد ظالم، وال منافسا صوريا لمن ال يستحق شرف المنافسة"، 

أن كافة أشكال التلفيق والتنكيل لن تفيد نظاما آيال وقال: "نؤكد لسلطات السيسى وأجهزته  .وذلك في إشارة إلى السيسي

للسقوط، بعد أن فقد كل سند في االستمرار، ونؤكد ما يخيفهم ويشغلهم ويحرك شهوتهم فى التنكيل واإلبعاد ال يشغلنا وال يرد 

 في أولوياتنا التي تتلخص في إسقاط االنقالب واستعادة الديمقراطية ومكتسبات الثورة المصرية".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1414532-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%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%A7/1414532-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%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-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%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%A7/1414474-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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--%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%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%A7/1414474-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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--%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%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%A7/1414477-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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
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%A7/1414477-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%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
http://arabi21.com/story/1002219/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار) % 0. 09مليار جنيه في أخر األسبوع ومؤشرها يهبط  1.6البورصة تخسر 

، آخر جلسات األسبوع مدفوعا بعمليات 2102أبريل  22هبطت غالبية مؤشرات البورصة المصرية لدى إغالق تعامالت الخميس 

، ستثمرين لجنى األرباحاألنباء اإليجابية الجديدة واتجاه شرائح من المبيع من المستثمرين المصريين والعرب مع استمرار غياب 

 .مليار جنيه 1. 6وخسر رأس المال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 

 

 (بوابة االخبار) رئيس البورصة يستقبل وفد من غرفة التجارة الماليزية

، وفد من الغرفة التجارية الماليزية والذى يزور  2102ابريل  22استقبل رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، الخميس 

وأضاف رئيس ، التعاون المشترك مع دوائر اإلعمال المصرية مصر حاليا إلستكشاف فرص االستثمار المتاحة والبحث عن سبل

 .البورصة، أن اللقاء يأتى ضمن جهود البورصة المستمرة للتواصل مع المؤسسات الدولية المختلفة

 

 (الوطن) طارق توفيق رئيًسا للغرفة األمريكية في القاهرة بـ"التزكية"

، والتى أسفرت عن فوز المهندس طارق 2105-2102حسمت غرفة التجارة األمريكية بالقاهرة، إنتخاباتها بـ"التزكية"، عن دورة 

توفيق وكيل اتحاد الصناعات والعضو المنتدب للشركة الدولية لإلنتاج الزراعي، برئاسة الغرفة خلًفا ألنيس إكليمندوس، الذي 

 رئاسته.انتهت فترة 

 

 (الشروق) مصدر حكومى يؤكد: زيادة جديدة فى أسعار الوقود خالل أشهر

ى الحالى، فى خطوة تستهدف ترشيد فاتورة دعم أكد مصدر حكومى أن الدولة عازمة على زيادة أسعار الوقود خالل العام المال

 المواد البترولية التى شهدت ارتفاعا كبيرا خالل العام.

 

 (مصر العربية) عجز الموازنة صداع في رأس الحكومة

نفاق قال محللون وخبراء اقتصاد أن رفع الحكومة لتقديرات عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري، يرجع إلى زيادة معدل اإل

ورفعت الحكومة توقعاتها ، العام مقابل تراجع النفقات االستثمارية، وهو ما قد يضع مزيدًا من الضغوط على أوضاع االقتصاد

 .المقدر وقت إعداد الموازنة %5.8من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  %01.5إلى  اريلعجز الموازنة خالل العام المالي الج

 

 (مصر العربية) البورصة خالل تعامالت األسبوعمليار جنيه خسائر  8.6

تباينت مؤشرات البورصة خالل تعامالت األسبوع، وشهد منتصف األسبوع إجازة عيد تحرير سيناء الثالثاء الماضي، وحقق رأس 

 مليارات جنيه. 8.6ئر بلغت المال السوقي، إجمالي خسا

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2009203/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-3.4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2009203/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-3.4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2009253/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2009253/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2047108
http://www.elwatannews.com/news/details/2047108
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042017&id=3ea58b09-7732-4fb9-a92b-f745360315a6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042017&id=3ea58b09-7732-4fb9-a92b-f745360315a6
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1414548-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1414548-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1414530-8-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1414530-8-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
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 (مصر العربية) 2109مليون جنيه خسائر "الحديد والصلب" في  660

، 2102وحتى نهاية مارس لعام  2109اعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة من يوليو لعام 

 .%1.52مليون جنيه بانخفاض بنسبة  622.9مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت  660.2بصافى خسائر بلغت 

 

 (بوابة االخبار) لغير المخاطبين بالخدمة المدنية %01وة الـالبرلمان يوافق على عال

اطبين للعاملين بالدولة من غير المخ %01وافق  مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون بصرف عالوة خاصة شهرية 

 بقانون الخدمة المدنية، والذي تقدمت به الحكومة ووافقت عليه لجنة القوى العاملة بعد تعديل بعض مواده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1414054-441-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8--%D9%81%D9%8A-2016
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1414054-441-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8--%D9%81%D9%8A-2016
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2009206/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2009206/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7.html
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 

 (الوطن) وقفة احتجاجية لموظفي مجلس سمالوط للمطالبة بإقالة رئيس المدينة

نظم العشرات من موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بشمال المنيا، اليوم الخميس، وقفة ضمت موظفين من جميع 

وصفوها بالتعسفية، وغير القانونية، ومنها الوحدات القروية التسع التابعة للمركز، وذلك احتجاًجا على بعض القرارات التي 

 نقل موظفي التنظيم واألمالك على مستوى جميع الوحدات القروية.

 

 (الوطن) عمال هيئة التحكيم باإلسكندرية يضربون عن العمل بسبب "المرتبات"

من عمال هيئة التحكيم واختبارات القطن باإلسكندرية، والتابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن العمل،  عامل 0811توقف أكثر من 

 ، وذلك احتجاًجا على تأخر المرتبات، والتي كان من المفترض أن يتم تسليمها إلى العاملين أمس.2109-6-22 اليوم الخميس

 

 قضايا المجتمع-2

 

 التعليم

 (اليوم السابع) "شاومينج": تسريب امتحانات الثانوية "مستحيل""تعليم البرلمان" تتحدى 

ت صفحة شاومينج بتسريب امتحانات الثانوية أكد عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن تهديدا

كانت صفحة ، والعامة العام الجارى ال أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن تسريب االمتحانات هذا العام مستبعد ومستحيال

 .الحالىأعلنت عن استمرارها فى تسريب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى قد  "شاومينج بيغشش الثانوية العامة"

 

 (اليوم السابع) "شاومينج" يتحدى "التعليم": النماذج هتكون معانا قبل االمتحان بيوم كامل

نج بيغشش الثانوية العامة" إحدى صفحات تسريب االمتحانات بموقع التواصل االجتماعى "فيس بوك" أعلنت صفحة "شاومي

، مؤكدة أن نماذج االمتحانات ستكون 2102/ 2109، عن استمرارها فى تسريب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 

 معها ليلة االمتحان.

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2047264
http://www.elwatannews.com/news/details/2047264
http://www.elwatannews.com/news/details/2046811
http://www.elwatannews.com/news/details/2046811
http://www.youm7.com/story/2017/4/28/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84/3209246
http://www.youm7.com/story/2017/4/28/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84/3209246
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%87%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84/3208158
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%87%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84/3208158
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 الصحه

 (الوطن) يضغطون على شركات األدوية لسحب "منتهية الصالحية""صيادلة اإلسكندرية" 

اجتمع الدكتور أنسي شافعي، النقيب الفرعي للصيادلة باإلسكندرية، بمديري شركات توزيع األدوية الكبرى بالمدينة، وهي ابن 

أوفرسيز، وسوفيكو فارم، وصيادلة البحيرة، لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري الخاص بسحب األدوية المنتهية  سينا، والمتحدة، وفارما

 الصالحية من سوق الدواء، وذلك بمقر نقابة صيادلة اإلسكندرية.

 

 السياحه

 (الشروق) 2102في أعداد السياح خالل الربع األول من  %90السياحة: زيادة 

كشفت االحصائيات التى تلقتها وزارة السياحة مؤخرا أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خالل الربع األول من العام الجارى 

 212العام الماضى، حيث زار مصر خالل الربع األول من العام الجارى مليون وبالمقارنة بنفس الفترة من  %90شهدت زيادة قدرها 

 .2109ألف سائح خالل ذات الفترة فى عام  091ألف سائح مقابل مليون و

 

 (اليوم السابع) B737/800 NGفريق مصر للطيران ينتهي من مراجعة الطائرة الجديدة من طراز البوينج 

في إجراء عملية اختبار علي الطائرة الجديدة الثالثة من طراز البوينج  عمليات الجوية بشركة مصرللطيران،شارك فريق ال

B737/800 NGs .والمتفق عليها ضمن صفقة الطائرات التسع التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية مؤخرا مع شركة بوينج 

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) وزير النقل ُيشدد: مجرد التفكير فى رفع أسعار تذاكر القطارات "مرفوض"

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه يرفض مجرد التفكير فى رفع أسعار تذاكر القطارات، مؤكًدا أنه لم يعرض عليه أى 

 ر".زيادة أسعار التذاك"أنا أرفض من المبدأ الحديث فى ب برفع تذاكر القطارات، متابًعا:تقرير من مسئولى هيئة السكة الحديد يطال

 

 قباطاأل

 ( بوابة االخبار) أيام 9تواضروس يعود للقاهرة بعد زيارة رسمية إلى الكويت استمرت 

إبريل، بعد زيارة رسمية إلى دولة الكويت، والتي جاءت تلبية لدعوة من أمير  22عاد تواضروس الثاني إلى القاهرة ،الخميس 

بأمير الكويت الشيخ صباح  -أيام  9خالل زيارته التي استمرت  -والتقى تواضروس ، الجابر الصباحالكويت الشيخ صباح األحمد 

 وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات الكويتية.، ورئيس مجلس الوزراء،ورئيس مجلس األمة، وولى العهد األحمد

 

  ( بوابة االخبار) السياحة خبير سياحي يطالب وزارة السياحة باستغالل زيارة بابا الفاتيكان لتنشيط

قال الخبير السياحي عصام علي، إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر أواخر أبريل الجاري تأتي تزامنا مع االنفراجة المحدودة التي تشهدها 

 .2102لسياحة المصرية منذ بداية الموسم السياحي الجاري من عام ا

http://www.elwatannews.com/news/details/2046400
http://www.elwatannews.com/news/details/2046400
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042017&id=bdeb380a-03e8-4eea-b1ae-e2fbbd6b9561
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042017&id=bdeb380a-03e8-4eea-b1ae-e2fbbd6b9561
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2/3208210
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B2/3208210
http://www.youm7.com/story/2017/4/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3209222
http://www.youm7.com/story/2017/4/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3209222
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2009220/1/%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-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%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-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2009220/1/%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-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%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-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2009002/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2009002/1/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7.html
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 (اليوم السابع) وسائل إعالم إيطالية: بابا الفاتيكان يسعى لعالقات مع العالم اإلسالمى عبر مصر

ر إلنهاء الفكرة المترسخة لدى فرانسيس إلى مصر أمل كبيإلى مصر إن "زيارة قالت قناة ثفيثيرا اإليطالية حول زيارة فرانسيس 

 الكثير من أن تنظيم داعش يتبع الدين اإلسالمى، فالبابا فرانسيس يسعى اآلن لنسج عالقات جديدة مع العالم اإلسالمى".

 

 (اليوم السابع) سفير الفاتيكان: اإلخوان وراء توتر عالقة المسلمين والمسيحيين فى مصر

قال المونسيتيور برونو موازارو، سفير الفاتيكان لدى مصر، إن جماعة اإلخوان اإلرهابية سبب رئيسى فى حالة التوتر التى تسود 

المسلمين والمسيحيين فى مصر، خاصة بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أن زيارة فرنسيس، للقاهرة غدا الجمعة، من آن آلخر بين 

 ستكون بداية جديدة ودفعة قوية لعودة الهدوء فى مصر.

 

 (اليوم السابع) بابا الفاتيكان على "تويتر" : سأزور مصر غدا كحاج للسالم

 أعلن فرنسيس ، عبر حسابه الناطق بالعربية عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، عن زيارته إلى مصر غدا كحاج للسالم.

 

 (الوطن) تأمينات البابا في الشوارع.. "وقف حال بس كله فداه"

بدأت تأمينات زيارة فرانسيس إلى مصر مبكًرا، والمقرر بدأها غدا وتمتد حتى السبت القادم، وامتألت الشوارع والميادين بالالفتات 

ترحيبا به وبمجيئه ألول مرة في عهده، وفي أحد مناطق مصر الجديدة وتحديًدا أمام عمارات العبور بصالح سالم، جرت إخالء ساحة 

 .إال أنه أمر ال بد منه من أجل اآلمن والسالم، الثالثاء حتى أصبحت خالية تماما ذ يوماالنتظار من

 

  (الوطن) "فرنسيس" و"تواضروس" يوقعان بيان تاريخي حول سر "المعمودية"

القبطية األرثوذكسية، عن توقيع بيان مشترك بين تواضروس الثاني، وفرنسيس، كشفت سكرتارية المجمع المقدس للكنيسة 

بابا الفاتيكان، خالل زيارته التاريخية األولى لمصر، بخصوص االعتراف المتبادل بسر المعمودية بين الكنيستين األرثوذكسية 

  والكاثوليكية، وهو أحد االسرار المقدسة بالكنيسة.

 

 أخرى

 (الوطن) نقطاع الكهرباء عن مدينتي الشيخ زويد ورفحلليوم الرابع.. ا

قال مصدر بشركة كهرباء الشيخ زويد، إن ، وواصلت الكهرباء انقطاعها، لليوم الرابع على التوالي، عن مدينتى الشيخ زويد ورفح

 ، وأن هناك أعمال كثيرة سيقوم بها المقاول، حتى البدء فى عملية اإلصالحات.99الهوائى  هناك أعطال كثيرة على الكابل

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89/3209413
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%89/3209413
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3208788
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3208788
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/3208632
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/3208632
http://www.elwatannews.com/news/details/2046466
http://www.elwatannews.com/news/details/2046466
http://www.elwatannews.com/news/details/2048050
http://www.elwatannews.com/news/details/2048050
http://www.elwatannews.com/news/details/2046442
http://www.elwatannews.com/news/details/2046442
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) محافظ سوهاج يشهد منح الضباط واألفراد بمديرية األمن وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، تكريم الضباط وأفراد األمن والمجندين، بمديرية أمن سوهاج، بمنحهم وسام 

 الجمهورية من الطبقة الثالثة بالنادي االجتماعي لضباط الشرطة بسوهاج.

 

 (اليوم السابع) المطار تعلن االستنفار لتأمين وصول بابا الفاتيكانسلطات 

يع لة االستنفار فى جمبدأت سلطات مطار القاهرة الدولى فى االستعداد الستقبال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بعد اعالنها حا

 القطاعات والوزارات العاملة فى المطار.

 

 (اليوم السابع) من متهمى قضية "فساد الداخلية" يسلمون أنفسهم لتنفيذ األحكام 1

لقضية المعروفة إعالمًيا بـ"فساد وزارة الداخلية"، أنفسهم لألجهزة األمنية، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم من متهمى ا 1سلم 

سنوات لحبيب  2وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد  سنوات. 9من محكمة جنايات القاهرة  بالسجن المشدد 

ستيالء على المال العام بوزارة الداخلية، واإلضرار العمدى بالمال العام، العادلى، واثنين آخرين، فى قضية االستيالء وتسهيل اال

 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما. 1متهمين، والمشدد  9سنوات لـ 9وقضت بالسجن المشدد 

 

 (البوابة نيوز) وزير الداخلية يصدر قراًرا بتفويض مساعديه لتنفيذ "الخدمة المدنية"

فى شأن تفويض مساعديه فى االختصاصات  2102لسنة  292أصدر اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، القرار الوزارى رقم 

 .2109لسنة  80المخولة له بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 

 

 )المصري اليوم(  بسجن المنيا بأزمة قلبية« إخواني»مصدر أمني: وفاة 

سنة، والمحبوس على ذمة قضايا عنف، لفظ أنفاسه األخيرة داخل محبسه  ٥٥قال مصدر أمني إن مسجوًنا إخوانًيا يدعى )ع . ز ( 

، الخميس، أنه تم نقل الجثمان لمشرحة «المصري اليوم»إثر تعرضه ألزمة قلبية، وأضاف المصدر لـبسجن المنيا شديد الحراسة، 

 مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) وعمر عفيفى التهمامها بالتحريض ضد الدولة جنيه أليمن نور911سنوات وغرامة  9السجن 

جنيه بتهمة إذاعة اخبار  911سنوات مع الشغل وغرامة  9قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس أيمن نور، وعمر عفيفى 

 كاذبة.

http://gate.ahram.org.eg/News/1488925.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488925.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/4/28/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86/3209545
http://www.youm7.com/story/2017/4/28/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86/3209545
http://www.youm7.com/story/2017/4/28/3-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/3209418
http://www.youm7.com/story/2017/4/28/3-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85/3209418
https://www.albawabhnews.com/2500156
https://www.albawabhnews.com/2500156
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1125249
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1125249
http://gate.ahram.org.eg/News/1488805.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488805.aspx
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 (البوابة نيوز) متهمين بـ"الكيانات اإلرهابية" 01النيابة تستعجل "الداخلية" لضبط 

من عناصر جماعة اإلخوان المتهمين في القضية  01استعجلت نيابة القاهرة الجديدة الكلية وزارة الداخلية لسرعة ضبط وإحضار 

 ، والمعروفة إعالمًيا "بالكيانات اإلرهابية".2106لسنة  991المقيدة برقم 

 

 (البوابة نيوز) ء سبيل المصور صاحب مبادرة "هل حضنت ابنتك اليوم"؟إخال

قررت نيابة العجوزة، إخالء سبيل المصوِّر الصحفي محمود نصر، وصاحب مبادرة "هل حضنت ابنتك اليوم"، بتهمة إتالف مال عام 

ترخيص.وكشفت التحقيقات األولية أن مباحث العجوزة أثناء المرور لمالحظة الحالة األمنية شاهدت والكتابة على الجدران دون 

شخصين أحدهما يصور "جرافيتي" على أحد جدران الشارع، وتبيَّن أنهما مصوِّر صحفي ُيدعى محمود نصر، أثناء تصوير جرافيتي، 

 حضنت ابنتك اليوم".وشاب آخر أطلق مباردة تدعو للترابط اأُلسري بعنوان "هل 

 

 (الوطن) سنوات لمتهم باالنضمام لإلخوان في دمياط 1السجن 

جنايات قسم ثان دمياط لسنة  9986قضت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد رفعت المساح، في القضية رقم 

 سنوات. 1، والمتهم فيها المدعو ممدوح بهاء الدين بالسجن 2109لسنة  281برقم كلي  ، والمقيدة2109

 

 (الشروق) متهمين في أحداث عنف بالمنيا 9سنوات لـ 2إلى  9السجن من 

سنوات في أحداث تتعلق  2و 9متهمين بالسجن ما بين  9قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، بمعاقبة 

 بأعمال عنف وشغب بمركز ديرمواس، وفق محاميهم محمد سمير الفرا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albawabhnews.com/2499558
https://www.albawabhnews.com/2499558
https://www.albawabhnews.com/2499976
https://www.albawabhnews.com/2499976
http://www.elwatannews.com/news/details/2046754
http://www.elwatannews.com/news/details/2046754
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042017&id=a062d820-0ba3-4b66-9ce7-14f2f8761090
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042017&id=a062d820-0ba3-4b66-9ce7-14f2f8761090
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام( "الفريق"ترقية قائدي قوات الدفاع الجوى والبحري إلى رتبة 

قرر السيسى، ترقية اللواء أركان حرب على محمد على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، إلى رتبة الفريق، بالجلسة الختامية 

ا قرر ترقية لواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد كم للمؤتمر الدورى الثالث للشباب المنعقد بمحافظة اإلسماعيلية.

 .قائد القوات البحرية إلى رتبة الفريق

 

 )األهرام( " بمشاركة القوات المصرية واألمريكية 2102اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك "تحية النسر 

" الذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية واألمريكية، 2102فعاليات التدريب البحرى المشترك "تحية النسر اختتمت 

 واستمر لعدة أيام بنطاق المياه اإلقليمية بالبحر األحمر.

 

 )اليوم السابع( وزارة الدفاع تنشر فيديو للترحيب ببابا الفاتيكان قبل ساعات من زيارته لمصر

الجمعة على مدار  اليوما الفاتيكان، والذى يزور مصر نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو ترحيبى بالبابا فرانسيس، باب

 يومى الجمعة والسبت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1489004.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1489004.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488778.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1488778.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86/3209158
http://www.youm7.com/story/2017/4/27/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86/3209158
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 أعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميدانى واصلت أعمال المداهمات -

أوكار، وسيارتين  1من المشتبه بهم وجارى التحقيق معهم بواسطة الجهات المعنية، وتدمير  9بوسط سيناء مما أسفر عن ضبط 

 )الشروق( المسلحة.دراجات نارية خاصة العناصر  1ربع نقل، و

 

آخرين بينهم مدني في انفجار استهدف مصفحة لقوات أمن شمال سيناء،  1النقيب "أحمد سيد الجندي"، وإصابة  مقتل -

 (26سيناء) بمنطقة جسر الوادي بمدينة العريش

 

 طائرات أن تتحدث لتقارير يشير القومي األمن في المتخصص إبراهام إيليوت األمريكي، الشيوخ بمجلس استماع بجلسة  -

 .سيناء في اهداف وقصف للتحليق اإلسرائيلي الطيران قواعد تستخدم هليكوبتر مصرية
 

 الترابين، لقبيلة موجه بيان بتوزيع ويقومون  صب كمين بجنوب رفح، وقاموابن يقومون سيناء والية تنظيم من عناصر  -

 (26سيناء) القبيلة ابناء من للتنظيم يتصدون ممن موقفهم بتوضيح خالله من طالبوهم

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042017&id=9cae6866-018a-4c32-be93-e560b671ef3b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27042017&id=9cae6866-018a-4c32-be93-e560b671ef3b
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/731967666985220/?type=3&theater
https://www.facebook.com/news24sinai/photos/a.505907529591236.1073741827.505906312924691/731733197008667/?type=3

