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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 

 (اليوم السابع) رئيس توجو يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى وعلى عبد العال

غادر مساء اليوم االثنين، رئيس توجو فورى جناسينجبى بعد زيارة لمصر استغرقت يومين التقى خاللها نظيره المصرى عبد 

 كما شهد توقيع عدد من األتفاقيات. ورئيس البرلمان المصري علي عبدالعالالفتاح السيسى، 

 

 (بوابة األخبارالقبرصي ) البرلمان رئيس يستقبل الخارجية وزير

والذي يزور مصر حاليًا بهدف تعزيز التعاون مع  أوميرو،استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيس البرلمان القبرصي ياناكس 

 البرلمان المصري والتواصل مع الحكومة المصرية على مستوياتها المختلفة.

 

 (موقع وزارة الخارجية) وزير الخارجية يستقبل المفوض العام لألنروا

أبريل  22صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم االثنين 

"بيير كارينبول" المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، حيث تناول اللقاء أوضاع الالجئين الفلسطينيين 

 المحتلة والدول األخرى المقيمين لديها. داخل األراضي الفلسطينية

 

 (اليوم السابع) سامح شكرى يرأس وفد مصر فى القمة اإلسالمية بتركيا ويسلم الرئاسة ألردوغان

ن مصر قررت إيفاد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة األطراف، إلى تركيا لرئاسة وفد مصر كشفت مصادر إ

فى االجتماع الوزارى التحضيرى للقمة اإلسالمية المنعقدة حاليًا بمدينة أسنطبول، الفتة إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى 

 .سليم رئاسة القمة من مصر إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغانسيرأس وفد مصر خالل أعمال القمة وسيتولى ت

 

CNN (اليوم السابع)" تكشف عن مقال قديم للبرادعى يؤكد: "جزيرتا صنافير وتيران سعوديتان 

األمريكية عن مقال قديم للدكتور محمد البرادعى، أكد فيه أن جزيرتى صنافير وتيران سعوديتان، وقالت  CNN كشفت شبكة

عاًما، يتناول تقسيم مناطق السيادة بمعاهدة السالم  01ته محامًيا دولًيا منذ أكثر من كتبه البرادعى بصف الذيالشبكة إن المقال 

  .فى المجلة األمريكية للقانون الدولى 2891، وُنشر فى يوليو اإلسرائيلية-المصرية 

  

 (اليوم السابع) وفد روسى يصل مصر األسبوع المقبل للتحقق من سالمة مطار شرم الشيخ

أكد وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف أن وفد روسى مكون من عدد من الخبراء سيصل إلى مصر للتحقق من سالمة مطار شرم 

   .يصل األسبوع المقبل إلجراء فحوص أمنية فى مدينة شرم الشيخالشيخ. وأوضح أن الوفد س

 

https://www.youm7.com/story/2016/4/11/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84/2671279
https://www.youm7.com/story/2016/4/11/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84/2671279
http://akhbarelyom.com/article/570c00969e787337231fe5c4/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-1460404374
http://akhbarelyom.com/article/570c00969e787337231fe5c4/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-1460404374
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5c6a788f-1bd7-4779-a247-5a167701e540
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5c6a788f-1bd7-4779-a247-5a167701e540
https://www.youm7.com/story/2016/4/11/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7/2670992
https://www.youm7.com/story/2016/4/11/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7/2670992
https://www.youm7.com/story/2016/4/11/CNN-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9/2670914
https://www.youm7.com/story/2016/4/11/CNN-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9/2670914
https://www.youm7.com/story/2016/4/11/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4/2670875
https://www.youm7.com/story/2016/4/11/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4/2670875
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 (الشروق) «تيران وصنافير»من أي اكتشفات بترولية في  %12لخارجية تنفي االتفاق على أحقية مصر في ا

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الموقف المصري في مسألة ترسيم الحدود مع المملكة العربية 

ق وخطابات دولية بين البلدين، تؤكد ملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، نافًيا ما تردد عن السعودية، استند إلى وثائ

 من أي اكتشفات بترولية هناك. %12تضمين اتفاقية ترسيم الحدود ألي مقابل مادي للتنازل أو أحقية مصر في 

 

 (الشروق) إبريل 22سفير مصر ببرلين: وفد اقتصادي ألماني كبير يزور القاهرة 

زيارات لمسئولين مهمين ألمان إلى القاهرة، من بينهم  4خالل شهر إبريل انه يوجدقال بدر عبدالعاطي، السفير المصري بألمانيا، 

عن زيارة وفد اقتصادي ألماني كبير إلى القاهرة يوم  وأعلن .«مانية أنجيال ميركيل، ووزير اإلقتصاد والطاقةنائب المستشارة األل

 إعالميا ألمانيا، بهدف التعرف على فرص االستثمار في مصر 01شركة، ووفد من  201إبريل الجاري، يمثل  22

 

 (بوابة األخبار) والسعوديةتشويه لمصر « تيران وصنافير»إسرائيل تكشف أوراقها في 

أن المجتمع اإلسرائيلي بش"بوابة أخبار اليوم" رصدت أهم ما تناولته الصحافة اإلسرائيلية وتعليق عدد من الشخصيات البارزة في 

نشر موقع "عرابيل" اإلسرائيلي تصريحا لرئيس وزراء إسرائيل حيث اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 بنيامين نتنياهو، أكد فيه أن بالده لن تتردد في خوض أية معركة من أجل الدفاع عن نفسها.

 

 (12عربي) وما موقف إسرائيل؟هآرتس: ماذا يعني تنازل مصر عن الجزيرتين 

قال تسفي برئيل؛ معلق الشؤون العربية بصحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، إن االتفاقات التي توصل إليها ملك السعوية سلمان 

: "لقد تم النظر إلى تنازل وأضاف ."ي، حولت مصر عمليا إلى "محمية سعوديةبن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيس

 ."السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير، على أنه ثمن الدعم المالي السخي الذي قدمته السعودية لمصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=ee35ae2b-d294-4d11-b65f-846d2397f8a7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=ee35ae2b-d294-4d11-b65f-846d2397f8a7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=fb24d7d1-2ceb-4f82-8a20-c35e03bda1f0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=fb24d7d1-2ceb-4f82-8a20-c35e03bda1f0
http://akhbarelyom.com/article/570bce9f8005630f3e7c3942/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1460391583
http://akhbarelyom.com/article/570bce9f8005630f3e7c3942/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1460391583
http://arabi21.com/story/901212/%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84#tag_49232
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 المحور الثانى

 المصرية السياسة الداخليةتطورات 

 -المصرية: الرئاسة 

 (األهراميودع سلمان بالمطار تقديرا لخادم الحرمين ومواقف السعودية إزاء مصر ) السيسى

اختتم الملك سلمان بن عبد العزيز زيارته لمصر أمس متوجها إلى تركيا، حيث توجه السيسى إلى مطار القاهرة الدولى لتوديعه 

 .فى ختام زيارته إلى مصر التى استمرت خمسة أيام

 

 (اليوم السابع)واإلدارة قرار جمهورى بتعيين محمد جميل رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم 

، بتعيين المستشار الدكتور محمد جميل إبراهيم، نائب رئيس 1122لسنة  228أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 

للتنظيم واإلدارة، بدرجة وزير، ندبًا كليًا من مجلس الدولة لمدة عام، ونشر القرار بالجريدة  مجلس الدولة، رئيسًا للجهاز المركزى

   .الرسمية

 

 (بوابة يناير) السيسى يبحث مع وزير خارجية بوروندى اليوم األوضاع فى إفريقيا

وصل إلى القاهرة، قادمًا على رأس وفد من  الذياليوم، الثالثاء، وزير خارجية بوروندى آالن ايمى نياميتوى،  يستقبل السيسى

  .إثيوبيا، فى زيارة لمصر تستغرق ثالثة أيام يبحث خاللها دعم عالقات التعاون بين مصر وبوروندى

  

 (اليوم السابعاللبناني )السيسى يستقبل رئيسى البرلمان القبرصى ومجلس النواب 

يستقبل السيسى اليوم، الثالثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، رئيس البرلمان القبرصى "ياناكس أوميرو". كما يستقبل 

   .السيسى، نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبنانى ورئيس االتحاد البرلمانى العربى

 

 -المصرية: الحكومة 

 (األهرامرئيس الوزراء يوجه باتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع نسبة االستثمار المحلى وزيادة الصادرات )

شدد رئيس الوزراء شريف اسماعيل خالل اجتماع اللجنة الوزارية االقتصادية أمس على ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة لرفع نسبة 

معالجة العجز الهيكلى فى ميزان المدفوعات، والميزان التجارى، والسيطرة على عجز الموازنة، وجذب المزيد االستثمار المحلى و

 من االستثمارات فضاًل عن تأكيد استمرار توفير الغاز الالزم لمختلف القطاعات.

 

 (اليوم السابع) مسئولى شركة زراعية إماراتية لبحث مشروعاتها بتوشكى يلتقيرئيس الوزراء 

التقى شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بمسئولي شركة الظاهرة الزراعية اإلماراتية، وذلك بحضور داليا خورشيد وزيرة االستثمار، 

قد تم خالل اللقاء عرض الموقف الحالي والخطط المستقبلية للمشروعات و .الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصالح األراضيو

 .التي تنفذها الشركة بمنطقتي توشكى وشرق العوينات في مجاالت الزراعة وتصنيع األعالف

http://www.ahram.org.eg/News/141873/136/495411/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141873/136/495411/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%88.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/4/11/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86/2671198
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 (اليوم السابع) ليست مصرية ويؤكد: الجزر ينفى مخالفة وزارة البيئة لمجلس الوزراء فهميخالد 

ة بيئة مخالفوزير البيئة، إنه فوجئ بتداول أخبار مغلوطة على مواقع التواصل االجتماعى أمس، بأن وزارة ال فهميقال دكتور خالد 

 .نافيًا ما تردد حول أن الجزيرتين مصريتين  .فى الرأى لبيان مجلس الوزراء الخاص بالجزيرتين صنافير وتيران

  

 (الشروق) «التخطيط القومي»يوقع بروتوكول تعاون مع « معلومات مجلس الوزراء»

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، اإلثنين، بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي، بحضور 

لمركز، والدكتور عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك بالمقر الرئيسي المهندس حسام الجمل رئيس ا

  للمركز.

 

 -المصري: البرلمان 

 (اليوم السابع) على عبد العال ويلتقيرئيس جمهورية توجو فورى جناسينجبى يصل مجلس النواب 

بحثا خالله سبل  جناسينجبى،فورى مغلق مع رئيس جمهورية توجو  المصرى، لقاءالدكتور على عبد العال رئيس البرلمان عقد 

  .ثنائية والتعاون البرلمانى بين البلدينتعزيز العالقات ال

 

 (األهرامأحزاب يعلنون تأييدهم برنامج الحكومة ) 8رؤساء الهيئات البرلمانية لـ 

واصل مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال مناقشة بيان الحكومة الذي عرضه شريف اسماعيل رئيس الوزراء أمام 

 علىمن االحزاب الرئيسية الممثلة بالبرلمان  8رلمان سعيا نحو حصول حكومته على ثقة البرلمان وفقا للدستور وقد اجمعت الب

 تأييدها لبرنامج الحكومة.

 

 (األهرامبروتوكول تعاون بين البرلمان المصرى والقبرصى )

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عمق العالقات المصرية القبرصية فى كل المجاالت االقتصادية والسياسية جاء 

وفى نهاية اللقاء وقع الرئيسان بروتوكول تعاون  له،يس رئيس برلمان قبرص والوفد المرافق ذلك خالل استقباله أميرو يناك

 البلدين.بين 

 

 -واالئتالفات:  األحزاب

 (12عربي) ساويرس يصل روما لتخفيف حدة األزمة الدبلوماسية مع إيطاليا

قال المتحدث باسم حزب المصريين األحرار، شهاب وجيه، إن وفدا من الحزب وصل إيطاليا، االثنين، يضم مؤسس الحزب نجيب 

إن وفد الحزب يلتقي مساء اليوم، رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان اإليطالي،  ساويرس ورئيسه عصام خليل.وأوضح

 موضحا أن "الوفد سيؤكد أهمية العالقات المصرية اإليطالية من الناحية االقتصادية والسياسية".
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 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) سمير غطاس: الحكومة لن تستطيع تنفيذ ما رّوجت له فى برنامجها

قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، إنه يعمل على إعداد برنامج بديل لبرنامج الحكومة، 

يساعدها فى تلك  واقعيت له فى برنامجها، والدولة تحتاج إلى برنامج موّضًحا: "أرى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بما روج

  ."المرحلة

 

 -شو: توك 

 (اليوم السابع) أستاذ قانون دولى: من يزعمون أن "تيران وصنافير" مصريتين جهلة وغير أمناء

"جدل بدون داع"، مؤكدًا  قال الدكتور أيمن سالمة أستاذ القانون الدولة أن ما يحدث فى مصر بشأن أزمة جزيرتى تيران وصنافير

 وهيأن من يقول بأن الجزر مصرية "يقينا وقواًل واحدًا جهلة وغير أمناء". وأكد سالمة، أن الرجوع لمجلس النواب فى حالة واحدة 

   .تنازل الرئيس عن جزء من اإلقليم

 

 (اليوم السابع) عمرو أديب: تأمين زيارة الملك سلمان دليل على أن مصر بلد األمن واألمان

قال اإلعالمى عمرو أديب إن تأمين زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر دليل على أن مصر بلد األمن 

  .أيام يترجل فى جميع أرجاء العاصمة بحرية وطالقة 2ملك سلمان قضى واألمان، مؤكدا أن ال

  

 (اليوم السابع) بهاء أبو شقة: هناك دراسات تؤكد "تيران وصنافير" سعوديتان

قال المحامى بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب إنه مدعو للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد غد لتقديم رؤيته حول القضايا 

ليس محل خالف، وإن الخالف حول جزيرتى تيران وصنافير مسألة المطروحة، وإن السيسى رجل وطنى يعمل لصالح مصر وهذا 

 .أن هناك دراسات حول الجزيرتين تؤكد أنهما سعوديتانوفنية 

 

 (الشروق) يحيى قدري: ال توجد معارضة حقيقية في مصر

قال المستشار يحيى قدري، مؤسس تيار التنوير، إن الدولة المصرية ليس بها معارضة حقيقية، وأن من يضع نفسه في صف 

أن كل من عارض قرار اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وموقف جزيرتي والمعارضة فهو يخضع ألجندات خاصة، وفقا لقوله.

 أو يبحث أو يعلم الحقائق التاريخية حول هاتين الجزيرتين. تيران وصنافير، لم يقرأ

 

 (الشروق) هتعملهم إيه؟« نفسهم مكسورة»مليون مصري  1في السعودية «: السيسي»يوسف الحسيني لـ

أعرب يوسف الحسيني، عن رفضه لكل ما فعله السيسي، وموقفه من اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتنازل عن جزيرتي 

في »تصريحاته قائال:  .وأنهىالسيسيتيران وصنافير، مؤكًدا أن رفضه هذا ليس تشكيًكا أو مزايدة على وطنية وإخالص وشجاعة 

 «.؟بقيمليون عامل نفسهم مكسورة، هتعملهم إيه  1السعودية 
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 (الشروق) إبراهيم عيسى: الدولة تضلل الشعب «تيران وصنافير»ق الحكومة بشأن عن وثائ

أعرب إبراهيم عيسى، عن استيائه من الوثائق التي أخرجتها الحكومة مساء اليوم لتثبت أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، 

 مؤكدا أن الجزيرتين مصريتان بالتاريخ والوجدان والسياسة وبالجغرافيا أيضا.

 

 (الشروق) ورطوه« السيسي»ومستشارو  مصريتان من قبل تأسيس السعودية محمد حمودة: تيران وصنافير

أي ، 2812قال محمد حمودة، المحامي بالنقض، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وفقا لالتفاقية مع الدولة العثمانية عام 

، الفًتا إلى أنه حدث خالف على الجزيرتين بين الملك فاروق والملك عبد 2802قبل تأسيس المملكة العربية السعودية عام 

 العزيز آل سعود على الجزيرتين واستقر األمر على أنهما مصريتان، وأعلنت السعودية التنازل عنهما وليس تركهما للحماية.

 

 (الشروق) أستاذ قانون دولي: التنازل عن تيران وصنافير يستوجب استفتاء شعبيا

أن مصر لها حق السيادة على الجزيرتين منذ عام  الدولي الخاص بجامعة اإلسكندرية،الدكتور هشام صادق، أستاذ القانون  قال

سواء اتفقنا أو اختلفنا على ملكية الجزيرتين للسعودية، لكنهما كانا تحت »، رغم وجود خالف على ملكيتهم، متابًعا: 2848

 «.السيادة المصرية، ما يتطلب إجراء استفتاء شعبي حول اتفاقية مجلس الوزراء

 

 (الشروق) واسألوا الحكومة وهترد عليكم سعوديتان« تيران وصنافير»راجع: محافظ جنوب سيناء األسبق يت

سعيد محافظ جنوب سيناء األسبق ورئيس  عبد المنعمفي واقعة غريبة، وبعد يوم واحد فقط من تصريحاته، تراجع اللواء 

، وأكد أن الجزيرتين %211هيئة عمليات القوات المسلحة األسبق، عن تصريحاته وإقراره أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان 

 سعوديتا األصل ومصر كانت تحميهما فقط.

 

 (الشروق) ريجيني قضية في لم توفر معلومات ترضي الجانب اإليطالي أو المصري مكرم محمد أحمد: الداخلية

للدولة، سبب تفاقم أزمة مقتل « المترهل»اعتبر مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين األسبق، ما وصفه باألداء البيروقراطي 

عاما، هو سبب تفاقم األزمة، وسبب  21هذا األداء البيروقراطي المترهل الذي ننتهجه منذ »اإليطالي جوليو ريجيني، قائًلا: الشاب 

 «.أزماتنا وتأخرنا

 

 (بوابة األخبار) إلثبات سيادة السعودية على تيران وصنافير« هيكل»يستعين بكتاب « موسىاحمد »

 وصنافيركاتب الصحفي محمد حسنين هيكل بعنوان "سنوات الغليان" والذي يؤكد فيه أن جزيرتي "تيران للعرض أحمد موسى 

 مصرية." سعوديتان وليستا 

 

 (مصر العربية) أبوالفتوح: اتفاق "تيران وصنافير" يهدد األمن القومي

 لياالسيادة على جزيرتي تيران وصنافير قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية إنه يرفض اتفاقية نقل 

السعودية، مؤكدًا إن هذه الخطوة تهدد األمن القومي المصري، حيث إن هذه الجزر تتحكم في خليج العقبة وتمنح مصر القدرة 

 على منع وصول أي إمدادات إلى إسرائيل.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=5d87954d-4aa2-4db3-af59-48c57dc44d4b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=5d87954d-4aa2-4db3-af59-48c57dc44d4b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=7bed4ef2-6ec5-4519-b8a4-7980e3337106
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=7bed4ef2-6ec5-4519-b8a4-7980e3337106
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=1db0dfd3-2734-45df-8863-e8d4ae7ba290
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=1db0dfd3-2734-45df-8863-e8d4ae7ba290
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=e4448f7f-a68b-4404-a085-daf676ba6d40
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=e4448f7f-a68b-4404-a085-daf676ba6d40
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=27c17f7e-03c6-4068-8f73-d1cedd7fc722
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=27c17f7e-03c6-4068-8f73-d1cedd7fc722
http://akhbarelyom.com/article/570bf5d5800563f9511fe5c4/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1460401621
http://akhbarelyom.com/article/570bf5d5800563f9511fe5c4/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1460401621
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1008809-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/1008809-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A


 

 

1122ابريل  21   مرصد اإلعالم المصري       7   

 

 -ميديا:  سو شيال

 (الشروق) أسئلة في أزمة تيران وصنافير 4أحمد شفيق يصدر بيانا للتعليق على مستجدات الساحة ويطرح 

ألخيرة المطروحة على الساحة المصرية، مؤكدا أن مصر شهدت تضافر أصدر الفريق أحمد شفيق، بيانا للتعليق على األحداث ا

الكثير من األحداث السيئة، مثل كارثة مياه النيل وسد النهضة، وتوتر العالقات مع الشعب اإليطالي، وترسيم الحدود بين مصر 

 القرار؟ وتساءل عن سبب هذه األزمات، هل البطء في اتخاذ القرار؟ أم لالنفراد باتخاذ.والسعودية

 

 (مصر العربية) حازم عبد العظيم للسيسي: فّهمنا ليه تنازلت عن "تيران وصنافير"

في تغريدة  وقال ."طالب الناشط السياسي، حازم عبد العظيم، من السيسي إعالن سبب التنازل على جزيرتي "تيران" و"صنافير

 لو غير مصرية أكيد وراه سبب!، مش الجسر لـنه ممكن يتعمل وصنافير حتىعبر حسابه على "تويتر": "تنازل السيسي عن تيران 

 ."من غير تنازل! ممكن كشعب نفهم يا سيادة الرئيس؟

 

 (مصر العربية) شريف الروبي: التصالح مع تركيا قريب وخداع الشعب واجب وطني

في  وقال ."إبريل، أنه سيكون هناك وفاق بين مصر وتركيا قريًبا، برعاية عدد من الدول 2أكد شريف الروبي، عضو حركة شباب 

تدوينة عبر حسابه على "فيس بوك": "الصلح بين السيسي وتركيا قرب جًدا برعايه السعوديه واإلمارات وإسرائيل، وخداع الشعب 

 ."واجب وطني
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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%A7/1008665-%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%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%87%D9%91%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%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%A7/1008665-%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%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%87%D9%91%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%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%A7/1008551-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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%A7/1008551-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-2

 (رصد) بلطجية على جراح التجميل 0أطباء "العجوزة" يضربون عن العمل بعد اعتداء 

على الدكتور كريم قنديل، طبيب جراحة التجميل قال الدكتور طارق علي، عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، إنه تم االعتداء 

بلطجية، أثناء تأدية عمله في قسم االستقبال، مشيًرا إلى أنه تمت إصابته بكسر في األنف  0بمستشفى العجوزة، بواسطة 

 وفقدان للوعي، ما أدى إلى حجزه في العناية المركزة لالشتباه ما بعد االرتجاج.

 

 قضايا المجتمع-1

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار)  مليار جنيه بسبب عمليات بيع مكثفة 1. 7البورصة تخسر 

هبطت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من صناديق االستثمار والمؤسسات المحلية 

وخسر رأس المال السوقي  بالمخاوف من دخول أسواق المال العالمية في موجات تصحيحية خالل الفترة المقبلةوالعربية متأثرة 

 .مليار جنيه 411. 0مليار جنيه من قيمته ليسجل  1. 7ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 

 

 (بوابة االخبار) الثالثاء.. بالبنوك دوالر مليون 211 يضخ المركزي البنك

أبريل ،بالعطاء  20مليون دوالر بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، الثالثاء 211يضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 

ت الدوالرية لتطرح الثالثاء من كل أسبوع، في عطاء واحد، بعدما كان يتم الدوالرى الدوري األسبوعي، بعد تعديل آلية العطاءا

 مليون دوالر في ثالثة عطاءات أسبوعًيا. 41ضخ 

 

 (بوابة االخبار) سنوات 2ألف طن وقود شهريا لمدة  711 بنحو مصر تمد السعودية:  رويترز

أبريل إن االتفاق الذي وقعته الهيئة مع شركة أرامكو السعودية قبل 22قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول االثنين 

 10يام من زيارة العاهل السعودي للقاهرة ينص على تزويد البالد باحتياجاتها البترولية لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية أ

 ألف طن شهريا. 711مليار دوالر وبواقع 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه مناصفة بين مصر والسعودية 21خبير اقتصادي: صندوق استثمارات بقيمة 

مليار جنيه مناصفة بين مصر والسعودية  21صندوق استثمارات بقيمة عن إنشاء  شف الخبير االقتصادي د.محسن عادلك

أن هذه االستثمارات سوف تكون نقطة تحول في االقتصاد  وأضاف عادل لتمويل االستثمارات على فترات ممتدة بين البلدين

 المصري.

 

http://rassd.com/183107.htm
http://rassd.com/183107.htm
http://akhbarelyom.com/article/570bbcce800563a736c35d9e/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-7-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-1460387022
http://akhbarelyom.com/article/570bbcce800563a736c35d9e/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-7-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-1460387022
http://akhbarelyom.com/article/570b8eb99e7873fa68389a62/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%AE-120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-1460375225
http://akhbarelyom.com/article/570b8eb99e7873fa68389a62/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%AE-120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-1460375225
http://akhbarelyom.com/article/570b835a800563a81819d088/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-700-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-1460372314
http://akhbarelyom.com/article/570b835a800563a81819d088/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%88-700-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-1460372314
http://akhbarelyom.com/article/570c11da469174f10680857d/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1460408794
http://akhbarelyom.com/article/570c11da469174f10680857d/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1460408794
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 (بوابة االخبار) أحمد الوكيل: اتفاقيات مصر والسعودية تختلف عن مؤتمر شرم الشيخ االقتصادي

أن االتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والسعودي تختلف  التجارية أحمد الوكيلكد رئيس االتحاد العام للغرف أ

عن اتفاقيات مؤتمر شرم الشيخ االقتصادي ألنه تم االتفاق على إنشاء شركات وتم تحديد رؤوس األموال من صندوق االستثمار 

 ائية للقضاء على البيروقراطية.ولكن يجب أن نعمل على إعداد التشريعات لعمل ثورة إجر السعودي

 

 (جريدة االهرام) مليارات دوالر من البنك الدولى 9نصر تبحث بواشنطن توفير 

ك االجتماعات السنوية للبنللمشاركة فى  تها الواليات المتحدة األمريكيةربدأت أمس الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى زيا

و كشفت نصر عن أهم الملفات التى سيتم مناقشاتها على هامش االجتماعات السنوية ومنها إستراتيجية مجموعة البنك  الدولي

 .لمقبلةمليارات دوالر خالل األربع سنوات ا 9الدولى لتمويل مشروعات تنموية فى مصر بقيمة 

 

 (الشروق) يخيب آمال المشاركين.. وتوقعات بتراجع دور المعرض في السوق العقاري« سيتي سكيب»

الذى استضافته  «سيتى سكيب»إال أن معرض التى تنتظرها السوق المصرى على الرغم من كونه واحد من أهم األحداث العقارية 

لم يكن على مستوى التطلعات المنشودة وتقلص عدد المشركين لعزوف عدد من الشركات  أبريل 21إلى  7ة خالل الفترة من القاهر

 .للتنمية العمرانية الكبرى عن المشاركة أبرزها شركة مدينة نصر لالسكان والتعمير ومكسيم القابضة وعربية

 

 (البوابه نيوز) مليارات جنيه 0"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 

موقعها  عبر -وذكرت المالية  مليارات جنيه 0طرحت وزارة المالية اليوم /اإلثنين/ سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 

مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ  0بقيمة   (1111سنوات )استحقاق مايو  2أجل أنه جرى طرح سندات خزانة  -اإللكتروني 

 .%22ر09، وأدنى سعر %22ر90، فيما سجل أقصى سعر %22ر229

 

 (اصوات مصريه) المركزي يقترح فتح فروع للبنوك العامة في دول عربية

قدم مقترحا للمجموعة االقتصادية بفتح  ن محافظ البنك المركزي طارق عامرإ قاويش المتحدث باسم مجلس الوزراءقال حسام ال

أن عامر قدم "تقريرًا شاماًل عن  وأضاف القاويش فروع للبنوك العامة في دول عربية لزيادة تحويالت المصريين المغتربين

 .ومن بينها فتح فروع للبنوك العامة في عدد من الدول العربية عم احتياطي النقد األجنبيالمبادرات المقترحة لد

 

 (رصد) إيطاليا تجمد استثماراتها بمصر.. والولي لـ"رصد": رسالة وليست تهديدا

احتجاًجا على ما وصفته  ية الممولة من الحكومة اإليطاليةكما جمدت المشروعات المصر إيطاليا مساعداتها المالية لمصر قفتأو

ونقلت صحيفة "البورصة" عن مصادر وثيقة الصلة بمكتب التعاون الدولي  بعدم التعاون فى تحقيقات مقتل ريجيني في مصر

 .طالي من مصر صاحبته قرارات بتجميد المشروعات المتفق عليها مع مصراإليطالي أن قرار استدعاء السفير اإلي

 

 

http://akhbarelyom.com/article/570c2dcf46917464129b5eb3/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-1460415951
http://akhbarelyom.com/article/570c2dcf46917464129b5eb3/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-1460415951
http://www.ahram.org.eg/News/141873/5/495400/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141873/5/495400/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=3b4a8992-50cc-4ac3-b6a2-ef8bb2c55bea
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11042016&id=3b4a8992-50cc-4ac3-b6a2-ef8bb2c55bea
http://www.albawabhnews.com/1876040
http://www.albawabhnews.com/1876040
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61524
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61524
http://rassd.com/183163.htm
http://rassd.com/183163.htm
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 الصحه

 (بوابة االهرام) طرح الهارفوني المصري لعالج فيروس سي بالصيدليات للمرة األولى اليوم

أنه تم طرح مثيل الهارفوني المصري لعالج الكبد  المنتجة ألدوية الكبد الجديدةات مدير إحدى الشرك أكد الدكتور محمد مبروك

إنه كان يتم طرح العقار خالل الفترة  وأضاف مما سيساعد في عالج كم كبير من مرضى فيروس سيبالصيدليات اليوم ألول مرة 

 . الماضية من قبل وزارة الصحة في المراكز التابعة لها فقط

 

 (اليوم السابع) 2211جنيه إلى28811من  cالصحة تخفض سعر هارفونى المستورد لمرضى فيروس

المستورد والخاص بعالج فيرس سى من  على خفض سعر عقار هارفونى عماد وزير الصحة والسكان رسميًا وافق الدكتور أحمد

يأتى دعمًا لمبادرة  أن تخفيض أسعار أدوية فيرس سىوأضاف جنيه فى السوق المحلى  211آالف و 2جنية إلى  811ألف و 28

 .مشيرًا إلى أنه سيتم توفيره فى األسواق خالل أيام ج مرضى فيرس سىالسيسى فى عال

 

 االعالم

 (12عربي) انشيت مثير عن "زيارة سلمان"سحب عدد "المصري اليوم" بعد م

استفزت "المصري اليوم" المزاج السعودي  نشرت صورته في موقعها اإللكتروني منتصف ليل االثنينالذي  ءفي عددها الثالثا

ودكتوراه لـ"سلمان".. والمليارات لمصر". وفي حين علق الكاتب المصري جمال سلطان ساخرا  "جزيرتانيوقال المانشيت الرئيس

  قجي بالقول: "أي قلة األدب هذه؟بالقول: "المصري اليوم بتهدي النفوس!!!"، رد اإلعالمي السعودي المعروف جمال خاش

 

 الزراعه

 (البوابه نيوز) "التنمية الزراعي" يتولى تمويل توريد القمح

قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية واالئتمان الزراعي، إن اللجنة الوزارية المشتركة الستالم القمح المحلى، وافقت على أن 

لوزارة الزراعة، بعد موافقة وزارة المالية، التمويل  يتولى بنك التنمية واالئتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية الزراعية التابعة

 الالزم لتوريد محصول القمح من المزارعين.

 

 (مصر العربيه) ألف فدان فى مصر باستثمارات سعودية 211زراعة 

قال وزير الزراعة السعودى المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى، إنه تم توقيع اتفاق خالل زيارة الملك سلمان بن 

 فدان من األراضى الصالحة للزراعة للمستثمرين السعوديين.ألف  ٠٥٥عبدالعزيز آل سعود إلى مصر،  لتخصيص 
 

 سياحهال

 (الشروق) سياحة الغوص تتأثر سلبا بخروج جزيرتى صنافير وتيران من السيادة المصرية

انتقد خبراء فى مجال السياحة البيئية وأنشطة الغوص، قرارات الحكومة األخيرة، بإعالن صنافير وتيران كجزيرتين سعوديتين، 

مما يعنى خروجهما من السيادة المصرية، وأيضا االتجاه لبناء جسر بين مصر والمملكة العربية السعودية، لما سيكون له من آثار 

 ة المميزة فى هذه المنطقة.سلبية ستدمر البيئة البحري

http://gate.ahram.org.eg/News/905280.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/905280.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3c-%D9%85%D9%86-19900%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%84/2671756
https://www.youm7.com/story/2016/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3c-%D9%85%D9%86-19900%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%84/2671756
http://arabi21.com/story/901143/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86#tag_49232
http://www.albawabhnews.com/1876879
http://www.albawabhnews.com/1876879
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1008860-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-500-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1008860-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-500-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=0841171d-53c1-4725-8ede-ff9bd5c59ad4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=0841171d-53c1-4725-8ede-ff9bd5c59ad4
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 (المصري اليوم) تراجًعا في نسبة السياحة األلمانية الوافدة في شهرين % 24

قارنة بنفس الفترة م 1122نيا خالل شهري يناير وفبرايركشفت اإلحصائيات الرسمية عن تراجع حركة السياحة الوافد من ألما

رئيس قطاع السياحة الدولية إن ألمانيا لم تعدل في نصائح السفر  وقال محمد عبدالجبار %24بنسبة تقدر بـ 1122من العام 

 .المتعلق بالمقاصد السياحية في مصر على خلفية حادث الطائرة الروسية

 

 (اليوم السابع) رم الشيخمفاوضات بين مصر وألمانيا حول متطلبات رفع قيود السفر من وإلى ش

تتفاوض الحكومة األلمانية مع الحكومة المصرية حاليَا بشأن متطلبات رفع قيود حركة الطيران من وإلى شرم الشيخ، حيث زار 

مارس الماضى، مطارات مرسى علم والغردقة  24إلى  21وفد من خبراء السالمة الجوية األلمان مع زمالئهم المصريين فى الفترة من 

 .ى أوجه التقدم التى أحرزت فيما يتعلق بأمن المطاراتوشرم الشيخ، وذلك للتعرف عل

 

 قبا األ

 (االقبا  اليوم) تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس البرلمان العربي

وذلك بالمقر البابوى  اللبنانى ورئيس البرلمان العربى رئيس مجلس النواب السيد نبيه برى استقبل تواضروس الثانى

دد من حضر اللقاء ع انه مى للكنيسة القبطية األرثوذكسية وأكد بولس حليم المتحدث الرس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

 روبير غانم وميشيل موسى وأميل رحمى وقاسم عبدالعزيز. النواب منهم 

 

 أخرى

 (جريدة االهرام) برج كهرباء بالوادى الجديد 20عاصفة ترابية تقطع التيار بعد سقو  

لى مدار اليومين الماضيين إلى سقو  ثالثة عشر برجا كهربائيا أدت العاصفة الترابية التى شهدتها محافظة الوادى الجديد ع

فى اماكن متفرقة بزمام منطقة الخارجة وقال المهندس خضر على سيد رئيس قطاع كهرباء الوادى الجديد، إن سقو  األبراج 

 .الكهربائية أدى الى إنقطاع التيار عن عدد من القرى خاصة الواقعة جنوب المدينة

 

 (جريدة االهرام) من لمبات الليد المطروحة باألسواق غير مطابقة للمواصفات %80«: مستثمرو بدر»

قامت بها الجمعية على لمبات الليد المطروحة  أكد المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر أن الدراسات التى

من هذه اللمبات غير مطابقة للمواصفات القياسية، مشيرا الى ان نتائج التقارير واالبحاث متاحة  %80باالسواق تقول إن 

 يطالب الحكومة بتفعيل الرقابة على األسواق.فإنه للمسئولين فى الحكومة ولذلك 

 

 (مصر العربيهومعظم محافظات مصر ) ساعة 21رقية لمدة مدن بالش 0قطع مياه الشرب عن 

غدا  ساعات عن العريش 4 و غًدا مناطق بالشرقية 0ساعة عن  21عن قطع المياه أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى 

 24قطع المياه  وأخير غًدا ساعات عن دمنهور 9 وكذلك"عن التجمع األول ومدينة الرحاب دون تحديد "وقت عودتهاقطع المياه و

 .مناطق بالدقهلية.. غًدا 2ساعة عن 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/927514
http://www.almasryalyoum.com/news/details/927514
https://www.youm7.com/story/2016/4/11/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%84%D9%89-/2671144
https://www.youm7.com/story/2016/4/11/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%84%D9%89-/2671144
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=151223
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=151223
http://www.ahram.org.eg/News/141873/29/495514/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7--%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141873/29/495514/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7--%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141873/5/495404/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%C2%BB--%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141873/5/495404/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%C2%AB%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%C2%BB--%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D9%8A.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1008872-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-3-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1008872-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-3-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 المحور الرابع

 المصرى األمني تطورات المشهد

 -األمنية: األخبار 

 (اليوم السابع) لضبط النظامالسكة الحديد": تركيب كاميرات مراقبة بجميع المحطات الرئيسية "

أكد اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للتأمين والنظافة، شروع الشركة فى تركيب كاميرات مراقبة فى جميع 

يسية على مستوى الجمهورية، لضبط النظام ومواجهة أى خروج عن القانون، مشيًرا إلى أن الشركة انتهت من المحطات الرئ

  .محطات حتى اآلن 7تركيب كاميرات فى 

 

 (الشروق) أشخاص تظاهروا بميدان طلعت حرب اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود 2إخالء سبيل 

قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي وبإشراف المحامي العام األول لنيابات وسط القاهرة، اليوم اإلثنين، إخالء 

ميدان طلعت حرب بضمان محل إقامتهم بعد اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود ومخالفتهم لقانون ممن تظاهروا ب 2سبيل 

 تنظيم التظاهر.

 

 -ونيابات: محاكم 

 (األهرام) جنيه مليون 2٫2مهما يده وتغرسنوات لوزير الزراعة االسبق ومساع 21

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من صالح الدين هالل وزير الزراعة السابق ومحيى الدين محمد السعيد قدح مساعد 

رشوة »كل منهما وذلك إلدانتهما بطلب وأخذ رشاوي في القضية المعروفة إعالميا بـ سنوات ل 21الوزير سابقا بالسجن المشدد 

 «.وزارة الزراعة

 

 (اليوم السابع) إخوانيا سنتين فى أحداث اإلسماعيلية 22أشهر و 2آخرين  0حبس عصام العريان و

آخرين،  0آالف جنيه للقيادى بجماعة اإلخوان عصام العريان و 2أشهر وكفالة  2قضت محكمة جنح اإلرهاب باإلسماعيلية بالحبس 

ـ آالف جنيه  2سماعيلية، كما قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة التهامهم بالتحريض على التجمهر فى محافظة اإل متهما  22ل

   .من عناصر جماعة اإلخوان فى أحداث الشغب التى شهدتها محافظة اإلسماعيلية

 

 (بوابة األخبار) شخصا من تهمة التظاهر بالجيزة 22براءة 

متهما بالتجمهر والتظاهر بالمخالفة للقانون وذلك  ٢١إرهاب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد ببراءة  ١٢قضت الدائرة 

 بمنطقة أوسيم. ١٥٢٠في نهاية عام 

 

 (بوابة يناير) للسعودية” صنافير” و” تيران“تطعن على قرار السيسي بمنح جزيرتي ” الحقوق والحريات“

قرار رئيس الجمهورية، الذي ينص  علىتقدم المحامي هاني الصادق، رئيس جمعية الشرق األوسط للحقوق والحريات، بالطعن 

 .سعوديةربية المملكة العالجغرافي، للعلى استبعاد جزيرتي، تيران وصنافير عن السيادة المصرية، ودخولهما في النطاق 
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 (الشروق) رئيس األركان يتفقد االستعداد القتالي إلحدى وحدات القوات الخاصة

حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل اإلعداد والتدريب لعناصر القوات الخاصة، في إطار المتابعة تفقد الفريق محمود 

 الميدانية لبرامج وخطط االرتقاء بمستويات الكفاءة واالستعداد القتالي لوحدات وتشكيالت القوات المسلحة.
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