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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية(  وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية بوروندى

تناولت العالقات الثنائية بين   "آالن إيميه نياموتويه  "اجرى سامح شكرى وزير الخارجية جلسة مباحثات مع وزير خارجية 

 . البلدين، وتطورات األزمة فى بوروندى واألوضاع فى القارة االفريقية

 

 )األهرام( شكرى: ملف ريجينى مازال مفتوحا.. ونتعاون مع إيطاليا

صرح سامح شكرى وزير الخارجية، بأن ملف مقتل الباحث اإليطالى جوليو ريجينى مازال مفتوحا، مؤكدا أن التعاون مع إيطاليا 

وأضاف ـ خالل مؤتمر صحفى مع وزير  قائم وسيظل قائما، وهو تعاون استثنائى بالنظر للعالقات التاريخية بين الدولتين.

بوروندى أن مصر مستعدة دائما لمواصلة التعاون مع إيطاليا، على مستوى النيابة وفرق التحقيق والبحث الجنائى من خارجية 

الجانبين، مشيرا إلى زيارة الوفد القضائى واألمنى إلى روما أخيرا، مبينا أن جميع المطالب اإليطالية تمت االستجابة لها، ما عدا 

دستور، فى إشارة إلى طلب اإليطاليين سجال بالمكالمات الخاصة بالمواطنين فى المنطقة واحدا، لتعارضه مع القانون وال

 المحيطة.

 

 )بوابة األهرام( شكري ينفي تحديد مستوى مشاركة وفد مصر بقمة التعاون اإلسالمي في تركيا

شكري، إن مشاركة مصر في قمة التعاون اإلسالمي في تركيا سواء على المستوى الرئاسي أو مستوى قال وزير الخارجية سامح 

 التمثيل المصري، إنه سوف يتم اإلعالن عن القرار ورئاسة الوفد المصري في الوقت المناسب.

 

 )بوابة األهرام( وزير خارجية غينيا االستوائية يصل القاهرة لبحث دعم التعاون مع مصر

وصل العاصمة المصرية القاهرة أجابيتو مبا موكى وزير خارجية غينيا االستوائية مساء الثالثاء قادما على رأس وفد من تشاد 

خارجية غينيا االستوائية وصل لبحث آخر تطورات وذكرت مصادر دبلوماسية، لم يتم تسميتها، أن وزير  في زيارة تستغرق يومين.

 الوضع في القارة اإلفريقية إلى جانب بحث سبل دعم عالقات التعاون بين مصر وبالده.

 

 )األهرام( إسرائيل التعترض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية«: رويترز»

لألنباء أن إسرائيل لم تسجل اعتراضها على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، فى الوقت الذى « رويترز»ذكرت وكالة 

سميا ال تملك اتفاقا راعتبر فيه مسئول رفيع المستوى بالكنيست أن االتفاقية فرصة للتقارب مع الرياض، خصوصا أن تل أبيب 

اإلسرائيلية أن بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلى اطلع على تطورات « هآرتس»وذكرت صحيفة  للسالم معها.

« صنافير»و« تيران»االتفاقية، ولم يعلن معارضته، فى الوقت الذى لم يعلق المتحدث باسم الحكومة على اتفاق إعادة جزيرتى 

 إلى السعودية.

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9fd279de-9fef-40db-b331-e6e21c841ea6
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9fd279de-9fef-40db-b331-e6e21c841ea6
http://www.ahram.org.eg/News/141874/25/497707/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141874/25/497707/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/905618.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/905618.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/905817.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/905817.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141874/25/497762/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2%C2%BB-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141874/25/497762/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2%C2%BB-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-.aspx
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 )األهرام( «مستوى التحالف»حمد قطان: العالقات المصرية ـ السعودية ارتقت إلى أ

ربية، أن الزيــارة التاريخــية التى قــام أكد أحمد قطان سفير السعودية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العــ

بها خــادم الحــرمين الملك سلمــــان بـن عبدالعزيز إلى مصر، حققت األهداف المرجوة وزادت قوة ومتانة عالقات 

 الدولتين، وارتقت بها إلى مستوى التحالف بينهما.

 

 )بوابة األهرام( نائب رئيس البنك الدولي: ال تأخير في تنفيذ القرض الخاص بمصر

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم أنه ليس هناك تأخير في تنفيذ االتفاق الخاص 

 مليار دوالر. 3بقرض البنك لمصر البالغ قيمته 

 

 )األهرام( قيود السفر من شرم الشيخ وإليها مصر وألمانيا تتفاوضان لرفع

ث قام حي تتفاوض الحكومة األلمانية مع الحكومة المصرية حاليا بشأن متطلبات رفع قيود حركة الطيران من شرم الشيخ وإليها،

وفد من خبراء السالمة الجوية األلمان مع نظرائهم المصريين بزيارة مطارات مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ، وذلك للتعرف 

 على أوجه التقدم التى أحرزت فيما يتعلق بأمن المطارات.

 

 )بوابة األهرام( يونيو .. و"مصر ال تباع والتشترى" 31السفير السعودي: السيسي حمل "كفنه" فى 

قال السفير أحمد القطان، أن الحديث حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير والهجوم 

وأكد أن ال يوجد مصري يقبل أن يبيع أرضه   تشترى.عليها أضاع بهجة الزيارة وفوائدها الكثيرة للبلدين، مؤكدا أن مصر ال تباع وال

يونيو لينقذ مصر وهو رجل ال يمكن الشك فى وطنيته أو وطنية  31ووطنه فكيف لرجل مثل السيسى حمل كفنه بيده يوم 

يع ى توقالسيسى عل ملكيتها على مصر لما وافق  وتابع القول "لو هناك ذرة شك فى أن هاتين الجزيرتين تعود. الجيش المصرى

 .ة"تلك االتفاقي

 

 )بوابة األخبار( لقبرص اللجوء يطلب المصرية الطائرة خاطف

أبريل، أن المصري الذي خطف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وأجبرها على التوجه إلى قبرص قبل  16أعلنت قبرص، الثالثاء 

القبرصية، حسبما  وأضافت السلطات أن يتم تحريرها، طلب اللجوء في الجزيرة، التي سبق أن بدأت إجراءات تسليمه إلى القاهرة.

 .أفادت شبكة "سكاي نيوز"، أن دائرة الهجرة تدرس طلب سيف الدين مصطفى محمد

 

 )بوابة األخبار( البيت األبيض يؤكد التزامه بحفظ السالم في سيناء

ل، إن الواليات المتحدة تجدد التأكيد على التزامها تجاه مواصلة جهود حفظ السالم في شبه أبري 16أكد البيت األبيض ،الثالثاء 

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت  جزيرة سيناء بمصر وتدرس االستفادة من التطور التكنولوجي كوسيلة لتكملة عملها.

 وهذه البعثة في أقوى حاالته."األبيض في بيان "التزام الواليات المتحدة تجاه هذه االتفاقية 

 

http://www.ahram.org.eg/News/141874/25/497699/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141874/25/497699/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%C2%AB%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/905854.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/905854.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141874/25/497715/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%84%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-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141874/25/497715/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%84%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-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/905833.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/905833.aspx
http://akhbarelyom.com/article/570d384a9e7873212e059a5e/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-1460484170
http://akhbarelyom.com/article/570d384a9e7873212e059a5e/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-1460484170
http://akhbarelyom.com/article/570d37489e7873292dc60f22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1460483912
http://akhbarelyom.com/article/570d37489e7873292dc60f22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1460483912
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 )اليوم السابع( السفير السعودى: برلمان مصر سيحسم اتفاقية "ترسيم الحدود" بالقبول أو الرفض

اتفاقية ومذكرة  32القطان، سفير السعودية بالقاهرة، أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، شهدت توقيع أكد السفير أحمد 

سنوات،  5ألف طن من المواد البترولية لمدة  011تفاهم فى جميع المجاالت، أبرزها تغطية جزء من احتياجات مصر بما يوازى 

وحول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أكد  مليار دوالر. 61 ، بما يقدر ألكثر من%6سنة بفائدة  15والسداد بعد 

 السفير أحمد القطان، أن االتفاقية ستعرض على مجلس النواب المصرى للبت فيها، سواء بالموافقة أو الرفض.

 

 )اليوم السابع( إذاعة إسرائيل: السعودية تعهدت بالتزامات مصر فى كامب ديفيد حول الجزيرتين

نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن وزير الدفاع اإلسرائيلى موشيه يعالون، خالل حديثه للمراسلين العسكريين فى تل أبيب اليوم 

 -ه "إن المملكة العربية السعودية، تعهدت بنفس التزامات مصر، وما تنص عليه معاهدة السالم اإلسرائيلية الثالثاء، قول

 المصرية "كامب ديفيد" عقب نقل سيادة جزيرتى "تيران وصنافير" فى البحر األحمر إليها".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89--%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88/2672986
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89--%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88/2672986
https://www.youm7.com/story/2016/4/12/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%88/2672738
https://www.youm7.com/story/2016/4/12/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%88/2672738
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -المصرية: الرئاسة 

السيسي خالل لقاءه برئيس مجلس النواب اللبناني مصر تتمسك بتسوية سياسية فى سوريا تحفظ وحدتها 

 (األهرامواستقرار لبنان )

رئيس مجلس النواب اللبنانى ورئيس االتحاد البرلمانى العربى، بحضور الدكتور على عبد العال  أستقبل السيسي أمس نبيه برى

رئيس مجلس النواب وأكد حرص مصر على أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة بمراعاة كاملة واحترام تام لمبدأ عدم التدخل 

 لى أمن واستقرار لبنان.فى الشئون الداخلية، مشددا على حرص مصر واهتمامها بالحفاظ ع

 

 (اليوم السابع)" اليوم ممثلى فئات الشعب الستعراض "القضايا الوطنية يلتقيالسيسى 

السيسى، اليوم األربعاء، مجموعة من ممثلى الكتل البرلمانية بمجلس النواب المصرى، وممثلين عن المجلس القومى  يلتقي

، ورؤساء النقابات المهنية، ونقابات العمال والفالحين، وعددا من رؤساء تحرير الصحف واإلعالميين، وذلك لحقوق اإلنسان

   .الستعراض العديد من القضايا الوطنية

 

 (الشروق) قرار جمهوري بتحديد المناطق الجائز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين

أصدر السيسي، اليوم الثالثاء، قراًرا جمهورًيا بتحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، استناًدا 

 .6115لسنة  10نون ضمانات وحوافز االستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم من قا 07لنص المادة 

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام)رئيس الوزراء: البدء فى وضع إستراتيجية الحتياجات مصر المائية 

شدد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على البدء فورًا فى وضع استراتيجية متكاملة الحتياجات مصر المائية خالل الفترة المقبلة 

بحضور وزراء  أمسعقده  الذيخالل االجتماع وذلك عات المائية التى يمكن تنفيذها فى هذا المجال متضمنة تحديد المشرو

 التخطيط، الري، الزراعة، واالستثمار

 

 (اليوم السابع) مجلس الوزراء يستعرض اليوم تقريرا عن االتفاقيات المصرية السعودية

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم األربعاء، اجتماع الحكومة األسبوعى لمناقشة الملفات األمنية 

ادية، وتقارير الوزراء المختلفة. كما يستعرض المجلس تقريرا حول زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر واالتفاقيات واالقتص

  .التى تم التوقيع عليها

  

 

http://www.ahram.org.eg/News/141874/25/497694/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141874/25/497694/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8--%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/2673242
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8--%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/2673242
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=f7a3cadf-a9ca-49dc-bfc1-2c930baebfd5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=f7a3cadf-a9ca-49dc-bfc1-2c930baebfd5
http://www.ahram.org.eg/News/141874/25/497712/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141874/25/497712/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88/2673260
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88/2673260
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 -البرلمان المصري: 

 (األهرام) البرلمان يواصل تقييم برنامج الحكومة

بدء الجلسة لعدم  هدد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اعضاء المجلس بسبب حاالت الغياب الكثيرة والتعطل فى

غير مقبول على اإلطالق وإال فسأضطر الغالق باب المناقشة واذهب للتصويت على منح الثقة  قائال: أمراكتمال النصاب القانونى 

 للحكومة، ولن أغامر آلخر لحظة.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) ": نرفض تجديد الثقة للحكومة 31-65ائتالف "

، أن أعضاء االئتالف قرروا رفض بيان حكومة شريف إسماعيل جملة 31 – 65د عبد الغنى، عضو مجلس النواب الئتالف أكد محم

وتفصيال وعدم تجديد الثقة لها، موضحا أن هناك تنسيق فى كلمات أعضاء االئتالف لتنفيذ برنامج الحكومة فى كافة المحاور 

 اه كل محوروأن يكون كل عضو مسئول عن موقف االئتالف تج

 

 (اليوم السابع)" قائمة استقاالت جديدة من "المصرى الديمقراطى" أبرزها "هنا أبو الغار

الديمقراطى، باستقالتهم من الحزب، دون إبداء أى حزب، وذلك لحرصهم على الكيان تقدم عدد من قيادات وأعضاء الحزب المصرى 

الذين قاموا بتأسيسه، على حد وصفهم، وكانت من ضمن أبرز المستقيلين الدكتورة هنا أبو الغار، عضو المكتب السياسى 

 مال عبد المحسين أمين أمانة الجيزة. نقيب المهندسين بالجيزة وعضو هيئة عليا، والدكتور جوالدكتور وائل زكى بالحزب، 

 

 (اليوم السابع) استقالة خالد راشد األمين العام لحزب "المصرى الديمقراطى" من منصبه

ين عام حزب المصرى الديمقراطى، باستقالته من منصبه كأمين عام وعضو بالهيئة العليا، مع احتفاظه تقدم خالد راشد أم

بعضوية الحزب، مؤكدًا فشله فى إنهاء حالة االستقطاب التى يمر بها الحزب، موضحًا أن االستقالة صرخة فى وجه كل من أوصل 

  .رالحزب إلى هذه الحالة من الفرقة واالنقسام بل واالنهيا

  

 (الشروق) إيطاليا تدرك قيمة وأهمية العالقات مع مصر«: المصريين األحرار»

كشف الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين األحرار، تفاصيل لقائه برئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان اإليطالي 

 فابريتسيو تشيكيتو، بشأن مقتل جاليو ريجينى، مؤكدًا أن إيطاليا تدرك قيمة وأهمية العالقات مع مصر.

 

 (الشروق) «لفت انتباه»ء السفير استدعا«: المصريين األحرار»البرلمان اإليطالي لوفد 

الحكومة اإليطالية بررت استدعاء سفيرها  لمصريين األحرار، نادر الشرقاوى، إنقال رئيس لجنة العالقات الخارجية بحزب ا

بالقاهرة، باعتباره لفت النتباه للحكومة المصرية إلى ضعف المعلومات الواردة من فريق التحقيق المصرى، مستبعدا خفض 

 مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين فى الفترة المقبلة.

 

http://www.ahram.org.eg/News/141874/145/497659/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141874/145/497659/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-25-30---%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/2673219
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-25-30---%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9/2673219
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA/2673101
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA/2673101
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5/2673077
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 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) األحد المقبل سمير غطاس: أتوقع التصويت على بيان الحكومة

للبرلمان على بيان الحكومة يوم األحد الُمْقِبل، بعد أن عرضت األحزاب  توقع سمير غطاس، عضو مجلس النواب، التصويت النهائى

  .السياسية موقفها من البيان، ولم يتبَق سوى رأى المستقلين داخل المجلس

  

 (اليوم السابع) الدكتور أحمد عكاشة: شعرت بالغضب بشأن الجزيرتين قبل تأكدى أنهما سعوديتان

صاحب اإلعالن عن أن جزيرتى تيران وصنافير  الذيأستاذ الطب النفسى أن غضب بعض الشباب المصرى  أكد الدكتور أحمد عكاشة

أنه شعر بالغضب والضيق عندما سمع خبر نقل ملكية الجزيرتين وتابع سعوديتين أثبت قوة انتماء ووالء الشباب للوطن، 

  ."للسعودية، مستطردا: "استمر هذا الشعور الحزين حتى بحثت وقرأت وتأكدت من أن الجزيرتين ملك السعودية

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) فاروق الباز: المياه الجوفية فى سيناء تكفيها ووصول النيل لها سيحدث طفرة

قال العالم المصرى فاروق الباز، إن سيناء تمتلك مياه جوفية وفيرة يمكن استغاللها بالزراعة، الفتًا إلى أن منطقة سيناء بها 

   .قابلة للتنمية الشاملة حيث يقع سهل سيناء ثلث مليون فدان

 

 (اليوم السابع) فاروق الباز: ال أرى داعيا للجدل والجزيرتان قريبتان من المملكة وتابعتان لها

قال الدكتور فاروق الباز عضو المجلس االستشارى لعلماء مصر، إنه ليس هناك داِع للجدل بشأن جزيرتى تيران وصنافير، ألنه من 

. والجزيرتين قريبتين من أرى داعيا لهذا الجدل لدينا قانونيين متميزين، ويعرفون الحدود منذ زمن. وأضاف "لستالمفترض أن 

 .العربية السعودية وتابعتين لها ساحل المملكة المملكة

 

 (اليوم السابع) وجدانكم من القدس المحتلة السعودية: أينخالد صالح لرافضى ترسيم الحدود المصرية 

أعرب خالد صالح، عن رفضه لصيحات التهم والتخوين التى أطلقها البعض على الحكومة بعد اتفاقية ترسيم الحدود المصرية 

لماذا انصرف  ."وجهات النظر، لكن ال يمكن اتهام الحكومة المصرية بالبيع والتفريط فى األرض السعودية. وقال ربما نختلف فى

 .يحتل المقدس، واتجهت أنظاركم لألخ والشقيق الذيوجدانكم عن العدو األول 

 

 (الشروق) «مبارك»حمدين صباحي: حكومة شريف إسماعيل هزيلة وتعيد إنتاج سياسات نظام 

قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، إن بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل أمام البرلمان المصري، باهت وإنتاج 

بق محمد حسني مبارك، ولكن بكفاءة أقل، مؤكدا أنه لو كان عضوا بالبرلمان كان سيرفض هذا لنفس سياسات نظام الرئيس األس

 البيان.
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https://www.youm7.com/story/2016/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%87/2672945
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2--%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-/2672982
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 (الشروق) حمدين صباحي: يوجد فجوة هائلة بين الدولة والشباب ويجب اإلفراج عن المسجونين ظلم

قال حمدين صباحي، إن هناك فجوة هائلة بين النظام الحالي وطبقة الشباب، وأضاف أن الشباب يحتاج للشعور بالحرية والقدرة 

متسائال: كيف يكون الشباب الذي .ولكنه يتعامل مع نظام يفرض قيود على حرية التعبير والحركة والرأيعلى البناء في الوطن، 

 يناير أصبحوا اآلن بالنسبة لإلعالم والدولة خونة وعمالء؟ 65التقى بهم المجلس العسكري عقب ثورة 

 

 (الشروق) سياسته في حاجة ماسة لتصويب والسيسي «السيسي»ال أطرح نفسي بديال لـ حمدين صباحي:

سيسي، من خالل مبادرته التي أعلن عنها من أجل خلق للقال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، إنه ال يطرح نفسه كبديل 

 يونيو. 31يناير و 65هداف الشعب المصري وثورتي بديل لتحقيق أ

 

 (الشروق) أحمد شفيق: أنا مواطن مصري ومن حقي التعبير عن وجهة نظري كرجل عمل في السياسة

أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر األسبق، إنه مواطن مصري ومن حقه التعبير عن وجهة نظره كرجل عمل في السياسة قال الفريق 

 «.أعتقد أن الواجب والحس الوطني يدعو كل إنسان أن يؤدي دوره»لفترات طويلة، مضيًفا: 

 

 (الشروق) حمدي بخيت: ال يوجد جدل داخل البرلمان بشأن مصير جزيرتي تيران وصنافير

قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إنه ال يوجد أي جدل داخل البرلمان بشأن مصير جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا أنه 

نائبا الذين يتمسكون في إجراء استفتاء بشأن  31الـ وأضاف .يرى أي جدل بشأن الجزيرتين يحضر كافة جلسات البرلمان ولم

 الجزيرتين، يمثلون أنفسهم فقط.

 

 (الشروق) داخل البرلمان« اتفاقية الحدود»هيثم الحريري: ال يوجد أي مبرر في اإلسراع بتمرير 

ليس هناك أي مبرر في اإلسراع بتمرير اتفاقية تعيين الحدود بين مصر »قال المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، 

 حق األجيال القادمة. ، مشيرا إلى ضرورة التأكد من كل الخطوات التي تتم في هذا األمر ألنها«والسعودية داخل البرلمان

 

 (بوابة األخبارمجازية )ليست « تيران وصنافير»ابنة عبد الناصر: تصريحات والدي بشأن 

، بشأن جزيرتي عبد الناصر، إن التصريحات التي أدلى بها جمال عبد الناصرالعلوم السياسية بجامعة القاهرة د.هدى قالت أستاذ 

تتجاوز ثالثة أضعاف « تيران وصنافير»لم تكن تصريحات مجازية.وأشارت هدى عبد الناصر، إلى أن مساحة « تيران وصنافير»

 مزارع شبعا السورية المحتلة.

 

 (بوابة األخبار) وأزمة "تيران وصنافير" مفتعلة مصر معرضة لمخاطرخبير عسكري: 

العسكرية العليا اللواء د.طلعت موسى، أن هناك خطرا قادم على مصر،  أكد أستاذ اإلستراتيجية واألمن القومي بأكاديمية ناصر

أن السعودية حلت جميع مشكالتها مع دول الجوار ووعلينا حل جميع الخالفات للحفاظ على بقاء الدولتين مصر والسعودية.

 بسبب ترسيم الحدود عن طريق المفاوضات.
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http://akhbarelyom.com/article/570d6f5b469174931a288224/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%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%85%D9%81%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A9-1460498267
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 (بوابة األخبار) ومستعدة تصدقك أنتالسيسي": الناس مش مصدقة حكومتك “لـ رفعت السعيد 

سعوديتان وفًقا للوثائق التاريخية  أكد رئيس المجلس االستشاري لحزب التجمع د.رفعت السعيد أن جزيرتي "تيران" و"صنافير"

 " الناس مشقائال: التفاصيل،وطالب السيسي بالخروج بنفسه للشعب المصري لتوضيح .للجزيرتينالتي تثبت أحقية السعودية 

 مصدقة حكومتك يا ريس ومستعدة تصدقك أنت".

 

 (61عربي) القرموطي للسيسي: "ممكن أقلك حاجة ومتزعلش"؟

وجه جابر القرموطي، رسالة إلى السيسي، قائال: "يا سيادة الرئيس غير اإليربيس، مطلوب إنك تسمع من حولك، ألننا كنا في حالة 

الكبير برتبة رئيس،  وقال "هقولك حاجة يا ريس وال تغضب، أنت أخي ."تامة من اللغط الحادث بسبب جزيرتّي تيران وصنافير

 ."واليومين اللي فاتوا شعبيتك اتأثرت، ولو المسألة استمرت أكثر من ذلك ليس في صالحك، وبكدة بقولك غير اإليربيس

 

 (61عربييوسف الحسيني: هذه فضيحة إعالمنا في قضية الجزيرتين )

شن يوسف الحسيني هجوما على اإلعالم المصري؛ بسبب تبريره لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة السعودية، واصفا 

وتناول خبر وكالة "سبوتنيك" الروسية، التي أشارت إلى "فضيحة اإلعالم المصري"، وأبدى تعجبه من التبرير .ذلك بالفضيحة

 ."الجزيرتين، قائال: "دولة بتنازل عن سيادتها في بعض األجزاء من أرضها، وإعالمها يبرر بالوثائق ذلك للتنازل عن

 

 -سو شيال ميديا: 

 (الشروق) البرادعي: مسألة الملكية تحسمها الوقائع والوثائق التاريخية« تيران وصنافير»عن 

إلى المملكة العربي السعودية، طبقا « صنافير وتيران»علَّق الدكتور محمد البرادعي على الجدل الدائر حول انتقال ملكية جزيرتي 

 «occupation» كانت تيران وصنافير 1896"ما ذكرته حول الجزيرتين هو أنه في عام  وقاليم الحدود التفاقية إعادة ترس

 ."تدعى السعودية أنهما جزء من أراضيها 1851)بمفهوم الحيازة والسيطرة المصرية(، ولكن منذ عام 

 

 (61عربي) أبريل للجيش: اتهمتمونا بالخيانة وتصمتون على الخيانة العظمى 2

أبريل )بيانا شديد اللهجة إلى القوات المسلحة المصرية، متهمة إياها بالصمت على "الخيانة العظمى" التي  2وجهت حركة شباب 

وقالت "على مدار ما يقارب األربع سنوات اتهمتمونا .عند تنازله على جزيرتي "تيران وصنافير" للسعوديةأقدم عليها السيسي 

 ."فيها بالخيانة والعمالة والتمويل ومحاولة تفكيك هذا الوطنفي حين نرى أنكم تلتزمون الصمت تجاه هذا القرار

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/570d6eab469174451a288224/%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%83-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%83-%D8%A3%D9%86%D8%AA-1460498091
http://akhbarelyom.com/article/570d6eab469174451a288224/%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%83-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%83-%D8%A3%D9%86%D8%AA-1460498091
http://arabi21.com/story/901462/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%83-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D9%84%D8%B4-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://arabi21.com/story/901419/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=0d034a4a-ea09-4ada-acc0-94a36edf8193
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=0d034a4a-ea09-4ada-acc0-94a36edf8193
http://arabi21.com/story/901395/6-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89#tag_49232
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 
 

 قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 (الشروق) جنيه رغم مليارات السعودية 11.31الدوالر يواصل االرتفاع ويتجاوز 

جنيه، رغم تعهدات سعودية، خالل زيارة الملك سلمان بن  11.31السوق السوداء صعوده متجاوزا  واصل سعر الدوالر فى

عبدالعزيز للقاهرة، بضخ استثمارات، وقروض لتمويل عدد من المشروعات، من خالل اتفاقيات ومذكرات تفاهم تجاوزت قيمتها 

 مليار دوالر، بحسب سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى. 65

 

 (بوابة االخبار)  مليارات يورو ٥يدعم مصر وعدة دول بـ « بي لالستثماراألورو»

مشروًعا في  31مليار يورو لـ  5.1أبريل، على منح قروض جديدة بقيمة  16وافق مجلس إدارة البنك األوروبي لالستثمار، الثالثاء 

 أوروبا ودول أخري حول العالم من بينها مصر والتى ستسفيد من هذه القروض الميسرة فى دعم المشروعات متناهية الصغر.

 

 (الشروق) 6112في  %3.3توقعاته للنمو المصري إلى صندوق النقد الدولي يخفض 

ماضي، على أن توقعها العام ال %7، مقابل 6112في  %3.3خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو لالقتصاد المصري إلى 

الصادر اليوم عن صندوق النقد الدولي، تحت « آفاق النمو االقتصادى»، بحسب تقرير 6110في  %7.3يعاود االرتفاع مرة ثانية لـ

 «.نمو بطىء لفترة طويلة»عنوان 

 

 (الشروق) السويدية« دوكستا»و« القناة لإلنشاءات البحرية»اتفاقية تعاون بين 

وقعت شركة القناة لإلنشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس وترسانة دوكستا السويدية، اتفاقية تعاون مشترك إلنتاج 

السريعة متعددة االستخدامات المصنعة من مادة األلومنيوم، وذلك بالمقر الرئيسي لهيئة هيئة قناة الزوارق البحرية اللنشات 

 السويس بمدينه اإلسماعيلية.

 

 (العربي الجديد) البنك الدولي يتراجع عن قرض سخّي لمصر

جرى التوقيع  دوالرض سخي قيمته ثالثة مليارات إن البنك الدولي أبدى تراجعًا عن تعهدات لمصر بقر قال مسؤول حكومي بارز

ا سهوالتي على أسا ات التي أقرت بها في متن االتفاقأن الحكومة لم تلتزم باالشتراط وأضاف المسؤول عليه في ديسمبر الماضي

 وتقليص فاتورة األجور والدعم. قرار قانون ضريبة القيمة المضافةخاصة فيما يتعلق بإ وافق البنك الدولي على القرض

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=eed9930c-bce5-4e2e-bf71-d2166951104a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=eed9930c-bce5-4e2e-bf71-d2166951104a
http://akhbarelyom.com/article/570d49ef469174010d8f563e/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%80-%D9%A5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-1460488687
http://akhbarelyom.com/article/570d49ef469174010d8f563e/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%80-%D9%A5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-1460488687
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=0b3f7ebb-ed24-493d-a4d2-6e0f9e90b24d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=0b3f7ebb-ed24-493d-a4d2-6e0f9e90b24d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=637ba08c-c0d7-4649-8e2d-e798a0d5928c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=637ba08c-c0d7-4649-8e2d-e798a0d5928c
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-1
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 (61عربي) مليون دوالر بمصر 011دية تلغي مشاريع بـشركة كهرباء سعو

مليون  011أنهت شركة "عبداللطيف جميل" السعودية، استثماراتها في مشروعات الطاقة بمصر، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 

نقال عن مصادر الشركة  وقالت صحيفة "البورصة" المصرية في تقرير نشرته الثالثاء عملها دوالر، واتهمت الحكومة بعرقلة

 السعودية إن أسباب االنسحاب تعود إلى البيروقراطية الحكومية التي تسببت في تأخير تنفيذ المشروعات.

 

 (اصوات مصريه) مليون دوالر من األمم المتحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر 161

سيمول مشروعات متوسطة  (UNDP) قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثالثاء، إن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

إلى أن هذا التمويل يأتي  -في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه-وأشارت الوزيرة  مليون دوالر 161وصغيرة في مصر بقيمة 

 في إطار ما وصفته بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب.

 

 (درص) خبراء يحصرون لـ"رصد" خسائر مصر اقتصاديًّا بعد التخلي عن صنافير وتيران

ا ومقصًد من أهم الوجهات السياحية في مصر قال رئيس قطاع السياحة الدولية، أحمد شكري: إن الجزر والمحميات الطبيعية تعد  

ر وأشا جاذًبا للسياح من كل أنحاء العالم، وتعد  جزيرتا "تيران وصنافير" من أهم جزر البحر األحمر، ومقصدا سياحيا مصريا مهما

 .ع السياحي بمصر، أصبحت فوق الكارثية بعد توالي الضربات للقطاع، وانتقاص عوامل الجذب منهإلى أن خسائر القطا

 

 (رصد) مصانع الطوب بالجيزة تتوقف عن العمل بمصر لنقص إمدادات الغاز والكهرباء

 نع الطوب بمنطقة أبوساعد بالجيزة والتي تعمل بالغاز الطبيعيأن مصا كشف عضو جمعية أصحاب مصانع الطوب محمود البكير

والكهرباء لزيادة  بسبب نقص إمدادات الغاز العمل منذ بداية األسبوع الحالي متوقفة تماًما عن صنعام 651وعددها أكثر من 

 .ون وحدة حراريةدوالرات للملي 5مقابل  حكومة رفعت أسعار الغاز والتوريدمؤكدا أن ال أسعار الدوالر

 

 (رصد) السيسي يوزع أراضي بدون مقابل للمستثمرين

أصدر عبد الفتاح السيسي، اليوم الثالثاء، قراًرا جمهورًيا بتحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل 

 .6115لسنة  10قانون ضمانات وحوافز االستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم من  07للمستثمرين، استناًدا لنص المادة 

 

 (رصد) %61أسعار السلع ترتفع بالسوق المحلية بنسبة 

سلعة استفزازية والتي يتحملها بالتبعية المواطن، على اعتبار أن ارتفاع أي سلعة  511قال اقتصاديون: إن قرار رفع الجمارك لـ

يتبعه ارتفاع باقي السلع دون مبرر واضح، هو السبب الرئيسي في االرتفاع، فضال عن ارتفاع سعر الدوالر مقابل الجنيه، والذي 

 ة مستوردة بالدرجة األولى.سيرفع سلع كل المواد الداخلة بإنتاج وتصنيع بمصر، خاصة أن مصر دول

 

 

 

http://arabi21.com/story/901390/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%80700-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61570
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61570
http://rassd.com/183298.htm
http://rassd.com/183294.htm
http://rassd.com/183294.htm
http://rassd.com/183288.htm
http://rassd.com/183288.htm
http://rassd.com/183282.htm
http://rassd.com/183282.htm
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 الصحه

 (جريدة االهرام) داخل مطحنين بأسيوط« سوس حى وديدان»طن أقماح مخلوطة بـ  601

في واحدة من صور الفساد والمتاجرة بأقوات الغالبة، تمكنت مباحث تموين أسيوط باالشتراك مع مديريتي التموين والصحة 

طنا من االقماح الفاسدة تم طحنها لتوزيعها علي المخابز البلدية وذلك بمطحنين بأسيوط، حيث  601من ضبط نحو بأسيوط 

 تبين أنها منتهية الصالحية وبها حشرات حية وسوس وأتربة وديدان ويرقات.

 

 سياحهال

 (جريدة االهرام) مصر للطيران تجتاز بنجاح التفتيش األوروبى للسالمة

ى المقر ان )االيازا( علاجتازت شركة مصر للطيران للصيانة واألعمال الفنية بنجاح التفتيش الدورى للوكالة األوروبية لسالمة الطير

 الرئيسى للشركة بالقاهرة، وكذلك محطتا األقصر ومرسى علم ودون أى مالحظات للعام العاشر على التوالى.

 

 (البوابه بيوز) انخفاض تدريجي لعدد الفنادق العائمة بين األقصر وأسوان

فندقا بسبب توقف العديد منهم عن العمل نظًرا  657فندقا، من إجمالي  76العائمة بمحافظة أسوان إلى وصل عدد الفنادق 

واصلت نسبة اإلشغال السياحي للفنادق العائمة بين األقصر وأسوان تراجعها بنسبة و لركود الحركة السياحية في الفترة الحالية

 يبدأ االنخفاض التدريجي.بالتزامن مع دخول فصل الصيف حيث  % 9.10مئوية 

 

 (اليو السابعا )مصر للطيران" تفتتح اليوم فرعا جديدا لمكتبها اإلقليمى بأديس أباب

عاء، فرعا جديدا لمكتبها اإلقليمى بالعاصمة األثيوبية أديس أبابا، وذلك داخل مقر تفتتح شركة مصر للطيران، اليوم األرب

  .مفوضية االتحاد اإلفريقى

  

 قباطاأل

 (االقباط اليوم) تواضروس يلتقي بوفد المثقفين للمرة الثانية في أقل من عام

ن بين وكان م وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعدد من أقطاب الثقافة في مصر التقى  تواضروس الثاني

الحضور: الدكتور زياد بهاء الدين، وزير االستثمار، والدكتور جابر عصفور والدكتور عماد أبو غازي وزيرا الثقافة السابقان والكاتبة 

 .أنيس عيسى عضو المجلس األعلى للثقافةوأمينة شفيق والدكتور نبيل عبد الفتاح والدكتور هاني رسالن 

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) ة.. انتحار مكوجي بالزقازيق "شنًقا" داخل مسكنهبعد مروره بأزمة نفسي

عاما" مقيم بناحية بنيوس، وباالنتقال والفحص عثر على جثة الضحية، مشنوًقا،  53عثور األهالي على جثة محمد.ع. "تم 

 نفسية مما دفعه سقف حجرته، وبعمل التحريات تبين أنه كان يمر بأزمة ومعلق فى

 

http://www.ahram.org.eg/News/141874/29/497668/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141874/29/497668/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B7%D9%86-%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141874/77/497688/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141874/77/497688/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9.aspx
http://www.albawabhnews.com/1878807
http://www.albawabhnews.com/1878807
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D9%81%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3/2673254
https://www.youm7.com/story/2016/4/13/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--%D9%81%D8%B1%D8%B9%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3/2673254
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=151301
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=151301
http://gate.ahram.org.eg/News/905828.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/905828.aspx
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد األمني المصرى

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) الشرطة تطارد خارجين عن القانون بمنيا القمح لقتلهم خفير وإصابة فردى شرطة

وسط  مجموعة من الخارجين عن القانونأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أن قوة من المباحث الجنائية بدأت فى مطاردة 

ناحية كفر الطباخين، بعد قيامهم بقتل خفير نظامي وإصابة مخبر من قوة مركز منيا القمح وأمين شرطة من قوة الزراعات ب

  .مكافحة المخدرات بالزقازيق

  

 (الشروق) اختتام برنامج القاضيات األفريقيات لمكافحة اإلرهاب

أيام،  11دول أفريقية على مدار  0قاضية من  10قال المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء األعلى، إن مصر استقبلت 

الخبرات القضائية المصرية، في إطار برنامج القاضيات األفريقيات لمكافحة ااٍلرهاب والجريمة لدعم القضاء عندهم، ومدهم ب

 الدولية.

 

 (الشروق) حاالت من ديسمبر حتى مارس 617«: أوقفوا االختفاء القسرى»

ديسمبر  1أشخاص لالختفاء القسرى فى الفترة من  617، اليوم، عن تعرض «أوقفوا االختفاء القسرى»كشف تقرير أصدرته حملة 

 مختفين قسريا. 111فقط ومازال  113مارس الماضى، ظهر منهم  31الماضى حتى 

 

 (الشروق) ية بالمواقع السياحية واألثريةوزير الدخلية: االستعانة بأحدث التقنيات لتفعيل الخطط األمن

الخاصة بتأمين أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، حرص أجهزة األمن المعنية على تطوير األداء وتفعيل الخطط األمنية 

المواقع السياحية واألثرية، باالستعانة بأحدث التقنيات المتطورة واالرتقاء والتطوير المستمر بمختلف الخدمات األمنية التي 

 تقدم للمستثمرين في كافة أنحاء الجمهورية.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (الشروق) متهمين في قضية أرض الكنانة 9إخالء سبيل 

جماعة ( وكانت وجهت لهم تهماألنضمام لالكنانة أرض)متهمين باالنضمام لجماعة إرهابية  9أخلت نيابة أمن الدولة العليا، سبيل 

قانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتخريب الممتلكات أسست خالفا ألحكام ال

 .العامة، ومقاومة السلطات

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8/2672865
https://www.youm7.com/story/2016/4/12/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8/2672865
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=bf16bb3b-3c22-4524-b3d1-fe6360a1753b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=bf16bb3b-3c22-4524-b3d1-fe6360a1753b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=53895ef4-d5f3-4a8c-9638-f4a29d94f776
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=53895ef4-d5f3-4a8c-9638-f4a29d94f776
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=70c9f662-5468-4bab-b2d6-87dbee0cb2a6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=70c9f662-5468-4bab-b2d6-87dbee0cb2a6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=6beff562-e83a-457d-b907-db9be283105c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=6beff562-e83a-457d-b907-db9be283105c
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 (الشروق) «التحريض ضد الجيش والشرطة»إخالء سبيل نورهان ربيع واستمرار حبس والدها في 

جنيه، فيما رفضت االستنئاف المقدم من والدها  511قررت محكمة الجنايات االسكندرية، إخالء سبيل نورهان محمد ربيع بكفالة 

 .محمد ربيع على حبسه، وقررت تأجيل جلسة نظر أمر حبس "محمد ربيع" إلى االثنين القادم

 

 (الشروق) في أحداث عنف أسيوط 31وتأجيل محاكمة  3متهما وبرءاة  18تجديد حبس 

 8/0آخرين لجلسة  31وتأجيل محاكمة  3راءة متهًما من أعضاء جماعة اإلخوان وب 18قررت محكمة جنايات أسيوط، تجديد حبس 

 القادم بمراكز منفلوط وقسمي أول وثان أسيوط.

 

 (الشروق) «الجيزة»عبد الغني وأبو النصر ينهيان إجراءات إخالء السبيل من 

محكمة جنايات شمال القاهرة أيدت قرار غرفة المشورة، إخالء سبيل صفوت عبد الغني، وعالء أن المحامي قال أشرف عبد اللطيف 

جنيه، ورفضت استئناف النيابة العامة  1111ة باعتصام رابعة العدوية والتحريض على العنف بكفالة أبو النصر بتهمة المشارك

 على القرار.

 (بوابة األخبار) « االحترازية التدابير اتخاذ مع «مشاغب سيد» سبيل إخالء الثانية للمرة

أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، باستمرار إخالء سبيل سيد مشاغب، ومتهم أخر، بتهمة 

 «.ألتراس وايت نايتس»تأسيس 

 

 (خباربوابة األ« )الطويل إسراء» سبيل إخالء استمرار

أمن دولة  6117لسنة  795، استمرار إخالء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، في القضية رقم قررت محكمة جنايات القاهرة

عليا، على خلفية اتهامها االنضمام لجماعة إرهابية، أسست على خالف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير األمن والسلم 

 ة، بضمان محل اإلقامة، مع إلغاء التدابير االحترازية.العام، لظروفها الصحي

 (بوابة األخباربدمياط ) نجار لقتلهم للمفتي اإلخوان من أعضاء 5 إحالة

متهمين من أعضاء جماعة اإلخوان لفضيلة المفتي،  5قضت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، بإحالة 

 سبتمبر القادم للنطق بالحكم. 7سة جنايات دمياط وحددت جل 0716لقتلهم نجار في القضية رقم 

 

 -اعتقاالت: 

 (األهرام) وإبطال مفعول عبوتين ناسفتين بكرداسة أشخاص 3القبض على 

عن  أحدهم أرشدمعهم  وخالل التحقيقبتهمة تكوين خلية إرهابية بكرداسة  أشخاص 3رجال االمن بالجيزة القبض على  ألقي

المفرقعات بالجيزة فى  به.ونجح خبراءخدموها فى عملياتهم اإلرهابية مشتل يقومون بتخزين العبوات الناسفة التى يست

 .تفكيك عبوتين ناسفتين داخل المشتل

  

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=d965845b-8b2f-4b23-86ab-1bc5c498ac46
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=d965845b-8b2f-4b23-86ab-1bc5c498ac46
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=6e6b96e6-fc03-4a2c-bb66-d107c05dfba8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=6e6b96e6-fc03-4a2c-bb66-d107c05dfba8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=92969f86-2475-43a6-a572-52f60f91da4f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042016&id=92969f86-2475-43a6-a572-52f60f91da4f
http://akhbarelyom.com/article/570ceaf89e78734c0a3ab3ed/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-1460464376
http://akhbarelyom.com/article/570ceaf89e78734c0a3ab3ed/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-1460464376
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