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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 )بوابة األهرام( تصعيد سوداني حول حاليب وشالتين.. الخرطوم تطالب بالتفاوض أو التحكيم الدولي

بثت وكالة السودان لألنباء خبًرا حول دعوة الخرطوم مصر للجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتي حاليب وشالتين أسوة 

بما تم مع األشقاء في المملكة العربية السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير، أو للجوء إلى التحكيم الدولي امتثاال للقوانين 

 الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحاالت كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.والمواثيق 

 

مصر ترد رسمًيا على السودان: "حاليب وشالتين أرض مصرية وتخضع للسيادة.. وال بعد مطالبة السودان بها 

 ()بوابة األهرام تعليق"

فى أول تعليق رسمى على بيان السودان الذى دعا فيه مصر إلى التفاوض لحل أزمة حاليب وشالتين أصدرت وزارة الخارجية 

المصرية مساء اليوم األحد، بياًنا مقتضبا على لسان المتحدث باسم الوزارة أحمد أبوزيد قال فيه: "حاليب وشالتين أرض مصرية 

 مصر تعليق إضافى على بيان الخارجية السودانية".تخضع للسيادة المصرية وليس لدى 

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( وزير الخارجية يستقبل فدوى البرغوثي حرم الفلسطيني مروان البرغوثي

الخارجية استقبل السيدة فدوى البرغوثي، قرينة مروان  صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان سامح شكري وزير

البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمعتقل بالسجون اإلسرائيلية على مدار األربعة عشر عامًا الماضية، وقد تناول 

ة الدولية للدفاع عن األسرى اللقاء الوضع العام لحالة األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية، والدور الذي تقوم به الحمل

 .الداخلية وأفاق التسوية الداخليةوالمعتقلين الفلسطينيين على المستوى الدولي، واألوضاع الفلسطينية 

 

 رية()موقع وزارة الخرجية المص الخارجية تتابع مفاوضات الحل السياسي السورية

لخارجية برئاسة السفير نزيه النجاري نائب مدير مكتب وزير صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وفدا من وزارة ا

لتقي رئيس الوفد المصري مساء الجمعة االثالثة بين األطراف السورية. و الخارجية توجه إلي جنيف لمتابعة جولة المفاوضات

من مبعوثي الدول األخرى  لتقي عددًاا، كما ٥١٠٢يونيو  ٩و ٨اهرة يومي مع ممثلي مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في الق

 .  ISSGالمعنية باألزمة السورية وهي الدول األعضاء في مجموعة دعم سوريا 

 

ألمانيا تعرض تقديم مساعدات لمصر لمكافحة اإلرهاب والوساطة في المفاوضات بين القاهرة والمانحين 

 وابة األهرام()ب الدوليين

عرض زيجمار جابريل نائب المستشارة األلمانية أنجيال ميركل تقديم مساعدات لمصر في مجال مكافحة اإلرهاب، والقيام بدور 

وفي أعقاب لقاء استمر نحو ساعتين مع السيسي، قال وزير االقتصاد  الوساطة في المفاوضات بين مصر والمانحين الدوليين.

إلى تعزيز حماية حدودها مع ليبيا وفي سيناء من أجل مكافحة تهريب األسلحة:"وقد أعربنا عن استعدادنا  األلماني إن مصر تسعى

 للتعاون في هذا الشأن".

http://gate.ahram.org.eg/News/907600.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/907600.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/907627.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=fbdf15c1-96b2-4290-85b9-9e9cb98a3090
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=fbdf15c1-96b2-4290-85b9-9e9cb98a3090
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=6223e00e-64e5-49b5-938e-b74445c99159
http://gate.ahram.org.eg/News/907468.aspx
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 مرة في تاريخ الخارجية ولألدبلوماسًيا في حركة جديدة اعتمدها شكري تضم وزيرين مفوضين فقط  88

 )بوابة األهرام(

عضًوا من دبلوماسيي الوزارة، إلي الخارج من مختلف  88اعتمد سامح شكري وزير الخارجية، حركة دبلوماسية جديدة تتضمن نقل 

في تاريخ الخارجية، تتضمن  وليألوالمثير أنه ربما للمرة ا الدرجات ما بين وزير مفوض إلي ملحق، لاللتحاق بالسفارات المصرية.

 الحركة، اثنين فقط بدرجة وزير مفوض هما "هالة يوسف إلي فيينا" و"نرمين الظواهري إلي لندن".

 

 )األهرام(  رئيس البرلمان القبرصى: العالقات مع مصر فى أزهى عصورها ونستعد للقمة الرابعة

فى إطار منظمة ت به الدولتين ،الفتا للدور المهم الذى قام مصر وقبرصرصى الى عمق العالقات بين أشار رئيس البرلمان القب

العربى فى كافة النواحى السياسية واالقتصادية،وهو ما يؤهلها ألن تلعب دورا مهما عدم االنحياز.وقال إن مصر هى مركز العالم 

ووصف العالقات بين الدولتين بأنها متميزة للغاية  فى حل كثير من قضايا المنطقة، كونها محور العالم العربى وركيزة استقراره.

تجمع كال من مصر وقبرص واليونان تستعد لعقد قمتها  اللجنة الثالثية التىأن وفى أزهى عصورها على كافة األصعدة ونوه 

 .فى القاهرة الرابعة فى يونيو القادم

 

 )بوابة األهرام( نائب رئيس الوزراء البوسني ومفتي البوسنة والبلقان يزوران مصر

الوزراء البوسني للتجارة واالستثمار والسياحة واإلمام حسين كفازوفيتش مفتي البوسنة يزور ميركو تشاروفيتش نائب رئيس 

إبريل الجاري لبحث سبل تعزيز ودعم العالقات الثنائية بين البلدين في المجال  61-11والبلقان بزيارة لمصر خالل الفترة من 

شيخة اإلسالمية البوسنية واألزهر الشريف ودار اإلفتاء التجاري واالستثماري والسياحي، فضاًل عن توطيد العالقات بين الم

 المصرية.

 

 )المصري اليوم( اليوم.. شكري يلتقي نائب رئيس الوزراء البوسني

واالستثمار والسياحة، ميركو تشاروفيتش، الذي يزور يستقبل وزير الخارجية، سامح شكري ، نائب رئيس الوزراء البوسني للتجارة 

 مصر حاليا، اإلثنين، بهدف بحث سبل تعزيز ودعم العالقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجاالت.

 

 )مصرالعربية( صحيفة إسرائيلية للسيسي: سيناء مقابل "الشواكل"

اتضح هذا األسبوع، عكس ما اعتقدنا حتى اآلن، أن األرض لدى العرب أيضا ليست شيئا مقدسا. أثبت الرئيس المصري السيسي “

بل السالم أو أراض بديلة، بل مقابل المال فحسب. فسوف تحصل مصر من أنه على استعداد للتخلي عن أراض ليس فقط مقا

جاء ذلك في سياق تقرير لصحيفة "ماكور ريشون" اإلسرائيلية نشره موقع  السعودية على أموال هائلة مقابل تيران وصنافير".

"nrgحصول على الكثير من "الشواكل"، ودعت فيه السيسي للتنازل عن سيناء للفلسطينيين إلقامة دولة فلسطينية مقابل ال "

 جنيه مصري(. 2..6)الشيكل هو العملة اإلسرائيلية ويساوي 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/907537.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/151878/43/500605/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%87/%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%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D9%89-%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/151878/43/500605/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%87/%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%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D9%89-%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/907164.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/907164.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931565
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931565
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1016786-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1016786-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%84
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 (61)عربي لوموند تتوقع أن يطلب السيسي من هوالند دعم حفتر في ليبيا

البحث لدى زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند إلى مصر، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه الملف الليبي سيكون على طاولة 

وأقرت الصحيفة بوجود خالف في الرأي بين القاهرة وباريس حول مرحلة  في إطار جولة شرق أوسطية ستأخذه إلى لبنان واألردن.

فرنسي بدعم قائد الجيش الليبي لكنها أكدت أن القاهرة تعتزم استغالل الزيارة لمناشدة الجانب ال االنتقال السياسي في ليبيا.

 خليفة حفتر قائدا لمكافحة اإلرهاب، ألنه يريد أن يكون له دور مركزي في مؤسسات الدولة الليبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/902153/%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 -ية: رالرئاسة المص

 (المصري اليوم« )هوالند»بحضور السيسي وفرنسي افتتاح المنتدى االقتصادي المصري ال

مة ، ويلقيان كل«الفرنسي–المصري »الفرنسي فرانسوا هوالند، اليوم االثنين، المنتدى االقتصادي  والرئيس السيسي،افتتح 

شركة فرنسية، إضافة إلى وزراء الصناعة واالستثمار والتعاون الدولي والنقل والكهرباء،  21 المنتدىبفندق الماسة.ويشارك في 

 .التاتفاقية بين شركات فرنسية وشركات وهيئات مصرية في عدة مجا 61وسيتم خالله توقيع 

 

 (األهرام) قمة مصرية فرنسية برئاسة السيسى وأوالند تبحث الملفات الدولية

الفرنسى فرانسوا أوالند، حيث بحثت العالقات الثنائية والوضع الرئيس عقدت أمس القمة المصرية الفرنسية برئاسة السيسى و

رؤية فى المؤتمرا صحفيا مشتركا أكدا خالله على أهمية تدعيم العالقات االقتصادية والسياسية و افى المنطقة كما عقد

 .يورو مليار 1٫8اتفاقية تعاون بين البلدين بقيمة  18توقيع ا مع قضايا المنطقة كما شهدالتعامل 

 

 (األهرام) السيسى: مصر دولة كبيرة وقوية وتستطيع باستقرارها أن تحقق التوازن

، مؤكدًا أن مصر دولة نه ليس هناك تجاوز في هذه الحقوقأكد السيسي أن مصر ملتزمة تمامًا بحقوق االنسان والحريات العامة وا

وطالب بعدم الفصل بين ما يحدث في مصر وما يحدث في المنطقة االوسط.مدينة حديثة وليدة كأول ديموقراطية في الشرق 

 .ي ان مصر كانت ستتعرض لنفس الخطرفي دول مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا مشيرا ال

 

 (األهرام) ة المتطورة الالزمة لمواجهة اإلرهابيشيد بمساهمة فرنسا فى حصول مصر على األسلح السيسي

عقد السيسي اجتماعاً مصغرًا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند بحضور وزيري الدفاع والخارجية، تلته جلسة مباحثات موسعة 

ما توليه مصر من اهتمام لهذه الزيارة االستثنائية التي تعكس إرادة مشتركة لتنمية وتعميق  علىبحضور وفدي البلدين، مؤكدًا 

 بين البلدين. العالقات الوطيدة التي تجمع

 

 (األهرام)نائب ميركل والوفد االقتصادى المرافق له يلتقي السيسي

جابريل نائب المستشارة األلمانية ووزير االقتصاد والطاقة، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية،  زيجمار أمساستقبل السيسى 

من ممثلى مجتمع األعمال  26والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والسفير األلمانى بالقاهرة. ثم عقد لقاءً موسعاً ضم 

 والخارجية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، واالستثمار.األلمانى بحضور وزراء الكهرباء والطاقة الُمتجددة، 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/931603
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931603
http://www.ahram.org.eg/News/151878/25/500556/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/151878/25/500556/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/151878/25/501728/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/151878/25/501728/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/151878/25/501729/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/151878/25/501729/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/151878/136/500664/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/151878/136/500664/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1.aspx
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 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األخبار) ات مؤتمر وزراء البيئة األفارقةيشارك في فعالي« إسماعيل» 

تمر إلى تعظيم إبريل، في مؤتمر البيئة األفارقة، حيث يهدف المؤ 18االثنين  يوميشارك رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، 

االستفادة من كافة اإلمكانيات والموارد الطبيعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء القدرات واالستعانة بالتكنولوجيا في 

 اكتشاف مجاالت تهريب الحيوانات، فضال عن فرض قواعد وقوانين منظمة لمكافحة االتجار والتهريب عبر الحدود.

 

 (اليوم السابع)واحد وتؤكد: المجتمع المصرى نسيج رها الكندىنظي تلتقييرة الهجرة وز

 ،قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها التقت بجاسن كيمى وزير الدفاع الكندى السابق

وعضو مجلس العموم الكندى، حرصًا منه على التواصل مع التجمعات المصرية فى كندا لتكون كتلة تصويتية فى االنتخابات 

 .البرلمانية

  

 (اليوم السابع) وفد مصرى يتفقد اإلجراءات األمنية بمطار إسنطبول مطلع الشهر المقبل

أكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن وفدا مصريا يتفقد اإلجراءات األمنية المتبعة لتأمين الركاب والبضائع والطائرات 

أن الزيارة تأتى إطار المعاملة بالمثل، حيث يتفقد الوفد إجراءات األمن المتبعة  طبول مطلع الشهر المقبل. وأضافسنبمطار إ

 .لمتبعةفى مطار اسطنبول، لالطمئنان على إجراءات األمن ا

 

 (المصري اليوم) «المحاكم العربية»لـ عدلي منصور يفتتح اجتماعات اللجنة العلمية  اليوم

رئيس المحكمة الدستورية العليا، اجتماعات اللجنة العلمية التحاد المحاكم والمجالس الدستورية  منصور،يفتتح المستشار عدلي 

 تورية العليا، اإلثنين.في دور انعقادها الثالث عشر بالمقر الدائم بالمحكمة الدس العربية،

 

 (رصد) من عائلة واحدة 11إسقاط الجنسية المصرية عن 

الجريدة الرسمية،  شخًصا من عائلة واحدة.وبحسب 11يوم األحد، قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن نشرت الجريدة الرسمية، 

، هو "إدخالهم الغش على جهة اإلدارة بإثبات بيانات غير صحيحة تتعلق بجنسية األم عند 11الـ فإن سبب إسقاط الجنسية عن 

 حصولهم على الجنسية المصرية".

 

 -الوفود األجنبية: 

 (اليوم السابع) وفد من وزارة النقل الروسية يتفقد اإلجراءات األمنية بمطار الغردقة اليوم

يتفقد اليوم االثنين، وفد خبراء من وزارة النقل الروسية، اإلجراءات المتبعة للركاب والحقائب بمطار الغردقة الدولى، وذلك 

  .نان على سالمة اإلجراءات المتبعة داخل المطارلالطمئ

 

 

http://akhbarelyom.com/article/5713d20d469174a73ebc41a5/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-1460916749
http://akhbarelyom.com/article/5713d20d469174a73ebc41a5/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-1460916749
https://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%89%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-/2680219
https://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%89%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-/2680219
https://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84/2680176
https://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84/2680176
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931566
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931566
http://rassd.com/183795.htm
http://rassd.com/183795.htm
https://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7/2680157
https://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B7/2680157
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 (المصري اليوم) وزير البيئة الموريتاني يتوجه إلى القاهرة

، متوجها إلى القاهرة، على رأس وفد رسمي غادر نواكشوط، األحد، وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني، أحمدى كامارا

 للمشاركة في أعمال الدورة السادسة الطارئة لوزراء البيئة األفارقة، المقرر انعقادها االثنين والثالثاء.

 

 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابع) مجلس النواب يستقبل اليوم الرئيس الفرنسى فرانسوا هوالند

يستقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، الرئيس الفرنسى فرانسوا هوالند، وذلك فى إطار زيارته الرسمية 

وكيال المجلس واألمين العام لمجلس النواب، وعدد من ممثلى الهيئات البرلمانية، وسط إلى مصر. ومن المقرر أن يحضر اللقاء 

   .توقعات بأن تشمل الزيارة جولة فى متحف البرلمان والقاعة الرئيسة للمجلس التى تشهد الجلسات العامة

 

 (الشروق) «النواب»لـ إلغاء الجلسة المسائية 

ألغى مجلس النواب جلسته المسائية، واكتفى بجلسة واحدة فقط األحد، وجاء القرار خوفا من عدم اكتمال النصاب القانوني الذي 

في  واستمرتساعات متواصلة،  2العامة اليوم، لمدة  واستمرت الجلسة.النواب« تزويغ»ظاهرة  يعاني منه المجلس، بسبب

مناقشة برنامج الحكومة، بدال من رفع الجلسة والعودة لالنعقاد مرة أخرى في نفس اليوم، خوفا من أال يكتمل النصاب القانوني 

 .الفتتاح الجلسة المسائية

 

 (الشروق) د أمام البرلمان خالل أياماتفاقية ترسيم الحدو«: العجاتي»

شرها نالعجاتى، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، أن السيسى، صدق على الالئحة الداخلية للمجلس وسيتم  مجديأكد المستشار 

جاء ذلك فى تصريحات له، األحد، مؤكًدا على أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية .خالل ساعات في الجريدة الرسمية

 سيتم عرضها على البرلمان خالل أيام لمناقشتها وعرض رأيها النهائى فيها.

 

 (بوابة األخبار) شة"إعادة بين "عبد الظاهر" و" الشورى" في الجولة األولي بمقعد "توفيق عكا

 بالدائرة الرابعة ومقرها مركزي طلخا ونبروه أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات، والمشرفة على االنتخابات التكميلية لمجلس النواب،

بمحافظة الدقهلية، فوز المرشحين اللواء جمال عبد الظاهر ومحمد نجاح الشورى والذين سيخوضان جولة اإلعادة، والتي من 

 أبريل الجاري. 61و62المقرر أن تكون يومي 

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) بين القاهرة والخرطوم مستقبل وطن: فصائل بالسودان تثير القالئل

عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن حاليب وشالتين أراٍض مصرية، ولو أرادت السودان الذهاب للتحكيم  قال أكمل نجاتى

فصائل داخل  أنالدولى فيجب أن نذهب ونرد رد الدولة القوية، ونتعامل مع هذا الملف كما تعاملنا فى ملف طابا. وأضاف 

   .بحاليب وشالتين إحدى هذه القالئل ويجب الرد عليها بالخرائطالقالئل بين الشعبين، والمطالب تحرك السودان 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/931486
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931486
https://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF/2680374
https://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF/2680374
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17042016&id=92a65900-4a8a-467e-8616-1272ea912788
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17042016&id=92a65900-4a8a-467e-8616-1272ea912788
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17042016&id=92a65900-4a8a-467e-8616-1272ea912788
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17042016&id=92a65900-4a8a-467e-8616-1272ea912788
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 -تصريحات: 

 (اليوم السابع)" محمد غنيم:"علينا االلتزام بالتماسك الداخلى لمواجهة الحصار الخارجى ضد مصر

قال الدكتور محمد غنيمإن محاوالت القوى الخارجية لفرض حصار على مصر تمثل فى ردود األفعال الدولية التى تمت حول قضيتى 

ئرة الروسية ومقتل الطالب اإليطالى جوليو ريجنى وقرار بعض الدول بمنع سياحها من زيارة مصر. وأضاف أن مواجهة هذا الطا

 .الحصار الدولى يتم عبر التماسك الداخلى بين الشعب المصرى وقياداته

  

 (اليوم السابع) 6112داليا زيادة: أتوقع أن تدرج أمريكا اإلخوان جماعة إرهابية نهاية 

قال الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، إن التصريحات التى أثيرت خالل الفترة الماضية 

يكا ترفض إدراج اإلخوان منظمة إرهابية ليست تصريحات رسمية ولكنها محاوالت للتأثير على الكونجرس إلثنائه عن عن أن أمر

  .المطالبة بإدراج اإلخوان تنظيما إرهابيا

 

 (اليوم السابع) قيادى إخوانى يتهم "الراشد" باالنحياز لجبهة محمود عزت وإشعال أزمة الجماعة 

شن عز الدين دويدار القيادى اإلخوانى، هجوًما عنيًفا على محمد أحمد الراشد، القيادى اإلخوانى، متهًما إياه باالنحياز لطرف جبهة 

  ."القيادة الجديدة للجماعة“بـ لى حساب الجبهة األخرى والمعروفة إعالميا محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ع

 

 (الشروق) أستاذ علوم سياسية: لم يكن االكتفاء بالتعامل األمني في قضية ريجيني

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن السيسي في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي، 

كان عليه القيام بجوالت مكوكية في دول أوروبا  وأوضح أن وزير الخارجية،.فرانسوا أوالند، كان سياسًيا واقتصادًيا واستراتيجًيا

 األزمة.تفاء بالتعامل األمني مع ريجيني، الطالب اإليطالي، وعدم االكبشأن مقتل جوليو 

 

 (بوابة األخبار) نائبة برلمانية: برنامج الحكومة يفتقر إلى منابع دعم المشروعات

طالبت منى جاب اهلل، النائب البرلماني بوضع الحكومة لخطة تضمن عمل جميع مؤسسات الدولة بتنسيق يصب في مصلحة 

حكومة حمل عناوين عظيمة مؤكدة أن البرنامج يفتقر إلى منابع دعم المشروعات وآليات التمويل الالوطن.وأشارت إلى أن برنامج 

 وسبل تحقيقه، ووجب أن يوضح هذه األمور لتحديد طرق محاسبة المقصرين.وأهدافه 

 

 (61عربي) العناد يسى: السيسي يرتكب الخطأ الرهيبإبراهيم ع

حذر إبراهيم عيسى، الشعب المصري من أنه "بدال من التقاط المعنى، والمبادرة فورا باالحتكام إلى الشعب في قضية تيران 

تحت عنوان: "كل هذا جاء ذلك في مقال بجريدة "المقال"، .استمر فيه سابقوه، على حد قوله فيماوصنافير، سيستمر السيسي 

 ."العند
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 (رصد) وطنية"“بـ مدير مكتب عمر سليمان: مبارك تعامل مع تيران وصنافير 

أكد اللواء حسين كمال، مدير مكتب عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة األسبق، أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، تعامل 

مع قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، بوطنية وحنكة شديدتين، مشيًرا إلى أن هذه المشكلة لم تثر في عهده أو في عهدي السادات 

 اضح للجميع.، وهو أمر وعبد الناصروجمال 

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع)مصر من الدعوة بالمساجد ألجل استقرار  منعيمحمد حسان: تحملت ألم 

قال الشيخ محمد حسان، إنه ٌمنع من الدعوة فى المساجد، لكنه قدم استقرار وأمن مصر على ذلك، مشيرا إلى أن الدعوة ستظل 

حينما منعت من الدعوة فى المساجد، ومع ذلك تحملت األلم وقلت طالما هذا سيحقق األمن واالستقرار  باقية. وأضاف ضاق صدرى

  ."لمصر فأنا واهلل أقدم أمن واستقرار مصر ولعلمى يقينا أن الدعوة أكبر وأبقى من كل الدعاة

 

 (الشروق) مساعد وزير الخارجية االسبق: أوالند متجاوب مع وجهة نظر مصر في األزمة السورية

قالت السفيرة جيالن عالم، مساعد وزير الخارجية سابًقا، إن "الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند، متجاوب مع وجهة النظر المصرية 

" أن "الرئيس أوالند أكد أن فرنسا ستقدم أي مساعدة لمصر في مكافحة اإلرهاب، ألنها تمثل خط  وأكدت ."ةفي األزمة السوري

 دفاع عن أوروبا في البحر المتوسط".

 

 (الشروق) فاروق الباز: مصر لم تحارب في تيران وصنافير والجزيرتان سعوديتان

قال الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس االستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية، إن مصر لم تحارب على أرض جزيرتي تيران وصنافير 

لسعودية وليس مصر، ولكن توقيت أن الدماء المصرية لم تسل على جزيرتي تيران وصنافير، وإنهما يتبعان ا وأضاف.مطلًقا

 .إعادتهما إلى المملكة كان خاطئا

 

 (الشروق) «تهديد البرلمان»بسبب « العوضي»مصطفى بكري: سأتقدم ببالغ ضد 

بمجلس النواب ببالغ ضد المحامي طارق العوضي، قائال:  عضًوا 112وأعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تقدمه هو 

أن ")العوضي( توعد بإعداد  وأضاف .""هذا الرجل يخون ويهدد النواب، ويسعى لتعطيل المؤسسة التشريعية عن ممارسة دورها

 .ون على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعوديةقائمة سوداء من البرلمانيين الذين سيوافق

 

 (الشروق) الحسيني: ما ال يليق بمصر ترك أرضنا وتعيين الحدود مع السعودية ومظاهرات األمس كانت رائعة

 .«جمعة األرض»أشاد يوسف الحسيني، بالمظاهرات التي نظمتها عدد من األحزاب والحركات السياسية باألمس، تحت عنوان   

جمعة األرض كانت جمعة رائعة، ويوم بديع أظهر فيه الشباب المصري أن هذا الشعب الزال لديه كل الحيوية والقدرة »إن  وقال

 «.ط، بل على الدفاع عن هدف واحد، وهو رفض قرار التنازل عن األرضالسياسية ليس على الحشد فق
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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=4b467017-da0e-4bb6-ba0f-072ade5ec6ab
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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16042016&id=39d5d553-0457-43e5-8114-cf59c2d253e6
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 (الشروق) أحمد موسى: العشرات الذين خرجوا باألمس ال يعبرون عن صوت الشعب المصري وأغلبهم إخوان

باألمس؛ احتجاًجا على اتفاقية ترسيم « جمعة األرض»شن أحمد موسى، هجوًما على المواطنين الذين شاركوا في مظاهرات 

العشرات الذين خرجوا باألمس »وأعرب عن تعجبه مما وصفه بتحدثهم باسم الشعب، قائًلا: .يةالحدود البحرية بين مصر والسعود

 «من الذين كانوا أمام نقابة الصحفيين إخوان %11»وقال إن  «.ال يعبرون عن صوت الشعب المصري

 

 (رصد) موسى: مليون جنيه جائزة لمن يثبت ملكية تيران وصنافير لمصر احمد

يوم األحد، جائزة قدرها مليون جنيه، ُتمنح لمن ُيثبت ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" للدولة عرض اإلعالمي أحمد موسى، 

 المصرية، موضًحا أنه سُيسلم الجائزة حال الوصول إلى فائز على الهواء مباشرة.

 

 -سو شيال ميديا: 

 (بوابة يناير) ”صنافير” و” تيران“رفضًا للتنازل عن ” مش هنبيع“تدشين حملة 

 .”مش هنبيع“قام شباب مستقلين بتدشين حملة شعبية لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، أطلقوا عليها 

 

 (رصد) فرنسا فوائد للجنرال ومراكز قوى الجيش من صفقات السالح مع .عاطف بطرس: 

أعرب الدكتور عاطف بطرس العطار أستاذ األدب في جامعة ماربورج في ألمانيا، عن رفضه لصفقة السالح التي تنفذها مصر مع 

حب دولة الجنراالت اللي مليار جنيه لها فوائد هامة. أوال فرنسا هت 61فرنسا.وقال "طبعا صفقات السالح مع فرنسا بقيمة 

 بتنفعهم وبتشغل مصانعهم وهتخليهم يبطلوا يفتوا في قضايا حقوق اإلنسان وكده".

 

 (مصر العربية) نادر نور الدين: مجاملة وزير التموين للتجار رفعت سعر األرز

 .رة الداخلية، بعد ارتفاع سعر األرزهاجم نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، خالد حنفي، وزير التموين والتجا

وقال "عواقب وخيمة ألخطاء وزير ومجاملة التجار؛ ألن وزير التموين بتخديمة على تجار الغرفة التجارية أوصل سعر كيلو األرز إلى 

 ."جنيه 2جنيه والدرجات المتدنية إلى  8

 

 (مصر العربية) أصًلا سودانيةحاليب وشالتين": هي “بـ محمد عطية ساخًرا بعد مطالب الخرطوم 

محمد عطية على مطالب السوادن بضم حاليب وشالتين إليها، أسوة بالسعودية.وقال "يال مؤيدين السيسي يجهزوا  علق الفنان

 .للبيع وطن قرب قرب "، هي أصال سودانية“بـ 

 

 (مصر العربية) محمد سيف الدولة بعد مؤتمر السيسي وأوالند: كفاية إهانة لمصر

 خلفية كلمته في المؤتمر الصحفيهاجم محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 

 أنتم ،"كفاية إهانة لمصر، قليل من العزة يا رجل، قال السيسي في مؤتمره مع أوالندوقال.مع نظيره الفرنسي، فرانسوا هوالند

 ."معنا تصلح ال ومعاييركم وليدة دولة فهي مصر أًما متحضرة، بالد

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16042016&id=665422dc-90bb-44fb-b7a8-5ad6ac32cd63
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16042016&id=665422dc-90bb-44fb-b7a8-5ad6ac32cd63
http://rassd.com/183816.htm
http://rassd.com/183816.htm
http://yanair.net/?p=67049
http://yanair.net/?p=67049
http://rassd.com/183806.htm
http://rassd.com/183806.htm
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%A7/1018079-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2
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%A7/1018079-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2
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%A7/1017962-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1017962-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%80-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1017953-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1017953-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 (مصر العربية) فرنسامايكل منير: مصر "مزنوقة" وال يجب شراء أسلحة من 

وقال "أتمنى أال تقوم مصر المزنوقة مالًيا .أكد المحامي والناشط القبطي، مايكل منير، أنه يتمنى أال تشتري مصر أسلحة من فرنسا

 ."مصر؟ ليهبشراء أسلحة فرنسا القديمة مجدًدا لفك زنقة الفرنسيين اليوم خالل زيارة أوالند، بس من غير دة هيجي 

 

 (مصر العربية) حمدين صباحي: التنازل عن "تيران" يسمح إلسرائيل بتنفيذ مخططاتها الصهيونية

األدرن وإسرائيل؛ لتنفيذ المرحلة األولى من مشروع بناء قناة تربط  علق حمدين صباحي، على االتفاقية التي وقعت بين كل من

مشروع صهيوني قديم إذا تحقق فقدت قناة السويس أهميتها االستراتيجية وفقدنا عائدها  وهيالبحر األحمر بالبحر الميت." 

 وأثرها االستراتيجي".

 

 والسيسي استغل التفويض ألغراض سياسية ن: تيران وصنافير مصريتانحازم حسني ردًا علي ضياء رشوا

 (بوابة يناير)

فند الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تصريحات ضياء رشوان، بشأن وجود أغراض غير الدفاع عن 

 وظف، لكنه .611يوليو  62أن الشعب المصري فَوض السيسي في ” سنيح“وأوضح .ة المصرية لجزيرتي تيران وصنافيرملكية الدول

 .ر سياسى متناسيًا موضوع التفويضهذا سياسيًا ليجعله استدعاًء له للعب دو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1017690-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1017690-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1017512-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1017512-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://yanair.net/?p=67038
http://yanair.net/?p=67038
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-1

 (مصر العربيه) الحافزعمال بشاي للحديد والصلب يضربون عن العمل بعد تخفيض 

عامل إضرابا عن  111.المقدر عددهم بوينة السادات في محافظة المنوفية دخل عمال مصنع بشاي للحديد و الصلب في مد

بعد فشل  من الراتب أسوة بمصانع الغزل و النسيج %21العمل لالحتجاج على تخفيض الحوافز و المطالبة ببدل مخاطر 

 المفاوضات التي استمرت أسبوعا كامال مع المدير المالي و اإلداري رفيق بشاي.

 

 (رصد) ان صرخة االعتصاموقفة احتجاجية ألهالي الصحفيين المعتقلين بعنو

نظم عدد من أهالي الصحفيين المعتقلين، مساء اليوم األحد، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين بعنوان "صرخة 

وإطالق سراح المحبوسين االعتصام"، مطالبين باإلفراج عن ذويهم وإصدار عفو رئاسي عمن صدرت بحقهم أحكام قضائية، 

 .واستمر اعتصام أهالي الصحفيين المعتقلين داخل النقابة لليوم التاسع على التوالي احتياطًيا

 

 (رصد) تظاهر عمال المدارس في القليوبية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم

م األحد، أمام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، محاولين اقتحام مكتب تظاهر العشرات من عمال المدارس، اليو

أشهر، وشهدت الوقفة مشادات بين المضربين وبين عدد من مسؤولي  2وكيلة الوزارة، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لمدة 

 .شهر السادس على األبوابأشهر وال 2وقال أحد العمال: "لم تصرف المرتبات منذ  المديرية وإدارة األمن

 

  قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 (رصد) جنيه للبيع 11.21زيادة طلبات المستوردين تدفع سعر الدوالر إلى  

جنيه،  1..11قال متعاملون بسوق الصرف، "إن زيادة الطلب من المستوردين على الدوالر بمصر، أدت إلى اشتعال سعره نحو 

جنيه للبيع، وذلك بعد انتهاء زيارة العاهل السعودي، والتي لم تحرز أي  11.21جنيه للشراء و 11.62مشيرين إلى أنه وصل لـ

  ئع جديدة تدعم مركز االحتياطى األجنبي.تقدم، حتى مع اإلعالن عن استالم ودا

 

 (بوابة االخبار) جنيًها 1.. يسجل 61 وعيار..  الذهب أسعار اشتعال

 18وسجل عيار  جنيًها للجرام 1..نحو  61أبريل، و سجل سعر الذهب عيار  11تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، اليوم األحد 

وبلغ سعر جنيها،  6282جنيًها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب  82.ليسجل نحو  62جنيهًا، وتراجع سعر عيار  688نحو 

 جنيًها. 11812أوقية الذهب 

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%A9/1017947-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2
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%A9/1017947-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2
http://rassd.com/183805.htm
http://rassd.com/183805.htm
http://rassd.com/183829.htm
http://rassd.com/183829.htm
http://rassd.com/183779.htm
http://rassd.com/183779.htm
http://akhbarelyom.com/article/57136a4b469174831145f8e5/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-21-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-337-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7-1460890187
http://akhbarelyom.com/article/57136a4b469174831145f8e5/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-21-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-337-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7-1460890187
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 (بوابة االخبار) مصر في دوالر مليار 2.6بـ مشروعات يمول الدولي البنك

نائب رئيس مجموعة  الدولي وحافظ غانمبالبنك بحثت وزيرة التعاون الدولي، د . سحر نصر، مع سري مولياني المدير المنتدب 

وأكد مسئولي  مليارات دوالر 8محفظة مصر الحالية في البنك، والبالغة  نطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالبنك الدولي لشؤون م

  مليار دوالر. 2.86مشروع في مصر حاليا، ويبلغ حجم تمويلهم من البنك نحو  62البنك الدولي، وجود نحو 

 

 (بوابة االخبار) بالبنوك دوالر مليون 161 يضخ المركزي البنك

، 6112أبريل  18مليون دوالر بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، الثالثاء  161يضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 

لعطاءات الدوالرية لتطرح الثالثاء من كل أسبوع، في عطاء واحد، بعدما بالعطاء الدوالرى الدوري األسبوعي، بعد تعديل آلية ا

 مليون دوالر في ثالثة عطاءات أسبوعًيا. 21كان يتم ضخ 

 

 (قالشرو) «سي أي كابيتال-بلتون »أثناء فحص مستندات صفقة « أوراسكوم»مصادر: اكتشفنا مخالفات لـ

 سى آى»على بنك استثمار « بلتون»اكتشفت هيئة الرقابة المالية مخالفات ارتكبتها أطراف صفقة استحواذ بنك استثمار 

ا ما تردد عن أن التعنت كان السبب وراء ، وفقا لما أكدته مصادر بالهيئة، نافي«البنك التجارى الدولى»التابع لمجموعة « كابيتال

 تأجيل الصفقة.

 

 (المصري اليوم) «6111-6112»في « سيناء للمنجنيز»مليون جنيه استثمارات مستهدفة لـ 22

للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مشروع الموازنة التقديرية ، التابعة «سيناء للمنجنيز»اعتمدت الجمعية العامة لشركة 

سرعة االنتهاء من  وأكدت الجمعية مليون جنيه 2.2.، التي استهدفت تحقيق صافي ربح يبلغ «6111-6112»للعام المالي 

 مليون جنيه. 22التي تقدر بنحو  ودراسات الجدوى االقتصادية والفنية المتعلقة بالمشروعات االستثمارية للشركة 

 

 (اليوم السابع) طارق عامر لـ"اليوم السابع": نعقد لقاءات مع صناديق استثمار أمريكية بنيويورك

المصرى، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه  كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى

سيلتقى عدًدا من صناديق االستثمار فى الواليات المتحدة األمريكية، وذلك فى لقاءات ستعقد فى العاصمة المالية للواليات 

 .المتحدة األمريكية، نيويورك، خالل اليومين القادمين

 

 (61عربي) دات دولية وتنفي التفاوض مع صندوق النقدمصر ترجئ إصدار سن

على  6111-6112قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مصر سترجئ إصدار سندات دولية حتى النصف الثاني من العام المالي 

أقل تقدير ولم تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض وتتفاوض مصر من أجل الحصول على مساعدات 

 بمليارات الدوالرات من عدد من المقرضين إلنعاش اقتصادها وللحد من أزمة الدوالر الذي أثر بشدة على االستيراد.

 

 

http://akhbarelyom.com/article/571361889e7873394345f8e4/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%805-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1460887944
http://akhbarelyom.com/article/571361889e7873394345f8e4/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%805-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1460887944
http://akhbarelyom.com/article/571356c8469174290aa1869c/%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%A1-1460885192
http://akhbarelyom.com/article/571356c8469174290aa1869c/%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%A1-1460885192
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17042016&id=989ba8a9-b38f-4ced-add2-b23719b63f64
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931199
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931199
https://www.youm7.com/story/2016/4/17/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9--%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A/2679725
https://www.youm7.com/story/2016/4/17/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9--%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A/2679725
http://arabi21.com/story/902465/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF#tag_49232
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 (مصر العربيه) السوق الموازيةأسباب الرتفاع سعر الريال السعودي فى  .مصرفيون: 

 بارتفاع جنيها 6.11السوق السوداء مقابل  جنيهات، فى .اع بـسجل الريال السعودي ارتفاعا مفاجئا بداية األسبوعة الجاري ليب

واتجاه بعض الناس إلى  بداية موسم العمرة فيما أرجع مصرفيون ذلك لثالثة أسباب أهمهم قرشا عن األسبوع الماضي 1.قدرة 

 .الر لتأمين مدخراتهمالريال كمالذ آمن للعملة بعد أن فشلوا فى الحصول على الدو

 

 (اصوات مصريه) ماليين دوالر 11لروسيا بقيمة  دومتي توقع عقدا لتوريد أجبان

العربية )دومتي( اليوم اإلثنين، إنها وقعت اتفاقا لتوريد منتجاتها من األجبان إلى السوق  قالت شركة دومتي الصناعات الغذائبة

خالل العام الماضي ليصل إلى  %22.وأضافت وقفز صافي أرباح دومتي بنسبة  ماليين دوالر 11الروسية بقيمة إجمالية للعقد 

 .6112مليون جنيه خالل  68.622مليون جنيه، مقابل  168.1

 

 (رصد) مليار جنيه لتمويل العجز 8.2المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة  البنك

مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز  8.2قال البنك المركزي المصري، اليوم األحد، إنه سيطرح أذون خزانة بقيمة 

يوًما، بينما تبلغ قيمة الطرح  81مليار جنيه ألجل  2.2موقعه اإللكتروني، أن قيمة الطرح األول تبلغ  وأضاف المركزي، عبر الموازنة

 يوًما. .61مليارات جنيه ألجل  2الثاني 

 

 (رصد) مليارات دوالر 1.2ارتفاع التبادل التجاري واالستثمارات بين مصر وتركيا لـ

كشفت مصادر اقتصادية وإحصائيات بوزارة التجارة والصناعة واالستثمار عن ارتفاع حجم التبادل التجارى واالستثمار المباشر بين 

مليار دوالر حجم االستثمار التركي في مصر،  6.6مليارات دوالر حجم التبادل التجاري، و 2.2مليارات دوالر؛ منها  1.2مصر وتركيا إلى 

 ر حجم االستثمار المصري في تركيا، في مجاالت السماد والكيماويات والمالبس الجاهزة والسلع الغذائية.مليون دوال 811و

 

 (رصد) جنيهات للبيع في السوق السوداء .الريال السعودي يسجل 

وقالت مصادر بشركات  للبيع  في تعامالت السوق السوداءجنيهات،  .اشتعلت أسعار صرف الريال السعودي في مصر، ليسجل 

: إن موسم العمرة واقتراب شهر رمضان هو العامل األول في ارتفاع سعر صرف الريال السعودي بالسوق -لـ"رصد"-الصرافة 

 الفترة المقبلة. السوداء؛ بسبب زيادة الطلب عليه، بالتزامن مع قلة المعروض، مع استمرار توقعات ارتفاعه بشكل أكبر خالل

 

 الصحه

 (المصري اليوم) نقيب الصيادلة: الحكومة تقرر رفع سعر الدواء الثالثاء المقبل

اليوم، إن أسعار الدواء تأثرت بشكل كبير بسبب ارتفاع سعر الدوالر ألن المواد الخام المستخدمة  قال نقيب الصيادلة، محيى عبيد ،

تم االتفاق على تحريك سعر  وأضاف أنهلأللبان  %111للمادة الفعالة و %81في تصنيع الدواء يتم استيرادها من الخارج بنسبة 

 صنف محلي. 211هددة في ظل نقص أكثر من الدواء بما يضمن بقاء الصنف المحلي خاصة أن الصناعة م

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1017398-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1017398-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-3-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61751
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61751
http://rassd.com/183766.htm
http://rassd.com/183766.htm
http://rassd.com/183682.htm
http://rassd.com/183682.htm
http://rassd.com/183789.htm
http://rassd.com/183789.htm
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931500
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931500
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 االعالم

 (الشروق) باعتباره ضد حرية اإلعالم« أبلة فاهيتا»خالد يوسف: أرفض إيقاف برنامج 

 «اليف من الدوبلكس»أعلن خالد يوسف، عضو مجلس النواب، عن رفضه للطلب الذي قدمه عدد من نواب البرلمان إليقاف برنامج 

إنه ال يمكن التضييق على  وأضاف ، مؤكدا أن هذا الطلب يتنافى مع حرية اإلعالم«إهانته للنواب»على خلفية ما وصفوه بـ

 يناير. 62البة بالحرية في ثورة الحريات بعدما نزل الشعب من أجل المط

 

 الزراعه

 (البوابه نيوز) مليون جنيه لمزارعي القصب 81"سكر أرمنت": صرف 

مليون جنيه من قيمة مستحقات مزارعي  81أعلن المهندس محمود مكي، مدير مصنع سكر أرمنت جنوب غرب األقصر عن صرف 

 من إجمالي ما قاموا بتوريده حتى نهاية مارس الماضي. % 81القصب المتعاقدين بشكل مباشر مع المصنع، والتي تمثل 

 

 النقل والمواصالت

 (بوابة االخبار) كم21."النقل": مليار جنيه لتنفيذ مشروعات طرق بإجمالي أطوال 

إنهاء ودفع العمل وتنفيذ مشروعات إنشاء  6112صرح وزير النقل بأنه من المستهدف إعتبارًا من نهاية إبريل حتي نهاية يونيو 

 كم و بتكلفة قدرها مليار جنيه تقريبًا . 21.لطرق يبدأ تنفيذها منذ عدة سنوات بإجمالي أطوال إزدواج وصيانة مجموعة من ا

 

 (بوابة االهرام) السيطرة على حريق بكابل كهرباء أعلى محطة مترو الدقى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب مساء اليوم األحد، بكابل كهرباء أمام أحد محالت العصير 

 بشارع التحرير بالدقى أعلى محطة مترو األنفاق دون وقوع أى إصابات.

 

 (رصد) أسوان -"النقل": انتظام حركة سير القطارات بخط القاهرة

 2ما أدى إلى تأخير  د حادث اصطدام  قطار بسيارة ركابأسوان، بع -أكدت وزارة النقل، انتظام حركة سير القطارات بخط القاهرة

في ساعة  إلى القاهرة القادم من أسوان 888اقتحمت سيارة نقل ركاب مزلقان المطار المغلق وقت مرور القطار رقم حيث  قطارات

 آخرين، وكلهم من ركاب السيارة التي اقتحمت المزلقان. 8مواطنين وإصابة  8متأخرة من مساء أمس الجمعة، ما أدى إلى وفاة 

 

 سياحهال

 (الشروق) %8.61ارتفاع نسبة اإلشغال السياحى فى الفنادق العائمة بـ

صرح مساعد مدير اإلدارة العامة لشرطة السياحة واآلثار لمنطقة جنوب الصعيد اللواء حسني حسين، األحد، أن نسبة اإلشغال 

وأضاف أن عدد الفنادق العائمة .% 8.61ين األقصر وأسوان سجلت ارتفاعا عن األسبوع الماضي بنسبة السياحي للفنادق العائمة ب

 .فندقا عائما 622فندقا من أصل  21التي تعمل ما بين األقصر وأسوان ارتفع عن األسبوع الماضي ليبلغ 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=0d1920b9-2bf3-440e-8b4f-d29c0769388a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=0d1920b9-2bf3-440e-8b4f-d29c0769388a
http://www.albawabhnews.com/1887758
http://www.albawabhnews.com/1887758
http://akhbarelyom.com/article/5713b04f469174ca306bbf05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84-350%D9%83%D9%85-1460908111
http://akhbarelyom.com/article/5713b04f469174ca306bbf05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84-350%D9%83%D9%85-1460908111
http://gate.ahram.org.eg/News/907606.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/907606.aspx
http://rassd.com/183645.htm
http://rassd.com/183645.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17042016&id=342103ca-becb-4e1b-b78e-edaf8f242a49
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17042016&id=342103ca-becb-4e1b-b78e-edaf8f242a49
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 قباطاأل

 (61عربي) أمور 2تواضروس: نتحدث عن الصلح مع اإلخوان بعد 

وضع تواضروس أربعة أمور قال إنها يجب أن تتحقق، "وبعدها ممكن أن نتحدث في حاجة زي كده )يقصد المصالحة(" فقال: 

ايا ممكن أن نتحدث في حاجة "أعتقد أنه عندما يتوقف نهر الدم، ويتوقف لمدى زمني طويل وتداوي األيام الجروح وتصدق النو

 زي كده" وأضاف "ال أعتقد أن المصريين على استعداد لهذه المصالحة.. لغاية إمبارح كان فيه عمليات قتل".

 

 (االقباط اليوم)تواضروس عن حبس أطفال بتهمة ازدراء اإلسالم: موضوع يكسف 

رد  تواضروس الثاني على قضية حبس أربعة أطفال أقباط بالمنيا بتهمة ازدراء اإلسالم قائالً "موضوع يكسف" معرًبا عن دهشته 

مؤكًدا في ذات السياق على متابعته لقضية  من صدور مثل هذا اإلجراء على أطفال من قبل قضاء مصر الذي وصفه بـ الشامخ

 خصي، وأضاف أن القانون غير مناسب وجائر، ويحتاج إلى إعادة النظر.األطفال بشكل ش

 

 (رصد) تواضروس يكشف عن تفاصيل لقائه بالملك سلمان

المصرية جزًءا عن تفاصيل لقائه الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل السعودية، وقال: "كون الكنيسة  كشف تواضروس الثاني

وأكد المركز اإلعالمي القبطي  من الوطن، فكان ال بد عليها أن ترحب بضيف كبير مثل الملك سلمان الذي يزور مصر للمرة األولى"

 األرثوذكسي أنها "المرة األولى التي يلتقي فيها عاهل سعودي ببابا للكنيسة القبطية".

 

 أخرى

 (البوابه نيوز) جة ماس كهربائيحريق مصنع "المرشدي للنسيج" بالعبور نتي

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطاًرا بنشوب حريق بمصنع نسيج في مدينة العبور، وعلى الفور تم الدفع بعدد 

ألف متر، ورجحت  12وتبين من المعاينة أن المصنع ملك محمد المرشدى ويقع على مساحة  سيارات للتعامل مع النيران 1

 .المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/902478/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-4-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=151760
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=151760
http://rassd.com/183749.htm
http://rassd.com/183749.htm
http://www.albawabhnews.com/1887638
http://www.albawabhnews.com/1887638
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 المحور الرابع

 األمني المصرى تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األخبار) توافق على التسوية مع رجل األعمال حسين سالم« الحكومة»

مقدم طلب التسوية ال وافق مجلس الوزراء واللجنة القومية السترداد األموال التي يترأسها النائب العام المستشار نبيل صادق، على

 من ثروة رجل األعمال. % 12مليون جنيه بما يعادل  211مليارات و 2لبالغ قيمتها من رجل األعمال الهارب حسين سالم، وا

 

 (بوابة األخبار) إصابة خفير ومواطن في اشتباكات بين اإلخوان واألهالي بدمياط

ات إبريل، اشتباكات بين عدد أعضاء جماعة اإلخوان وعدد من أهالي القرية.وأكدت التحري 11شهدت قرية البصارطة بدمياط، األحد 

أحد المقبوض عليهم حدثت مشادة بينهم وبين  والد-سنة  21-فتحي. م »أنه أثناء عودة عدد من أعضاء اإلخوان من جنازة 

 عدد من األهالي.

 

 البوابة نيوز() مدير أمن القاهرة يتفقد "التحرير" قبل زيارة "هوالند" للبرلمان

تفقد اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، الخدمات األمنية بميدان التحرير وشارع قصر العينى 

 ومناطق وسط البلد، صباح اليوم اإلثنين، استعداًدا لزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، إلى البرلمان.

 

 (البوابة نيوز) المستشارين ننفرد بنشر مذكرة القضاة للرئيس حول سن عمل

 عاما. 11الـ تقدم عدد من قضاة مصر، بمذكرة إلى السيسي بشأن عدم مد سن العمل للقضاة لبعد 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (اليوم السابع) آالف جنيه لكل منهم فى كفر الشيخ 2إخوانيين بكفالة  2إخالء سبيل 

عناصر من "اإلخوان" بمركز دسوق، بكفالة خمس آالف جنيه لكل منهم، عقب  2يوم األحد، سبيل أخلت محكمة كفر الشيخ، 

  .يوًما األربعاء الماضى 12استشكال على تجديد النيابة 

 

 (اليوم السابع) القاهرة الجديدة تقاضى الداخلية وضابط متهم بالتعدى على محاميين محامينقابة  

القاهرة الجديدة وكريم السويفى  محاميالقاهرة الجديدة بإشراف الدكتور أشرف زكى، نقيب  محاميتتقدم غًدا االثنين نقابة 

امى الحقوقى بدعوى مدنية ضد وزارة الداخلية وضابط وأمين قسم شرطة المرج المتهمين بالتعدى على المحامين مدنًيا المح

  .بمبلغ عشرة آالف جنيه وواحد على سبيل التعويض

 

 

http://akhbarelyom.com/article/5713ffd44691748a52a80c5e/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-1460928468
http://akhbarelyom.com/article/5713ffd44691748a52a80c5e/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-1460928468
http://akhbarelyom.com/article/5713c4454691749f39c57502/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-1460913221
http://akhbarelyom.com/article/5713c4454691749f39c57502/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-1460913221
http://www.albawabhnews.com/1888062
http://www.albawabhnews.com/1888062
http://www.albawabhnews.com/1887801
http://www.albawabhnews.com/1887801
https://www.youm7.com/story/2016/4/17/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-4-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4/2679910
https://www.youm7.com/story/2016/4/17/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-4-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4/2679910
https://www.youm7.com/story/2016/4/17/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF/2679879
https://www.youm7.com/story/2016/4/17/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF/2679879
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 (الشروق) إخالء سبيل ضابط وأمين قسم المرج المتهمان بالتعدي على المحامين 

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإخالء سبيل ضابط وأمين قسم شرطة المرج، المتهمان بالتعدي على المحامين بضمان 

لنيابة أن المحامي أوقف سيارته الخاصة أمام الحواجز األمنية للقسم فطالبه أحد الضباط من القوة وظيفته.وتبين من تحقيقات ا

 .يق المحامي فتحولت الحوار لمشادةالمكلفة بالتأمين بابتعاد السيارة؛ ألنه مكان غير مسموح، فتدخل صد

 

 (الشروق) أحداث العنف بحلوانآخرين غيابًيا في  11لـ سنة 12متهمين و 1لـ سنوات  11السجن المشدد 

متهمين حضوريا بالسجن المشدد  1قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، األحد، بمعاقبة 

 ..611يوليو  62عاما، التهامهم بأحداث العنف بميدان الشهداء بحلوان،  12آخرين غيابيا بالسجن المشدد  11وات، ومعاقبة سن 11

 

 (الشروق) داعمة لإلرهاب« الجزيرة»القضاء اإلداري يرفض دعوى اعتبار 

قضت محكمة القضاء اإلدارى، األحد، بعدم قبول دعوى إلزام مجلس الوزراء باعتبار قناة الجزيرة القطرية داعمة لإلرهاب، النتفاء 

بالدولة باعتبار كان المحامي سمير صبري المحامي، أقام دعوى قضائية طالب خاللها بحكم يلزم الجهات الرسمية .القرار اإلداري

 «.فضائية تدعم الجماعات اإلرهابية»قناة الجزيرة 

 

 (الشروق) أيام على ذمة التحقيق 2« جمعة األرض»متهًما في مظاهرات  62حبس 

أيام على ذمة التحقيقات ألقى القبض عليهم فى شارع شامبليون بوسط القاهرة،  2متهما  62ة قصر النيل، بحبس أمرت نياب

للمملكة، « تيران وصنافير»عصر الجمعة الماضية، خالل االحتجاجات التي شهدها محيط نقابة الصحفيين على ضم جزيرتي 

 ر وتعطيل وسائل المواصالت وإثارة الشغب.تهم التظاهر بدون تصريح والتجمه 62لـ ووجهت النيابة 

 

 (الشروق) «داعش»إخالء سبيل إسماعيل القمري من تهمة االنضمام لـ

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، إخالء سبيل إسماعيل جاد القمري، صاحب دار القمري للنشر 

 داعش".“لـ والطباعة، من اتهامه باالنضمام 

 

 -اعتقاالت: 

 (البوابة نيوز) في كفر الشيخ أشخاص .ضبط 

من عناصر اإلخوان بقرية ّاصف التابعة لمركز سيدي سالم، بموجب أمر ضبط  .القت قوات األمن بكفر الشيخ، اليوم، القبض على 

 واحضار من النيابة العامة.
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 )بوابة األهرام( السيسي: ندعم الجيش الليبي بقيادة حفتر.. وأطالب برفح الحظر عنه الستقرار ليبيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دور مصر فى التعامل مع األزمة الليبية دور إيجابى فى دعمها لتشكيل حكومة وطنية يقبلها 

رانسوا أوالند بقصر القبة عقب جلسة وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ف الشعب الليبي.

وأكد، ندعم  المباحثات بينهما، أننا نبذل كل جهدنا فى دعم الجيش المصرى فى مكافحة اإلرهاب على الحدود بين مصر وليبيا. 

اس أسالجيش الوطنى الليبي بفيادة اللواء حفتر، مطالًبا برفع حظر وصول األسلحة له، مؤكًدا دعم الجيش الوطنى الليبي هو 

 استقرار ليبيا.

 

 )برلماني( السيسى يلتقى قائد القيادة المركزية األمريكية ويؤكد على عمق العالقات بين البلدين

ور مريكية، وذلك بحضاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية األ

 الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع واإلنتاج الحربى، باإلضافة إلى سفير الواليات المتحدة بالقاهرة.

 

 )بوابة األهرام( "٥-القوات الجوية والبحرية تواصل مشاركتها فى التدريب المصرى اإلماراتى المشترك "خليفة

( والذي تشارك فيه وحدات من القوات البحرية للقوات المسلحة 6 -استمرت فعاليات التدريب المصري اإلماراتى المشترك )خليفة 

 .القليمية لدولة اإلمارات العربيةالمصرية واإلماراتية وينفذ بالمياه ا

 

 )موقع وزارة الدفاع المصرية( القائد العام ورئيس األركان يلتقيان قائد القيادة المركزية األمريكية

دة جوزيف فوتيل قائد القيا التقى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى الفريق أول

حيث أكد القائد العام عمق العالقات المصرية األمريكية وسبل  المركزية األمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالًيا .

سياق  فى التقارب والتعاون العسكرى، مشيًرا إلى استناد تلك العالقات إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكال البلدين .

متصل، التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول جوزيف فوتيل والوفد المرافق له، وتطرق 

 اللقاء إلى ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات، وتداعيات ذلك على األمن واالستقرار بالمنطقة .

 

 )الشروق( المشتركيبحث مع وفد اقتصادي ألماني التعاون « مميش»

بمبني التدريب البحري والمحاكاة باإلسماعيلية، وفًدا من وزارة االقتصاد  س الفريق مهاب مميش،استقبل رئيس هيئة قناة السوي

 لمانية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.والطاقة األ

 )الشروق( فتح معبر رفح استثنائيا لعبور جثة فلسطيني إلى غزة

 استثنائيا إلدخال جثة فلسطيني من سكان غزة إلى القطاع بعد وفاته في ليبيا. فتحت السلطات المصرية، ميناء رفح البري

وقالت مصادر مسؤولة إن السلطات المصرية وافقت على االفتتاح استثنائيا إلدخال جثة صحفي فلسطيني يدعى خالد سعيد أبو 

 عاما( بعد وفاته في حادث سير في ليبيا. 62شمالة )
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