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 المحور األول

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 

 (األهرام) الخارجية: حاليب وشالتين أراٍض مصرية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا مقتضبا، تعقيبا على البيان الصادر عن الخارجية السودانية بشأن مثلث حاليب وشالتين، 

مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافى على بيان الخارجية أكدت فيه أن حاليب وشالتين أراض 

 السودانية.

 

 (األهرام) السيسى حريص على االنفتاح تجاه افريقيا«: األهرام»رئيس توجو فى حوار لـ 

 حوار مع جريدة األهرام الرئيس التوجولى فورى جناسينجبيأجرى 

 

 (األهراماأللمانية )-المصريةوزراء ونائب ميركل يفتتحون الدورة الثالثة للجنة  5

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان استمرار تطوير ودفع العالقات االقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا هو 

راكة الحقيقية والفاعلة بين البلدين، الفتا الى توافر العديد من فرص االستثمار والتى يمكن ان تسهم الضمان األكيد لتحقيق الش

 فى تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية المشتركة خاصة فى محور قناة السويس الجديدة.

 

 (اليوم السابع) الرئيس الفرنسى فرانسوا هوالند يغادر القاهرة متجها إلى األردن

أيام التقى  3غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثالثاء، الرئيس الفرنسى "فرانسوا هوالند" بعد زيارة لمصر استغرقت 

وبحث خاللها سبل تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الدولية ذات االهتمام المشترك، وكان فى خاللها السيسى، 

  .وداعه بالصالة الرئاسية بالمطار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

  

 (الشروق) وزير الري يزور السودان وإثيوبيا للتفاوض بشأن سد النهضة

قالت مصادر حكومية، إن وزير الري، محمد عبد العاطي سيغادر مساء اليوم اإلثنين، في زيارة إلى السودان وإثيوبيا للقاء 

 ن سد النهضة.المسؤولين في البلدين عن ملف التفاوض بشأ

 

 (المصري اليوم) وزير الري يصل الخرطوم

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى الخرطوم، صباح الثالثاء، في زيارة رسمية للسودان تستغرق يوما 

وليه ذ تيذكر أن تلك الزيارة هي األولى لوزير الموارد المائية والري خارج البالد مننظيره السوداني معتز موسى.واحدا، يلتقي خاللها 

 .مهام الوزارة« رسميا»

 

http://www.ahram.org.eg/News/161878/26/502796/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/161878/26/502796/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/161878/115/502812/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/161878/115/502812/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%88-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/161878/5/502818/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/161878/5/502818/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/4/19/%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-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/2681971
https://www.youm7.com/story/2016/4/19/%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-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/2681971
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=0fabf233-a2b1-4f17-aba9-fec7b61f4854
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=0fabf233-a2b1-4f17-aba9-fec7b61f4854
http://www.almasryalyoum.com/news/details/932275
http://www.almasryalyoum.com/news/details/932275
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 (الشروق) وزيرة قبطية دليل على التسامح فى مصر كونينبيلة مكرم فى كندا: 

التقت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم خالل زيارتها لكندا، أمس، الجالية المصرية بمدينة تورنتو، 

جال الطاقة النووية، وآخرين متخصصين فى الطب، للتأكيد على ربطهم بوطنهم األم، والتعريف وأساتذة متخصصين فى م

 ، وبحث سبل مساهمة المصريين بالخارج لمصر، كل فى تخصصه.«بالدى»بالشهادات الدوالرية 

 

 (69عربي) التايمز: هذه مصالح بلير في كازاخستان وقصة عالقته بساويرس

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن رئيس الوزراء األسبق توني بليرانجذب للتواصل مع مانغستو أثناء عمله مبعوثا للرباعية 

مصري نجيب ساويرس ومانغستو، حيث أعلن عن ساويرس واحدا من ثالث شركات تجري الدولية، حيث توسط بين الملياردير ال

 .دثات لبناء منتجع على بحر قزوينمحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19042016&id=a11d909d-62f9-45fe-9afa-043c637bc3ea
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19042016&id=a11d909d-62f9-45fe-9afa-043c637bc3ea
http://arabi21.com/story/902654/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3#tag_49232
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 المحور الثانى

 المصرية السياسة الداخليةتطورات 

 -ية: رالمصالرئاسة 

 (األهرام)الفرنسي لمنتدى األعمال المصرى  فى الجلسة االفتتاحية

أكد السيسى أن مصر دولة تسعى للنهوض، وتبوؤ مكانتها الالئقة بين األمم المتقدمة، كدولة مدنية ديمقراطية حديثة، تعمل 

خالل حضوره مع الرئيس الفرنسى فرانسوا أوالند أمس الجلسة  تهجاء ذلك فى كلممال وطموحات شعبها، على تحقيق آ

 االفتتاحية لمنتدى األعمال المصرى الفرنسي.

 

 (الشروق) لالحتفال بعيدهم« بيت القضاة»يزور  السيسيالسبت 

وتأتى زيارة السيسى .يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى، دار القضاء العالى، السبت المقبل، للمشاركة فى االحتفال بعيد القضاء

ه رئيس المجلس األعلى للقضاء، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، وأبلغت الرئاسة المجلس بناء على دعوة وجهها ل

 بتلبية الدعوة منذ يومين.

 

 -المصرية: الحكومة 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يعقد اجتماعا اليوم لمتابعة المشروعات الخدمية وتوفير السلع 

يرأس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الثالثاء، اجتماعا لمتابعة المشروعات الخدمية التى تقدمها الوزارات للمواطنين فى  

  .مختلف المحافظات وتوافر السلع ومشروعات الصرف الصحى وتطوير البنية التحتية

 

 (الشروق) الفتتاح مشروعات جديدة خالل أيام السيسيوزير النقل: احتفالية يحضرها  

قال الدكتور جالل السعيد، وزير النقل، إن السيسي سيفتتح مشروعات جديدة في مجال النقل خالل أيام، حيث سيتم ذلك في 

 وعدد من قيادات الدولة. السيسياحتفالية يحضرها 

 

 (المصري اليوم) «الحّد من مخاطر الكوارث»يعقد ورشة « معلومات مجلس الوزراء»اليوم 

الحّد من مخاطر الكوارث على المستوى »يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل تدريبية في مجال 

، بحضور الدكتور أحمد زكي «UNISDR»من مخاطر الكوارث  ، الثالثاء، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لألمم المتحدة للحد«المحلي

 بدر، وزير التنمية المحلية، والمهندس حسام الجمل، رئيس المركز.

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/161878/136/502871/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/161878/136/502871/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=89f6d24c-d361-446a-83c6-e32b13e2326e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=89f6d24c-d361-446a-83c6-e32b13e2326e
https://www.youm7.com/story/2016/4/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA/2681749
https://www.youm7.com/story/2016/4/19/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA/2681749
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19042016&id=14c9c921-f4f9-46ba-a467-1198d3e457a6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19042016&id=14c9c921-f4f9-46ba-a467-1198d3e457a6
http://www.almasryalyoum.com/news/details/932278
http://www.almasryalyoum.com/news/details/932278
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 -المصري: البرلمان 

 (األهرام) «فضائيات التشويه»يشن هجوما عنيفا على « النوابمجلس »

هجوما عنيفا على القنوات الفضائية التى هاجمت مجلس النواب  أمسشن مجلس النواب فى جلسته الصباحية التى عقدها 

وأعضاءه ووصفت النواب بالعاهات وهو ما يمثل انتهاكا لحرية الرأى والتعبير وتجاوزا فى حق مؤسسات الدولة ومن بينها مجلس 

 النواب المنتخب من جموع الشعب فى انتخابات حرة ونزيهة شهد لها الداخل والخارج.

 

 (األهرام) جنة تحقيق خاصةطرد سمير غطاس من جلسة أمس وإحالته إلى ل بعد مشادة مع على عبدالعال

 مشادة قرر مجلس النواب فى جلسته أمس طرد النائب سمير غطاس من الجلسة وإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه على أثر

 كالمية نشبت بينه والدكتور على عبد العال رئيس المجلس أثناء انتقاد المجلس وسائل االعالم والقنوات الفضائية.

 

 -واالئتالفات: األحزاب 

 (اليوم السابع) حزب المؤتمر يطالب كتلته البرلمانية بالموافقة على بيان الحكومة

قال اللواء أمين راضى، األمين العام لحزب المؤتمر، إن الحزب طالب كتلته البرلمانية بالموافقة على بيان الحكومة خالل جلسة 

  .التصويت على البيان وبرنامج الحكومة غًدا األربعاء

 

 (اليوم السابع) وفد من مستقبل وطن يتجه للصين للمشاركة فى مؤتمر الحزب الشيوعىاليوم  

يتوجه وفد من حزب مستقبل وطن، اليوم الثالثاء، إلى الصين، تلبية لدعوة الحزب الشيوعى الصينى للمشاركة فى مؤتمر حوار 

عاما على بدء العالقات الصينية العربية، وبحث سبل تعزيز العالقات  21حزاب العربية ومرور الحزب الشيوعى الصينى واأل

  .الصينية العربية وإيجاد حل للمشكالت المشتركة

  

 (اليوم السابع) نتمنى تعامال مع "تظاهرات الجمعة" أكثر احتواء للمشاعر الوطنية الدستور: كناحزب 

تظاهر الجمعة الماضية، تعامال أكثر احتواءا  الذيقال حزب الدستور إنه كان يحدوه األمل فى أن تتعامل الدولة مع الشباب 

شابا بقصر النيل والقبض على ثالثة طالب فى طنطا على خلفية اتهامات  65ية، الفتا إلى أنه تلقى قرار حبس لمشاعرهم الوطن

  .بمشاركتهم فى تظاهرات جمعة األرض بمزيد من األسى والمرارة

  

 -الدينية: المؤسسات 

 (اليوم السابع) شيخ األزهر يترأس اليوم الجلسة الشهرية لهيئة كبار العلماء بالمشيخة

علم "اليوم السابع" أن اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، دعا هيئة كبار العلماء، لالنعقاد بمشيخة األزهر 

  .اليوم الثالثاء برئاسته، لبحث جدول أعمال الهيئة، وإبداء الرأى فى الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها
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 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) وكيل"النواب": إرسال تفاصيل جلسات مناقشة برنامج الحكومة للوزراء اليوم

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان سيسعى جاهدا لتحديد موقفه من الحكومة في جلسة غدا األربعاء، سواء 

لثقة أو حجبها، وأضاف أنه بعد اإلنتهاء من مناقشة برنامج الحكومة اليوم الثالثاء، سترسل كل ما ورد بمضابط الجلسات بمنح ا

 .والتوصياتالخاصة بمناقشة البرنامج إلى مجلس الوزراء لتطلع الحكومة على كلمات النواب والمالحظات 

 

 (اليوم السابعا )تفاوض عليهمالنائب محمد سليم: حاليب وشالتين مصريتان وال يمكن ال

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، أن اّدعاء السودان بأنها مارست سيادتها الفعلية على مثلث 

مرفوض تماًما، ألنها أراٍض مصرية. وأشار إلى أنه ال يمكن بأى حال أو طريقة التفاوض على  9116ن وأبو رماد منذ حاليب وشالتي

  .داعيأراض مصرية، ويجب غلق الموضوع تماًما من الجانب السودانى، حتى ال تدخل البلدين فى مهاترات ليس لها أى 

  

 (الشروق) الفرنسيمحمد السادات يكشف تفاصيل لقاءه بالرئيس 

قال النائب محمد أنور عصمت السادات، إنه التقى بالرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند، ضمن وفد حقوقي وإعالمي واقتصادي، وإن 

وأضاف أن "اللقاء مع أوالند كان ودًيا، واستمر لمدة ساعة، وكان الكالم عاًما، وتحدث .محاور اقتصادية واجتماعيةاللقاء ناقش 

 .ر، ومساندتها في محاربة اإلرهابعن حرص فرنسا على استقرار مص

 

 (الشروق) نائب برلماني ينصح الحكومة باالستعانة بأطباء نفسيين 

اقترح النائب تامر عبد القادر أن يستعين مجلس الوزراء بأطباء نفسيين، ومستشارين علم نفس لكل وزير، لمساعدتهم على 

 رة األزمات بنجاح.أداء أعمالهم، وللعمل على إدا

 

 (69عربي) نائب مصري: لو السعودية عاوزة كمان جزيرتين أهال وسهال

يم جزيرتي سخر النائب في البرلمان المصري عاطف عبد الجواد، من المتظاهرين الذين خرجوا في أنحاء مصر احتجاجا على تسل

 ولو السعودية عاوزة كمان جزيرتين أهال وسهال". ،يران للسعودية، وقال: "دول خونةصنافير وت

 

 -شو: توك 

 (الشروق) وعضو مجلس النواب« العوضي»اتفاقية ترسيم الحدود تسبب مشادة كالمية بين 

"، مساء االثنين بين المحامي طارق العوضي، TENوقعت مشادة في برنامج "مساء القاهرة" مع اإلعالمية إنجي أنور على قناة "

ضمن من قدموا بالغ ضد "العوضي" لوصفه النواب الموافقون على تسليم صنافير وتيران للسعودية  والنائب محمد سليم، والذي

 الخائنين".“بـ 
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 (الشروق) «عمرنا ما سمعنا عن تيران وصنافير»عن اتفاقية ترسيم الحدود عزمي مجاهد: 

هناك وثائق موجودة  وأضاف ."قال الكابتن عزمي مجاهد، المتحدث باسم اتحاد الكرة، إن " السيسي لن يفرط في األراضي المصرية

 .ن رئيسنا اللي انتخبنا، وفوضناه"تثبت أحقية صنافير وتيران للسعودية، وإحنا عمرنا ما سمعنا عن تلك الجزيرتين، وأزاي نخو

 

 (الشروق) خالد عكاشة: مصر تتجه للتعاون العسكري البحري مع فرنسا

علق العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات األمنية، على زيارة الرئيس الفرنسي "فرانسو أوالند" لمصر، بأنها تؤكد 

لعالقات الفرنسية المصرية، وأعلن في حديثه عن التوجه للتعاون البحري بين البلدين وصياغة منظومة مدى التعاون وتقارب ا

 أمنية لضمان تأمين المتوسط في الفترة القادمة، مكمال أن هذا التدشين مرشح عنوانه "مصر وفرنسا.

 

 (الشروق) ل في السوءرفعت السعيد: الحكومة تعاملت مع سد النهضة ومقتل ريجيني بطريقة ليس لها مثي

 إن»وقال .انتقد الدكتور رفعت السعيد، رئيس المكتب االستشاري لحزب التجمع، أداء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الحكومة

الحكومة تعاملت مع ملف قانون الخدمة : ». وتابعورئيسهامصر تعاني من األداء السيء لمعظم األجهزة، وخاصة الحكومة »

 «.المدنية، وسد النهضة، ومقتل الطالب اإليطالي، جوليو ريجيني، بطريقة ليس لها مثل في السوء

 

 (المصري اليوم) وزير الخارجية األسبق: وفد برلماني يزور روما قريبا

قال وزير الخارجية األسبق وعضو مجلس النواب السفير محمد العرابي، إنه من المقرر أن يتوجه وفد برلماني في زيارة إلى العاصمة 

المجلس على القيام بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أنها تأتي لتهدئة وأضاف أنهم بانتظار موافقة اإليطالية روما خالل الفترة المقبلة.

 الوضع في ظل التوتر بعض الشيء، الذي تشهده العالقات بين البلدين على خلفية قضية الشاب اإليطالي.

 

 -ميديا:  سو شيال

 (الشروق) «الزهر لعب»السفير البريطاني لطالب مصري كرمه مجلس اللوردات: 

هنأ السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، الطالب يوسف أنيس، الذي تم تكريمه من قبل مجلس اللوردات البريطاني، على 

 «.ر لعب مع يوسف أنيس، أول طالب مصري يتم تكريمه من مجلس اللوردات في لندنالزه»كتب حيث .طريقته الخاصة

 

 (مصر العربية) محمد سيف الدولة: النظام يتواطأ ضد مصلحة مصر

وقال "يسألون هل يعقل .العربي، أن مؤسسات الدولة تتواطأ ضد مصلحة الدولة رأى محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي

أن تتواطأ كل مؤسسات الدولة ضد مصلحة مصر؟، طبًعا، وماذا كانوا يفعلون غير ذلك منذ عقود طويلة؟، ولهذا السبب بالتحديد 

 ."ديفيد كامب ،ترفع الثورات شعار إسقاط "النظام"، تيران وصنافير

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19042016&id=3cdc8701-2e63-4eff-9ffd-7044771b0969
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19042016&id=3cdc8701-2e63-4eff-9ffd-7044771b0969
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19042016&id=fc4fb9a8-d16e-43b6-a1f8-f94503a88e9f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19042016&id=fc4fb9a8-d16e-43b6-a1f8-f94503a88e9f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=70d75706-6e94-4439-b629-dfae28b3fce5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=70d75706-6e94-4439-b629-dfae28b3fce5
http://www.almasryalyoum.com/news/details/932206
http://www.almasryalyoum.com/news/details/932206
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=23f04d71-ae43-4ab0-b68f-63fdb38d0909
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=23f04d71-ae43-4ab0-b68f-63fdb38d0909
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%A7/1019756-%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%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%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%A7/1019756-%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%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 ر الثالثالمحو

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-9

 (البوابه نيوز) إضراب عمال شركة "بشاي للصلب" بالمنوفية للمطالبة بحقوقهم المادية

السادات بمحافظة المنوفية، إضرابهم عن ، الكائنة بمدينة «بشاى للصلب»آالف عامل بمجموعة شركات  ٤واصل ما يقرب من 

مساواة بشركات  ٪٤٤العمل لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بصرف أرباحهم المتأخرة، والحوافز، وتطبيق بدل المخاطر بنسبة 

 الغزل والنسيج.

 

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار)  مليون دوالر بالبنوك 961الثالثاء..البنك المركزي يضخ 

أبريل، بالعطاء  91مليون دوالر بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، الثالثاء  961يضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 

ات الدوالرية لتطرح الثالثاء من كل أسبوع، في عطاء واحد، بعدما كان يتم الدوالري الدوري األسبوعي، بعد تعديل آلية العطاء

 مليون دوالر في ثالثة عطاءات أسبوعًيا. 01ضخ 

 

 (بوابة االخبار) مليارات دوالر 91خورشيد: نستهدف حجم استثمارات أجنبية بـ

أبريل، على  91أشارت خورشيد خالل الكلمة التي ألقتها في افتتاح منتدى رجال األعمال الفرنسي المصري، والذي أقيم اإلثنين 

 رهامش زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أوالند، إلى مصر، إلى وجود توقعات من صندوق النقد الدولي بوصول معدل النمو في مص

 ".6192مليارات دوالر خالل عام  91، مؤكدة: "نستهدف حجم استثمار أجنبي مباشر بمقدار 6197/6191بحلول عام  %7إلى 

 

 (بوابة االخبار) إنجي توقع اتفاقات للطاقة المتجددة والغاز المسال مع مصر

أبريل إنها وقعت اتفاقات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتوريد الغاز الطبيعي 91قالت شركة إنجي الفرنسية للطاقةاالثنين

ل وزارة البتروتحت رعاية  المسال مع عدة شركات مصرية أثناء الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إلى القاهرة

 .والثروة المعدنية المصرية

 

 (بوابة االخبار) الماضي يناير بنهاية المحلية السيولة حجم جنيه تريليون 9.1: المركزي البنك

ليون جنيه في نهاية يناير تري 9.111بلغ نحو  لمحليةير صادر عن البنك المركزي المصري عن حجم السيولة اكشف أحدث تقر

 .6192/  6195يناير من العام المالي  -خالل الفترة يوليو  % 1.6مليار جنيه بمعدل  903.1مسجال زيادة قدرها  الماضي

 

 

http://www.albawabhnews.com/1889751
http://www.albawabhnews.com/1889751
http://akhbarelyom.com/article/57157c62469174b774918c98/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%83-1461025890
http://akhbarelyom.com/article/57157c62469174b774918c98/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%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%83-1461025890
http://akhbarelyom.com/article/57151aea469174bf4832e4a1/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8010-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1461000938
http://akhbarelyom.com/article/57151aea469174bf4832e4a1/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8010-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1461000938
http://akhbarelyom.com/article/571510dc9e78734879b44f57/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1460998364
http://akhbarelyom.com/article/571510dc9e78734879b44f57/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1460998364
http://akhbarelyom.com/article/5714f6499e7873956d3dead8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1-9-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1460991561
http://akhbarelyom.com/article/5714f6499e7873956d3dead8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-1-9-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1460991561
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 (جريدة االهرام) اتفاقات للتعاون مع مصر فى مجاالت الطاقة والتكنولوجيا والتدريب: وزير االقتصاد األلمانى

أكد الدكتور زيجمار جابريل وزير االقتصاد والتكنولوجيا االلمانى نائب المستشارة االلمانية انه لمس تقدما ملموسا فى االقتصاد 

ى بعد مؤتمر شرم الشيخ االقتصادى ، وقال ان لقاءه بالرئيس السيسى تناول كل اوجه التعاون مع مصر فى مختلف المصر

 المجاالت االقتصادية الى جانب التعاون االمنى منوها ان المباحثات اتسمت بالصراحة والوضوح.

 

 (الشروق) منازعات استثمارية ضد الحكومة 3تسوية 

وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود االستثمار على تسوية ثالث منازعات لقضايا تحكيمية من بين خمس منازعات 

ويت والثانية مقامة من شركة النظافة اإليطالية والثالثة مقامة مقامة ضد الحكومة المصرية األولى مقامة من شركة بوابة الك

 من شركة بتروكيم الشرق األوسط .

 

 (الشروق) بمصر« المجاالت الحيوية»سحر نصر تدعو الشركات الفرنسية للعمل فى 

 عن أملها فى أن تعمل الشركات الفرنسية فى تنفيذ مشروعات تخدم مجاالت حيوية بمصر ربت سحر نصر وزير التعاون الدولىأع

، «ة من أن تكثف تواجدها فى مصر ونضمن استفادتها من مميزات تنافسية نتمتع بها محلياالبد للشركات الفرنسي»فقالت

 أضافت نصر خالل جلسة نقاشية مع عدد من المستثمرين ورجال األعمال المصريين والفرنسيين، اليوم.

 

 (البوابه نيوز) جنيه في السوق السوداء 91.71الدوالر يسجل 

وأعلن البنك المركزي ."جنيه، في السوق السوداء "الموازية 91.71سجلت أسعار صرف الدوالر مقابل الجنيه المصري، اليوم الثالثاء، 

عن اعتزامه اتخاذ عدد من اإلجراءات الصارمة ضد كبار التجار والمضاربين على العملة األجنبية إال أنه إلى اآلن لم تحدد  المصري

 للسيطرة على السوق السوداء للعملة في مصر. ات الذي سيقوم بها البنك المركزيطبيعة هذه اإلجراء

 

 (البوابه نيوز) اإلليزيه: فرنسا وقعت عقوًدا بملياري يورو مع مصر

مليار دوالر" مع مصر خالل  6.62قال مكتب الرئيس الفرنسي أمس اإلثنين إن فرنسا وقعت عددا من االتفاقات بملياري يورو "

ر صناعي لالتصاالت جرى االتفاق عليه وقال قصر اإلليزيه إن االتفاقات شملت عقدا لقم زيارة الرئيس فرانسوا هوالند للقاهرة

 بعد مناقشات بين هوالند والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزارتي دفاع البلدين.

 

 (البوابه نيوز) مليون جنيه خسائر متوقعة ٤٤شركة الدلتا لألسمدة والصناعات الكيماوية: 

مليون جنيه  ٤٤إلى  6197 - 6192شركة الدلتا لألسمدة والصناعات الكيماوية ارتفاع صافي خسائرها في العام المالي توقعت 

وعزا المهندس  ٥٤٠٢-٥٤٠٤مليون جنيه للعام المالي  ٠٧١، و٥٤٠٢-٥٤٠٢ماليين جنيه في النصف األول من العام المالي  913مقابل 

 .إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة سعر الدوالر وتأثيرهما على زيادة تكاليف اإلنتاج نبيل مكاوي رئيس الشركة هذه الخسارة

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/161878/5/502821/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/161878/5/502821/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%89%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=aa30f0c7-c91d-4e6a-a4f5-4795aba67560
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=aa30f0c7-c91d-4e6a-a4f5-4795aba67560
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=1d2769a0-2e3e-4d51-869e-78422e0bebbc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=1d2769a0-2e3e-4d51-869e-78422e0bebbc
http://www.albawabhnews.com/1890113
http://www.albawabhnews.com/1890113
http://www.albawabhnews.com/1889891
http://www.albawabhnews.com/1889891
http://www.albawabhnews.com/1889537
http://www.albawabhnews.com/1889537
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 (البوابه نيوز) مليون يورو 21اليوم.. مؤتمر صحفي لإلعالن عن منحة فرنسية بـ

ليوم الثالثاء، مؤتمًرا صحفًيا بقاعة المؤتمرات الرئيسية، بمقر الوزارة في تعقد الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، صباح ا

شارع عدلي، بالتعاون مع المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية، وجيمس موران، سفير االتحاد األوروبي بالقاهرة، 

 مليون يورو. 21فرنسية بقيمة ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تفاصيل منحة  والسفير الفرنسي بمصر

 

 (المصري اليوم) مليون دوالر 635مصر وألمانيا توقعان بروتوكولين للتعاون بـ

سنوات تصل  91بألمانيا على مدار مهندسا وفنيا  651وقع الجانبان المصري واأللماني، اإلثنين، بروتوكولين للتعاون، األول لتدريب 

، ووزارة « تحيا مصر»يتحملها الجانب األلماني كاملة بالتعاون مع صندوق  -مليون دوالر سنويا 95 -مليون دوالر 951تكلفتها إلى 

 مليون دوالر. 15في أسوان تصل تكلفته « متنزه شمسي»التجارة، والبروتوكول الثاني إلقامة 

 

 (رصد) شتري الغاز من حقولها أغلى من األسعار العالميةفينانشال تايمز: مصر ت

كشف تقرير لصحيفة "فينانشال تايمز" األميركية أن الحكومة المصرية تقوم بشراء الغاز المستخرج من حقولها بأسعار أعلى 

 الشركات األجنبية على التنقيب واالستثمار في مصر.من السعر العالمي المنخفض؛ بدعوى أن هذا سيشجع 

 

 (المصري اليوم) باإلسكندرية اليوم« موك»الشركات العالمية تعرض تجاربها في مؤتمر 

 وزير المهندس طارق المالالثامن لدول حوض البحر المتوسط ويفتتحه   ، باإلسكندرية«موك »عليات مؤتمر تنطلق اليوم فا

شركة محلية وعربية  71وتشارك فيه أكثر من  البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد عبدالظاهر، محافظ اإلسكندرية

 البترول والغاز.دولة تعرض خالله الشركات أنشطتها وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في صناعة  63وعالمية من 

 

 (69عربي) دْخل قناة السويس في تراجع مستمر رغم "تفريعة السيسي"

ن بالرغم م للعام المالي الثاني على التواليكشفت تقارير أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرا عن تراجع إيرادات قناة السويس 

د أنها نج العام الماضي خالل الفترة ذاتها وعند مقارنة إيراداتود الكبيرة بتحقيق مدخوالت كبيرة من التفريعة الجديدة الوع

 مليار دوالر.  6.202وفي المقابل حققت إيرادات هذا العام فقط   مليار دوالر 6.157تجاوزت 

 

 (69عربي) جنيهمليارات  91"المركزي المصري": عجز األصول األجنبية تجاوز 

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن مؤشر صافي األصول األجنبية بالقطاع المصرفي واصل تراجعه خالل شهر يناير 

وأكد التقرير أن قروض القطاع المصرفي  مليار جنيه 67.3مليارات جنيه، ليسجل  91الماضي، لتتفاقم قيمة العجز بأكثر من 

 . 6192مليار جنيه في نهاية يناير  2.011ارتفعت بقيمة 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1889936
http://www.albawabhnews.com/1889936
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931652
http://www.almasryalyoum.com/news/details/931652
http://rassd.com/183906.htm
http://rassd.com/183906.htm
http://www.almasryalyoum.com/news/details/932329
http://www.almasryalyoum.com/news/details/932329
http://arabi21.com/story/902837/%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#tag_49232
http://arabi21.com/story/902827/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87#tag_49232
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 البنك المركزي يطرح أدوات دين جديدة بقيمة 0.65 مليارات جنيه )رصد(

مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية؛ لتمويل  0.65المصري، اليوم اإلثنين، أنه سيطرح سندات خزانة بقيمة  أعلن البنك المركزي

سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح  3مليارات جنيه ألجل  3عجز الموازنة، مضيفا على موقعه اإللكتروني، أن قيمة الطرح األول تبلغ 

 .العاممليار جنيه ألجل عام ونصف  9.65الثاني 

 

 الزراعه

 (البوابه نيوز) ألف طن قمح مليئة بالحشرات 32استيراد 

فى ميناء الدخيلة « الميتة»ألف طن قمح مليئة بالحشرات  ١٢مراكب محملة بـ ٤كشف الحجر الزراعى بوزارة الزراعة عن وجود 

أوكرانيا، حيث تم سحب عينات منها، وأثبت معهد بحوث وقاية النبات التابع لوزارة الزراعة وجود  باإلسكندرية، مستوردة من

 فى جميع الشحنات.« ميتة»حشرات 

 

 سياحهال

 (مصر العربيه) "رجال األعمال": السياحة تحتضر وسمعة مصر تنهار

قال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال األعمال، إن مشكلة إنهاء حظر السفر الذي فرضته العديد من الدول الرئيسية 

نها السياحة المصرية، معلًنا أن األسباب سياسية في المقام المصدرة للسياحة إلى مصر، ليست هي األزمة الحقيقية التي تعاني م

 األول وليست أمنية فقط.

 

 (المصري اليوم) اليوم.. انطالق المؤتمر الدولي للسياحة والفنادق في األقصر

بحثا في  71أبريل الجاري، ويناقش أكثر من  69نادق في األقصر، الثالثاء، ويستمر حتى ينطلق المؤتمر الدولي األول للسياحة والف

 الدراسات السياحية.

 

 قباطاأل

 (االقباط) الرئيس الفرنسى يزور المتحف القبطى .. واألنبا دانيال واالنبا يوليوس في إستقباله

زار الرئيس الفرنسى ، فرانسوا هوالند اليوم ، اإلثنين، المتحف القبطى بالقاهرة، وكلفت الكنيسة اثنين من اآلباء األساقفة ، 

انيال أسقف المعادى والبساتين ودار السالم، واألنبا يوليوس الستقباله كمندوبين عن البابا تواضروس الثانى، هما األنبا د

 األسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

 

 

 

 

 

http://rassd.com/183915.htm
http://rassd.com/183915.htm
http://www.albawabhnews.com/1889756
http://www.albawabhnews.com/1889756
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1019495-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1019495-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://www.almasryalyoum.com/news/details/932280
http://www.almasryalyoum.com/news/details/932280
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=151928
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=151928
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 أخرى

 (جريدة االهرام) المنوفية« شهداء»بسبب انفجار خط المياه الرئيسى..هبوط أرضى وغرق المنازل فى 

تسبب انفجار خط المياه الرئيسى بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء بالمنوفية فى حدوث هبوط ارضى وكسر خط المياه المسئول 

ن تغذية مدينة الشهداء وعدد من القرى المجاورة وغرق عدد من منازل المواطنين والمحال التجارية مما تسبب فى تلف السلع ع

 سيارات لسحب المياه وتشغيل المحاور المرورية البديلة. 1واألثاث و تم الدفع بـ

 

 (العربي الجديد) في مؤشر التنمية البشرية 911مصر في المركز 

في مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج األمم المتحدة  911المصري لبحوث الرأي العام )بصيرة(، إن مصر تحتل المركز  قال المركز

 Humanومؤشر التنمية البشرية ) 6196في عام  996، و6193في عام  991دولة مقابل  911،من بين  6195اإلنمائي لعام 

Development Index HDI األمم المتحدة لقياس مستوى رفاهية الشعوب ( هو مؤشر ابتكرته هيئة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/161878/29/502897/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/161878/29/502897/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2.aspx
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/4/18/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-108-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/4/18/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-108-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 لمحور الرابعا

 المصرى األمني تطورات المشهد

 -األمنية: األخبار 

 (اليوم السابع) آخرين بينهم أمينى شرطة بالشرقية 3مقتل مسجل متهم بقتل خفير نظامى وإصابة 

آخرين بينهم أمينى شرطة واالستيالء على السالح األميرى بالشرقية،  (3)لقى مسجل خطر، متهم بقتل خفير نظامى وإصابة عدد 

   .نيران مع الشرطة بمركز بدر فى محافظة البحيرةمصرعه فى تبادل إلطالق ال

 

 -ونيابات: محاكم 

 (الشروق) استشاريين بالقابضة لمياه الشرب التهامهم بتقاضي رشاوي 3لـ سنوات  5و 91السجن المشدد 

 استشاريين بالقابضة لمياه الشرب التهامهم بتقاضي رشاوي 3سنوات لـ  5و 91السجن المشدد ب قضت محكمة جنايات الجيزة

 

 (بوابة األخبار) لحيازتهما شماريخ بمطار القاهرة« نايتسالوايت »إخالء سبيل اثنين من 

ول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإخالء اثنين من أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار محمد سالمة، وبإشراف المحامي العام األ

 «.وايت نايتس»رابطة مشجعي نادي الزمالك 

 

 (بوابة األخبارجنيه ) ألف 51 وتغريمهم بالمطرية بالتظاهر متهًما 69 حبس إلغاء

كانت ألف جنيه. 51متهًما من عناصر جماعة اإلخوان وتغريم كل منهم  69قضت محكمة جنح مستأنف المطرية، بإلغاء حبس 

مع النفاذ، على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر، بالتزامن مع االحتفال بالذكرى  محكمة أول درجة قضت بالحبس عامين

 يناير. 65الخامسة لثورة 

 

 (الشروق) للمعاش« زكريا عبد العزيز»بتأييد إحالة « نهائي»حكم 

، بتأييد حكم مجلس أول درجة بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز «حكما نهائيا وباتا»قضى المجلس األعلى لتأديب القضاة فى 

األمن »، إلى المعاش، التهامه باالشتراك في وقائع اقتحام مبنى اإلدارة العامة لمباحث أمن الدولة رئيس نادي القضاة السابق

 .6199، بمدينة نصر إبان أحداث ثورة يناير «الوطني حاليا

 

 (الشروق) «الخوض في السياسة»حكم بات بإحالة القاضي الوليد الشافعي للمعاش بتهمة 

قضى مجلس التأديب األعلى للقضاة، حكما نهائيا وباتا، بإحالة المستشار الوليد الشافعي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى 

جا عن نطاق عمله القضائي، ويخالف التقاليد القضائية المعاش، التهامه باالنخراط في أمور السياسة، على نحو يمثل خرو

 القضائية. وقانون السلطة

 

https://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-3-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%B4%D8%B1/2681691
https://www.youm7.com/story/2016/4/18/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-3-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%B4%D8%B1/2681691
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=9f750b59-9c25-4397-b8b9-6b70de33a313
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=9f750b59-9c25-4397-b8b9-6b70de33a313
http://akhbarelyom.com/article/5715156b9e7873ca7a32e4a1/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1460999531
http://akhbarelyom.com/article/5715156b9e7873ca7a32e4a1/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1460999531
http://akhbarelyom.com/article/571513ce469174db4532e4a1/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-21-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%87%D9%85-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1460999118
http://akhbarelyom.com/article/571513ce469174db4532e4a1/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-21-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%87%D9%85-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1460999118
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=fbd42afa-3f14-41d4-817a-aa75923646be
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=fbd42afa-3f14-41d4-817a-aa75923646be
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=003644b5-a325-4e9a-989d-c734bb3be989
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042016&id=003644b5-a325-4e9a-989d-c734bb3be989
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 (بوابة األخبار) «داعش»للنشر في اتهامه باالنضمام لـ« القمري»ار د صاحب سبيل إخالء تأييد

ييد إخالء سبيل صاحب دار القمري للنشر أبريل، تأ 91 قنديل، اإلثنينقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين 

 ، ورفض استئناف النيابة على قرار إخالء سبيل المتهم.«داعش»والطباعة إسماعيل جاد القمري، من اتهامه باالنضمام لـ

 

 (بوابة األخبارللتحقيق ) منصور مرتضى محامي تستدعي النيابة

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، استدعاء وليد صالح الدين جمعة، محامي رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، للتحقيق في 

 ه بسبه وقذفه.واقعة االعتداء على محامي رجل األعمال محمد األمين عقب نظر دعوى مقامة من منصور ضد األمين تتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/57150cbe4691742643b44f57/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-1460997310
http://akhbarelyom.com/article/57150cbe4691742643b44f57/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-1460997310
http://akhbarelyom.com/article/57151aef4691741b4932e4a1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-1461000943
http://akhbarelyom.com/article/57151aef4691741b4932e4a1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-1461000943
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 (بوابة األخبار) «الرفال»وزيرا الدفاع المصري والفرنسي يتفقدان إحدى القواعد الجوية لطائرات 

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي وجان إيف لودريان وزير الدفاع لجمهورية  صبحيتفقد الفريق أول صدقى 

فرنسا والوفد المرافق له إحدى القواعد الجوية والتى تضم عدًدا من المقاتالت الفرنسية متعددة المهام من طراز "رافال" كذلك 

 ى إطار عالقات الصداقة والتعاون العسكرى التى تربط مصر وفرنسا.الفاجيت"، يأتى ذلك ف –المقاتالت طراز "ميراج 

 

  

  

 

http://akhbarelyom.com/article/57150dfe9e7873d277b44f59/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84-1460997630
http://akhbarelyom.com/article/57150dfe9e7873d277b44f59/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84-1460997630

