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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 )بوابة األهرام( سامح شكري: لسنا في حرب مع إثيوبيا.. ومصر قادرة على الدفاع عن مصالحها

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن موقفنا من إثيوبيا واضح ونحن ال نعمل في إطار حرب، ولكن في إطار بناء وإقامة عالقة 

وأضاف أن مصر ليست لديها أي نية عدائية تجاه أي دولة، ولكنها قادرة على الدفاع عن مصالحها خاصة لو كان األمر يتعلق  قوية.

ا إلى أن حياة كل مصري ترتبط بمياه النيل وبشكل مباشر وقوى. وأشار شكري إلى أن وزير الخارجية بقضية حياة المصريين، الفًت

 اإلثيوبي سيزور القاهرة تلبية لدعوة منى للتأكيد على العالقات ومجاالت التعاون.

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية بالبرلمان: نمد مجلس األمن بالمعلومات لتحديد الدول الداعمة لإلرهاب

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن ما حدث فى محافظتى الغربية واإلسكندرية من أعمال إرهابية، شيء غير إنسانى وجريمة 

السياق ذاته أكد شكرى على أن جميع في  لن تزيد مصر سوى القوى للقضاء التام على ظاهرة اإلرهاب واقتالعه من جذوره.

التنظيمات التى تعمق ظاهرة اإلرهاب منشقه عن جماعة اإلخوان، وتستقى أفكار من فكر جماعة اإلخوان وعلى العالم أجمع كله 

وأكد شكرى على أن مصر تسعى جاهده فى إمداد مجلس األمن بجميع المعلومات التى تخص ظاهرة اإلرهاب حتى  أن يعى ذلك،

 .ل الداعمة له والممولة لتحركاتهكن من تحديد الدويتم

 

 )بوابة األهرام( بخادم الحرمين دليل على قوة العالقة سيسيلقاء الشكري: 

 كشف عن قوة العالقة بينلقاء السيسي، بخادم الحرمين الشريفين خالل القمة العربية، ان قال سامح شكري، وزير الخارجية، 

 ، مما يعود بالنفع المشترك على البلدين في إطار الروابط التاريخية بينهما.مصر والسعودية

 

 )بوابة األهرام( مصر واالتحاد األوروبي يؤكدان أهمية التعاون لمجابهة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية

استقبل السفير إيهاب نصر مساعد وزيرالخارجية للشئون األوروبية وفدا من االتحاد األوروبي، برئاسة كريستيان دانيلسون مدير 

 حول مسار العالقات الثنائية بين مصر واالتحاد.عام إدارة الجوار والتوسع بالمفوضية األوروبية، بمقر وزارة الخارجية ؛ للتباحث 
وتم خالل جلسة المشاورات بحث تعزيز العالقات بين مصر واالتحاد األوروبي، والتعاون لمجابهة التحديات المشتركة كاإلرهاب، 

 قليمية.والهجرة غير الشرعية، فضًلا عن ضرورة التباحث والتنسيق المشترك بين الجانبين تجاه عدد من القضايا اإل

 

 )اليوم السابع( مندوب مصر باألمم المتحدة: يصعب علينا تصور مرور الجرائم فى سوريا بدون محاسبة

شروع القرار الذى تقدمت به كل من بريطانيا وفرنسا والواليات قال عمرو أبو العطا، مندوب مصر فى مجلس األمن، إن مصر أيدت م

المتحدة، من منطلق حرص مصر على قيام مجلس األمن بواجباته تجاه الجرائم التى ترتكب بحق الشعب السورى، وخاصة تعرض 

عب علينا تصور أن تمر وأضاف خالل كلمته بمجلس األمن، :"أنه يص السوريين الستخدام السالح الكيميائى فى أكثر من حادث.

 تلك الجرائم مرور الكرام بدون محاسبة دقيقة وعادلة،

http://gate.ahram.org.eg/News/1433438.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433438.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433348.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433348.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433368.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433368.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433519.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433519.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%89/3188166
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%89/3188166
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 )اليوم السابع( مندوب مصر بمجلس األمن: نسعى إلى إنهاء الحرب بالوكالة فى سوريا

قال عمرو أبو العطا، مندوب مصر فى مجلس األمن، إن الحرب فى سوريا، ساهمت فى خلق مالذا آمنا لعشرات اآلالف من المرتزقة 

، إن القاهرة ستسعى داخل مجلس األمن "أبو العطا"قال و طقة والعالم بأسره.واإلرهابيين فى سوريا والذين يهدد وجودهم المن

 وخارجه لحل األزمة السورية، داعيا أمريكا وروسيا إلى التفاهم حول األزمة.

 

 )بوابة األخبار( وزارة الخارجية تجرى االنتخابات التكميلية لمجلس النواب

يلية خابات التكم، أن سفارات مصر بالخارج باشرت على مدار اليومين الماضيين االنتة الخارجية َصَرَح الُمتحدث الرسمي باسم وزار

بكٍل من الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، والدائرة الرابعة ومقرها تال والشهداء بمحافظة المنوفية 

النتخاب عضو واحد بمجلس النواب عن كل دائرة، وأن البعثات المصرية في السعودية والكويت واإلمارات شهدت النسبة األعلى 

 من التصويت.

 

 )اليوم السابع( صحيفة: عودة السفير اإليطالى إلى مصر ضرورة ومصالح روما تتأثر بغيابه

لمصر أصبح أمر ملح اآلن فى إطار وجود تعاون بين البلدين قالت صحيفة "هوفينج بوست" اإليطالية، إن إعادة السفير اإليطالى 

 فى الفترة األخيرة بعدة مجاالت، فال يمكن أن تظل إيطاليا دون تمثيل دبلوماسى فى مصر.

 

 )مصرالعربية(صحفي إسرائيلي: لماذا ال نحمل السيسي مسئولية إطالق صواريخ من سيناء؟ 

رائيلي "حاييم ليفنسون" عندما تساءل عن السبب وراء عدم تحميل إسرائيل ضجة على موقع "تويتر" احدثها الصحفي اإلس

لسيسي مسئولية إطالق تنظيمات متشددة الصواريخ تجاه إسرائيل من سيناء، في حين ال تكف إسرائيل عن تحميل حركة ل

 حماس بقطاع غزة مسئولية إطالق التنظيمات السلفية الصواريخ على إسرائيل.

 

 )مصرالعربية( حالة الطوارئ تعصف باالقتصاد المصريخبير إسرائيلي: 

ذهب الخبير اإلسرائيلي في اقتصاديات الشرق األوسط "دورون بيسكين" إلى أن إعالن حالة الطوارئ في مصر بمثابة خطوة جديدة 

ولفت في تحليل نشره موقع "كالكاليست" االقتصادي األربعاء  باالقتصاد المصري الذي يعاني في األساس أزمات خطيرة. لإلضرار

أبريل إلى أنه حال تطبيق البنود التي تنص عليها حالة الطوارئ، فسوف يؤدي ذلك الرتفاع رهيب في معدالت التضخم، ما  17

 سينعكس بالسلب على جيب المواطن البسيط.

 

 )مصرالعربية( لوموند: لهذه األسباب.. فشل المشير السيسي

طريق القمع الذي اختاره السيسي الستعادة الهدوء وإنعاش االقتصاد، فشل وأدى إلى نتيجة عكسية تماًما؛ حيث تواجه مصر اآلن 

كحرب العصابات التي تخوضها مجموعات مسلحة ضد قوات األمن، والهجمات التي تستهدف السياحة، تهديًدا متعدد األوجه؛ 

بهذه الكلمات علقت صحيفة "لوموند" الفرنسية في افتتاحيتها، التي ترجمتها  والقتل الجماعي كما حدث في التاسع من أبريل.

 ." التي تستهدف مصررهابيةإلالهجمات "امصر العربية وحملت عنوان "مصر: فشل المشير السيسي"، على 

http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89/3187750
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89/3187750
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2002967/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2002967/1/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.html
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1/3186928
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1/3186928
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%A9/1403914-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%9F
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%A9/1403914-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%9F
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%A9/1403785-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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%A9/1403785-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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%A9/1403202-%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF--%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8--%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A9/1403202-%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF--%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8--%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 )مصرالعربية( قناة إسرائيلية: السيسي يواجه أزمة السادات

أوال وقبل كل شيء هو استهداف قال "عوديد جرانوت" محلل الشئون العربية بالقناة األولى اإلسرائيلية إن هدف تنظيم داعش 

األقباط وقتلهم، مضيفا " يقتل داعش األقباط في سيناء فيفرون للقاهرة واألسكندرية فيقتلهم هناك، من خالل خاليا التنظيم 

وقال المحلل اإلسرائيلي إن السيسي يواجه نفس أزمة الرئيس الراحل أنور السادات، فليس لديه  الموجودة بالقاهرة أيضا".

 تقديرات أمنية مناسبة أو معلومات حول خاليا التنظيم في كبرى المدن المصرية.

 

 )مصرالعربية( محلل إسرائيلي: السيسي فرعون من ورق

ر لقضبان. ربما ستضط"الحقوق البسيطة التي ما زال يمكلها المواطنون يتوقع أن تختفي تماما، وسيجد الكثيرون أنفسهم وراء ا

في القضاء على الخطر الحقيقي على بالده،  السيسي"لم ينجح  المحاكم لتعجيل أحكام اإلعدام بحق من تجرى إدانته باإلرهاب".

وقرر مجابهة أولئك الذين ينتقدون عجزه بالقلم أو بلوحة المفاتيح. ال يكمل حقيقية مشوار جمال عبد الناصر، هو ليس أكثر 

كانت هذه مقتطفات من مقال المحلل  يف وخائف يمنح السعودية جزًرا مصرية للحصول على النفط المجاني".من زعيم ضع

العبري بعنوان "فرعون من ورق: داعش يستغل عجز السيسي ويفتت مصر من ” walla"’موقع علي اإلسرائيلي "جي إليستر"، 

 .الداخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1403046-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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%A9/1403046-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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%A9/1402880-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82
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%A9/1402880-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82
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 المحور الثاني

 الداخلية المصريةتطورات السياسة 

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األخبار) السيسي يتلقي اتصااًل من نظيره السلوفيني للتعزية في حادث الكنيستين

أبريل، اتصاالً هاتفياً من بوروت باهور رئيس سلوفينيا أعرب خالله عن التعازى فى ضحايا االعتداءين  17تلقى السيسي، األربعاء 

 اإلرهابيين اللذين استهدفا كنيستى مار جرجس بطنطا والمرقسية باإلسكندرية.

 

 (الشروق) اإلرهابيتلقى اتصاال هاتفيا من رئيس قبرص للتعزية في ضحايا « السيسي»

تلقى السيسي، اتصاًلا هاتفًيا من نيكوس أناستسيادس رئيس قبرص، أعرب خالله عن خالص تعازي قبرص، حكومًة وشعًبا، 

رهابيين اللذين استهدفا كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية باإلسكندرية، ُمعرًبا عن مواساته ألسر في ضحايا الحادثين اإل

 الضحايا، ومؤكًدا تضامن بالده مع مصر في مواجهة اإلرهاب.

 

 (الشروق) عاما إضافيا« رئيس التنظيم واإلدارة»يجدد لـ« السيسى»

 أصدر السيسى، قرارا بتجديد تعيين المستشار محمد جميل، رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة، لمدة عام.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (اليوم السابع) استرداد أراضى الدولة: تسليم عقود الدفعة األولى لتقنين أراضى وضع اليد

لتقديم أكد ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واالستراتيجية،  أن اإلقبال المتزايد من المواطنين 

 طلبات تقنين وضع اليد يثبت قوة الوازع الوطنى لدى المصريين وجديتهم فى االستثمار وااللتزام بالقانون وسداد حق الدولة.

 .جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة هذا األسبوع والذى استعرضت خالله العقود األولى التى أصدرتها هيئة التعمير

 

 (اليوم السابع) اإلدارة ومجلس الدولة والنيابة اإلداريةتوقيع بروتوكول تعاون بين التنظيم و

إسماعيل، رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز التنظيم واإلدارة ومجلس الدولة وهيئة النيابة شهد شريف 

 اإلدارية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط 

 

 (بوابة األهرام) رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض المشكالت التى تواجه صناعة الحديد

اجتمع شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، مع عدد من منتجى الحديد والصلب فى مصر، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة.ويأتى 

تواجه صناعة الحديد والمقترحات الخاصة  االجتماع فى إطار استكمال اللقاءات التى تتم لمناقشة واستعراض المشكالت التى

 بتسويتها.

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003005/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003005/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=a4d23f33-5084-45c2-af86-defd066ded9e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=a4d23f33-5084-45c2-af86-defd066ded9e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=e9a9b3e9-792c-4dc9-ba7d-24d3f287fb24
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=e9a9b3e9-792c-4dc9-ba7d-24d3f287fb24
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%B6%D8%B9/3187319
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D9%88%D8%B6%D8%B9/3187319
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3187291
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3187291
http://gate.ahram.org.eg/News/1433289.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433289.aspx
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 (بوابة األخبار) برقية عزاء من رئيس وزراء سنغافورة بشأن أحداث الكنيستين

تلقى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، برقية من  رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، أعرب خاللها عن صدمته جراء 

 هذه التفجيرات الدامية.

 

 (الوطن) دول عربية لتصدير العمالة إليها 4اتفاق بين مصر و

دول عربية أخرى وهي  4حمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن الحكومة المصرية، وقعت برتوكول ربط بين مصر وكشف م

 "اإلمارات والسعودية الكويت واألردن"، لتصدير العمالة المصرية لهم خالل المرحلة المقبلة.

 

 (اليوم السابع) اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث سبل التعاون بين مصر واليونان

يعقد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور عدد من الجهات المعنية والوزراء لبحث أوجه التعاون بين 

 زراء اجتماعا آخر اليوم الخميس بشأن متابعة استكمال مشروعات أكاديمية الفنون.كما يعقد رئيس الو.مصر واليونان

 

 (بوابة األهرام) وفد "األوروبي" لرئيس الوزراء: االتحاد حريص على تقديم كل الدعم الممكن لمصر

الوزراء ، كريستيان دانيلسون، مدير اإلدارة العامة لمفاوضات سياسة الجوار والتوسع باالتحاد التقى شريف إسماعيل رئيس مجلس 

 األوروبي، وذلك بحضور وزير البترول، وسفير االتحاد األوروبي بالقاهرة.

 

 -البرلمان المصري: 

 (الشروق) يلتقي رؤساء الهيئات اإلعالمية قبل حلف اليمين« عبد العال»

 .رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، اجتماعا مع رؤساء وأعضاء الهيئات اإلعالمية الذي أصدر السيسي قرارا بتعيينهم ألتقي

 

 (الشروق) تعمق ظاهرة اإلرهاب ناتجة عن اإلخوانوزير الخارجية للنواب: جميع التنظيمات التى 

تزيد مصر إال إصرارا أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن ما حدث فى محافظتى الغربية واإلسكندرية من أعمال إرهابية، جريمة لن 

ولفت وزير  .جنة الشئون العربية بمجلس النوابجاء ذلك فى اجتماع مشترك لل.للقضاء التام على اإلرهاب واقتالعه من جذوره

الخارجية إلى أهمية التعاون بين المجتمع الدولى فى مواجهة هذه الظاهرة، موضحا أن جميع التنظيمات التى تعمق ظاهرة 

 عن جماعة اإلخوان، وتستقى أفكارها من فكرهم.اإلرهاب ناتجة 

 

 (الوطن) رؤساء وأعضاء الهيئات اإلعالمية والصحفية يؤدون القسم أمام البرلمان

أدى رؤساء وأعضاء الهيئات اإلعالمية الثالث المشكلة حديثا وفقا للدستور وهى المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، برئاسة مكرم 

محمد أحمد، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، والهيئة الوطنية لإلعالم برئاسة حسين زين، اليمين الدستورية أمام 

 .لعالمجلس النواب برئاسة على عبدا

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003017/1/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003017/1/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%85.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2000116
http://www.elwatannews.com/news/details/2000116
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3188425
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3188425
http://gate.ahram.org.eg/News/1433571.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433571.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=0fa158f6-1dcc-4891-a33d-e18a78e53d01
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=0fa158f6-1dcc-4891-a33d-e18a78e53d01
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=e6d455b4-d35e-4ded-a21f-ecdb98e3e56b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=e6d455b4-d35e-4ded-a21f-ecdb98e3e56b
http://www.elwatannews.com/news/details/1999246
http://www.elwatannews.com/news/details/1999246
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 (اليوم السابع) رسميا.. طايل والجحش فى اإلعادة بانتخابات المنوفية

الشهداء بين كال من المرشح فخرى  عن خوض جولة اإلعادة بدائرة تال أعلنت اللجنة العامة لالنتخابات بمحافظة المنوفية، 

المرشح المستقل والذى حصل على أصوات، مع المرشح محمد الجحش  14114طايل مرشح حزب مستقبل وطن، والذى حصل على 

 صوت. 0011

 (اليوم السابع) اإلعادة بين محمد حبيب وصبرى عبادة على مقعد وزير التموين فى الشرقية

بو كبير بالشرقية، اإلعادة بين الدكتور محمد حبيب والشيخ صبرى عبادة، على أعلنت اللجنة المشرفة على االنتخابات بدائرة أ

صوًتا  240ألًفا و 17وحصل حبيب على .لجنة انتخابية 170مقعد الدائرة، ذلك وفًقا للمؤشرات األولية ألعمال فرز األصوات، فى 

 .فى الداخل 71و 10أبريل فى الخارج، و 10و 10ومن المقرر إجراء اإلعادة يومى .صوًتا 453ألًفا و 17وصبرى عبادة على 

 

 (اليوم السابع) "دفاع البرلمان" تناقش اختصاصات المجلس األعلى لمكافحة اإلرهاب الجلسة المقبلة

من القومى بمجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تناقش اختصاصات المجلس أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع واأل

األعلى لمكافحة اإلرهاب والتطرف، الذى أعلن الرئيس عن تشكيله عقب انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى منذ ثالثة أيام، 

 ربعاء.الجلسة المقبلة األسبوع بعد المقبل، نظًرا الزدحام جدول أعمال اللجنة اليوم األ

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (بوابة األهرام) من المصريين يؤيدون تطبيق قانون الطوارئ %33استطالع "بصيرة": 

المصريين يؤيدون فرض حالة الطوارئ من  % 33أظهر استطالع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، أن نحو 

 بعد التفجيرات اإلرهابية التى استهدفت كنيسة مار جرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في اإلسكندرية يوم األحد الماضي.

 منهم تحديد موقفهم. %71غير موافقين فى حين لم يستطع  %12مقابل 

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهرام) م وسائل اإلعالم لألحداث اإلرهابيةمرصد اإلفتاء يحذر من خطورة تضخي

حذَّر مرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة التابع لدار اإلفتاء المصرية من خطورة تضخيم وسائل اإلعالم لألحداث اإلرهابية 

وتداعياتها على الوطن والمواطنين، مؤكًدا أنها تؤدي إلى نتائج عكسية؛ حيث تثير حالة من الرعب والفزع والتهويل من أضرارها 

 .بين جموع المواطنين، فضًلا عن تضخيم قوة الجماعات اإلرهابية وخطورتها على المجتمع

 

 -توك شو: 

 (الشروق) يدرس في األزهر وعلينا مواجهته« داعش»إبراهيم عيسى: منهج 

علق إبراهيم عيسى، على التفجيرين االنتحاريين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا وكاتدرائية مارمرقس في 

متابًعا:  ، ناجمة عن إيمان تام بأنها نابعة من صحيح الدين.«داعش»أفعال تنظيم ي، قائًلا إن اإلسكندرية، صباح األحد الماض

 «.منهج داعش يتم دراسته في األزهر، لهذا يجب أن نواجه أنفسنا»

http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9/3188335
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9/3188335
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86/3188348
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86/3188348
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9/3188236
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9/3188236
http://gate.ahram.org.eg/News/1433259.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433259.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433287.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433287.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=b2c5b263-14f5-436b-8690-2d5df64c6388
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=b2c5b263-14f5-436b-8690-2d5df64c6388
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبارمليار جنية من رأسمالها بختام التعامالت )7.3البورصة تخسر 

األرباح تراجعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي لدى إغالق تعامالت األربعاء مدفوعة باستمرار عمليات البيع لجني 

من قبل المصريين والعرب قابلها اقتناص للفرص وشراء من المؤسسات وصناديق االستثمار األجنبية على أسهم كبرى منتقاه 

 .مليار جنيه 7. 3وخسر رأس المال السوقي ألسهم الشركات المقيدة نحو ، في قطاعات العقارات

 

 (بوابة االخبار)وتصرف مايو المقبل  ..%11وزير المالية: عالوة غير الخاضعين للخدمة المدنية 

 في -وأضاف الوزير ، قانون التأمين الصحيقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الوزارة لم ننتهي إلى اآلن من الدراسة االكتوراية ل

جنيه وحد  35ستصرف كحد أدنى  %11أن العالوة المقررة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة "تصريحات صحفية 

 ."، الفتا إلى أن ذلك سيتم في مايو المقبل ألنها لم تنتهي مناقشتها بعد في البرلمان171أقصى 

 

 (بوابة االخبارعن معدالت العام المالي الماضي ) %51الموازنة بنسبة المالية:خفض عجز 

على جميع األصعدة خاصة في القطاع االقتصادي القات مع االتحاد األوربي يز الععمرو الجارحي وزير المالية إننا نسعى إلى تعز قال

مالمح اإلصالحات االقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خاصة إصالحات السياسات المالية  وأستعرض الجارحيالوزير،  والمالي

همها خفض العجز األولى للموازنة العامة بنسبة والنقدية واآلثار التي بدأت بالفعل في تحقيق العديد من األهداف المرجّوة وأ

 .عن معدالت العام المالي الماضي 51%

 

 (الوطن) 7113تريليون جنيه بنهاية  3.0"المركزي": أصول البنوك في مصر بلغت 

 .7113تريليون جنيه بنهاية ديسمبر  3.03إجمالي أصول البنوك العاملة في مصر بلغ قال البنك المركزي المصري، في بيان، إن 

 

 (الوطن) منحة بمليون يورو من بنك االستثمار األوروبي لتطوير العامرية باإلسكندرية

اإلسكندرية، اجتماعا مع ممثلي بنك االستثمار األوروبي، للتنسيق على بدء تطوير المناطق عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ 

مليون جنيه، قابلة للزيادة، طبقا لالحتياجات التي سيتم  71الفقيرة بحي العامرية، بمنحة مقدمة من البنك تبلغ مليون يورو، و

 .ظةي العامرية كمدخل رئيسي للمحافتحديدها، وذلك نظرا ألهمية ح

 

 (الوطن) وفد تحالف ياباني فرنسي يتفقد شرق بورسعيد لبحث فرص االستثمار

أعلن الربان علي عاصم، مدير عام ميناء شرق بورسعيد، عن زيارة وفد من التحالف الياباني الفرنسي، ممثال عن الشركات العالمية 

 وبولوريه الفرنسية إلى ميناء شرق بورسعيد، للتعرف على فرص االستثمار بها. NYKويوتا ت

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2002953/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2002953/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003033/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003033/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2002903/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2002903/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B9.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2001016
http://www.elwatannews.com/news/details/2001016
http://www.elwatannews.com/news/details/1999864
http://www.elwatannews.com/news/details/1999864
http://www.elwatannews.com/news/details/2000101
http://www.elwatannews.com/news/details/2000101
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 (الوطن) من األصول بنهاية ديسمبر %30.5"المركزي": الودائع بالبنوك تسجل 

من إجمالي أصول البنوك العاملة في السوق المحلية بنهاية ديسمبر  %30.5سجلت كشف البنك المركزي المصري، عن أن الودائع 

 الماضي.

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 17. 7"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 

عبر موقعها  -وذكرت المالية ، مليار جنيه 17. 751، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت  7112-4-17 طرحت وزارة المالية، األربعاء

، فيما بلغ أعلى عائد %10. 410مليار جنيه بمتوسط عائد  3. 751يوما بقيمة  107أنه تم طرح أذون خزانة أجل  -اإللكتروني 

 .%10. 701، وسجل أقل عائد 10%. 430

 

 (الشروق) مستشاًرا مالًيا فى صفقتين ببورصتى مصر والكويت« هيرميس»

المؤسسة المالية واالستثمارية، صفقتى بيع فى السوق الثانوى، إحداهما ببورصة الكويت  –نفذت المجموعة المالية هيرميس 

 واألخرى بالبورصة المصرية.

 

مصر ) فقط يتعاملون مع البنوك.. وتدعم القطاع الرسمي %14 مصرفيون:«| حساب لكل مواطن»عن مبادرة 

 (العربية

من السكان في مصر  %32من إجمالي السكان، رغم أن  %14أوضح الخبراء  أن نسبة المتعاملين مع البنوك في مصر ال يتعدون الـ

 ضمن شريحة الشباب، فيما أكدوا على أن المبادرة تدعم القطاع الرسمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2000968
http://www.elwatannews.com/news/details/2000968
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2002959/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2002959/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=5e101b0b-4d72-493d-bfbc-49789d1b8f4c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=5e101b0b-4d72-493d-bfbc-49789d1b8f4c
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1404253-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1404253-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1404253-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 

 االعالم

 

 (االهرام) رئيس "الوطنية للصحافة": ما يتردد عن إجراء تغييرات صحفية بالمؤسسات القومية عار من الصحة

للصحافة، اتخاذ الهيئة أي قرارات تتعلق بإجراء تغييرات لبعض القيادات الصحفية في نفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية 

 المؤسسات القومية سواء كانت بمؤسسة األهرام أو غيرها، مؤكًدا أن ما يتردد عن إجراء تغييرات صحفية عار تماًما من الصحة.

 

 (االهرام) «القاهرة»عماد الغزالى رئيًسا لتحرير 

األسبوعية، التى تصدر عن وزارة الثقافة، خلفا للزميل سيد « القاهرة»تولى الكاتب الصحفى عماد الغزالى رئاسة تحرير جريدة 

، التى تصدر «القاهرة»وأعلن الغزالى، أنه تسلم مهامه كرئيس لتحرير صحيفة ، محمود، الذى شغل هذا المنصب لمدة عامين

 .عن وزارة الثقافة، خلًفا للكاتب الصحفى سيد محمود

 

 السياحه

 (بوابة االخبار) 7112عن الربع األول من  %15وزير السياحة: استقطاب سائحين بنسبة تتجاوز 

 11ي بنسبة أكبر من المستهدف بحوال 7112قال يحيى راشد وزير السياحة، إن مصر استقطبت سائحين في الربع األول من عام 

 ، وأن المعدل إذا استمر عند هذا المستوى سيتم تحقيق العدد اإلجمالي المستهدف ألعداد السائحين بحلول نهاية العام.%15إلى 

 

 (الوطن) سنوات.. "كوندور" األلمانية تستأنف رحالتها لمرسى علم 4بعد انقطاع 

سنوات، تعود شركة "كوندور" األلمانية للطيران، إلى تشغيل رحالت إلى مطار مرسى علم الدولي قادمة  4بعد انقطاع دام ألكثر من 

مطار مرسى علم تديره شركة "إيماك" إلدارة وتشغيل المطارات إحدى شركات مجموعة ، ويذكر أن من مطار فرانكفورت األلماني

 الخرافي الكويتية.

 

 لنقل والمواصالتا

 (مبوابة االهرا) "فوضى وسجائر بالمحطات".. توقف حركة المترو في الخط األول بسبب عطل بالشبكة الهوائية

وذلك قبل بداية فترة الراحة بالمرفق توقفت حركة القطارات في الخط األول لمترو األنفاق، نتيجة عطل فني بالشبكة الهوائية، 

 45وتسبب العطل في تأخير القطارات وتوقفها بعدد من المحطات نحو ، بدقائق، والتي تبدأ من الواحدة وحتى الخامسة صباحا

 .دقيقة، وهو ما تسبب في سخط الركاب وتزمرهم، فضال عن ازدحام المحطات الرئيسية

http://gate.ahram.org.eg/News/1433667.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433667.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=b6661272-462f-4c4a-af4f-15bbb4a0cc7e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=b6661272-462f-4c4a-af4f-15bbb4a0cc7e
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003020/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003020/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2000335
http://www.elwatannews.com/news/details/2000335
http://gate.ahram.org.eg/News/1433672.aspx
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 قباطاأل

 (مصر العربية) بدير األنبا بيشوي« هدخميس الع»تواضروس يرأس قداس 

يرأس تواضروس الثاني، قداس "خميس العهد"، صباح اليوم الخميس، بدير األنبا بيشوي بوادي النطرون، كأول قداس ضمن 

وقال بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة، إن تواضروس يقضي خلوة روحية بالدير، ضمن طقوس  ،تفجيراتالأسبوع اآلالم بعد 

 قيامة بالكنيسة األرثوذكسية مقتصر على صالة طقسية، دون مظاهر احتفالية.أسبوع اآلالم، الفًتا إلى أن احتفال عيد ال

 

 (بوابة االخبار) مصابا بحادث تفجير كنيسة طنطا إلى مستشفيات عسكرية بالقاهرة 12نقل 

من المصابين في حادث تفجير كنيسة "مارجرجس" في  12صرح الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، بأنه تم نقل 

 .طنطا، من مستشفيات طنطا الجامعي والتعليمي العالمي والطوارئ واألمريكان، إلى مستشفيات المعادي وكوبري القبة العسكري

 

 (بوابة االخبار) حادث الكنيسة: صدفة ربانية أنقذت اآلباء من الموتأحد الناجين من 

ر الذي شهدته كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا، كان الغرض منه أكد أحد شباب الكنيسة الناجين من الحادث اإلرهابي ، أن التفجي

استهداف باآلنبا بوال أسقف طنطا وتوابعها، واآلباء الكهنة باإلبراشية التي تخدم منطقة وسط الدلتا، ولكن عناية اهلل أنقذتهم 

 .ساوسة بإقامة الصلوات بداًل منهوأوضح إن اآلنبا بوال لم يحضر في اليوم الذي شهد االنفجار، وقام مجموعة من الق، جميعا

 

 (الوطن) «مجزرة»دقيقة منع  45انتهاء القداس قبل موعده بـ«: المرقسية»كواليس تفجير 

ترؤس  تواضروس الثانى، يشاركقباط األرثوذكس، الذى كان ، وكيل بطريركية اإلسكندرية لأل«رويس مرقس»كشف القمص 

قداس أحد السعف وطقس التجنيز العام الذى وقع خالله االنفجار فى الكنيسة المرقسية فى اإلسكندرية، كواليس االنفجار 

 من انفجارى طنطا واإلسكندرية، وماذا فعل بعد االنفجار.تواضروس وموقف 

 

 (الوطن) قسيةالكنيسة ترحب بالكشف عن الخلية المتورطة في تفجير المر

رحب بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، بكشف وزارة الداخلية عن الخلية اإلرهابية المتورطة 

 في تفجيرات الكنيسة المرقسية باإلسكندرية يوم أحد السعف.

 

 (الوطن) تتضامن مع األرثوذكس وتلغي احتفاالت العيداإلنجيلية 

أعلن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة اإلنجيلية بمصر، عن أن الطائفة ستقيم صلوات عيد القيامة في الكنيسة 

ائفة تلغي كل المظاهر االحتفالية بالعيد، تضامنا مع كافة الكنائس الشقيقة، وجميع أسر وأكد أن الط، اإلنجيلية بمصر الجديدة

 والمصابين.القتلى 

 

 

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%A9/1404261-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%8A
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%A9/1404261-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%8A
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003113/1/%D9%86%D9%82%D9%84-17-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003113/1/%D9%86%D9%82%D9%84-17-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2002925/1/-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2002925/1/-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86.html
http://www.elwatannews.com/news/details/1995936
http://www.elwatannews.com/news/details/1995936
http://www.elwatannews.com/news/details/2000674
http://www.elwatannews.com/news/details/2000674
http://www.elwatannews.com/news/details/1999399
http://www.elwatannews.com/news/details/1999399
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع)أو تدريبات عسكرية  أكتوبر "أعمال محاجر" 3مصدر أمنى: دوى أصوات االنفجار بمدينة 

أكتوبر، لم يتم تحديد أسبابه حتى األن،  3أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن دوى اإلنفجار الذى سمعه المواطنين بمدينة 

 3بب اإلنفجار قد يكون أعمل فى المحاجر المنتشرة بمنطقة الواحات القريبة من مدينة وأن الترجيحات األولية تشير الى أن س

 أكتوبر، أو يرجح انها تعود الى كونها تدريبات عسكرية فى منطقة الرماية.

 

 (بوابة األهرام) "خبراء المفرقعات": بالغ سلبي بالعثور على جسم غريب أمام مبنى إدارة جامعة طنطا

كشف خبراء المفرقعات بالغربية عن سلبية بالغ بالعثور علي جسم غريب بشارع البحر بمدينة طنطا أمام مبنى إدارة الجامعة 

 وأنه لم يتم العثور علي أي متفجرات.

 

 (بوابة األخبار) خفير وعامل في حملة أمنية على مطلوبين بسوهاج مقتل

ا ، خفير شرطة ولقى عامل آخر مصرعه إثر قيام مطلوبين اثنين بإطالق الرصاص على حملة أمنية أثناء محاولة ضبطهمقتل

 بدائرة مركز ساقلتة.

 

 (الشروق) الداخلية تكشف أسماء المتورطين فى تفجيري طنطا واإلسكندرية

المتورطة في ارتكاب حادثي تفجير كنيستي المرقسية باإلسكندرية، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمالحقة العناصر 

ومارجرجس بالغربية، وأوضحت وزارة الداخلية، تم التوصل إلى تحديد منفذ حادث التعدي على الكنيسة المرقسية باإلسكندرية، 

قة فيصل بمحافظة السويس بقنا يقيم حي السالم بمنط 70/0/1003وتبين أنه المدعو محمود حسن مبارك عبداهلل )مواليد 

 حصر أمن دولة. 1141/7113عامل بإحدى شركات البترول( والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 

 

 (اليوم السابع) ألف جنيه لمن يعرف معلومات عن هؤالء اإلرهابين 111ابحث مع الشرطة.. 

جنيه لمن يدليى بمعلومات عن بعض العناصر اإلرهابية المحرضة على حادثي كنيستى ألف  111حددت وزارة الداخلية مكافأة 

يقيم  1003مهاب مصطفى السيد قاسم، مواليد ، يقيم بقنا 1005عمرو سعد عباس إبراهيم، مواليد :طنطا واإلسكندرية، وهم

عمرو مصطفى يونس عبدالرحيم، ، بالقاهرةيقيم بحدائق الزيتون  1004سامح بدوى مصيلحى بدوى، مواليد ، بالزيتون بالقاهرة

 ....................يقيم بالشويخات بقنا 1007مواليد 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1/3187330
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B1/3187330
http://gate.ahram.org.eg/News/1433303.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433303.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003156/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003156/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=d31e0271-3b61-4262-a726-e93ef3846d7f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=d31e0271-3b61-4262-a726-e93ef3846d7f
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86/3188119
http://www.youm7.com/story/2017/4/12/%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86/3188119
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 (بوابة األهرام) "الداخلية" تهدد باللجوء للقانون ضد بعض المواقع اإلخبارية لنشر أخبار كاذبة

مسئول بوزارة الداخلية، بأن اآلونة األخيرة دأب عدد من المواقع اإلخبارية على بث أخبار تروج للشائعات وتردد صرح مصدر أمني 

وجود بالغات حول حدوث تداعيات أمنية بنطاق بعض المواقع اإلستراتيجية والمنشآت المهمة وفى هذا الصدد فقد بثت بعض 

 فى إثارة البلبلة لدى قطاعات الرأى العام. المواقع، أخبار فى دائرة الترديدات التى تساهم

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األخبار) المؤبد لضابط شرطة بتهمة مقاومة السلطات

محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي، بمعاقبه نقيب شرطة بنجدة الجيزة بالسجن المؤبد التهامه بحيازة  قضت

 مواد مخدرة ومقاومة السلطات.

 

 (الشروق) فى المحلة« تحت األرض»إخالء سبيل شاب متهم باالنضمام لصفحة 

قرر المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية األربعاء إخالء سبيل الشاب المتهم باالشتباه فى انضمامه 

 )تحت األرض( المحرضة على العنف بضمان محل إقامته لعدم كفاية أدلة االتهام.« اندرجراوند»إلى صفحة 

 

 (اليوم السابع) المحكمة تمنع شخص من استخدام اإلنترنت خمس سنوات

سنوات وإلزامه  11بالسجن  ی، غيابيًا على  المحامى محمد رمضان عبدالباسط المحام3الدائرة  حكمت محكمة جنايات االسكندرية

وأكدت حيثيات الحكم، أن المحامى إرتكب أعماال ارهابية من شأنها اإلخالل بالنظام العام، سنوات. ٥بعدم استخدام اإلنترنت 

 .وتعريض سالمة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر

 

 -اعتقاالت: 

 (الشروق)  خططوا الستهداف مؤسسات الدولة بأسوان بزعم انهم 3ضبط 

التحريات سعيهم الستهداف مؤسسات من عناصر جماعة اإلخوان أثبتت  3تمكن جهاز األمن الوطني بأسوان اليوم من ضبط 

 الدولة.

 

 (اليوم السابع) ضبط "على شحات" أحد المتهمين بالتفجيرات اإلرهابية للكنائس فى مداهمة بقنا

ألقت األجهزة األمنية فى محافظة قنا، بالتنسيق مع جهاز األمن الوطنى، القبض على أحد المتهمين بتفجيرات كنائس الغربية 

وإسكندرية، والمتهم بالتورط فى تشكيل إحدى الخاليا اإلرهابية المسئولة عن التفجيرات التى وقعت خالل األيام القليلة 

 الماضية.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1433444.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433444.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003042/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003042/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=101a478d-5bd3-4d40-9491-7f31328b2094
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=101a478d-5bd3-4d40-9491-7f31328b2094
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89/3188320
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89/3188320
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=d605d3b0-13db-41c0-85f4-c83ef5e3e58a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042017&id=d605d3b0-13db-41c0-85f4-c83ef5e3e58a
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9/3188365
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9/3188365
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام(السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي ويتطلع لمواصلة تطوير التعاون العسكري 

ة أول صدقي صبحي وزير الدفاع ، باإلضاف ، كريستوفوروس فوكايدس وزير الدفاع القبرصي، وذلك بحضور الفريقالسيسياستقبل 

وذكر السفير عالء يوسف أنه تم خالل اللقاء تناول ُسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين،  إلى سفير قبرص بالقاهرة.

 باإلضافة إلى التباحث حول آخر تطورات القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

 

 )بوابة األخبار( ره القبرصي لبحث التعاون العسكريوزير الدفاع يلتقي نظي

قبرص كريستفروس فوكايدس، والوفد  وزير دفاع جمهوريةبالتقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع صدقي صبحي، 

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات األوضاع بالمنطقة والمتغيرات علي الساحتين اإلقليمية  المرافق له الذي يزور مصر حالًيا.

لف البلدين في مختوالدولية، كما بحث الجانبان أوجه التعاون في المجاالت العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكال 

 المجاالت .

 

 )مصرالعربية( رئيس األركان اإلسرائيلي: نتعاون مع مصر للنيل من اإلرهابيين

قال رئيس األركان اإلسرائيلي "جادي إيزنكوت" تعليقا على إطالق تنظيم والية سيناء صاروخا على مجمع "أشكول" االستيطاني ، 

إن لدى إسرائيل ومصر مصالح مشتركة في استهداف العناصر اإلرهابية التي تحاول إرباك الحياة اليومية إلسرائيل خالل فترة 

أمام الجيش اإلسرائيلي تحديات على خمس جبهات. الحدود مع لبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية ”:إيزنكوت“وقال  األعياد.

 من ويبذل جهودا كبيرة، لكن هناككما هو معروف لدينا معاهدة سالم مع الجيش المصري الملتزم جدا باأل:”وأضاف ”. ومصر

هنا في هذه الحالة على الحدود مع سيناء، لدينا تحٍد :”األركان اإلسرائيلي وتابع رئيس ،عناصر إرهابية تسعى جاهدة إليذائنا

 ”.مشترك للنيل من هؤالء اإلرهابيين، ومنعهم من إرباك نظام الحياة في دولة إسرائيل وأجواء العيد

 

 (الوطن) القوات المسلحة تبدأ ترميم الكنيسة المرقسية

أعلنت بطريركية األقباط األرثوذكس في اإلسكندرية، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بدأت ترميم مدخل الكنيسة 

ما ك فاالت المسيحيين بـ"أعياد السعف"المرقسية الكبرى في اإلسكندرية، والتي تعرضت النفجار إرهابي األحد الماضي، خالل احت

 ترميم شارع كنيسة األقباط من آثار االنفجار.بدأ الجيش 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1433462.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1433462.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2002955/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2002955/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-.html
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%A9/1402950-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1402950-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.elwatannews.com/news/details/1999384
http://www.elwatannews.com/news/details/1999384
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )بوابة األخبار( مجند بطلق ناري من مجهولين بالمساعيد في شمال سيناء مقتل

بإطالق وقال المصدر إن مسلحين مجهولين قاموا  .مجند ، ، بطلق ناري من  مجهولين في العريش ، بمحافظة شمال سيناء مقتل

عاًما ، بعدما أصيب بطلق  77النار على كمين أمني بالمساعيد من مسافة بعيدة ؛ مما أسفر عن استشهاد مجند يبلغ من العمر 

 ناري في الرأس.

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003052/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2003052/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF.html

