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 تعريف

مرصد اإلعالم المصري، نشرة يومية تتناول خالصات موجزة ألهم القضايا التي تناولتها 

وسائل االعالم المصرية )القومية، الحزبية، والخاصة( وكذلك المواقع االلكترونية 

 االجتماعي الرئيسة.وصفحات التواصل 

ويهدف المرصد لدعم صانعي القرار والباحثين والمهتمين بالشأن المصري، فيما 

يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، واألوضاع العسكرية واألمنية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
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 السياسة الخارجية

 ــــــــــــــــــــــــــــ

األمريكي حول بدء سريان اتفاق وقف األعمال العدائية في سوريا خطوة مهمة -الروسيالخارجية: البيان 

 وضرورية

 32تعقيبًا على البيان الروسي األمريكي األخير، بشأن بدء سريان اتفاق وقف األعمال العدائية في سوريا اعتبارًا من فجر السبت 

رسمي باسم وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تعتبر خطوة مهمة وضرورية فبراير الجاري، اعتبر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث ال

لتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية إلى الشعب السوري، ووضع حد ألعمال العنف وتوفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت 

اسم وأوضح المتحدث ب لالزمة السورية.رعاية األمم المتحدة، وصوال إلي اتفاق كامل لوقف إطالق النار وتحقيق التسوية السياسية 

الخارجية فى تصريح له اليوم اإلثنين، أن الفترة المقبلة تتطلب التزام جميع األطراف، بإنفاذ االتفاق وإعالء مصحلة الشعب 

 ا.ي سوريالسوري الذي تفاقمت معاناته نتيجة استمرار القتال والعنف، مع أهمية االستمرار في مكافحة التنظيمات اإلرهابية ف

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الساعات األخيرة كانت قد شهدت اتصاالت مصرية مكثفة مع الجانبين األمريكي والروسي 

 للتنسيق بشأن الترتيبات الخاصة بتنفيذ إعالن وقف األعمال العدائية.

 32/3/3102 بوابة األهرام

 الخارجية ُتحذر من خطورة انتهاك المياه اإلقليمية للدول األخرى

ضوء ما رصدته وزارة الخارجية من تكرار حاالت احتجاز صيادين مصريين  مجدًدا، في القطاع القنصلي بوزارة الخارجية،حذر 

ودعا القطاع  الختراقهم المياه اإلقليمية السعودية بصورة غير شرعية، من خطورة انتهاك المياه اإلقليمية للدول األخرى.

تي ع السياسية واألمنية في المنطقة، والالقنصلي المواطنين لاللتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الصيد، بخاصة في ضوء األوضا

 تستنفر كل األجهزة المعنية بحماية السواحل، وتدعو للتشدد وتغليظ العقوبات على المخالفين.

 32/3/3102 بوابة األهرام

 وزير الخارجية يستقبل أمين عام منظمة السياحة العالمية

فبراير الجاري، طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية، والذي يزور  33استقبل وزير الخارجية، سامح شكري، االثنين 

و وصرح المستشار أحمد أب في إطار تنسيق الجهود والتعاون مع مصر باعتبارها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للمنظمة. مصر

زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول كافة أوجه التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة السياحة العالمية، 

 ط قطاع السياحة في مصر، ودور السفارات المصرية في الخارج في هذا الشأن.والجهود المبذولة لدعم تنشي

 33/3/3102 بوابة األخبار

 المقبل مارس مصر يزور السابق سلوفينيا رئيس

ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة بأن د. دانيلو تورك رئيس سلوفينيا السابق سيقوم بزيارة لمصر في األسبوع صرحت تانيا 

الثاني من مارس المقبل يبحث خاللها مع المسئولين المصريين مسالة ترشحه لمنصب األمين العام لألمم المتحدة خلفا لبان كي 

ص لوكالة أنباء الشرق األوسط ، إنه يتم اإلعداد حاليا لزيارة رئيس سلوفينيا بورت وقالت في حديث خا مون األمين العام الحالي.

باهور لمصر في النصف الثاني من هذا العام علي رأس وفد كبير يضم عدد من الوزراء ورجال األعمال السلوفينيين لبحث سبل 

 ك.تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجاالت والقضايا ذات االهتمام المشتر

 32/3/3102 بوابة األخبار

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861258/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861229/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56cb4a6e9e787389242a99bd/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-1456163438
http://akhbarelyom.com/article/56cbffa49d78734719dd51d0/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1456209828
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 مصر تدين هجمات دمشق وحمص.. وتطالب بمواجهة اإلرهاب

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، التفجيرات التي شهدتها مدينتي دمشق وحمص، والتي أسفرت عن 

وأكد المتحدث باسم الخارجية،  العشرات أغلبهم من المدنيين، معبًرا عن مواساته ألسر الضحايا. قتيال وجرح 081سقوط أكثر من 

فبراير، أن مصر تدين بأشد العبارات كافة أشكال وصور اإلرهاب، وتدعو المجتمع الدولي إلى بذل الجهود والتوحد من  33اإلثنين 

 أجل اجتثاث تلك الظاهرة البغيضة من جذورها.

 33/3/3102 بوابة األخبار

 الفلسطينية القضية مستجدات لبحث القاهرة يصل عريقات صائب

 وصل مطار القاهرة الدولي د.صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين لبحث

وصل "عريقات" على رأس وفد، قادًما من رام اهلل عن طريق األردن في زيارة للبالد للقاء عدد من  تطورات القضية الفلسطينية.

صرحت مصادر أمنية بالمطار أن عريقات وصل علي الطائرة  المسئولين لبحث آخر تطورات األوضاع في القضية الفلسطينية.

مسئوال مع عدد من المسئولين من  ٢١قرر أن يلتقي عريقات الذي وصل على راس وفد يضم األردنية القادمة من عمان، ومن الم

بينهم وزير الخارجية سامح شكري؛ لبحث آخر التطورات الفلسطينية على ضوء الجهود الحالية لتحقيق المصالحة الفلسطينية 

 وله باستراحة كبار الزوار بالمطار.واستئناف عملية السالم بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتم إنهاء إجراءات وص

 33/3/3102 بوابة األخبار

 وزير الخارجية يبحث اليوم مع عريقات وعزام األحمد تطورات القضية الفلسطينية

ات الفلسطينية، حيث يعقد اجتماع صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية بالدكتور يلتقى وزير الخارجية سامح شكرى بعدد من القياد

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين. يعقب ذلك لقاء لوزير 

حول تطورات األوضاع على الصعيد الفلسطينى الخارجية مع عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وتتركز المباحثات 

 والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

 32/3/3102 اليوم السابع

 يومين تستغرق زيارة في القاهرة يصل اللبناني الداخلية وزير

فبراير وزير الداخلية اللبناني نهاد مشنوق على رأس وفد في طائرة خاصة من بيروت ، في  33وصل مطار القاهرة الدولي االثنين 

رحت وص للبناني .زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خاللها آخر التطورات اللبنانية على ضوء قرار السعودية بوقف دعم الجيش ا

مصادر أمنية بالمطار أن المشنوق سيلتقي خالل زيارته مع كبار المسئولين لبحث آخر التطورات بلبنان على ضوء اجتماع الحكومة 

اللبنانية األخير ، والذي أكدت خالله تمسكها باإلجماع العربي في القضايا المشتركة ، وحرصها على تصويب العالقة بين لبنان 

 العرب وإزالة أي شوائب ظهرت في اآلونة األخيرة.وأشقائه 

 33/3/3102 بوابة األخبار

 رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية يصل القاهرة لبحث آخر التطورات

حكومة الوفاق الوطنى الليبية إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم االثنين " فى زيارة وصل فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى ل

لمصر لبحث آخر التطورات فى بالده. ومن المقرر أن يلتقى رئيس حكومة الوفاق الليبية خالل زيارته لمصر مع عدد من المسئولين 

 المصريين.

 33/3/3102 اليوم السابع

http://akhbarelyom.com/article/56cb2ccb9e7873e01708cebe/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B5-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1456155851
http://akhbarelyom.com/article/56cb74dd9d7873d4602500ae/%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-1456174301
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A/2598029#.VswZpvkrLIU
http://akhbarelyom.com/article/56cb7b9d9d78738c62a9316e/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-1456176029
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A2/2597671#.VswcYPkrLIU
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 رئيس مجلس األمة الكويتي فى القاهرة.. الثالثاء

فبراير،  32الثالثاء يتوجه رئيس االتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق علي الغانم على رأس وفد برلماني، 

إلى القاهرة وذلك للمشاركة في المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية الذي يقام في مقر جامعة الدول العربية تحت عنوان 

ويضم الوفد البرلماني المرافق  فبراير الجاري. 32-32"رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة لألمة العربية" خالل الفترة 

 انم كال من وكيل الشعبة البرلمانية النائب فيصل الشايع ونائب رئيس البرلمان العربي النائب محمد الجبري .للغ

 33/3/3102 األخباربوابة 

 الحضارات بين الحوار حول منتدى تنظم ببكين مصر سفارة

ببكين منتدى الحوار بين الحضارات بالتعاون مع إتحاد نساء بكين ومشاركة غرفة تجارة الثقافة نظمت السفارة المصرية 

الصينية للقطاع الخاص، والعديد من الجمعيات الصينية وبدعم من هيئة اليونسكو في إطار االحتفاالت بالعام الثقافي المصري 

 .3102الصيني  -

 33/3/3102 بوابة األخبار

 السودان: نتائج قمة رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا وضعت العالقات فى إطارها الصحيح

مان إسماعيل، إن مخرجات القمة الثالثية بشرم قال رئيس اللجنة الفرعية للشئون األفريقية بالبرلمان السودانى مصطفى عث

الشيخ، التى جمعت بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، وضعت العالقات فى إطارها الصحيح. وأشار القيادى السودانى البارز 

عن ما أسماه  بالحزب الحاكم، فى تصريح صحفى اليوم االثنين، إلى أن رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا نجحوا فى الخروج بعيًدا

بـ"المناكفات" حول سد النهضة، إلى تعاون مشترك أكبر وأعمق حول مجاالت أوسع تفيد شعوب الدول الثالث ومصالحها المشتركة، 

 أن يتم التوافق حول السد اإلثيوبى، فى إطار ما حدث من توافق بشرم الشيخ. -فى هذا الصدد-وتوقع 

 33/3/3102 اليوم السابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56cb169e9d7873e837faa182/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-1456150174
http://akhbarelyom.com/article/56caf72a9d7873822b0960bd/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1456142122
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86--%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/2597108#.VswdFvkrLIU
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 السياسة الداخلية

 -الرئاسة المصرية: 

  السيسى يلتقي اليوم وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية

سيجولين رويال وزيرة البيئة والطاقة وشئون البحر الفرنسية، التى تتولى الرئاسة الحالية لمؤتمر يلتقي السيسى اليوم، الثالثاء، 

  .األمم المتحدة حول التغيرات المناخية

 32/3/3102 اليوم السابع

 -الحكومة المصرية: 

 اجتماع مشترك بين رئيس الوزراء ووزير الداخلية

من اإلجراءات خالل الفترة المقبلة لتنظيم العالقة بين المواطن  أعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أنه سيتم اتخاذ مجموعة

وأكد فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير .والشرطة، وسيتم إعدادها خالل أسبوعين على أقصى تقدير لتعرض على مجلس النواب

وأكد أنه .ا فى أسرع وقتالداخلية عقب اجتماعهما أمس أنه ال تهاون فى حقوق المواطنين وأى تجاوزات ستتم محاسبة مرتكبيه

 .ستكون هناك متابعة مستمرة للعمل فى أقسام الشرطة، وسيتم افتتاح عدد من األقسام النموذجية خالل أسابيع

 32/3/3102 األهرام

 رئيس الوزراء: قناة السويس الجديدة نقطة انطالق لمشروع عمالق للتنمية 

لجديدة كان جزًءا من خطة طموح إلعادة االقتصاد المصرى إلى مساره أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن مشروع قناة السويس ا

هذا باإلضافة إلى أهميتها في تيسير حركة التجارة العابرة .الصحيح، ونقطة انطالق لمشروع عمالق للتنمية فى منطقة القناة

النقل عبر قناة السويس لتظل على للقناة، وخفض زمن االنتظار ألقصى حد داخل القناة، بما ينعكس إيجابيًا على اقتصاديات 

 32 – 33خالل يومي  وقال في كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي األول لقناة السويس.الدوام االختيار األول لحركة التجارة العالمية

حديات : إن عنوان هذا المؤتمر هو "التحديات والفرص"، وقد شكل مشروع قناة السويس الجديدة واحدًا من الت3102فبراير 

الحقيقية التى خاضتها مصر لتثبت جدارتها أمام العالم، ولتؤكد أن الشعب المصرى وقيادته الحكيمة ملتزمون بالوفاء بكل ما 

 .يعدون به

 22/3/3102 بوابة األهرام

 وزير الطيران يستقبل وزيرة السياحة اليونانية لبحث تنشيط حركة السياحة والسفر 

فبراير ن لبحث  33كونتورا، االثنين استقبل وزير الطيران المدني الطيار حسام كمال بمقر الوزارة، وزيرة السياحة اليونانية إيلينا 

حضر اللقاء سفير اليونان بالقاهرة كريس الزاريس،  .أوجه التعاون المشترك في مجال تنشيط حركة السياحة والسفر بين البلدين

 .ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران شريف فتحي، ورئيس القطاع التجاري بالشركة شريف المغلوب

 33/3/3102 بوابة األخبار

 من أبو ظبي بعد زيارة استغرقت عدة ساعاتوزير المالية يعود 

فبراير، إلى مطار القاهرة الدولي قادًما من أبو ظبي بعد زيارة استغرقت عدة  32عاد وزير المالية د.هاني قدرى دميان، االثنين 

ينظمه صندوق النقد  خالل زيارته في فعاليات المنتدى األول للمالية العامة والنمو في الدول العربية الذي« قدري»شارك .ساعات

 .العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

 32/3/3102 بوابة األخبار

http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/2598110#.Vswexvl97IU
http://www.ahram.org.eg/News/131825/25/479189/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861043/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56cb786b9d7873bf62a9316f/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-1456175211
http://akhbarelyom.com/article/56cb868d9d7873b56835587a/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1456178829
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 -البرلمان المصري: 

  تماع مغلق اليومرئيس البرلمان يبحث حل أزمة الصحفيين فى اج

يعقد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اجتماعا مغلقا مع المحررين البرلمانين فى الساعة العاشرة والنصف من 

صباح اليوم، لبحث حل أزمتهم، وذلك بعد تعرضهم إلهانة من قبل بعض النواب. جاء ذلك بعد تعدى النائب محمود خميس 

الصحفى بجريدة الوطن أمس، فيما وجه النائب توفيق عكاشة إهانات مباشرة لصحفى اليوم السابع. على الزميل محمد طارق 

ومن المقرر أن يتضمن االجتماع وضع حلول لتجاوز هذه األزمة وضمان عدم تكرارها، باإلضافة إلى النظر فى مطلب المحررين 

  .البرلمانيين باعتذار رسمى لهم خالل جلسة اليوم

 32/3/3102 اليوم السابع

 طرد توفيق عكاشة من جلسة مجلس النواب

ائب توفيق عكاشة، عرض التليفزيون المصرى لحظة المشادة التى وقعت بين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والن

والتى انتهت بطرد "عكاشة" خالل مناقشته مشروع الالئحة الداخلية للمجلس اليوم االثنين. يذكر أن جلسة مجلس النواب شهدت، 

اليوم االثنين، خالل مناقشة مشروع الالئحة الداخلية للمجلس انتقادات عديدة من األعضاء على ما نصت عليه الالئحة من عرض 

  .روعات القوانين على مجلس الدولة قبل أخذ الرأى النهائى عليها بدون تحديد مدة زمنيةالبرلمان مش

 32/3/3102 اليوم السابع

 مجلس النواب يشكل لجنة خاصة للتحقيق في تجاوزات توفيق عكاشة غًدا

النواب، على تشكيل لجنة خاصة لسماع أقوال النائب توفيق عكاشة في اإلهانة التي وجهها لرئيس المجلس وأعضاء وافق مجلس 

مجلس النواب، على أن يمثل غدًا الثالثاء، أمام اللجنة.وقد تلقى الدكتور علي عبد العال مذكرة من النواب وقع عليها ما يقرب من 

ى النائب توفيق عكاشة لما ما بدر منه من إهانة تجاه رئيس المجلس.وكان النائب عضو، تطالب بضرورة توقيع جزاء عل ٢١١

توفيق عكاشة قد نشبت بينه وبين الدكتور على عبد العال خالًفا كبيًرا، بسبب عدم منح عكاشة حق الكلمة، وقام رئيس 

من النائب عكاشة في حق رئيس المجلس المجلس بالتصويت لطرد النائب توفيق عكاشة من الجلسة ووافق المجلس.وكان قد بدر 

 في جلسة اليوم اإلثنين، إهانة حيث قال له "أنت أساسا جئت هنا خطأ".

 22/3/3102 بوابة األهرام

 -األحزاب واالئتالفات: 

 "المصريين األحرار": بعض اإلعالميين يتسببون فى فقدان الثقة بين الدولة والمواطنين

بين السلطة ناقش المؤتمر الصحفي األسبوعي لحزب المصريين األحرار، اليوم األحد، قضية قتيل الدرب األحمر والتعاون 

وتحدث خالل المؤتمر النائبان .التنفيذية والنواب لحل مشكالت المواطنين، مع عرض نماذج لحاالت من دائرتى المنتزه والمرج

إبراهيم عبد الوهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة أول المنتزه بمحافظة اإلسكندرية، والنائب أحمد على عضو مجلس النواب 

وقال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين األحرار فى كلمته بالمؤتمر، إن الحزب شكل وفدًا قام  .ةعن دائرة المرج بالقاهر

بزيارة ألهالي قتيل الدرب األحمر، الفًتا إلى أن أهالي الدرب األحمر من أكثر المواطنين الداعمين للدولة، وأن الكثيرين من 

والمواطنين، منتقًدا ما يقوم به بعض اإلعالميين الذين سعوا لتشويه قتيل اإلعالميين يتسببون في فقدان الثقة بين الدولة 

  .الدرب األحمر وأهالي المنطقة، مؤكًدا أن ذلك سيتسبب فى فقدان األهالي للثقة فى الدولة ومؤسساتها

 22/3/3102 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2598120#.Vswewvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/2597704#.VswPLvl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861202/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861097/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7.aspx
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  " األسبوع المقبل21-32خالد يوسف وهيثم الحريرى والقعيد يدشنون ائتالف "

المقرر تدشينه لرفع شعار "العدالة االجتماعية" استقروا  أكد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب المستقل، أن نواب االئتالف

" له وإعالن تفاصيل وثيقته وعدد نوابه خالل األسبوع المقبل. وأضاف أن االئتالف سيضم كال  21 –32على اختيار اسم ائتالف "

يوسف. وأوضح أنهم  من يوسف القعيد وأحمد الشرقاوى وهيثم الحريرى وأحمد الطنطاوى وخالد عبد العزيز شعبان وخالد

ينتظرون صدور مشروع التشريعات المقترحة من وزارة الداخلية للنظر فيها، موضحا أنه حال وصولها للمجلس قبل االنتهاء من 

  .الالئحة سيتم تشكيل لجنة خاصة بها لمناقشتها والنظر فيها

 32/3/3102 اليوم السابع

 يحصل على دورة القيادة واإلدارة من والية تكساس األمريكية« بدران«: »مستقبل وطن»

أعلن المهندس أشرف رشاد، األمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن حصول محمد بدران، رئيس الحزب، 

عن أولى الدورات التعليمية، التي يتلقاها بالواليات المتحدة األمريكية، وهي دورة القيادة واإلدارة من والية تكساس 

يخضع حالًيا لبرنامج تعليمي مكثف بأمريكا ليتمكن من العودة « بدران»، في بيان للحزب، االثنين، أن «رشاد»وأضاف .األمريكية

 لقيادة الحزب في أقرب وقت ممكن.

 32/3/3102 الشروق

 -المؤسسات الدينية: 

 مجلس حكماء المسلمين يقرر إرسال "قوافل سالم" إلى بورما خالل اجتماعه السابع بجاكرتا

المسلمين برئاسة اإلمام أحمد الطيب شيخ األزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن تضامنه مع المسلمين أعرب مجلس حكماء 

المضطهدين في بورما، مؤكدا أنه سيقوم خالل الفترة المقبلة بإرسال قوافل سالم إلى هذا البلد الذي شهد ارتكاب عدة جرائم 

 .وحشية ضد اإلنسانية مستهدفًا األقلية المسلمة

 32/3/3102 بوابة األهرام

 -تصريحات: 

  ين أمريكا وروسيا وليست صراعا مذهبياشيخ األزهر من جاكرتا: الحرب فى سوريا ب

قال أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، إن الحرب الدائرة فى سوريا ليست صراعا مذهبيا ولكن بين أمريكا وروسيا. وأضاف فى 

وال تظنوا أن حواره مع أساتذة مركز الدراسات للقرآن الكريم، أن الغرب هم الذين صنعوا اإلرهاب، وهم المستفيد بوجوده بيننا، 

الغرب يعتقدون أن المسلمين إرهابيين، فهؤالء يريدون ضرب المسلمين ويتخذون ذلك ذريعة فهم ويريدون الحرب على اإلسالم 

تحت تلك المظلة، وهذا من منطلق فرق تسد، مشيرا إلى أننا نفضل لألسف الشديد أن يكون بأسنا بيننا ال على أعدائنا، ضاربا 

ر الجزائرى مالك بن نبى، أن المسلمين يعانون من مرض القابلية لالستعمار، فما كانت هذه المخططات مثاال بمقولة المفك

الغربية لتجد لها مكانا بين المسلمين لوال وجود هذه القابلية لالستعمار. وتابع أن أمر الوحدة اإلسالمية أمر بعيد المنال، فلم 

أن يحدث اتحاد فقط فى المصالح. وحذر من تشييع أهل السنة وتشييع  تتحد أمة قبل ذلك بنسبة كاملة ولكن من الممكن

الشباب السني فى بالد السنة، فهذه هى الكارثة والخطر وال أمل من التنبيه على ذلك، ألن تلك البؤر ستكون بعد سنوات بؤرا 

 .للتشدد والصراع وإراقة الدماء

 32/3/3102 اليوم السابع

 

http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-25-30-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-/2597812#.Vswe5_l97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22022016&id=25567d16-27c1-440a-9fae-bb525f39ada5
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861325/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA/2598094#.VswezPl97IU
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  عكاشة: عبدالعال طردني من المجلس بتعليمات من السيسي

على عبدالعال، قائًلا إن ذلك بتعليمات من عبد  المجلس، رئيس من طرده على علق توفيق عكاشة، عضو البرلمان المصري،

 .الفتاح السيسي شخصًيا

 32/3/3102 رصد

 -توك شو: 

  خالد صالح ينتقد اعتداء نواب على الصحفيين ويتساءل: لماذا نلوم الداخلية؟

استنكر خالد صالح، تصرفات عدد من أعضاء مجلس النواب، ضد الصحفيين فى المجلس، حيث تعدى النائب محمود خميس، على 

صحفى بجريدة "الوطن" بالضرب، فيما تعدى النائب توفيق عكاشة، على صحفيى "اليوم السابع" باأللفاظ النائية. وقال خالد 

تمى به داخل الدولة من خالل البرلمان"، مضيًفا ساخرا: "لكن ما يجرى داخل البرلمان صالح:" كنا نتطلع إلى وجود غطاء سياسى نح

حالًيا يجعلنا نتوقف عن لوم وزارة الداخلية حيال ما تفعله حيال الصحفيين"، منتقًدا ما يجرى داخل البرلمان حالًيا ضد الجماعة 

طيع أن يتفهم، كيف يمكن أن يدخل نائب فى معركة مع الصحفية، بسبب نقلها للحقيقة داخل المجلس. وأضاف أنه ال يست

اإلعالم، لمجرد أنها تنقل الحقيقة، مضيًفا:"وناس تانية بتجمع توقيعات علشان توقف برنامج عمرو أديب إزاى والصحافة 

جًدا، ولم يحقق أى  يوًما فقط، وهذا يدل على أنه بطىء 02وصلنا للفكر دة؟". وأشار إلى أن البرلمان منذ انتخابه لم يعمل سوى 

انجازات حتى اآلن، رغم تصريحاتهم ببناء مصر، متابعا "أول مرة فى العالم أشوف برلمان بيطلب من الحكومة تأجيل بيانها، رغم 

أن البرلمان يتشوق إلى هذا اليوم ليبدأ عمله الحقيقى"، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب الحالى ال يعملون إال فى المعارك، 

  ."عدى على الناس بالضرب، متسائاًل "دول هما اللى هيشرعولنا؟ بجد حاجة تزعلوالت

 32/3/3102 اليوم السابع

 ال تستطيع االستغناء عن أمناء الشرطة حالًيا اللواء أشرف أمين: الداخلية

قال اللواء أشرف أمين المتخصص في الشئون األمنية: إّن اجتماع رئيس الوزراء بوزير الداخلية اللواء تأخر بعض الوقت لمناقشة 

قت الحالي االستغناء عن المنظومة األمنية.وأضاف خالل لقاٍء له ببرنامج "ساعة من مصر، أّن وزارة الداخلية ال َتستطيع في الو

أمناء الشرطة ألنهم ُيمثلون عنصرا أساسيا في هذه الوزارة، مؤكدًا أّن األخطاء الفردية في الجهاز األمني موجودة أيضًا في جميع 

، موضحًا أّن ألفا، كما أّن راتبه يتراوح من ألفين إلى أربعة آالف 22الوزارات والمؤسسات.وتابع أّن عدد أفراد أمناء الشرطة أقل من 

ألفا.وأوضح: ان هناك هجمة شرسة من اإلعالم على األخطاء الفردية في وزارة الداخلية،  22عدد ضباط الشرطة يزيد على 

 وتضخيم هذه األخطاء بشكل غير طبيعي، مؤكدًا: "أنه ضد عمل الحكومة بردود الفعل.

 33/3/3102 بوابة األهرام

 -سو شيال ميديا: 

 من شرطة اإلطفاء على مواطن رفض تحرشهم بفتاة 2تداول فيديو العتداء 

أفراد من شرطة اإلطفاء، على مواطن  2االجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو، قالوا إنه يرصد اعتداء تداول رواد موقع التواصل 

بأحد شوارع السويس، وذلك بسبب اعتراضه على تحرشهم بفتاة خالل سيرها بالشارع. ويظهر الفيديو إمساك أفراد الحماية 

  .لمواطنين المتواجدين فى الشارعالمدنية بالمواطن، وانهالوا عليه بالضرب، وسط حالة من ذهول ا

 32/3/3102 اليوم السابع

 

http://rassd.com/177911.htm
http://www.youm7.com/story/2016/2/22/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84--%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D9%84%D9%88%D9%85/2597688#.VswPNPl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/861267/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-3-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B1%D9%81/2597740#.VswPK_l97IU


 

 

3102فبراير 32  مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 مأمون فندي: ال توجد مؤشرات للديمقراطية بعد ثورة يناير

العلوم السياسية، أن إطالق الحريات ال يتعارض مع األمن واالستقرار، بل هو السبيل األمثل لتحقيق أكد مأمون فندي، أستاذ 

وقال في تغريدة بموقع"تويتر": ثورة يناير قامت من أجل الحرية .يناير 32الديمقراطية، التي كانت إحدى مطالب ثورة 

 .الديموقراطية قريبة المنال، وال تناقض بين الحرية واألمنسنوات ال توجد مؤشرات على أن  2والديموقراطية، واليوم وبعد 

 32/3/3102 مصر العربية

 باسم يوسف وعصام حجي يسخران من جهاز الكفتة

نشر اإلعالمي الساخر باسم يوسف، فيديو على صفحته الشخصية بصحبة الدكتور عصام حجي العالم بوكالة الفضاء األمريكية " 

وقال يوسف في الذكري الثانية لإلعالن عن .ناسا" للتذكرة بجها عالج اإليدز الذي أعلنت عنه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

 .عن أسرار تنشر ألول مرةالجهاز األسطوري "الكفتة"نعلن 

 33/3/3102 مصر العربية

 ياسر الزعاترة: إذا أردت أن تعرف حقيقة مصر اسمع مداخالت مرتضى منصور

النائب مرتضى منصور، عبر الفضائيات، هي تمثيل حقيقي رأى ياسر الزعاترة، المحلل والكاتب الفلسطيني األردني، أن مدخالت 

"إذا أردت أن تعرف حقيقة الوضع في ”: وقال في تغريدة له على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر.للوضع الحالي في مصر

 ."عدهامصر، فاستمع إلى مداخالت مرتضى منصور في الفضائيات وكيف يتحدث عن اآلخرين؛ قبل الحصانة النيابية وب

 33/3/3102 مصر العربية

 قضية سد النهضة إلى األمم المتحدةنادر نور الدين يطالب بتصعيد 

قال نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الحل في أزمة سد النهضة األثيوبي، هو تصعيد القضية إلى األمم 

اعي وقال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل االجتم.المتحدة، بعد فشل المفاوضات في التوصل إلى حل لألزمة

"فيس بوك": " الحل الوحيد اآلن ولألسف إذا أصرت إثيوبيا على بدأ ملىء بحيرة سدها في ظل امتداد سنوات الجفاف إلى تسع 

فالبد من رفع األمر إلى منظمات األمم المتحدة والجمعيات الدولية لحقوق  -سنوات ومتوقع استمرارها هذا العام كعام عاشر 

ياة المصريين وبقاؤهم وحتمية تأجيل بداية الملىء األول للسد إلى حين ورود فيضان غزير، ومازلت اإلنسان بأن األمر سيتعلق بح

وتابع: " هل وصلنا إلى حد اإلستنجاد واإلستغاثة .!عندي أمل في تدويل القضية وأن تحكم األمم المتحدة واإلتحاد األفريقي بيننا

أن نتعامل مع الواقع فاألخطار في ليبيا وسيناء وحماس أخذتنا من مشكلتنا بجمعيات حقوق اإلنسان .. لألسف نعم! ولكننا البد 

 ." !األكبر في الجنوب والتي جعلت اإلثيوبيون يستغلون ظروفنا أسوأ استغالل

 33/3/3102 مصر العربية

 منى سيف متضامنة مع أحمد ناجي: رأي الناس في الرواية مش مهم

وقالت في تدوينة .انتقدت الناشطة السياسية منى سيف، الحكم بحبس الروائي أحمد ناجي لمدة عامين بتهمة خدش الحياء العام

 فيه بني أدم محبوس حتها الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": " هو رأي الناس في الرواية ليه مهم أصًلا؟ عبر صف

 ." !عشان فصل في رواية، محبوس عشان خيال وحبر على ورق، دي التفصيلة الوحيدة المهمة

 33/3/3102 مصر العربية

 

 

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%A7/939873-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/939285-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D8%AA-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%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%A7/939162-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/939111-%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85
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 النشره المجتمعيه

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 أوال:الحراك المجتمعي

 

 اعتصامهم لليوم الرابع عشرعمال "مالية كفر الزيات" يواصلون 

واصل عمال الشركة المالية والصناعية بكفر الزيات بمحافظة الغربية، أمس اإلثنين، إضرابهم عن العمل لليوم الرابع عشر على 

 وكان العمال دخلوا فى اعتصام مفتوح داخل التوالي، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، لرفضه االستجابة إلى مطالبهم

، وتثبيت العمالة المؤقتة وتحسين ٪٢١عودة المفصولين وصرف حافز الـ»مقر الشركة، لحين تحقيق مطالبهم، المتمثلة فى 

وقال صالح الحصاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات، إنه هدد بتقديم   .«الرعاية الطبية وربط الحافز باإلنتاج

يذكر أن مصادر بالشركة أكدت أن على الصياد،  االستجابة لمطالب العمال المشروعةاستقالته من عضوية المجلس فى حالة عدم 

 رئيس مجلس إدارة الشركة، رفض وساطة نواب البرلمان والمحافظ لحل أزمة العمال المعتصمين.

 3102-3-32 البوابه نيوز

 

 الثانوية الفنية ببني مزار يضربن عن الدراسة لتعيين مديرة "مسيحية"طالبات المدرسة 

طالبات مدرسة بنى مزار الثانوية للبنات؛ للدخول فى إضراب مستمر صباح اليوم اإلثنين، داخل فناء المدرسة بعد الحصة قام 

فيما قال عدد   مدرسة خلفا للمدير السابقاألولى؛ اعتراضا على قيام اإلدارة التعليمية بتعيين "ميرفت سيفين نجيب"، مديرا لل

من الطالبات المحتجات إنهن "يطالبن بتعيين مدير جديد للمدرسة، وإلغاء القرار الصادر بحق المديرة الجديدة؛ حفاظا على 

فيذ ين تناستقرار العملية التعليمية، وعدم إثارة الفتنة الطائفية، وإنهن مستمرات فى إضرابهن، وعدم االلتحاق بالفصول لح

 مطالبهن، وإال تم تصعيد موقفهن بالبقاء داخل فناء المدرسة".

 3102-3-33 االقباط اليوم

 

 :ثانيا:قضايا المجتمع

 ـــــــــــــــ

 قتصاداأل

 ديسمبر الماضى تراجع فى إنتاج الصناعات التحويلية خالل % 2.5

 %2.5كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء عن انخفاض الرقم القياسى إلنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 

وصرح اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز االحصاء بأن الرقم القياسى  خالل شهر ديسمبر الماضى عن شهر نوفمبر السابق عليه

بسبب انخفاض معدل توريدات األقماح إلى المطاحن وكذلك الزيوت الخام إلى  %03.2سجل انخفاضا بنسبة  للمنتجات الغذائية

معامل تكرير زيوت الطعام.. وأضاف أن الرقم القياسى لصناعة معدات النقل خاصة معدات السكك الحديدية سجل انخفاضا كبيرا 

 ديدية ومترو االنفاق.بسبب انخفاض معدل االنتاج لعربات السكك الح %22بنسبة 

 3102-3-32 جريدة االهرام

http://www.albawabhnews.com/1787167
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=145169
http://www.ahram.org.eg/News/131825/5/479322/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84.aspx
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 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة 2"المركزي" يخصص 

اعتبارًا من أول مارس المقبل، في إطار خطة حكومية لدعم تلك مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة،  2خصص البنك المركزي، 

وأكد في بيان عبر موقعه اإللكتروني، اليوم اإلثنين، أن سعر العائد على القروض التي سيتم إتاحتها للبنوك،  الفئة من المشروعات

المبادرة منح قروض ميسرة وتستهدف  بفائدة متناقصة؛ بغرض تمويل آالت ومعدات والتوسع في خطوط اإلنتاج %2يبلغ 

متوسطة وطويلة األجل لتمويل اآلالت والمعدات وخطوط اإلنتاج للشركات المتوسطة المنتظمة التي يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 

 سنوات. 01مليون جنيه في مجالي الصناعة والزراعة بأسعار عائد منخفضة ولمدة حدها األقصى  011إلى  31

 3102-3-32 البوابه نيوز

 

 "المصرية للغاز"تناقش العقبات التى تعوق نمو القطاع

تعقد الجمعية المصرية للغاز اليوم الثالثاء، ندوة عن"العقبات التى تعوق نمو قطاع الغاز الطبيعي المصري" من أجل إيجاد 

ومن المقرر أن يحضر المهندس طارق المال، وزير البترول و  ة وخبراء صناعة الغازالحلول المناسبة لتسهيل التواصل بين الحكوم

 الصناعات المعدنية، فعاليات الندوة التى ترعاها وزارته.

 3102-3-32 بوابة االهرام

 

 جنيهات 5.02الدوالر يسجل 

ومن .جنيهات للبيع لألفراد 5.02جنيهات للشراء، و 5.2إلى  5السوداء ما بين سجل اليوم سعر صرف الدوالر أمام الجنيه في السوق 

المتوقع ارتفاع سعر الدوالر وسط األسبوع ما لم يتخذ البنك المركزي إجراءات حاسمة أكثر الفترة القادمة، وهي اإلجراءات التي 

صرافة لعدم االلتزام بالسعر الرسمي من البنك بدأها بالفعل من خالل حمالت تفتيشية على مكاتب الصرافة، وإغالق شركتي 

 .المركزي

 3102-3-33 رصد

 

 ساويرس: مصر أسوأ بلد عربي في مناخ االستثمار

مصر، هاجم رئيس مجموعة "أوراسكوم" القابضة ورجل األعمال، سميح ساويرس، شقيق نجيب ساويرس، مناخ االستثمار في 

وقال إنه "األسوأ في العالم العربي"، وأرجع ذلك إلى عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بسعر تحويل العمالت، وغياب السعر الحقيقي 

وقال سميح ساويرس في حوار لصحيفة "دايلي نيوز إيجيبت" نشرته "المصري اليوم" اإلثنين، إن هذا الوضع  للجنيه المصري

"، على أن 3102وشدد ساويرس خالل منتدى "أفريقيا ."ائدهم من االستثمار في مصر أمرا صعبا"يجعل حساب المستثمرين لعو

وقال رجل األعمال المصري،  تعويم الجنيه بات أمرا ضروريا للكشف عن قيمته الحقيقية، وجذب المستثمرين، وتقليل البطالة

تبعات تعويم الجنيه، التي ستؤدي إلى تضخم كبير، مضيفا: إن مصر تحتاج إلى فريق عمل لحماية مصالح "المواطنين الفقراء" من 

"على الحكومة أن تحمي الطبقة الوسطى من االنهيار في مواجهة ارتفاع األسعار من خالل إرساء خطة عمل مشتركة بين وزارة 

محدودي الدخل ونصيبهم في وقال رجل األعمال إن تلك الخطة يجب أن تشمل زيادة مرتبات  ."المالية والبنك المركزي المصري

 الدعم كي "تتيح لهم أن يلتقطوا أنفاسهم وأال يختنقوا بسبب ارتفاع األسعار".

 3102-3-33 30عربي

http://www.albawabhnews.com/1787504
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/861342/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7.aspx
http://rassd.com/177864.htm
http://arabi21.com/story/889698/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%A8%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1#tag_49232
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 شركات الطيران األجنبية تشترط تحويل أرباحها للخارج أو إيقاف عملها بمصر

طات بأنها قد تضطر إلى وقف رحالتها إلى مصر في حالة عدم تحويل أخطرت عدة شركات طيران عاملة بالسوق المصرية السل

أبلغ عدد من مسؤولي الشركتين وزير السياحة، عبر خطاب رسمي، بأن و."أرباحها للخارج، منها شركات "إير فرانس" و"كي إل إم

مشيرين إلى أنهم تعرضوا لخسائر فادحة مليون جنيه يرغبون في تحويلها للخارج،  011لديهم أرباحا بالبنوك المصرية تصل إلى 

وأكدت الشركتان أن  يناير، إال أنهم متمسكون بالعمل في السوق السياحية المصرية 32خالل الخمس سنوات الماضية منذ ثورة 

 .عدم تحويل األرباح يزيد من حجم الخسائر، وقد تضطران إلى ايقاف رحالتهما إلى السوق السياحية المصرية
 3102-3-30 رصد

 صحهال

 الصحة" تطلق أكبر حملة للتبرع بالدم فى تاريخ مصر"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، بدء فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، وذلك فى المواقع المختلفة لمراكز خدمات نقل 

مارس المقبل، ويأتى هذا بمناسبة اليوم العربى للتبرع بالدم  02الحملة حتى يوم الدم بجميع محافظات الجمهورية، وتستمر 

فبراير من كل عام ومن جانبها أكدت الدكتورة عفاف أحمد، مدير المركز القومى لخدمات نقل الدم، أن هذه الحملة  32الموافق 

 001,111مشيرة إلى أن الهدف من الحملة هو جمع  تأتى ضمن خطة الوزارة لرفع الوعى المجتمعى بأهمية ثقافة التبرع بالدم،

 .متبرع لكسر الرقم القياسى السابق الذى سجلته دولة الهند
 3102-3-32 اليوم السابع

 عقارا حيويا 088دواء من بينهم  811مركز الحق فى الدواء: نقص أكثر من 

المركز المصرى للحق فى الدواء، إن أزمة نقص األدوية تعاظمت بشكل مزعج فى األسبوع الماضى، ما يشكل خطورة على قال 

صنفا  811فرص تعزيز إتاحة الدواء، ليظل حق يتم انتهاكه يوميا، على حد وصفه. وأشار المركز فى تقرير أصدره، إلى أن حوالى 

من الثمن األساسى، وقد رصد  %311بدائل لها، وإن كانت بأسعار مضاعفة أكثر من  باالسم التجارى، تعانى من نقص رغم وجود

صنف دواء حيوى يشكل خطورة مباشرة على الحياة، ليس لهم مثيل فى السوق، مثل حقن "ارتش" التى تستخدم  088المركز نحو 

لمرضى األورام التى تمكنهم من تكملة العالج بعد حاالت الوالدة، وحقن الصبغات وسيولة الدم، ومذيبات الجلطات وأدوية مهمة 

الكميائى الذى بدأ فى التوقف، أيًضا مجموعة من الفيروسات منها عقار أبيالكسين الكسين وأقراص مضاد للفيروسات منها 

 .مجم 211ستادا -اسيكلوفير
 3102-3-32 اليوم السابع

 النقل والمواصالت

 هبوط أرضي جديد بكورنيش بحر يوسف في الفيوم

وانتقلت أجهزة الحماية المدنية، حيث تبين من  حدث مساء اإلثنين، هبوط أرضي جديد بكورنيش بحر يوسف بمدينة الفيوم

وقال إبراهيم موسي،  متر واحد تقريًبا، ولم تقع أية إصاباتمتًرا، وعرض مترين، وعمق  21المعاينة، أن الهبوط حدث بطول 

رئيس مدينة الفيوم، إنه تم عمل كردون حول المكان، ومنع مرور السيارات، والمركبات، والمشاة، حفاًظا على األرواح، وقرر 

ذكر ي سباب، وطرق العالجالمحافظ، المستشار وائل محمد نبيه مكرم، تشكيل لجنة فنية هندسية لمعاينة الهبوط، وتحديد األ

 أن منطقة البحاري، شهدت خالل األشهر األخيرة، عدة مرات للهبوط األرضي.

 3102-3-32 البوابه نيوز

http://rassd.com/177757.htm
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2598103#.VswczfkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1--%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-800-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-188-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7/2597750#.VsweIvkrLIU
http://www.albawabhnews.com/1787305
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 االعالم:

 

 "شتائم دكاكين" إلى تحولت اإلخبارية البرامج: اإلبراشي

 اإلبراشي أن بعض اإلعالميين يستخدمون منابرهم اإلعالمية لتصفية حسابات، وتخوينه، والهجوم على شخصهأكد اإلعالمي وائل 

وأضاف اإلبراشي، في  "وما بنخافش من حد وال على رأسنا بطحة 0وقال اإلعالمي وائل اإلبراشي: "إحنا بنتشتم عشان إحنا رقم 

فبراير، أن السنوات األخيرة شهدت ظاهرة جديدة في البرامج  33"، االثنين 3م برنامجه "العاشرة مساًء،" المذاع عبر فضائية "دري

 اإلعالمية، وهى تحول البرامج إلى "دكاكين شتائم".

 3102-3-33 بوابة االخبار

 

 مرتضى: هعّلقك على باب قناتك.. وأديب يرد: كالب سعرانة بتهوهو

شنَّ رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور هجوما حادا على اإلعالمي عمرو أديب، بعد وصفه المصريين بـ"شوية كالب 

"انفراد" المذاع على فضائية العاصمة:  وأضاف "منصور" خالل مداخلة هاتفية في برنامج مطلوقة في اإلعالم"، على حد وصفه

"من يسب الشعب المصري هو اللي بيهوهو"، مشيًرا إلى أنه يجب على ملك السعودية اتخاذ قرار بغلق البرنامج، مضيفا: "إذا لم 

يجب  وتابع: "شعب مصر محترم حتى من نختلف معهم ال ."يغلق البرنامج سنطردك خارج القناة، ونقدر نعلقك على باب قناتك

سبهم ووصفهم بـ"الكلب" على قناة سعودية"، موجًها رسالة لـ"أديب"، قائًلا:" أنت محتاج حد يفوقك يا عمرو.. أقسم باهلل لو 

كان شتمني أنا مكنتش خرجته من األستوديو.. وما بالك بقى سبه لشعب مصر"، مطالًبا هيئة االستثمار بوقف قناة "القاهرة 

مليون جنيه في السنة يهاجم ويهين شعب مصر ولميس  03يحاته قائال: "عمرو أديب اللي بيقبض واختتم "مرتضى" تصر."اليوم

 .تلبس ألماظ بماليين الجنيهات والمصريين مش القيين يأكلوا"، مشددا على وجود حملة ممنهجة لهدم الدولة المصرية

 3102-3-33 رصد

 

 :قباطاأل

 

 أساقفة.. "تواضروس" يدشن أول كنيسة قبطية في التجمع الخامس 2بحضور 

دّشن تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم اإلثنين، الذي يوافق أول أيام صوم نينوي، كنيسة 

ي تعد أول كنيسة قبطية في التجمع الخامس، السيدة العذراء واألنبا بيشوي في النرجس بالتجمع الخامس في القاهرة، والت

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، إنه شارك  وذلك وسط حضور شعبي وإكليروسي

م لمدينة العافي الصلوات والتدشين من األساقفة، األنبا دانيال أسقف المعادي والبساتين ودارالسالم، واألنبا مكسيموس األسقف 

السالم، واألنبا رافائيل األسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، واألنبا مكاري األسقف العام لكنائس شبرا 

 الجنوبية، واألنبا إيالريون األسقف العام لعزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر، واألنبا ماركوس حدائق القبة.

 3102-3-33 الوطن

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56cb7ae39e7873fa38a9316d/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1456175843
http://rassd.com/177862.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/987289


 

 

3102فبراير 32  مرصد اإلعالم المصري       14   

 

 القضاء اإلدارى يقضى بعدم قبول دعوى تطالب بإلغاء إشهار إسالم فتاة مسيحية "معاقة ذهنيًا"

دم ، بعقضت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة

قبول الدعوى المقامة من سمير سبوسه غبريال، والتى تطالب بإلغاء قرار شيخ األزهر بإشهار إسالم نجلته مريم، لرفعها من غير 

ق، إن نجلة المدعى "مريم" اختفت من المنزل، وحرر محضر بذلك فى  22لسنة  2222وذكرت الدعوى التى حملت رقم . ذى صفة

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها،   وجئ بأن األزهر أشهر إسالمها على الرغم من إنها معاقة ذهنيًاالمراغة بسوهاج، إال أنه ف

إن المحامى الذى أقام الدعوى لم يودع سند الوكالة عن المدعى، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير 

 ذى صفه.

 3102-3-33 االقباط اليوم

 أخرى

 استمرار انقطاع الكهرباء عن رفح والشيخ زويد يهدد بكارثة إنسانية

ا يهدد سكان المدينتين أدى انقطاع الكهرباء عن مدينتي رفح والشيخ زويد، لليوم الخامس على التوالي، لتوقف ضخ المياه، مم

"، قد 22وكان أحد أبراج الكهرباء "جهد  بكارثة إنسانية، وتوقف كامل للمصالح الحكومية فضاًل عن األضرار المادية للمواطنين

تعرض لسقوط قذيفة مدفعية ُأطلقت من كمين للجيش قرب منطقة "كرم القواديس" جنوب غرب الشيخ زويد، مما أدى 

 .وانقطاع كامل للكهرباء عن المدينتين، باإلضافة النقطاع الخط الواصل إلى قطاع غزةالنقطاع األسالك، 

 3102-3-23 رصد

 ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم بالسوق المصري

األسواق ، شهدت ارتفاعا ملحوظا على مختلف فبراير، إن أسعار اللحوم داخل  33ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية ؛ االثنين 

جنيًها،  022و 22وتعتبر محافظة بورسعيد األعلى سعًرا في اللحم البتلو، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين  محافظات الجمهورية

 جنيًها لتكون محافظة مطروح األعلى سعرا. 51و 22ووصل سعر كيلو لحم الضأن ما بين 

 

 3102-3-33 بوابة االخبار

 محافظات مستوى على الخضراوات أسعار ارتفاع

وقال التقرير، إن متوسط أسعار  فبراير 33رصد تقرير وزارة المالية، حركة أسعار الخضروات داخل األسواق المصرية االثنين 

مصر، وهي أسعار التجزئة التي تصل إلى المستهلك العادي، مشيًرا إلى ارتفاع ملحوظ في الخضراوات على مستوى محافظات 

 األسعار.

 3102-3-23 بوابة االخبار

 ساعة عن قرى ومراكز األقصر  03انقطاع مياه الشرب ألكثر من 

أهالي مركز مدينة أرمنت، جنوب غرب األقصر، بسبب انقطاع مياه الشرب، عن سادت حالة من الغضب واالستياء الشديدين، بين 

وذكر  ساعة على مدار اليوم، صباح اليوم اإلثنين، دون اإلفصاح عن أسباب االنقطاع 03المنازل لساعات طويلة امتدت ألكثر من 

اح اليوم، واالستمرار حتى ذلك التوقيت، دون بعض أهالي قرى أرمنت، أنهم فوجئوا بانقطاع المياه عن المنازل، من التاسعة صب

 .إنذارهم قبلها بمدة كافية، لتخزين احتياجاتهم الضرورية من المياه، مما أثار غضب وسخط أهالي مدينة أرمنت

 3102-3-23 رصد

http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=145117
http://rassd.com/177912.htm
http://akhbarelyom.com/article/56cb79919d78737a63a9316d/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1456175505
http://akhbarelyom.com/article/56cb87d09e7873303e35587a/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-1456179152
http://rassd.com/177931.htm
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 الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

 فى إطارات السيارات أعلى كوبري كفر الدوار بالبحيرةمجهولون يشعلون النيران 

أشعل مجهولون النيران فى إطارات سيارات أعلى كوبري كفر الدوار بالبحيرة، ما تسبب فى حريق هائل وحالة من الذعر بين 

أسطوانات  2دام المجهولين األهالى. وقال اللوء الدكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث الجنائية بالبحيرة، إن سبب الحريق هو استخ

صغيرة ُتْسَتْخَدم فى ملئ "الوالعات" وتمكنت وحدات الحماية المدنية التى انتقلت على الفور إلى مكان الحادث من السيطرة على 

  .الحريق، مشيًرا إلى تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد لمالحقة الجناة

 32/3/3102 اليوم السابع

 

  أشهر بالبحيرة 2إرهابيا شديد الخطورة خالل  320خلية تضم  28ضبط 

أشهر نجحت األجهزة  2البحيرة، أنه منذ توليه منصبة خالل أكد اللواء محمد عماد الدين سامي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن 

االمنية بالمديرية المتمثلة فى إدارة البحث الجنائى واألمن الوطنى واألمن العام فى توجيه عدة ضربات استباقية للخاليا اإلرهابية 

جريمة  003متورطين فى ارتكاب إرهابيا شديد الخطورة وال 320خلية إرهابية تضمم  28بنطاق المحافظة، وتمكنت من ضبط 

من أفراد الشرطة. وأوضح أن رجال المباحث الجنائية برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث،  2إرهابية أبرزها اغتيال 

  .من مثيرى الشغب 022من كوادر جماعة اإلخوان و 821باالشتراك مع ضباط األمن الوطنى نجحوا فى ضبط 

 32/3/3102 اليوم السابع

 

  الداخلية" يكشف تفاصيل قتل عريف شرطة زميله بالرصاص فى بورسعيد“بيان لـ 

وائل الشبراوى أحمد إسماعيل من قوة قسم صرح مسئول بمركز اإلعالم األمنى بوزارة الداخلية، أنه عقب استالم عريف الشرطة 

شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد لخدمته )تأمين بوابة القسم( ومسلح بسالح آلى، توجه إلى استراحة األفراد أعلى مبنى 

ٍن االقسم، وحدثت مشادة كالمية بينه وبين الشرطى عماد عبد الحميد العوضى من قوة القسم. وأووضح المسئول األمنى فى بي

له، أن العريف أطلق على إثر المشادة عدة أعيرة نارية من السالح اآللى تجاه الشرطى ما أدى إلى وفاته، وُضِبَط العريف وُنِقَل 

  .جثمان المجني عليه إلى المستشفى، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال الواقعة

 32/3/3102 اليوم السابع

 

 أمناء الشرطة يعتذرون للسيسي وللشعب المصري عن تجاوزاتهم بحق المواطنين

 في الشرطة وأمناء أفراد بعض من تجاوزات من وقع عما اعتذاره فيه أعلن رسمًيا، بياًنا الشرطة، وأمناء ألفراد العام أصدر النادي

وأوضحوا أنهم يرحبون .األحمر بالدرب شرطة رقيب يد على" السيد علي محمد" المواطن قتل جريمة تحديًدا وذكر المواطنين، حق

األمني، لردع من يعتقد نفسه فوق القانون ومحاسبة المقصرين  بأي تشريعات قانونية يتم َسنها من أجل ضبط األداء

ـ السيسي عن التجاوزات التي حدثت مؤخًرا، وتعهدوا باالستمرار في التفاني في العمل، ل الشديد اعتذاره النادي والمخطئين، وقدم

 .ومحو المخالفات وبتر المخالفين

 32/3/3102 رصد

http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF/2597947#.VswOgfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-48-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85-241-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-5-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1/2597887#.VswOlfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D8%A8/2597737#.VswPEvl97IU
http://rassd.com/177926.htm
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  خبراء المفرقعات يفككون "جسم غريب" بمنطقة القومية فى الشرقية

عثر أحد أهلى منطقة القومية بمدينة الزقازيق على جسم غريب، ويقوم خبراء المفرقعات بقسم الحماية المدنية بمديرية أمن 

  .الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفى بالتعامل مع الجسم الغريب

 32/3/3102 اليوم السابع
 

 هاربا من تنفيذ أحكام بمطار القاهرة ٦٦القبض على 

ام خالل حملة مفاجئة بصاالت السفر والوصول وأكمنة هاربا من تنفيذ أحك ٦٦تمكنت مباحث مطار القاهرة الدولي من ضبط 

 ساعة لضبط الخارجين على القانون. ١٢المطار استمرت حوالي 

 33/3/3102 بوابة األخبار

 

 إحباط محاولة تهريب ساعات تجسس بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي من ضبط كمية كبيرة من ساعات التجسس المحظور دخولها البالد بحوزة راكب مصري قادم تمكنت جمارك 

 .من الكويت أخفاها داخل حقائبه

 33/3/3102 بوابة األخبار

 

 ستقاالتهممصادر تؤكد اعتزام اآلالف من أمناء الشرطة تقديم ا

 اتعرضو أن بعد الداخلية؛ وزارة من االستقالة في يفكرون من أمناء وأفراد الشرطة فاآلال أكدت مصادر شرطية، اليوم اإلثنين، أن

.وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية لها، اليوم، إلى أن عدد بعضهم تجاوزات بسبب واإلعالم، المواطنين من شرس لهجوم

ألف، وما يحدث من تجاوزات حاالت فردية وسط هذا العدد الكبير، إال أن البعض يصر على  211مصر تخطى الـ  األمناء واألفراد في

 تعميم السيئة على كل األفراد.

 33/3/3102 رصد

 -محاكم ونيابات: 

  الداخلية عن تحريك الدعوى مصدر قضائى: حفظ تحقيقات قضية "الواقى الذكرى" بعد تراجع

أكد مصدر قضائى، أن النيابة العامة حفظت التحقيقات فى قضية اتهام الفنان أحمد مالك ومراسل "أبلة فاهيتا" شادى حسين، 

  .وذلك بسبب تراجع وزارة الداخلية عن تحريك الدعوى الجنائية ضد مالك وشادى بإهانة مؤسسات الدولة

 32/3/3102 اليوم السابع

 

 أيام البتزاز المواطنين والنصب عليهم لتلقي مبالغ مالية كبيرة 2حبس أمين شرطة بمركز أبو المطامير 

نيابة أبو المطامير، وبإشراف المستشار تامر شمة المحامي العام لنيابة وسط دمنهور الكلية، ورئيس النيابة أمر أحمد الزواوي مدير 

 ١قام أمين الشرطة بطلب مبلغ .أيام على ذمة التحقيقات 2محمد عاشور، بحبس "م.ص.د" أمين شرطة بمركز أبو المطامير 

ت تفيد باتجاره في اآلثار، وعليه تم اإليقاع به وضبطه وعرضه على مليون جنيه من أحد المواطنين مقابل عدم تسطير تحريا

 .النيابة العامة

 33/3/3102 بوابة األهرام

http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%81%D9%83%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/2597764#.VswO4_l97IU
http://akhbarelyom.com/article/56cb74349e78734c352500ae/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%A6%D9%A6-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%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%A9-1456174132
http://akhbarelyom.com/article/56cb4ffa9e7873dd26fb4dfe/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1456164858
http://rassd.com/177917.htm
http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/2597732#.VswPDvl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/861276/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1--%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx


 

 

3102فبراير 32  مرصد اإلعالم المصري       17   

 

 متهمين بأعمال عنف في المنيا شخصيينإخالء سبيل 

أخلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، رئيس المحكمة سبيل متهمين اثنين من عناصر اإلخوان المتهمين 

آالف جنيه لكل منهما، لتورطهما  2المتهمين بكفالة كانت محكمة جنح مستأنف المنيا قررت إخالء سبيل .فى أعمال عنف بالمنيا

 فى التظاهر والتحريض على العنف.

 33/3/3102 بوابة األخبار

 

 بالغ للنائب العام يتهم أمين شرطة بالنصب على مواطنين بحلوان

 مواطنين على بالنصب العام، يتهم فيه أمين شرطة يدعى محمد مصطفى، النائب إلى ببالغ عبد السالم تقدم المحامي عمرو

عبد العزيز على العمروسي، أمين  مصطفي محمد حقه .وذكر البالغ أن المشكو فيالوظيفي نفوذه مستغالً  حلوان، بمنطقة

 فاروق صفاء محمود، وزير شرطة بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، قام بالنصب على أقارب مقدم البالغ، شعبان جمعة

اسية ألف جنيه(، وتوعدهم بتلفيق عدد من القضايا السي 81روق إبراهيم أحمد، واستولى منهم على مبلغ )فا ثناء أحمد، إبراهيم

 لهمم، إن لم ينصاعوا له.

 33/3/3102 رصد

 

 -اعتقاالت: 

 القبض على المستشار أمير عوض بدار القضاء العالي العتراضه على قرار رئيس مجلس تأديب القضاة

قراًرا لقوات األمن الموجودة بدار القضاء العالى بالقبض أصدر رئيس مجلس التأديب األعلى للقضاة، المستشار أحمد جمال الدين، 

م أمر المستشار باسوعلى المستشار أمير عوض، واحتجازه أثناء نظر محاكمته في القضية المتهم فيها بالتوقيع على بيان رابعة.

أيام احتياطًيا على ذمة  ٢عة"، زيدان المحامى العام بنيابات استئناف القاهرة، بحبس المستشار أمير عوض، أحد قضاة "بيان راب

التحقيقات فى اتهامه بإهانة رئيس مجلس التأديب األعلى، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، العتراضه عليه أثناء 

 ."جبسة تأديب بالقول "مش من حقك ياريس ده مش شغل قضاه ازاي يحصل كده مع قاضي

 33/3/3102 بوابة األهرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56cb3ea39d78731549b5ca99/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1456160419
http://rassd.com/177916.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/861301/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%B6--%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85.aspx


 

 

3102فبراير 32  مرصد اإلعالم المصري       18   

 

 الشأن العسكري

 ـــــــــــــــــــ

 رسمية إلى الكويتالفريق محمود حجازى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة 

الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة بعد زيارة رسمية إلى دولة الكويت، شارك خاللها فى  مصرعاد إلى 

فعاليات مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف المنعقد بدولة الكويت الشقيقة خالل اليومين الماضيين . وعقد رئيس األركان على 

يد من المباحثات مع رؤساء أركان الدول األعضاء فى التحالف لتبادل الرؤى تجاه كافة القضايا اإلقليمية هامش المؤتمر العد

والدولية ولتدعيم أوجه التعاون وتعزيز العالقات العسكرية بين القوات المسلحة وكافة دول التحالف، فى ظل الظروف 

 والمتغيرات التى تشهدها المنطقة.

 32/3/3102 اليوم السابع

 سنوات 2في  %22مصر ترفع إنفاقها العسكري بنسبة 

ـ  %22رفعت مصر واردتها من األسلحة بنسبة  ية، في الوقت الذي سجلت واردات األسلحة العالمية إلى البلدان أعوام الماض 2خالل ال

الواقعة في منطقة الشرق األوسط صعوًدا دراماتيكًيا خالل  الفترة ذاتها، مع ارتفاع واردات المملكة العربية السعودية بنسبة 

لص إليه أحدث التقارير الرسمية هذا ما خ .3101-3112، قياًسا بـ الفترة من 3102وحتى  3100خالل الفترة من العام 322%

الصادرة عن معهد  ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم المعروف اختصارا بـ "سيبري" والذي ذكر أن واردات الدول الشرق أوسطية من 

  خالل الفترة ذاتها. %20، في حين قفزت واردات الدول األوروبية بنسبة %20األسلحة قد زادت بنسبة 

 32/3/3102 مصرالعربية

http://www.youm7.com/story/2016/2/23/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84/2598132#.VswY2PkrLIU
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%A9/939882-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-37-%D9%81%D9%8A-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA

