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 تمهيد

، ويقوم على مستويين أساسيين، األول: عرض عناوين 4182 مارس 42إلى  81يتناول هذا التقرير الفترة من 

أهم القضايا التي تناولتها وسائل اإلعالم المصري خالل هذه الفترة، والثاني: عرض ألهم مضامين هذا التناول 

 وذلك على النحو التالي: 

 المستوي األول: أهم العناوين في وسائل اإلعالم المصرية:

 السياسة الخارجية: (8)

رًدا على كيري.. شكري: . التقرير المصري() كيري ينتقد انتهاك السيسي لحقوق اإلنسان: االمريكيةالعالقات 

الحكومة األمريكية «: الخارجية». )بوابة األخبار(حقوق اإلنسان مسئولية الحكومة ونرفض التوجيه أو الوصاية 

 )الشروق(تمول منظمات مخالفة للقانون في مصر 

وقع )منائب رئيس الوزراء الروسي يؤكد لسامح شكري تفهم روسيا ألهمية السياحة في مصر: العالقات الروسية

 ،)المصري اليوم( «إسقاط الطائرة»روسيا تسّلم مصر تقريرها الرسمي في تحقيقات ، وزارة الخارجية المصرية(

 )األهرام(سامح شكرى :القرار الروسى بشأن سوريا تطور ايجابى..وندعم التسوية السياسية و

http://www.egyrep.com/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7/
http://www.egyrep.com/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7/
http://akhbarelyom.com/article/56ed482d800563595a5eaf9b/%D8%B1%D8%AF-%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1458391085
http://akhbarelyom.com/article/56ed482d800563595a5eaf9b/%D8%B1%D8%AF-%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1458391085
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=69c63ef8-6c4d-4189-8f4a-44b7ac8587aa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=69c63ef8-6c4d-4189-8f4a-44b7ac8587aa
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8077c0d0-1203-4ba4-ba31-28a009d1386e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8077c0d0-1203-4ba4-ba31-28a009d1386e
http://www.almasryalyoum.com/news/details/912164
http://www.almasryalyoum.com/news/details/912164
http://www.ahram.org.eg/News/141848/76/487849/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141848/76/487849/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%88.aspx


 

 

 مصر: تطورات المشهد السياسي       2   15 مارس 1026

 

السعودية توفر احتياجات ، (بوابة االخبار)مليار دوالر لتنمية سيناء  8.1السعودية تقدم : العالقات السعودية

 (بوابة االخبار)سنوات قادمة 1مصر البترولية لمدة 

)موقع وزارة الخارجية الرئيس البشير إلى  وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من السيسى: العالقات السودانية

 )المصريالخرطوم لمناقشة تطورات سد النهضة إلى  الحكومة السودانية: زيارة وشيكة للسيسي، المصرية(

 شكري. )بوابة األهرام(وزير الخارجية: بحثت آخر تطورات سد النهضة مع وزير الموارد المائية السوداني . اليوم(

وزير الخارجية: مصر تسعى بالتنسيق . )بوابة االخبار(يؤكد تطابق وجهة النظر المصرية السودانية حول ليبيا 

 )المصري اليوم(« الجنوب»تقرار لدولة مع السودان إلعادة االس

 قضايا محل اهتمام
  موقع وزارة الخارجية المصرية(وزير الخارجية يتلقى اتصااًل هاتفيًا من وزير خارجية ايطاليا( 

 بوابة األخبار(تونس للمشاركة في اجتماع دول جوار ليبيا إلى  وزير الخارجية يتوجه( 

  موقع وزارة الخارجية المصرية(مصر تدين إعالن إسرائيل مصادرة أراضي بالضفة الغربية( 

 موقع وزارة الخارجية خطأ جسيم  مصر مع وحدة سوريا، واستبعاد األكراد من المفاوضات السورية(

 المصرية(

 األهرام( عودة مصر رسميا لعضوية االتحاد البرلمانى الدولى( 

 بوابة األخبار( الخارجية: قلق مصري تجاه االتفاق التركي األوروبي حول الالجئين( 

 مصرالعربية( لقاء بان كي مون وبهي الدين حسن باألمم المتحدة( 

 

 السياسة الداخلية: (4)

 الحكومةو السيسي 

 81  (األهرام) الدستوريةوزراء جدد يؤدون اليمين 

 (مصر العربية) السيسي يبدأ سلسلة من جلسات الحوار الوطني 

 (مصر العربية) ي مصرالسيسي يبحث مع رئيس "فودافون" زيادة االستثمارات ف 

  (األهرام)ساعات مع مدبولى والوزير ومستشار وزير الدفاع للمشروعات  7خالل اجتماع أستمر 

  (األهرام)السيسي يبدأ اليوم جلسات حوار وطنى حول مستقبل مصر 

http://akhbarelyom.com/article/56eed01f8005636b09d47937/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1458491423
http://akhbarelyom.com/article/56eed01f8005636b09d47937/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1458491423
http://akhbarelyom.com/article/56eec95c9e7873fd6c029429/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-5%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-1458489692
http://akhbarelyom.com/article/56eec95c9e7873fd6c029429/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-5%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-1458489692
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b845b31a-6536-44cc-afb9-a2a78e0e753e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b845b31a-6536-44cc-afb9-a2a78e0e753e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b845b31a-6536-44cc-afb9-a2a78e0e753e
http://www.almasryalyoum.com/news/details/913942
http://www.almasryalyoum.com/news/details/913942
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/893494/%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%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/893494/%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%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56ef103a8005635d25c58853/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1458507834
http://akhbarelyom.com/article/56ef103a8005635d25c58853/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1458507834
http://www.almasryalyoum.com/news/details/913862
http://www.almasryalyoum.com/news/details/913862
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d92cda2c-249b-4c78-bb07-3c5b6b56a8b6
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d92cda2c-249b-4c78-bb07-3c5b6b56a8b6
http://akhbarelyom.com/article/56f041328005631135b9de15/%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%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1458585906
http://akhbarelyom.com/article/56f041328005631135b9de15/%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%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1458585906
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1cac027d-2ccb-45d3-930e-4dbb1662fc22
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1cac027d-2ccb-45d3-930e-4dbb1662fc22
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1f10a78b-3854-4928-b8f0-e534b7ba906b
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1f10a78b-3854-4928-b8f0-e534b7ba906b
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1f10a78b-3854-4928-b8f0-e534b7ba906b
http://www.ahram.org.eg/News/141851/145/488298/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89%D8%B9%D8%A8%D8%AF-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141851/145/488298/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89%D8%B9%D8%A8%D8%AF-.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56f2c265800563ce4d9a13e3/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-1458750053
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http://www.ahram.org.eg/News/141854/25/488843/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx
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http://www.ahram.org.eg/News/141851/136/488269/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1--%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141851/136/488269/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1--%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141852/25/488402/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141852/25/488402/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
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  :(بوابة االخبار)تراجعا في الواردات البترولية  % 71.1المركزي لإلحصاء 

  ألف طن خالل شهر مقارنة بالعام الماضي  011حنفي: ارتفاع الدوالر خفض إنتاج مصانع الحديد

 (بوابة االخبار)

  (الوطن) %81رئيس شعبة "البناء": ارتفاع األسعار خالل األسبوع الجاري بنسبة 

 الحراك المجتمعي:

  (سابعاليوم ال)نقابة األطباء تحيل وزير الصحة لـ"التأديب" لتغيبه عن التحقيق 

  (رصد)عمال "النيل لحليج األقطان" يهتفون ضد القضاء ويطالبون بتدخل السيسي 

  (رصد)وقفة لعمال الضرائب والجمارك اعتراضا على قانون الخدمة المدنية 

  (رصد)عمال غزل اإلسكندرية يحاصرون الشركة احتجاجا على تأخر رواتبهم 

  (بوابة االخبار)المستوردون يحتجون.. للتظلم من قرارات وزير الصناعة المقيدة لالستيراد 

  (الوطنساعة ) 82غضب بين أهالي دمياط بسبب انقطاع المياه 

 

 مستوي الثاني: مضامين أهم القضاياال

 :التمويل األجنبى قضيةـ 8

 لمنظمات، والمعروفة إعالميا باسم "التمويل األجنبى 4188لسنة  870إعادة التحقيقات فى القضية رقم 

عن منع كل من مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ما تبعها و المجتمع المدنى"،

إلى  الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان جمال عيد، من التصرف في أموالهما والسفرومؤسس ومدير 

 ادلى اللتيالتصريحات  التي كان ابرزهاو الخارجيةو اثارت حالة من الجدل الواسع في االوساط الداخليةالخارج، 

نقد مباشر  "يريك" وجه فيهو ،4182مارس  81في  وزارة الخارجية االمريكيةفي بيان اصدرته كيري  نبها جو

القرار الذي اتخذته بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق  بسببللحكومة المصرية 

يأتي في سياق أوسع من االعتقاالت وترهيب المعارضة  ان قرار الحكومة المصرية،إلى  ، واشار "كيري"اإلنسان

جماعات المدنية الحكومة المصرية على العمل مع ال وحث "كيري" .السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين

 بريطانياو المانيا، ومن ناحية اخرى قامت  لتخفيف القيود عن حريتي إنشاء الجمعيات األهلية والتعبير

 .دنىالم المجتمع منظمات على التضييق وتزايد بمصر اإلنسان حقوق وضع بشأن منفصلين، بيانين بإصدار

http://akhbarelyom.com/article/56efe0b78005631e0926e104/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-75-5-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-1458561207
http://akhbarelyom.com/article/56efe0b78005631e0926e104/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-75-5-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-1458561207
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/892474/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/892474/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86.aspx
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http://konnews.com/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5/
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 4188لسنة  870القضية رقم 

ما انتهت اليه قبل ان تعيد السلطات المصرية فتح ملف و 870مالباسات القضية إلى  ربما يجدر بنا االشارة

 ،رئيس الوزراء وقتها كلف عصام شرفحين يناير،  41 ما بعد ثورةإلى  870القضية مرة اخرى، تعود القضية 

بتشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن  4188يوليو ، في وزير العدل، المستشار محمد عبد العزيز الجندى

 20، اتهامات ل4188ر، ثم وجهت السلطات المصرية في ديسمبر تمويل الجمعيات والمنظمات األجنبية فى مص

 82و أمريكيا 81 ما بينالغير حكومية، اختلفت جنسيات المتهمين في القضية  من العاملين في المنظمات

الحصول على و تلخصت االتهامات في ادارة منظماتو ،من جنسيات عربية ومواطنان ألمانيان 0صرب و 1مصريا و

حينها، هو ما ثار حولها في و تمويل من حكومة اجنبية دون ترخيص، ربما كان المشهد االبرز في تلك القضية

بعد متهما اجنبيا من المتهمين في القضية،  87على متنها و اقالع مفاجيء لطائرة امريكية من مطار القاهرة،

قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، ودفعهم 

 47حكمت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة دما عن، 4180يونيو  2فى ، انتهت القضية مليون جنيه 04غرامة 

بالحبس سنة مع إيقاف  88آخرين حضوريا بالحبس سنتين و 1سنوات وبمعاقبة  1متهما غيابيا بالسجن 

 .التنفيذ وتغريم كل متهما ألف جنيها

 

 ردود افعال مختلفة 

ذكرنا، فإن النظام المصري لم نقده لسياسات الحكومة المصرية هو االبرز كما و فيما كان رد الفعل االمريكي

بشكل غير رسمي عبر قنواته و الواليات المتحدة االمريكية بشكل رسميإلى  يألوا جهدا في توجيه النقد

أن بالده ترفض الوصاية والتوجيه من  االعالمية، حيث هاجم وزير الخارجية المصري تصريحات "كيري" قائال "

ر حكومية ومؤسسات تتابع حقوق اإلنسان، والشعب المصري هو أي جهة أجنبية، خاصة أن هناك جمعيات غي

"، ومن ناحية اخرى شن اعالم النظام المصري هجوما حادا على تصريحات الواليات المتحدة وعلى الذي يقيمها

 منظمات المجتمع المدني على حد السواء.  
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 870دالالت توقيت إعادة فتح القضية 

 عدة دالالت:إلى  التصريحات االمريكية تشيرو تحقيقاتقرار النظام المصري بإعادة فتح ال

 ،مدنىالمجتمع ال لمنظماتالتمويل األجنبى  عادة فتح النظام المصري لقضيةإربما كان السببب الرئيسي وراء ـ 

تقارير عن اوضاع إلى  اتخذها البرلمان االوروبي حيال النظام المصري مستندا التيالقرارات الشديدة إلى  يرجع

 . ق االنسان في مصرحقو

ين المصريين يتخويف للمنظمات الحقوقية المصرية والحقوقو ربما يرسل النظام المصري رسائل تهديدـ 

يقتربون من مساحة االنتهاكات التي يقوم بها النظام المصري و الذين يتعرضون لملف حقوق االنسان في مصر

هو ما حدث في و فرادا ال يحملون الجنسية المصريةأطالت و والتي اتسعت بشكل متزايد في الفترة االخيرة

ن رسائله ربما تجد صداها، حيث تخشى أيعلم النظام المصري وحادثة مقتل الشاب االيطالي "جوليو ريجيني"، 

 40من قانون العقوبات وتعديالتها الصادرة في  71المادة  منظمات المجتمع المدني من ان تقع تحت طائلة

ي تحتوي على مصطلحات قانونية فضفاضة تجعل منها سيف مسلط من النظام المصري والت ، 4182سبتمبر 

 على رقاب منظمات المجتمع المدني في مصر. 

 شارأالذي و "،هكذا انتخب السيسي برلمانهالذي نشر في موقع "مدى مصر" تحت عنوان "تقرير حسام بهجت ـ 

 ي مدى تتحكمإلى أ التي تعكسو تصارع اجهزة الدولة في ادارة االنتخابات البرلمانية االخيرة،و حجم تداخلإلى 

حالة الحرج التي تسبب فيها لجهات امنية، و ل الواسع الذي اثاره التقريريادية في الشأن المصري، الجدزة سأجه

 منعهم من التصرف في اموالهمو عادة فتح ملف القضية، لإلنتقام من اشخاص بعينهم،إربما كان الدافع وراء 

 الخارج.إلى  السفرو

 

 زيارة شكري لروسيا ـ 4

إلى  ، الزيارة الرسمية االولى لسامح شكري التي يقوم بها4182مارس  81روسيا في إلى زيارة سامح شكري تع 

تعد ايضا الزيارة األرفع لمسؤول مصري بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء في و موسكو منفردا

 "ريشكينسيرجي ناو" " وزير الخارجية الروسيسيرجي الفروف" مع، حيث التقى شكري خالل زيارته 4181اكتوبر 

نائب رئيس الحكومة  "اركادي دفوركوفيتشو" وزير التجارة والصناعة "دينيس مانتوروف"و رئيس مجلس الدوما

 الجانبين المصريستئناف خطوط الطيران المباشرة وحركة السياحة بين تلخصت اللقاءات في إو ،الروسية

http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
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الصناعية الروسية في محور قناة  إقامة المنطقةو تنفيذ مشروع المحطة النووية في الضبعةالروسي وو

 الروسي.و المصري تشكيل مجموعات الصداقة في البرلمانيندراسة و السويس

 الروسيو ن الهدف الرئيسي من زيارة شكري هو اعادة حركة الطيران المباشرة بين الجانبين المصريويبدو أ

ة السياحة التي منيت بخسائر هائلة احياء حركإلى  استئناف حركة السياحة، في محاولة من النظام المصريو

مصر، و التي اعقبها الغاء الرحالت الجوية المباشرة بين روسياو ،4181منذ سقوط الطائرة الروسية في اكتوير 

مصر، حيث بلغ عدد المواطنين الروس إلى  المصدرة للسياحةالمركز األول في قائمة الدول  روسيا تحتلفيما 

من إجمالي عدد  %31هو ما يعادل و ،ماليين سائح 0.82نحو  4182الذين قصدوا مصر بهدف السياحة عام 

 .مليار دوالر في حينها 8.1إلى  هو ما وفر عائدات لمصر وصلتو في نفس العام، السياح الذين زاروا مصر

نتيجة نهائية بشأن استئناف حركة إلى  الستئناف حركة السياحة بين البلدين ربما لم تصلمحاوالت شكري 

 اقتصرت فقط على االتفاق على بعض االجراءات االمنية المؤهلة إلستئناف حركة الطيران المباشر،و الطيران

موضوع إلى  تطرقنا في المؤتمر الصحفي مع "شكري" حيث قال" تصريحات "الفروف"هو ما بدا واضحا من و

ما و ،"واتفقنا على حل مشكلة استئناف الرحالت في أقرب وقت استئناف الرحالت الجوية المباشرة بين بلدينا

 .للعمل بشكل دائم بمطارات مصر خبراء أمنيينتاله من اعالن روسيا عزمها إرسال 

 

 زيارة شكري للسودانـ 0

، ربما كان الهدف الرئيسي للزيارة هو االعداد 4182مارس  41السودان في إلى  الزيارة التالية لسامح شكري كانت

ن م هيةارسالة شفنقل  قد شكريالسودان للتباحث حول ملف سد النهضة، كان إلى  لزيارة وشيكة للسيسي

عن زيارة قريبة  لسودانحكومة ا، واعقب ذلك اعالن قضية سد النهضةبشأن عمر البشير إلى  السيسي

 الخرطوم.إلى  للسيسي

جذب الجانب السوداني للوقوف بشكل داعم له في المسار إلى  تأتي زيارة شكري في اطار سعي النظام المصري

التفاوضي لسد النهضة، في محاولة منه للوقوف امام التعنت االثيوبي وتحقيق نجاحات في ملف المفاوضات 

 عليه. الذ بات يمثل عبئا ثقيال 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/03/16/886701.html
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/03/16/886701.html
http://arabic.sputniknews.com/russia/20160316/1017898852.html
http://arabic.sputniknews.com/russia/20160316/1017898852.html
http://arabi21.com/story/896639/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://arabi21.com/story/896639/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://gate.ahram.org.eg/News/895066.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/913942
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 اجتماع دول الجوار الليبيـ 2

وزراء الذي حضره و ،4182مارس  44االجتماع الثامن لوزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في تونس في 

، "لرمارتن كوب"ليبيا إلى  المبعوث األمميإلى  إضافة ،خارجية مصر، والسودان، والجزائر، وتشاد، والنيجر، وتونس

ة وممثل "جاكايا كيكويتي"ليبيا إلى  ، ومبعوث االتحاد اإلفريقي"ز السراجيفا" الوطني ورئيس حكومة الوفاق

أي تدخل عسكري في ليبيا بغير طلب من رفض على  اجتماع دول الجوار الليبينتائج  ، وأكدتاالتحاد األوروبي

الذي يرى ان اي تدخل و هو ما يتوافق مع نفس االتجاه الذي يدفع اليه النظام المصريو الوطني حكومة الوفاق

الوطني  القدرات العسكرية لحكومة التوافقتعزيز عسكري في االراضي الليبية يجب ان يكون تحت مظلة 

 الليبية.

 

 التعديل الوزاري الجديدـ 1

، 4182مارس  47سارع النظام المصري باإلعالن عن تعديل وزاري، قبل بيان الحكومة امام البرلمان االحد القادم 

حقائب وزارية، كان ابرز  81شمل  تعديل وزاري، عن 4182مارس  40حيث اعلنت الحكومة يوم االربعاء 

في وزارة  داليا خورشدالتي شملت و التعديالت الجديدة هي تلك التعديالت الخاصة بالحقائب االقتصادية

الذي في وزارة المالية و عمرو الجارحيو االستثمار والتي كانت تشغل منصب المدير التنفيذي ألوراسكوم القابضة،

غذية ورئيس التمويل المؤسسي ومتابعة االستثمارات العضو المنتدب الستثمارات قطاع األكان يشغل منصب 

 .القابضة "القلعة"في شركة 

هم أن نغفله كأحد أمام البرلمان، ال نستطيع أبرنامج الحكومة و داللة توقيت التعديل الوزاري قبل بيان

مع نجيب تفسيرات التعديل الوزاري، حيث يبدو من الحقائب االقتصادية في التعديل الوزاري انها تتوافق 

 من البرلمان، %88ساويرس رجل االعمال البارز ومؤسس حزب المصريين االحرار الذي يمثل نسبة ال تقل عن 

ربما كانت ون يتسبب في عدم قبول برنامج الحكومة، أهو ما يجعله رقما صعبا داخل البرلمان يستطيع و

ضمان تمرير برنامج حكومة شريف جل أمن  في أحد اهدافها، ترضية لنجيب ساويرسالتعديالت الوزارية 

 اسماعيل دون االعتراض عليه في البرلمان.

https://arabic.rt.com/news/815979-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82/
https://arabic.rt.com/news/815979-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82/
http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1090750-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1090750-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF/2642338#.VvQVjuJ97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF/2642338#.VvQVjuJ97IU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/915262
http://www.almasryalyoum.com/news/details/915262
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 خطة لتجميل الصورة  : السيسيـ 2

 عدة مشاهد خالل االيام القليلة الماضية تبرز محاولة النظام المصري القيام بخطوات لتحسين الصورة الذهنية

ين ، ومن بارتباك المشهد السياسيو االقتصاديةربما امتصاص حالة االحتقان الموجودة بسبب تردي االحوال و

 هذه المشاهد:

 

 عكاشة و قالة الزندإ

داخل أروقة النظام  ةمراكز القوى الدائر اتن تأتي في اطار صراعأعكاشة يمكن و قالة الزندإن من أبالرغم 

صورة اه تحسين الشاشات الفضائيات، اال انها في النهاية تصب في اتجو الصحفإلى  صلتل تي امتدتالو المصري

 تصريحاتهمو برز الوجوه المسيئة للنظام بمواقفهمأعكاشة من و الذهنية للنظام المصري، حيث يعد الزند

تنال و ربما االيام القادمة تشهد استمرار النظام في التخلص من تلك الوجوه التي تتسبب له في حرج مستمرو

 من صورته لدى الجماهير.
 

 لقاء السيسي مع المثقفين

قق االنهيار المحو اليه الدولة، الفشل الذي وصلتو تسير في اتجاه اظهار حالة الترديدة مقاالت ألكثر من كاتب، ع

 وجوب محاسبةإلى  تدعوو إحتمالية وقوع سيناريوهات في الفترة المقبلة قد تكون قاسية،و الذي تتجه اليه،

هذه الحالة، حالة السخط التي اظهرها اكثر من كاتب كانت الدافع وراء اجتماع السيسي إلى  المسؤول عن الوصول

خلق صورة و مقترحاتهمإلى  ستماعهار اإل، إلظجلسات الحوار الوطنيبمجموعة من المثقفين تحت عنوان 

 النقد.إلى  االستماعو جديدة للتعامل مع المعارضة

 

 الوطني لدعم الشرعية:االفراج عن قيادات التحالف 

القيادي في حزب االستقالل االفراج عن مجموعة من قيادات بالتحالف الوطني لدعم الشرعية كان ابرزهم 

 كانتحيث الداعية االسالمي "فوزي السعيد"، و "نصر عبد السالم"تنمية ورئيس حزب البناء وال "مجدي قرقر"

يوم السبت  "تحالف دعم الشرعية"من قياديين  81أصدرت قرارا بإخالء سبيل  قد محكمة جنايات شمال القاهرة،

نوع من من بينها وجود  ،بالرغم من وجود دالالت متعددة لقرار االفراج عن قيادات التحالفو ،4182مارس  81

ال ان االفراجات التي لم تشمل اي من االخوان، إ عقب إقالة وزير العدل أحمد الزند، بين مراكز القوى داخل الدولة صراعال

 إلى تجميل شكلي لصورته الذهنية. تأتي في اطار سعي النظام

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%A9/975354-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%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%A9/975354-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A

