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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 

 شروق()ال في األساس مواطنو ليبيا وتدفعه دولنا جميعًا ع ثمنهيدف ليبيا في  السياسي فشلسامح شكري: ال

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن نجاح ليبيا في عبور عنق الزجاجة والخروج من أزمتها الراهنة، هو نجاح لدول الجوار كافة، 

جاء ذلك فى كلمة  تحقيق ذلك ثمن باهظ يدفعه في األساس مواطنو ليبيا، وتدفعه دولنا جميعًا. بينما سيكون للفشل في

 وزير الخارجية سامح شكرى اليوم أمام اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبى المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية .

 

 )اليوم السابع( التفتيتوزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم الجامعة العربية ومواجهة مخاطر 

 المحنفى أوقات الجميع أكد سامح شكرى وزير الخارجية التزام مصر بدعم الجامعة العربية لتظل بيت العرب الذى يلتئم فيه ا

احتفاال  والشدائد، للدفاع عن مصالح األمة العربية فى مواجهة ما يتهددها من أخطار. وكتب سامح شكرى وزير الخارجية مقال،

بذكرى تأسيس الجامعة العربية على مدونه الوزارة، وقال أن ما تمر به األمة العربية حاليًا يعد تحديًا غير مسبوق، خاصة مع 

دولة الوطنية وانتشار ظاهرة اإلرهاب والتطرف فى العديد من الدول العربية، األمر الذى يدفعنا إلى التفكير تزايد مخاطر تفتيت ال

 الجاد والسريع فى كيفية تطوير عمل الجامعة لتستجيب للتحديات المماثلة.

 

 )الشروق( «حكومة الوفاق»دول الجوار الليبى تجتمع بشكل دوري لدعم «: الخارجية»

إن دول الجوار الليبى تجتمع بشكل دوري لدعم حكومة الوفاق الوطني »قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية 

نحن نطالب مجلس النواب بسرعة دعم هذه الحكومة لتعزيز شرعيتها علي األرض واستكمال »مضيفا  ،«والتي تشكلت مؤخرا

 «.اإلطار الدستوري لها

 

 )موقع وزارة الخارجية المصريه( وزارة الخارجية تدين هجمات بروكسل

مارس، الهجمات اإلرهابية التي ضربت العاصمة  22اح اليوم أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات في بيان صادر صب

البلجيكية بروكسل صباح الثالثاء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من األشخاص، معربة عن تعازي جمهورية مصر 

 .للحكومة البلجيكية وألسر الضحايا -حكومة وشعبا  -العربية 

 

)موقع زارة الخارجية  دين في بروكسيل توخي أقصى درجات الحذروزارة الخارجية تناشد المصريين المتواج

 المصرية(

المصرية جميع المصريين المتواجدين في مدينة بروكسيل البلجيكية وضواحيها، توخي أقصى درجات الحذر  تناشد وزارة الخارجية

واتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية، وتجنب التواجد في أماكن التجمع، بما في ذلك تجنب اللجوء إلى المطارات ومحطات القطار إال 

  .في حالة الضرورة القصوى، حفاظًا على سالمتهم

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032016&id=1ce6ec66-cccc-4393-81a3-102d21c5b7cd
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1/2641110
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1/2641110
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032016&id=9645edc8-61da-4ff0-9c38-76d7cb6897b0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032016&id=9645edc8-61da-4ff0-9c38-76d7cb6897b0
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e6487f6f-517a-4682-b68c-db632c9886a4
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e6487f6f-517a-4682-b68c-db632c9886a4
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d2033b87-0eda-43db-aa11-57b236964ed2
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d2033b87-0eda-43db-aa11-57b236964ed2
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d2033b87-0eda-43db-aa11-57b236964ed2
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 )بوابة األخبار( لمطارات بين مصر وإسبانياا تطوير مجال فى التعاون ُسبل بحث

مارس،بمقر الوزارة بالسفير أرتورو أفيلو سفير أسبانيا بالقاهرة وذلك  22التقى الطيار حسام كمال ،وزير الطيران المدني ، الثالثاء 

 . ث فرص التعاون واالستثمار بين البلدين وخاصة في مجال تطوير المطارات المصريةلبح

 

 )اليوم السابع(مبعوث بوتين يناقش مع سفير مصر بموسكو أزمة سوريا والتعاون الروسى المصرى 

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الممثل الخاص للرئيس الروسى لشؤون الشرق األوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسى 

ميخائيل بوجدانوف بحث مع سفير مصر فى موسكو محمد البدرى الوضع فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على 

 تعانى منها التسوية السورية.المشاكل التى 

 

 )مصرالعربية( "هآرتس" تدعو إسرائيل الحتضان تركيا على حساب مصر

"لن يغضب أردوغان بالتأكيد من مثل هذه المبادرة، ولن يتهم الرئيس المصري إسرائيل بالخيانة، ألن إسرائيل لن تتنازل من أجل 

ذلك في مقال لـ "تسفي برئيل" محلل الشئون العربية بصحيفة "هآرتس"، بعنوان داعش جيد جاء  تركيا، بل ألجل نفسها".

إلسرائيل"، ،دعا فيه تل أبيب إلى استغالل هجوم أسطنبول األخير، واستئناف العالقات مع تركيا التي تسعى لتخفيف الحصار 

 لمصري في حالة "هلع".على قطاع غزة، حتى وإن كان الحديث عن تقارب مع أنقرة يدخل النظام ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56f1243d800563fa1cfeab9d/%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-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-1458644029
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1/2641437
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1/2641437
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%A9/976773-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%A9/976773-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 -ية: رالرئاسة المص

 (األهرام)حول القضايا العامة « مجموعات عمل»دعا المثقفين إلى تشكيل السيسي 

من كبار الكتاب والمفكرين، وذلك بحضور حلمى النمنم وزير الثقافة، ووزيرى الثقافة  22ساعات مع  3 أجتماع السيسي أمس استمر

الحاضرين إلى تشكيل  السيسيدعا ومن أعضاء المجلس األعلى للثقافة.ور ومحمد صابر عرب، وعدد السابقين جابر عصف

 مجموعات عمل يضمون إليها من يرون من الخبرات المصرية.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (اليوم السابع) أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا يلتقيرئيس الوزراء  اليوم

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا، لعرض برنامج الحكومة عليهم فى إطار  يلتقي

رئيس الوزراء الخميس، باقى أعضاء  يلتقيالجمعة القادم، ومن المقرر أن  وتنتهييعقدها مع أعضاء مجلس النواب  لقاءاته التى

 .ن محافظة الجيزةمجلس النواب ع

 

 (اليوم السابع) الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسى اليوم

قالت مصادر مطلعة إن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، انتهى من التعديل الوزارى، وعرضه على السيسى، وأنه تقرر اليوم 

المرتقب. وأضافت المصادر أن الوزراء الجدد فقط هم من سيؤدون اليمين الدستورية أمام  اإلعالن عن تفاصيل التعديل الوزارى

   .السيسى اليوم

 

 (الوطن) زعزوع يعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي بعد أنباء خروجه من الوزارة

اعتذر هشام زعزوع وزير السياحة، عن حضور المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يقيمه بأحد فنادق القاهرة؛ لإلعالن عن 

نتائج بروتوكول التعاون بين كل من وزارة السياحة ومؤسسة ابتسامة "الخاصة بتأهيل ورعاية ذوي اإلعاقة الذهنية.جاء ذلك 

 .من التشكيل الوزاري ددت عن خروجهبعد األنباء التي تر

 

 -البرلمان المصري: 

 (األهرام) العمل على تشريعات لتجميد أصول وحسابات اإلرهابيين أعمال االتحاد البرلمانى الدولى فى ختام

ية مضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين كل البرلمانات العال إلىدعا االتحاد البرلماني الدولي في ختام أعماله أمس 

 للتصدي لخطر اإلرهاب وتفكيك الشبكات اإلرهابية.

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/141853/136/488694/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%C2%BB-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141853/136/488694/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%C2%BB-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7/2641952
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7/2641952
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%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-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88/2641949
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%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-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88/2641949
http://www.elwatannews.com/news/details/1040596
http://www.elwatannews.com/news/details/1040596
http://www.ahram.org.eg/News/141853/145/488685/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141853/145/488685/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%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%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-.aspx
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 (اليوم السابع) وفد مجلس النواب يصل القاهرة بعد مشاركته فى جمعية االتحاد البرلمانى

وصل مطار القاهرة الدولى وفد مجلس النواب برئاسة السفير "محمد العرابى" وزير الخارجية األسبق، قادما من زامبيا بعد مشاركته 

  .لالتحاد البرلمانى الدولى والتى شهدت عودة مصر رسميا لالتحاد بعد غياب خمس سنوات 032ات الجمعية الـ فى فعالي

  

 (اليوم السابع)" مايو": استقالتى على جروب األمانة العامة لمجلس النواب على"الواتس 01نائب" 

دّشنته األمانة العامة  الذيمايو، إنه تقدم باستقالته على "الجروب"  01قال النائب عمرو األشقر، عضو مجلس النواب عن دائرة 

قديمه م سبب رئيسى في تإلى أن التقصير الحكومى وعدم قيام المسئولين التنفيذين بمهامهب، الفتاً للبرلمان للتواصل مع النوا

 .استقالته

 

 (بوابة األهرام) مجلس الدولة ينتهي اليوم من الالئحة الداخلية للبرلمان

التشريع، برئاسة المستشار محمود رسالن، نائب رئيس مجلس الدولة، أعلن مجلس الدولة، عقد الجلسة األخيرة من جلسات قسم 

 صباح اليوم األربعاء، لمراجعة الالئحة الداخلية لمجلس النواب.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) مع جهات خارجية لتفنيد بيان البرلمان األوروبى اجتماعات 3مستقبل وطن" يعقد "

قال محمد على الضبع، مسئول لجنة تنمية الموارد بحزب مستقبل وطن، إن بيان البرلمان األوروبى، ُيَعد تدخاًل سافًرا فى الشأن 

   .اجتماعات مع جهات خارجية لتفنيد ما جاء فى البيان 3، وتسعى أمانة الشئون الخارجية بالحزب لعقد الداخلى المصرى

 

 (الوطن) نائبا في انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان 01"مستقبل وطن" يدفع بـ 

عقد حزب مستقبل وطن، أول مؤتمرا شهريا له بمقر الحزب بمصر الجديدة، وتناول فيه ثالثة محاور، األول شمل إنجازات الحزب 

خالل الفترة الماضية، والثاني تناول المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية والشأن الداخلي المصري، والثالث تحدث عن 

 .نائبا في انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب 01حزب الدفع بـ قرر الوالشأن الخارجي والدولي.

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 اليوم السابع()المصرية الوفد الشعبى يغادر القاهرة فى زيارة لروسيا لدعم السياحة 

غادر مطار القاهرة الدولى، فى الساعات األولى من صباح اليوم األربعاء، الوفد الشعبى المصرى فى زيارة للعاصمة الروسية موسكو، 

   .ن فعاليات مبادرة "ادعم سياحة بلدك" بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء، أكتوبر الماضىضم

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (اليوم السابع)" األوقاف" تقيل مدير إدارة الهرم ومفتش بعد سيطرة السلفيين على مسجد "قباء"

أقالت وزارة األوقاف، مدير إدارة الهرم، ومفتش المنطقة الكائن بها مسجد قباء، بعدما غافلتهما الدعوة السلفية وسيطرت عليه، 

  ."لمسجد األكبر"ا وأسمته

https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8/2641976
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8/2641976
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-15-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-/2641723
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-15-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-/2641723
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/895335/%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%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/895335/%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%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85/2641909
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85/2641909
http://www.elwatannews.com/news/details/1041085
http://www.elwatannews.com/news/details/1041085
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7/2641854
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7/2641854
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85/2641884
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85/2641884


 

 

2102 مارس 32  مرصد اإلعالم المصري       5   

 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع)" محامو تحالف اإلخوان: المخلى سبيلهم لديهم مالحظات على "الجماعة

الجماعة اإلسالمية، إن مواقف قيادات التحالف المنتقدة للتنظيم وتصرفاته، هى مواقف ثابتة عنهم،  محاميقال عادل معوض، 

أن هناك خالفات فى وجهات النظر، ليس فقط بين الجماعة والحلفاء ولكن داخل الجماعة نفسها، ويعتبر كل طرف مشيرا إلى 

   .من أطراف الصراع داخل الجماعة أنه على صواب

 

 (اليوم السابع) النائب هيثم الحريرى يطالب مجلس النواب بتمكينه من زيارة السجون

أعلن النائب هيثم الحريرى، نائب دائرة محرم بيك باإلسكندرية، أنه سيتقدم بطلب رسمى إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على 

   .األحد المقبل، لتمكينه من زيارة عدد من السجون المصرية، استجابة لمبادرة السيسى، لزيارة النواب السجون عبد العال

 

 (بوابة األهرام) أحمد حجازي: قلت للسيسي "ال توجد ديمقراطية وحرية التعبير ُيعتدي عليها"

نحن في عصر  : هلوهوحجازي، إن السيسي، في اجتماعه بالمثقفين طرح سؤاًلا في البداية  عبد المعطيقال الشاعر أحمد 

أنه أجاب السيسي بأن لألسف نحن في عصر انحطاط، ألن الدولة الديمقراطية والمدنية التي طالبنا وحلمنا و انحطاط أم ازدهار

 لنا نعاني آثار الدولة الدينية.بها لم تحدث، ومازا

 

 (بوابة األهرام) ومجموعات من المثقفين لحل أزمات مصر السيسي اتسم بالصراحة والمكاشفةسلماوي: لقاء 

بح صبالمثقفين أكثر اللقاءات صراحة وُمكاشفة، ألنه اجتمع بالمثقفين قبل أن يقال الكاتب محمد سلماوي، إن اجتماع السيسي، 

 رئيًسا وبعد أن تولى الرئاسة

 

 (الشروق) ومصادر: يعود اليوم أو غًدا يام على سفر الزند إلى اإلماراتأ 7

أيام على سفر المستشار أحمد الزند إلى اإلمارات، بعد قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل بإقالته عقب تصريحات أدلى بها،  7مرت 

النبوة، فيما أوضحت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أنه كان من المقرر عودة الزند إلى القاهرة، أمس، اعتبرت مسيئة لمقام 

 لكنه أرجأ موعد عودته إلى اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع)" غياب البديل“لـ سعد الدين إبراهيم: لمست رغبة شيوخ اإلخوان فى التصالح ومبادرتى 

أن الجماعة طلبت منه من قبل أن يرتب لهم لقاءات مع دبلوماسيين غربيين، مضيًفا "وأنا  قال الدكتور سعد الدين إبراهيم،

ما قلت إنهم كويسين، وبكون فى غاية الصرامة وأنا بتكلم معاهم، ولمست رغبة من شيوخ اإلخوان فى تركيا للتصالح  عمري

  ."مع النظام"، وتابع:"المبادرة لغياب البديل لكن لو فى بديل أفضل فال مبادرة

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/2642013
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 (بوابة األخبارة )مشادة وألفاظ خارجة بين خالد داوود والنائب محمود عطي

 عطية،نشبت مشادة كالمية حادة تضمنت ألفاظا خارجة بين عضو مجلس النواب ومنسق ائتالف "مصر فوق الجميع" محمود 

 محمد البرادعي من المناهج الدراسية. د.والمتحدث باسم حزب الدستور خالد داوود حول حذف اسم 

 

 (بوابة األخبار« )األرض مصر جاب مبارك»قال:  السيسي: السناوي

كل مؤسسات الدولة خربانة »السناوي، إن السيسي، خالل حواره مع المفكرين واألدباء قال نصًا:  عبد اهللقال الكاتب الصحفي 

 .«ومبارك جاب مصر األرض

 (الشروق) الهواءعلى « معتقل التيشيرت»لـ عبد اهلل السناوي يعتذر 

، على الفترة التس قضاها في الحبس بسبب «معتقل التيشيرت»اعتذر الكاتب الصحفي، عبد اهلل السناوي، للشاب محمود محمد 

 ، مؤكًدا أن الشعب المصري يجب عليه االعتذار لهذا الشاب.«كتوب عليه وطن بال تعذيبتيشيرت م»ارتدائه 

 

 (20عربي) السيسي يتبنى قانونا لمنع الحبس بازدراء األديانيوسف الحسيني: 

وقال يوسف الحسيني: "إن بعض الكتاب والمثقفين تحدثوا مع السيسي عن حكم حبس فاطمة ناعوت، وإسالم البحيري"، مؤكدا 

أن السيسي رد بأنه يفضل أن يصدر قانون يمنع الحبس بتلك التهم، وهي ازدراء وأضاف أنهم طالبوه بإصدار عفو رئاسي عنهم.

 األديان.

 

 -سو شيال ميديا: 

 (اليوم السابع) من قائمة العلماء فى كتاب التربية الوطنية بأولى ثانوى أسمي: حذف حجيعصام 

عدلى منصور، صباح اليوم األربعاء، إن اسمه  ، المستشار العلمى السابق للرئيس المؤقتحجيقال عالم الفضاء المصرى، عصام 

   .وسيرته الذاتية تم حذفهما من قائمة العلماء المصريين فى كتاب مادة التربية الوطنية للصف األول الثانوى

 

 (اليوم السابع)تويتر نفسك تقول إيه للسيسى"يتصدر 

أطلق رواد موقع المدونات المصغرة "تويتر"، هاشتاج "نفسك تقول إيه للسيسى"، وشارك فيه المغردون بفاعلية أهلته الحتالل 

  .ند المصرىرأس قائمة التر

 

 (مصر العربية) مظهر شاهين: "تفجيرات بروكسل" تبرئ األمن المصري من التقصير 

امن معهم بروكسل ونتضوقال: "ندين تفجيرات .علق الشيخ مظهر شاهين، على على هجمات بروكسيل في بلجيكا، صباح اليوم

: "وتؤكد على أن ما تقع من عمليات إرهابية في مصر وأضاف ."ونؤكد على أن: اإلرهاب ال وطن له، وال أحد بعيد عنه ضد اإلرهاب

 .ليست دليًلا على تقصير المؤسسات األمنية
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 (مصر العربية) حازم عبد العظيم يهاجم اإلخوان في ذكرى أحداث "مكتب اإلرشاد"

وقع "تويتر": "مثل هذا وقال في تغريدة بم.هاجم الناشط السياسي، حازم عبد العظيم، اإلخوان في ذكرى أحداث مكتب األرشاد

 .": كان فيه رجالة في الشارع، وناس تحت اللحاف في حب مصر، الجدع جدع والجبان جبان والخسيس خسيس2103اليوم 

 

 (مصر العربية) هاجر جميل: السيسي كلفنا بإعداد قائمة بأسماء "الشباب المسجونين" لإلفراج عنهم

شباب للقيادة، إن السيسي، وجه يتكوين لجنة من الشباب للمرور على قالت هاجر جميل أحد أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل ال

 السجون، واختيار شباب للعفو عنهم.

 

 (مصر العربية) محمد العدل عن لقاء السيسي بالمثقفين: مفيش أعمار أقل من كده

علق المنتج محمد العدل، على أعمار المفكرين والمثقفين، الذين التقوا السيسي، وقال ": "أخطأ أحد المثقفين المدعون للقاء 

في حوار إذاعي، وكرر اسم الرئيس عبد الفتاح الجمل، بدال من السيسي أكثر من مرة، مش قولنا ركزوا على السن ومش  السيسي

 ."ضروري الكل يبقى خبرة

 

 (20عربي) أحمد شفيق يوجه من اإلمارات رسالة إلى شباب مصر

عبر مجموعة رسائل نشرها بحسابه في "تويتر"، خاطب الشباب المصري بعبارة  لوطنيةرئيس حزب الحركة ا شفيقوجه الفريق 

 "أبنائي وبناتي"، مطالبا إياهم باالقتداء وأخذ العبرة من األحداث التاريخية التي سيرويها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/976395-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
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%A7/976395-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
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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%A7/976329-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AF%D9%87
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%A7/976329-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%AF%D9%87
http://arabi21.com/story/896577/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) بالموانئ بضائعهم عن اإلفراج وسيتم االحتجاجية وقفتهم ينهون" المستوردين"

الدولية والخارجية بوزارة  رئيس قطاع اإلتفاقيات عبد اهللاتفق الوفد الممثل للمستوردين "على مستوى الجمهورية" مع سعيد 

مارس الجاري على أن يتم تعميم  01شحنها قبل يوم  والتى تمالصناعة والتجارة، على اإلفراج عن البضائع الموجودة بالموانيء 

 هذا االتفاق. علىوأنهي المتاظاهرون وقفتهم االحتجاجية بناء  بجميع المواني المصريةمنشور بما تم اإلتفاق عليه 

 

 (بوابة االخبار) الدوري العطاء في دوالر مليون 012.1 يبيع لمركزيا البنك

مليون دوالر للبنوك  012.1مارس، نحو  22باع البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في العطاء الدوالري اليوم الثالثاء 

جنيها، وهو نفس سعر العطاء  1.71مليون دوالر، بسعر  021طرح نحو  أنه-بيان صحفي  في-وأكد البنك المركزي  الرسمية

 األخير، لتغطية طلبات العمالء والمستوردين للسلع األساسية، واالستراتيجية.

 

 (بوابة االخبار) مصر تحيا لصندوق استثماراته من %01 بـ يتبرع كويتي أعمال رجل

من أرباح استثماراته في السوق المصرية لصالح صندوق  %01التبرع بـ  ح الجويسري رجل األعمال الكويتيقرر الشيخ عادل فال

مليون دوالر  111أن حجم استثمارات مجموعة "الجويسرى " في مصر بلغ  الثالثاء حات رسمية له اليوموقال في تصري تحيا مصر

 فدان قمح وبناء صوامع لحفظ الغالل.0111للمرحلة األولى التي خصصت إلنشاء مطاحن دقيق حديثة وزراعة 

 

 (بوابة االهرام) صبور: "أخطأنا في التصدير واحنا ال عندنا غاز وال بترول "

نا في إننا أخطأ وأضاف سنويا %1أو  7أكد حسين صبور رئيس جمعية رجال على األعمال أن الزيادة في استهالك الطاقة تصل إلى 

أنه ليس أمامنا سوي  إلىسنري إنتاجها بعد عدة سنوات، منوها  واالكتشافات األخيرةالتصدير "واحنا ال طلع عندنا غاز وال بترول"، 

 الطاقة. والشمس لتوليدالرياح  علىاالعتماد 

 

 (الوطن) وتستعين بعاطف حلمي رئيسا "أورانج" تعين مجلس إدارة وزاري

ما ك رئيسا لمجلس إدارة الشركة في مصروزير االتصاالت األسبق عاطف حلمي  تعيين-سابقاموبينيل –أعلنت شركة "أورانج"، 

 .الشرك رة حاليا عضوا بمجلس إدارةعينت ماجد عثمان وزير االتصاالت األسبق ومدير مركز بصي
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http://akhbarelyom.com/article/56f156618005635c32e50029/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-1458656865
http://akhbarelyom.com/article/56f1562b9e78738116e50029/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-104-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-1458656811
http://akhbarelyom.com/article/56f1562b9e78738116e50029/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-104-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-1458656811
http://akhbarelyom.com/article/56f1382d9e7873460a0196f1/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%80-10-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1458649133
http://akhbarelyom.com/article/56f1382d9e7873460a0196f1/%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D9%80-10-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1458649133
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/895262/%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%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1--%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2--%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AA.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/895262/%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%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1--%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2--%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AA.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1040074
http://www.elwatannews.com/news/details/1040074
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 (بوابة االخبار) «العقاب لمن يعمل»وشعارها  «لقيطة»مدينتنا فرج عامر: 

بسبب تسيب وسيولة االستيراد دون رقيب يعمل على حماية الصناعة المحلية  قال فرج عامر إن العديد من المصانع متوقفة

 وأضاف أن لسد حاجته دون النظر إلى الجودة مستهلكيقبل عليها ال والتيمن إغراق األسواق المصرية بالسلع الصينية وغيرها 

 «.والذل للمستثمرين العقاب لمن يعمل»مية ترفع شعار بعض الجهات الحكو

 

رات تباينت مؤش(اليومالمصري ) واألسهم تخسر مليار جنيه ل تدفع البورصة المصرية للتراجعانفجارات بروكس

البورصة المصرية بشكل جماعي في نهاية تعامالت الثالثاء، وخسر رأس المال السوقي لألسهم المقيدة نحو مليار جنيه، بدافع 

 مليار جنيه. 221،1من تراجع البورصات العالمية بعد أحداث انفجارات بروكسيل مغلقا عند 

 

 (الشروق) ابعة تقدم برنامج تكافل وكرامةوزيرة التضامن تلتقي وفد البنك الدولي لمت

وفدا من البنك الدولي لمتابعة تقدم برنامج تكافل وكرامة بعد مرور نحو عام على بداية تنفيذه  التقت غادة والي، وزيرة التضامن

أن البرنامج وصل إلى تغطية تسع محافظات، بما يشمل  وأضافتومناقشة أهم التحديات التي واجهت تنفيذه منذ مارس الماضي 

 آالف أسرة. 9يمثل  ماليين مواطن بما 2تسعة آالف قرية، حيث تم تسجيل ما يقرب من 

 

 (الشروق) «القنوات الشرعية»لـ يطالب الُمصِدرين بتوجيه ما بحوزتهم من عمالت أجنبية « المركزى»

رى لجمعيات المستثمرين، بخفض االستيراد، وتعزيز الصناعة مع االعتماد على السلع والخامات طالب البنك المركزى، االتحاد المص

أضاف خميس، موضحا أن عامر طالب المصدرين بتوجيه ما و المحلية فى مدخالت اإلنتاج، وفقا لفريد خميس رئيس االتحاد

 لديهم من عمالت أجنبية للقنوات الشرعية.

 

 (اليوم السابع) مصنع متعثر فى قطاع الصناعات الغذائية 0111اتحاد الصناعات: 

الصناعات  مصنع متعثر فى قطاع 0111أكد محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك 

الغذائية، على مدار السنوات األربع األخيرة الماضية، الفتًا إلى أن التعثر جاء نتيجة الظروف االقتصادية وأزمات التمويل التى 

 .واجهت المصنعين

 

 (العربي الجديد) شركات غاز عالمية كبرى تهدد بالرحيل من مصر

عددًا من هذه الشركات تصاعدت الخالفات بين شركات الغاز األجنبية والحكومة المصرية في الفترة األخيرة، لدرجة أنها دفعت 

إلى التهديد بالرحيل عن مصر وبيع أصولها إذا لم يتم حل المشاكل التي تعاني منها، كما دفعت شركات أخرى إلى تصعيد 

 ضغوطها على المسؤولين المصريين النتزاع مزيد من المكاسب.

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56f14b8a9e78736612bd2ca5/%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-1458654090
http://akhbarelyom.com/article/56f14b8a9e78736612bd2ca5/%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-1458654090
http://www.almasryalyoum.com/news/details/914880
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032016&id=771eec11-cb9f-4cda-88d5-aeb474b4ef8b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032016&id=771eec11-cb9f-4cda-88d5-aeb474b4ef8b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=9d14ad77-f519-4fa4-8f07-b6325ef75620
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=9d14ad77-f519-4fa4-8f07-b6325ef75620
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA--1000-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/2642024
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA--1000-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/2642024
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/23/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/23/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-1
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 (رصد) مليار جنيه زيادة في عجز الموازنة الجديدة بسبب الدوالر 21

، أن ارتفاع سعر الدوالر األخير أمام الجنيه، يرفع العجز الكلي 2107-2102أوضحت المسودة النهائية لمشروع الموازنة العامة لعام 

يجة ارتفاع مصروفات البنود ملياًرا؛ وذلك نت 210بـ ملياًرا على موازنة العام الحالي المقدر فيها  21مليار جنيه بزيادة  309لنحو 

 التي يتم حسابها وفًقا لسعر صرف الدوالر مثل شراء السلع من الخارج وأعباء الدين الخارجي.

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) توقف حركة قطارات خط المناشى لسقوط كابل كهرباء على شريط السكة الحديد

البارود من االتجاهين بسبب سقوط كابل كهرباء على شريط السكة  إيتاى-توقفت حركة قطارات خط المناشى من القاهرة 

اليوم السابع"، إن هيئة السكة الحديد أبلغت شركة الكهرباء “لـ والكوم األحمر بالجيزة. وقالت مصادر  الحديد بين محطتى أوسيم

 .للتعامل مع هذا الكابل المتدلى على مسار القطارات

 

 (اليوم السابع) النقل تطرح ممارسة الختيار شركة عالمية لمراقبة الطرق السريعة بالكاميرات

إس" الخاص بمراقبة الطرق  طرح ممارسة عامة لتطبيق نظام النقل الذكى "أى تى الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل أعلن

طريقا سريعا إلحكام السيطرة عليها ومواجهة حوادث الطرق على أن يتم تطبيق هذا النظام بداية  07بالكاميرات، وذلك على 

  .يوليو المقبل
 

 التعليم

 (بوابة االخبار) بالمنيامشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية في ورشة تدريبية 

 وف المعيشية للفقراء والمواطنين"ورشة تدريبية تحت عنوان "تحسين الظر نظمت جمعية مصر الحرة بمحافظة المنيا

علها وج اون مع الهيئة القبطية اإلنجيلية ناقشت تفعيل دور مجالس األمناء بالمدارس وكيفية مواجهة الدروس الخصوصيةبالتع

 ألف جنيه. 11سنوات والغرامة  3العقوبة إلى حد الحبس الذي يصل إلى  هامن الجرائم الجنائية والتي يصل في

 

 (بوابة االهرام) إزالة اسم عصام حجي من المناهج ليم" تواصل العبث بـ"تاريخ مصر""التربية والتع

ك": وأنا أبحث بذهول في صحة خبر إزالة اسم الدكتور قال حجي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل االجتماعي "فيسبو

ية بمحمد البرادعي، من كتاب التاريخ، اكتشفت أنه تمت إزالة اسمي وسيرتي الذاتية أيضا من قائمة العلماء المصرين في كتاب التر

 .الوطنية من مقرر أولى ثانوي"

 

 االسكان

 (الشروق) محافظات 01مشروعات خدمية في قطعة أرض إلقامة  09يوافق على تخصيص « الوزراء»

محافظات إلقامة بعض المشروعات الخدمية  01قطعة أرض في  09وافق مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، على تخصيص 

ذلك بناء على ما عرضه الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، بما يحقق المنفعة العامة بالمحافظات وتنفيذ المشروعات و

 العاجلة التي يحتاجها المواطنون.

http://rassd.com/181007.htm
http://rassd.com/181007.htm
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%89-%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9/2642063
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%89-%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9/2642063
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-/2641979
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-/2641979
http://akhbarelyom.com/article/56f1c77a9e7873634774dfee/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1458685818
http://akhbarelyom.com/article/56f1c77a9e7873634774dfee/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1458685818
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/895369/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/895369/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AB-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%85.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032016&id=6f1874b7-cf77-45d0-91b4-0175f18d5699
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032016&id=6f1874b7-cf77-45d0-91b4-0175f18d5699
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 الزراعه

 (المصري اليوم) آلف طن خضر وفاكهة في يوم واحد 02وزير الزراعة: تصدير 

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصالح األراضي، إن هناك خطة يجري تنفيذها حاليًا، لفتح أسواق جديدة بالخارج، 

ضاف أن ذلك ينعكس ايجابيًا على زيادة عائد الدولة من خاصة في أوروبا وآسيا، من خالل تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة وأ

  الخارج.النقد األجنبي، لتلبية احتياجات استيراد المواد الغذائية من 

 

 سياحهال

 (رصد) %21"غرفة السياحة": زيادة أسعار الحج هذا العام 

، وذلك وفًقا للضوابط المعدة، بالمقارنة مع أسعار العام الماضي؛ وذلك %21العام، ارتفاًعا بنحو تشهد أسعار الحج السياحي لهذا 

ألف تأشيرة بين شركات السياحة، مع تقليل سقف  29نحو  تأشيرات الحجيصل عدد حيث  بسبب ارتفاع أسعار صرف الدوالر بمصر

 .يمقارنة بالعام الماض %21إلى  21أعداد المتقدمين بنسبة من 

 

 قباطاأل

 (الوطن) المجمع المقدس يتبرأ من رهبان "وادي الريان": خارجون عن القانون

اكنين ارتداء السأكد المجمع المقدس، أنه حتى اآلن لم ُيعترف كنسًيا بهذا المكان كدير في الكنيسة القبطية األرثوذكسية، كما أن 

فيه زًيا أسوًدا ال يعني أنهم رهبان؛ ألن إقامة الراهب لها ضوابط وشروط وتقاليد، وتحتاج إذًنا مسبًقا من الرئاسة الكنسية؛ كما 

 هو متبع في سائر األديرة القبطية، وهذا لم يحدث على اإلطالق بالنسبة لهؤالء الساكنين في هذه المنطقة.

 

 (الوطن) دول في الكاتدرائية 2يستقبل سفراء  تواضروس

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، إن تواضروس الثاني، بابا االسكندرية وبطريرك 

سفراء لدول جنوب السودان  2ي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، مساء اليوم، الكرازة المرقسية استقبل بالمقر البابو

 واإلمارات والبرتغال ورواندا بالقاهرة.

 

 أخرى

 (الوطن) مدرس يشعل النيران في نفسه بقنا بعد مروره بأزمة نفسية

كن بعد أن سكب على نفسه جر مساء الثالثاء معلم( –ا عام 23"، )ع. س"أحمد.   يدعى حرقًا بالنارلقي مدرس مصرعه منتحرا 

وتبين من التحريات أن المدرس حاول أكثر من مرة االنتحار لكن ذويه والجيران  لمروره بأزمة نفسية جاز في مركز قوص جنوب قنا

 .أحالوا دون ذلك

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/915222
http://www.almasryalyoum.com/news/details/915222
http://rassd.com/180997.htm
http://rassd.com/180997.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/1041031
http://www.elwatannews.com/news/details/1041031
http://www.elwatannews.com/news/details/1041082
http://www.elwatannews.com/news/details/1041082
http://www.elwatannews.com/news/details/1041316
http://www.elwatannews.com/news/details/1041316
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 الرابعالمحور 

 األمني المصرى تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) إبطال مفعول عبوتين شديدتى االنفجار بطريق كرداسة

أكد مصدر أمنى، أن خبراء المفرقعات بمديرية أمن الجيزة أبطلوا مفعول عبوتين ناسفتين بطريق كرداسة بالقرب من الطريق 

   .بوتينالدائرى، وتم التعامل معهما بواسطة مدفع المياه وجهاز الروبوت، وتم تفكيك الع

 

 (اليوم السابع) األمن يداهم مقر قناة "الخضرا" الليبية بمدينة الرحاب لبثها بدون ترخيص

ذكرت مصادر أن لجنة من المصنفات الفنية وضباط من األمن الوطنى داهموا مقر قناة الخضرا "الجماهيرية" الليبية التى تبث من 

  .الرحاب، مؤكدة مصادرة المعدات التى تعمل بها القناة ألنها تبث من مصر دون تراخيصمدينة 

  

 (بوابة األخبارتصنت ) ساعة 021 تهريب محاولة تحبط السخنة جمارك

أحبط رجال اإلدارة العامة لجمارك السخنة بالسويس، بالتنسيق مع اإلدارة العامة لألمن الجمركى بالمنطقة الشرقية محاولة 

 تهريب ساعات تنصت مزودة بكاميرات محظور استيرادها.

 

 (الوطن) احتياطيا يحتجون على طول مدة الحبس والمحبوسون سجناء بنها: نعامل بشكل الئق

زار وفد من المجلس القومي لحقوق اإلنسان، سجن بنها، مساء أمس، في إطار زياراته الدورية، وخطته للوقوف على تطوير أوضاع 

 "، وعدد من الباحثين.عبد القدوسالسجون، ومدى النهوض بها، وضم الوفد أعضاء المجلس "منال الطيبي، ومحمد 

 

 (الوطن) قضية 32ل خطر هارب من بعد تبادل إلطالق النار أمن الجيزة يضبط مسج

تحقيقات أّن المتهم التحريات والضبطت مباحث الجيزة، مسجل خطر بعد تبادل إلطالق النار استمر قرابة ساعتين. وتبّين من 

 قضية )قتل وسرقات باإلكراه، وإتجار في المخدرات(.  32مطلوب ضبطه في 

 

 البوابة نيوز() "الداخلية" تحاصر الكمائن باأللغام لمواجهة العمليات اإلرهابية

تمثل فى دعم تالمزمع اتخاذها لحماية الكمائن الثابتة والمتحركة للشرطة  كشفت مصادر أمنية مطلعة عن إجراءات جديدة من

للمراقبة يتم التحكم االستعانة بكاميرات والكمائن بأحدث األجهزة الحديثة التى تدعم عمل القوات وتمكنها من الرصد المبكر 

 سيارة مشبوهة قبل اقترابها منه. إنشاء حزام ألغام حول الكمين لتفجير أىو فيها عن بعد

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A5%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9/2641994
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A5%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9/2641994
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D8%AB%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86/2641603
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D8%AB%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86/2641603
http://akhbarelyom.com/article/56f17dde8005636e4448b1ab/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-160-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%AA-1458666974
http://akhbarelyom.com/article/56f17dde8005636e4448b1ab/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-160-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%AA-1458666974
http://www.elwatannews.com/news/details/1039510
http://www.elwatannews.com/news/details/1039510
http://www.elwatannews.com/news/details/1039180
http://www.elwatannews.com/news/details/1039180
http://www.albawabhnews.com/1840755
http://www.albawabhnews.com/1840755
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 (البوابة نيوز) طوارئ في المطارات المصرية بعد حادث بروكسل

 طوارئيشهد مطارا القاهرة وبرج العرب ومطارات شرم الشيخ واألقصر وأسوان إجراءات أمنية صارمة لتأمين الركاب وتم رفع حالة ال

 واالستنفار االمني علي خلفيه حادث التفجير االنتحاري بمطار بروكسيل صباح الثالثاء

 

 (20عربي) روسيا تعتزم إرسال خبراء أمنيين للعمل بشكل دائم بمطارات مصر

كشف وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أن خبراء من الروس سوف يعملون بشكل دائم في المطارات المصرية، إذا تم االتفاق 

 بين البلدين، وذلك وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية. على استئناف الرحالت الجوية

 

 -محاكم ونيابات: 

 (اليوم السابع) مارس نظر المعارضة 22سنوات غيابيا يعرقل خروجه و 1حسين  مجديظهور حكم بحبس 

 1حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، بمعارضة على حكم حبس موكله  مجديتقدم أحمد كمال المحامى دفاع الكاتب الصحفى 

ارس المقبل لنظر المعارضة المقدمة من جانبه أمام محكمة جنح م 22سنوات فى إحدى قضايا اإلرهاب، وتم تحديد جلسة 

   .العجوزة

 

 (اليوم السابع) النقض تودع حيثيات إلغاء سجن "أحمد نظيف" فى اتهامه بالكسب غير المشروع

سنوات الصادرة ضد أحمد نظيف، رئيس الوزراء األسبق،  1أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها القاضى بإلغاء عقوبة السجن 

أبو العال، فى قضية الكسب غير المشروع،  مجديجديد أمام دائرة األربعاء )أ(، برئاسة المستشار وأسباب إعادة محاكمته من 

  .أبريل المقبل لضم المستندات 2المحدد لها جلسة 

  

 (اليوم السابع)دولة ألف جنيه فى استيالئه على أرض  011إخالء سبيل عبد السالم قورة بكفالة 

ألف جنيه عقب  011قررت نيابة األموال العامة العليا إخالء سبيل أحمد عبد السالم قورة عضو مجلس الشعب األسبق بكفالة 

  .الء على أراضى الدولة واستغالل منصبهانتهاء التحقيق معه فى اتهامه باالستي

  

 (بوابة األهرام) جنايات القاهرة تخلي سبيل "معتقل التيشرت" بكفالة ألف جنيه

معتقل قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، إخالء سبيل الطالب محمود محمد المعروف بـ "

 والنيابة تستأنف على الحكم.إداري المرج. 2102لسنة  701جنيه، وذلك في القضية رقم  ألفالتيشرت" بكفالة قدرها 

 

 (بوابة األهرام) حبس خلية نوعية تابعة لإلخوان تحارب االقتصاد ويتزعمها أقارب قياديين من الجماعة

يوًما حبًسا مطلًقا، التهامهم بتكوين خلية نوعية  21عة اإلخوان، أشخاص ينتمون لجما 2قرر رئيس محكمة جنايات الجيزة، حبس 

لتاجي، يد البتستهدف االقتصاد المصري، وتسعي إلثارة الفوضي، والقيام بأعمال تخريبية.يتزعمها المتهمان محمد سيد عبد الحم

 .ويوسف سيد علي البر

http://www.albawabhnews.com/1840429
http://www.albawabhnews.com/1840429
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#tag_49232
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%8826-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-/2641999
https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%8826-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-/2641999
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https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B9/2641736
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/895273/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%81-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/895273/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%81-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/895253/%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%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/895253/%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%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D9%85.aspx
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 (بوابة األخبار) امج فضائىبالغ ضد محافظ الفيوم يتهمه بالسب والقذف فى برنب يتقدم نائب

ى العام لنيابات المحافظة اتهم فيه محافظ الفيوم حرر هشام والى عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم بالًغا أمامالمحام

" الفضائية خالل مداخلة هاتفية للمحافظ مع اإلعالمي ON TVالمستشار وائل مكرم بسبه وقذفه دون سند قانوني على قناة "

 نصر القفاص في برنامجه "البرلمان".

 

 (الوطن) منظمات حقوقية يطالبون بإغالق سجن العقرب في دعوى قضائية 7

منظمات حقوقية، دعوى مطالبين كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بصفتهما، بوقف تنفيذ القرار السلبي  7أقامت 

لى ذلك من آثار أخصها توزيع الصادر باالمتناع عن عدم إغالق سجن طرة شديد الحراسة المسمى )العقرب(، وما يترتب ع

 المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محل إقامتهم وتنفيذ الحكم.

 

 -اعتقاالت: 

 (البوابة نيوز) في قضايا تحريض على العنف بالبحيرة أشخاص مطلوبون 3ضبط 

 والهاربين منالستهداف العناصر اإلجرامية الخطرة والخارجين على القانون  حملة أمنية موّسعةشنت األجهزة األمنية بالبحيرة، 

 أشخاص مطلوبون في قضايا تحريض على العنف بالبحيرة 3وألقت القبض على  تنفيذ أحكام قضائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56f15bbd9e78739018e50029/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D9%81-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%89-1458658237
http://akhbarelyom.com/article/56f15bbd9e78739018e50029/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D9%81-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%89-1458658237
http://www.elwatannews.com/news/details/1041118
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http://www.albawabhnews.com/1840617
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري
 

 )األهرام(ورئيس األركان   الدفاع والداخلية السيسي يجتمع بوزيري

عبد الغفار وزير الداخلية، والفريق محمود  أمس بالفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع واالنتاج الحربي، ومجدىإجتمع السيسي 

حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة، الستعراض تطورات األوضاع األمنية، 

ناك، رهابية هالسيما فى شمال سيناء، وكذلك التدابير والخطط األمنية التى تنفذها القوات المسلحة والشرطة لمحاصرة البؤر اإل

 ومطاردة والقبض على العناصر اإلرهابية التى تسعى إلى زعزعة استقرار البالد.

 

 )األهرام(وتعزيز أمن الحدود  على تفعيل التدريبات العسكريةوزراء الدفاع يتفقون 

التى شارك فيها ومؤتمر وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء من مدينة شرم الشيخ  اتفق وزراء الدفاع فى ختام فاعليات

 .وتعزيز أمن الحدود ووضع إستراتيجية للتعاون تفعيل التدريبات العسكريةعلى  دولة افريقية وعربية . 27ممثلو 

 

 )بوابة األخبار( «تحية النسر»اإلماراتي يصل الغردقة استعداًدا لـمسئول بالجيش 

مارس، للمشاركة في فعاليات  22إلى الغردقة، عصر الثالثاء  قال مصدر بمطار الغردقة الدولي إنه مسئوال بالجيش اإلماراتي، وصل

 .، والذي تنفذه عناصر من القوات البحرية المصرية واألمريكية واإلماراتية«2102 -تحية النسر»التدريب البحري المشترك 

 

 )بوابة األخبار( العمرة ألداء زوجته برفقة السعودية إلى يتوجه عنان سامي

مارس، متوجها الي األراضي  22غادر الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة األسبق، مطار القاهرة الدولي، الثالثاء 

بالمطار ،أن عنان وزوجته تم إنهاء إجراءات السفر من االستراحة صرح مصدر  المقدسة برفقة زوجته ألداء مناسك العمرة .

 الحكومية بالمطار على الطائرة المتجهة إلى جدة .

 

 )بوابة األهرام( وفد سعودي يصل القاهرة لترسيم الحدود البحرية

وصل مطار القاهرة الدولي، اللواء دكتور عبد العزيز بن إبراهيم الصعب رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، على رأس وفد 

لمسئولين الستكمال ترسيم الحدود البحرية سعودى رفيع المستوى قادًما من الرياض فى زيارة لمصر، يلتقى خاللها عدًدا من ا

 بين مصر والسعودية.

 

 (رصد) سفن حربية وقمًرا صناعًيا من فرنسا بمليار يورو 2"التريبيون": مصر تشتري 

حربية وقمر صناعي، تتجاوز قيمتها كشفت صحيفة "التريبيون" الفرنسية عن صفقات تنوي مصر عقدها مع فرنسا لشراء سفن 

الصفقة تضم أربع سفن  أن-رويترز  حسب-الصحيفة في عددها الصادر أمس الثالثاء  وأفادت ."مليار دوالر 0.02المليار يورو "

 ."للبحرية ستشيدها شركة "دي.سي.إن.إس" الفرنسية وبينها فرقاطتان من النوع "جويند
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