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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 

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

األوروبي األخير المتعلق أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، عن قلق مصر تجاه االتفاق التركي 

بأزمة الالجئين والمهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أن بنود االتفاق واإلجراءات المنصوص عليها تتعارض بشكل واضح مع 

 ثوابت ومواثيق القانون الدولي ذات الصلة.

 

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

استقبل األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، مساء أمس، بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، وذلك 

وتم خالل االجتماع مناقشة المناخ الصعب الذي يعمل فيه منظمات المجتمع المدني  المتحدة بنيويورك .في مقر األمم 

 .والمدافعون عن حقوق اإلنسان والصحفيون في مصر، حسبما جاء في البيان الصادر عن مكتب األمين العام

 

ابة )بو لتطوير السكك الحديديةووفد بالقاهرة  ندي باالستثمار فى القناةسفير مصر في وارسو اهتمام بول

 األهرام(

وأضاف أن هناك زيارة  .الجانب البولندي مهتم باألستثمار في قناة السويسلندا أن أكد السفير يوسف زادة سفير مصر لدي بو

يجري الترتيب لها حاليا لوفد مصري رفيع المستوي برئاسة الدكتور أحمد درويش رئيس مجلس إدارة المنطقة االقتصادية لقناة 

تجارية بولندية ستزور مصر قريبا لبحث الدخول في كما يجري الترتيب لبعثة  ح مزايا االستثمار بمحور القناة،السويس لطر

 .استثمارات مشتركة في مجال صيانة السكك الحديدية

 

 (بوابة األخبار) وأمريكا وتركيا فرنسا من ومفرقعات مشعة نظائر شحنتي وصول

شحنات نظائر مشعة قادمتين من  3اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي إجراءات أمنية مشددة لتأمين وصول 

 فرنسا وتركيا وشحنة مفرقعات قادمة من الواليات المتحدة األمريكية. 
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -المصرية: الرئاسة 

 (مصر العربية) السيسي يبحث مع رئيس "فودافون" زيادة االستثمارات في مصر

ا ياستقبل السيسى يوم األربعاء الرئيس التنفيذي لمجموعة فوادفون العالمية بحضور ياسر القاضى وزير االتصاالت وتكنولوج

 المعلومات.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) الدستوريةوزراء جدد يؤدون اليمين  10

وزيراً للعدل،  عبد الرحيمهم جالل سعيد وزيراً للنقل، حسام الوزراء نواب للوزراء اليمينَ الدستورية و 4أدى أمس عشرة وزراء جدد و

الجارحى وزيرًا للمالية، عبدالعاطى خليل وزيرًا للموارد المائية والري، أشرف الشرقاوى  المدني، عمروشريف فتحى وزيرًا للطيران 

 وزيرًا لقطاع األعمال العام، خالد العنانى وزيرًا لآلثار، محمد سعفان وزيرًا للقوى العاملة، محمد يحيى راشد وزيرًا للسياحة، داليا

 .جميل خورشيد وزيرًة لالستثمار

 

 (األهرام) كد على ضرورة وصول الدعم لمستحقيهرئيس الوزراء يؤ

فظة، بحضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء عددا آخر من نواب المحا أمساستكماال للقائه نواب محافظة الجيزة استقبل صباح 

وشدد على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا الى أن برنامج .القانونية ومجلس النواب المحلية، والشئونوزيرى التنمية 

 ماليين مواطن ال يستحقونه. 9الى  8تنقية بطاقات التموين خرج منه من 

 

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

وعلى مدار يومين بأعضاء مجلس النواب عن محافظة القاهرة، لينتهى  يل رئيس الوزراء، اليوم الخميس،شريف إسماع يلتقي

  .الجمعة من لقاءاته بكافة أعضاء مجلس النواب لعرض برنامج الحكومة عليهمبذلك غدا 

  

 (م السابعاليو) الحكومة تعقد اليوم اجتماعها األسبوعى بمشاركة الوزراء الجدد

تناقش الحكومة اليوم الخميس فى أول اجتماع لها بعد التغيير الوزارى الملفات األمنية واالقتصادية ومشروع قانون الترخيص 

  .باإلخطار للمشروعات الصناعية، لجذب المزيد من االستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب

  

 (بوابة األخبارالمتطرف ) الفكر لمواجهة حاسمة إجراءات: ألوقافا

أعلن وزير األوقاف د. محمد مختار جمعة أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة في جهود مواجهة الفكر المتطرف وكشف 

يام المقبلة تخريج مجموعة من األئمة المتدربين على حيث ستشهد خالل األطبيعة الجماعات المتطرفة وسقوطها األخالقي. 

 .نشر الثقافة اإلسالمية باللغات اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية
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 (بوابة األخبار) 2101مليون دوالر منحة إلزالة األلغام حتى أكتوبر  5.01نصر: سحر 

التقت د.سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع عدد من العمد والمشايخ وممثلى الجمعيات الجمعيات األهلية العاملة فى مجال 

 إزالة االلغام بحضور اللواء عالء أبو زيد، محافظ مطروح، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

 

 -البرلمان المصري: 

 (اليو السابع) بدء الدعاية االنتخابية فى دائرة عكاشة والقضاء اإلدارى ينظر الطعون

خال بإسقاط عضوية توفيق  والذيتبدأ غدا الدعاية االنتخابية، بدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، على المقعد الشاغر 

 .مرشح 02الدائرة السابق. ويتنافس على االنتخابات بالدائرة  عكاشة نائب

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) تنسيق مع أى تكتل حول انتخابات اللجان النوعية ال”: 31–25ائتالف"

"، أنه ال توجد اتصاالت منظمة بين نواب االئتالف وباقى 31- 25أكد محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب وعضو ائتالف "

حول مرشحى رؤساء اللجان النوعية، موضحًا أن االئتالف منفتح على الجميع بما فيهم التكتالت المشكلة بالبرلمان للتنسيق 

  ."أعضاء "دعم مصر

 

 (اليوم السابع) مستقبل وطن": مشاورات إئتالف دعم مصر الداخلية تحدد موقفنا من بيان الحكومة"

قال محمود يحى وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الهيئة ستحدد موقفها من بيان الحكومة فى المناقشات 

لتقارير التى ستخرج عن اللجان المتخصصة بالمجلس، والتى ستتولى مهمة مناقشة البيان عقب الداخلية الئتالف دعم مصر ل

  .إلقائه من قبل رئيس الحكومة

  

 (بوابة األخبار) المصريين األحرار يقدم التعازى للسفارة البلجيكية في ضحايا تفجيرات بروكسل

برئاسة د.عصام خليل رئيس الحزب، إلى سفارة "بلجيكا" لتقديم التعازي في ضحايا اإلرهاب يتوجه وفد من حزب المصريين األحرار 

وعماد ويضم الوفد كل من طارق رضوان، سالمة الجوهري، ونادية هنري وشهاب وجيه .الغاشم الذي استهدف العاصمة بروكسل

 .رؤوف

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (بوابة األخبارالنواب ) فى والفالحين للعمال %15الـ  نسبة بعودة يطالب اإلسكندرية عمال اتحاد

للعمال والفالحين التى قامت لجنة  %51الـ التحاد العام لنقابات العمال باإلسكندرية بتعديل مواد الدستور وعودة نسبة طالب ا

 .الخمسين االخيرة بحذفها من مواد الدستور

 

http://akhbarelyom.com/article/56f257db9e78738e04908686/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-17-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2017-1458722779
http://akhbarelyom.com/article/56f257db9e78738e04908686/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-17-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2017-1458722779
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-/2643542
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-/2643542
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%8125%E2%80%9330-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%89-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9/2643449
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%8125%E2%80%9330-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%89-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9/2643449
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8/2643447
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8/2643447
http://akhbarelyom.com/article/56f393f78005636d2597e04f/%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-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-1458803703
http://akhbarelyom.com/article/56f393f78005636d2597e04f/%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-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-1458803703
http://akhbarelyom.com/article/56f270bb9e78738410d52693/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8050-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1458729147
http://akhbarelyom.com/article/56f270bb9e78738410d52693/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8050-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1458729147


 

 

2102 مارس 42  مرصد اإلعالم المصري       4   

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األخبار) يعود من بلجيكا بعد زيارة للبرلمان األوروبي الجمهورية مفتي

قى حيث ألعاد إلى القاهرة د.شوقي عالم مفتي الديار المصرية قادًما من ألمانيا ترانزيت بعد زيارته البرلمان األوروبي في بلجيكا 

 والتطرف.خاللها كلمة تناول فيها رؤية اإلسالم بشأن قضايا اإلرهاب 

 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) صالح حسب اهلل: التشكيل الوزارى الجديد يحتاج مهلة عام لتقييمه

أكد الدكتور صالح حسب اهلل، رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب، أن التعديل الوزارى يأتى فى إطار سعى شريف إسماعيل 

   .فرص تمرير برنامج الحومة بالبرلمان من خالل السعى إلرضاء النواب خاصة وأنه قام بتغيير ثلث الحكومة رئيس الوزراء لرفع

 

 (بوابة األهرام) مشتركعمرو موسى: الحرب على اإلرهاب هي حربنا جميعا ضد عدو 

 لدى راوسويس السويد فنلندا، يكا،لجسفراء كل من به استقبل األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في مكتب

 ية واألوروبية واإلقليمية.المصر الساحة على والتطورات المستجدات بعض اللقاء وتناول القاهرة،

 

 (20عربي) رئيس تحرير صحيفة كبرى: "رابعة" جريمة ويجب محاسبة المسؤول

إنه يؤمن بأن ما حدث في فض اعتصام رابعة "جريمة"، وأن  قال محمد السيد صالح رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم"

إلى سرعة  السيسيدعا  كما ."المتجاوزين في دماء المصريينالسيسي "ما كان ينبغي أن يمر عليها، وكان من المفترض أن يحاسب 

 .تقديم اعتذار إلى البرادعي، على خلفية حذف اسمه من مقررات وزارة التربية والتعليم

  

 (اليوم السابع) يطالب شريف إسماعيل بتغيير وزير القوى العاملة لتهنئته مرسى بكريمصطفى 

عضو مجلس النواب، اختيار شريف إسماعيل رئيس الوزراء، للمهندس محمد سعفان وزيرا للقوى  بكريانتقد النائب مصطفى 

  .ركته فى نشر إعالن فى جريدة البترول يهنئ فيه محمد مرسى باعتباره قائدَا لنصر أكتوبر العظيمالعاملة، رغم مشا

  

 -توك شو: 

 (اليوم السابع)إيجابية خالد صالح يشيد بالتغيير الحكومى ويؤكد: يحمل مؤشرات 

أجرته حكومة شريف إسماعيل مشيرًا إلى أن التغيير الجديد يحمل مؤشرات إيجابية.  الذيأشاد خالد صالح، بالتعديل الوزارى 

ل سياسات غيير األشخاص ال يؤدى لنتيجة إال بسياسيات مضبوطة وماكينة عمل وشجاعة كاملة، متسائاًل "هل تظوقال إن ت

  ."تغيير أفراد بال سياسات أو رؤية ليس له قيمة ومنطق الحكومة كما هو؟

 

 (الشروق) «الشعب مش فاهم أي حاجة»عن التعديالت الوزارية:  عبد الفتاحمعتز 

مبروك »ساخرا:  وأضاف .«الناس مش فاهمة أي حاجة»، على التعديالت الوزارية الجديدة، قائال: عبد الفتاحعلق معتز باهلل 

 «.الناس ماشية مبسوطة وفرحانة جديدة.جاتلنا حكومة 
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 (اليوم السابع) على هوى مصر": سنلقى بيان الحكومة أمام البرلمان يوم األحد“لـ رئيس الوزراء 

س الوزراء، أنه الحكومة انتهت من إعداد برنامجها وستلقى بيانها أمام البرلمان يوم األحد القادم، وسيتم أكد شريف اسماعيل رئي

ة الموازن استعراض البرنامج مع مجلس النواب تفصيليا باللجان. وقال إن مهام الحكومة واضحة وستعمل على إيجاد حلول لعجز

   .النهوض بملف الضرائبو المرحلة القادمة،

 

 (بوابة األخبارصحية ) غير ظاهرة سريعا الوزراء تغيير: السعيد مصطفى

علق وزير االقتصاد األسبق د.مصطفى السعيد على التعديل الوزاري الجديد قائال: "سرعة تغيير الوزراء ليس مفيدا وظاهرة غير 

فترة معقولة حتى يدرس جوانب الوزارة والملفات بداخلة ويقوم وأضاف أنه من المفيد أن يستمر الوزير في منصبه  .“ صحية

 الوزارة.بإصالحها وتطويرها ويظهر انجازه في 

 

 (بوابة األخبارحقيقية ) دراسة على مبنًيا يكون أن البد: الجديد الوزاري التعديل عن بكري

وأضاف أنه .ًيا على دراسة حقيقية وواقعيةقال عضو مجلس النواب النائب مصطفى بكري إن التعديل الوزاري البد أن يكون مبن

ال يستطيع الحكم على مجموعة الوزراء الجدد اآلن إال من خالل عملهم ولكنه يتمنى أن تمثل التعديالت إضافة حقيقية وتحدث 

 طفرة واسعة خالل الفترة المقبلة.

 

 (بوابة األخبارتصريحاته ) عن باالعتذار" حجي" تطالب والتعليم التربية

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بشير حسن إن الوزارة تحترم د.عصام حجي وتقدره وكان يجب عليه التحقق قبل 

بحذف أسمه من منهج التربية الوطنية.وأكد أن ال أحد يستطيع أن يزايد على التاريخ والوزير أحال اللجنة التي  التصريحات األخيرة

 أزالت اسم د.البرادعي للتحقيق.

 

 (بوابة األخبارالنهضة ) سد أزمة إلدارة مختلفة سيناريوهات هناك: الري وزير

أكد وزير الري الجديد د.محمد عبدالعاطي أنه سيعمل على ضرورة الحفاظ على حقوق مصر المائية وسيتم العمل على 

سيتم  الذيوأوضح أن هناك ملفات عديدة أمامه في الوزارة منها ملف سد النهضة .النهضةزمة سد السيناريوهات المختلفة إدارة أ

 .بحث الملف الخاص به جيدا

 

 (الشروق) إبراهيم عيسى عن وزير النقل: لم يقدم شيئا مبهرا وهو محافظ

انتقد إبراهيم عيسى، اختيار شريف إسماعيل، للدكتور جالل السعيد، محافظ القاهرة، لمنصب وزير النقل، قائال: "هو كان نجح 

 للمواطنينأن "محافظ القاهرة لم يقدم أي شيء مبهر وأضاف  ".عندما تولى الوزارة نفسها منذ سنوات لكي يتم تعيينه مرة أخرى

 في المحافظة، ولم ينجح في أي شيء له عالقة بالمرور".
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https://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%B3%D9%86%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2643218
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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=b5274547-2ae3-415b-93b5-ab280ae0f1a9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=b5274547-2ae3-415b-93b5-ab280ae0f1a9


 

 

2102 مارس 42  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 (الشروق) في تحريك المياة الراكدة« البرادعي»مصطفى الفقي: ال يمكن إغفال دور 

الدكتور مصطفى الفقي، عن حزنه لحذف اسم الدكتور محمد البرادعي، كأحد الحاصلين على جائزة نوبل، من المناهج أعرب 

 ."إنه "ال يمكن أبًدا أن نغفل دور الدكتور البرادعي في تحريك المياه الراكدة في العام اآلخير من حكم حسني مبارك وقال.التعليمية

 

 (الشروق) أيقونة ثورة يناير وهو ال عالقة له بها« ادعيالبر»نوال السعداوي: البعض جعل 

نا انبهرت بهذه الثورة، وكنت أ»يناير، والشباب الذين قاموا بها، قائلة:  25أعربت الكاتبة نوال السعداوي، عن تقديرها لثورة 

 «.مذهولة أثناء وجودي بميدان التحرير من أن الشباب المصري أصبح أكثر تقدًما مني

 

 (الشروق) يكشف سبب عدم تغيير وزيري الصحة والتعليم« الوزراء»متحدث 

رد السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على منتقدي استمرار وزيري الصحة والتربية والتعليم في التعديل 

 الوزاري الجديد، مؤكدا أن لديهم رؤية عالية ومقبولة من رئيس الوزراء.

 

 (الشروق) االختيار لم تتغيرعمار علي حسن: التعديل الوزاري ليس مبهرا منابع 

ا مقال الدكتور عمار علي حسن، إن التعديل الوزاري في الحكومة الحالية ليس به شيء مبهر، الفتا إلى أن منابع اختيار الوزراء ك

وأضاف أن تغيير الدكتور الهاللي الشربيني وزير التربية والتعليم، كان سيجعل من التعديل الوزراي شيئا إيجابيا .هي لم تتغير

 ولكن هذا لم يحدث.

 

 -سو شيال ميديا: 

 (مصر العربية) نور فرحات: لقاء الرؤساء بالمثقفين هدفها توصيل رسالة من الرئيس فقط

وتابع: "أشهد أن لقاء الرؤساء .واحد فقطذكر الدكتور محمد نور فرحات أن لقاء الرؤساء بالمثقفين هدفها توصيل رسالة من طرف 

 ”.ي من الرئيس للمثقفين وليس العكسبالمثقفين تجمعه خصائص واحدة أنها جميًعا هدفها توصيل رسالة من طرف واحد أ

 

 (مصر العربية) عايدة سيف الدولة تدعو للتضامن مع حسام بهجت وجمال عيد

دعت الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة، عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، للتضامن مع الصحفي حسام 

"فيس بوك": " دعوة للتضامن غًدا الساعة  وقالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع.بهجت والحقوقي جمال عيد

 ." التاسعة والنصف في محكمة زينهم

 

 (رصد) السيسي يتحدى األطباء بعدم تغيير وزير الصحة في التعديل الوزاري الجديدمني مينا: 

التعديل الوزاري الجديد الذي أبقى على وزير الصحة في موقعه، وذلك هاجمت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة األطباء المصرية، 

 من خالل تعليق نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك".

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=c1a525fc-d897-42f2-8363-530a25839bbf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=c1a525fc-d897-42f2-8363-530a25839bbf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=69018633-7682-423b-8874-1e588f3b51e1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=69018633-7682-423b-8874-1e588f3b51e1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=f2332a62-e7a6-4ae6-980a-b03c3c80d54e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=f2332a62-e7a6-4ae6-980a-b03c3c80d54e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=ea30f062-52dd-4f7c-b602-54e00b65ead7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=ea30f062-52dd-4f7c-b602-54e00b65ead7
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%A7/978039-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%82%D8%B7
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%A7/978039-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%82%D8%B7
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%A7/977799-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%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%A7/977799-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://rassd.com/181177.htm
http://rassd.com/181177.htm
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-0

 (رصد) وقفة للعاملين بقطاع الزراعة اآللية لعدم صرف رواتبهم

نظم عدد من العاملين في قطاع الزراعة اآللية وقفة احتجاجية، اليوم األربعاء بميدان التحرير؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة 

المعينين  0182أصحاب القرار كما طالب المحتجون بالتعيين على درجات من وزارة المالية؛ أسوة بزمالئهم  ألكثر من أربعة أشهر

 على ذمة الوزارة.

 

 قضايا المجتمع-2

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) جنيه 9.11سعر الدوالر يرتفع في السوق السوداء ويسجل 

مارس  23جنيه للبيع، األربعاء  9.11جنيه للشراء، و  9.51ليسجل نحو  عاودت أسعار الدوالر بالسوق السوداء، ارتفاعها من جديد

 جنيه للبيع 8.81جنيه للشراء، و 8.85الدوالر األمريكي ليبلغ  رغم قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه المصري أمامب 2102

 .مليار دوالر خالل األيام الماضية 2.1وقيامه بضخ ما يتجاوز الـ 

 (جريدة االهرام) ماليين جنيه بسوهاج 01المحاسبات يكشف إهدار 

آالف متر مربع  5ماليين جنيه قيمة قطعة أرض مساحتها  01كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج عن إهدار مبلغ 

ولكن تم  للتكنولوجياإلحدى الجمعيات األهلية بغرض إنشاء معهد  2111بحى الكوثر قامت المحافظة بتخصيصها منذ عام 

 .استغالل األرض لحساب مدرسة خاصة

 (بوابة االهرام) مليون جنيه 311بيع أول شركة مصرية متخصصة فى أدوية السرطان بـ

من أسهمها لشركة لشركة أدوية الحكمة، متعددة الجنسيات، عبر المسشار  %91.1باعت "إيمك يونايتد لألدوية" المصرية نحو 

وهي شركة الدواء األولى في مصر التي  2114المالى للصفقة، بنك االستثمار المصرى اتش سي وتأسست"إيمك يونايتد"عام 

 تتخصص في أدوية السرطان والعناية المركزة.

 (البوابه نيوز) مليار جنيه من البنوك لدعم الموازنة العامة 03

تحققها مؤسسات الدولة، بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى جنى ثمار قرار أيلولة الجزء األكبر من األرباح والفوائض التى 

وبلغ إجمالى أرباح البنوك العامة بنهاية العام  وعلى رأسها البنوك العامة، إلى الخزانة العامة للدولة مع خفض األرباح المحتجزة

 ماليين جنيه  لتدخل ضمن الموازنة العامة للدولة. ٥١٢ملياًرا و ٠١نحو  ٥١٠٢المالى 

 (البوابه نيوز) رفي ظل ارتفاع الدوال %2الذهب يتراجع 

انخفضت أسعار الذهب خالل تداوالت أمس األربعاء في ظل ارتفاع واسع النطاق للدوالر مقابل أغلب العمالت الرئيسية، كما سجل 

دوالر  24.21أو بمقدار  %2أبريل عند الختام وتراجعت العقود اآلجلة للذهب تسليم  المعدن النفيس أدنى إغالق منذ نحو شهر

 شباط الماضي. 22دوالرا لألوقية، وهو أدنى إغالق منذ  0224إلى 

http://rassd.com/181196.htm
http://rassd.com/181196.htm
http://akhbarelyom.com/article/56f2899d9e7873d51bcbdd0b/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-9-70-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1458735517
http://akhbarelyom.com/article/56f2899d9e7873d51bcbdd0b/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-9-70-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1458735517
http://www.ahram.org.eg/News/141854/29/488950/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141854/29/488950/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/895801/%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%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/895801/%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%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D9%84%D9%8A.aspx
http://www.albawabhnews.com/1842682
http://www.albawabhnews.com/1842682
http://www.albawabhnews.com/1842703
http://www.albawabhnews.com/1842703
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 الصحه

 (بوابة االخبار) ألف مصابين بفيرس سى 21ألف مريض من إجمالى  39محافظ البحيرة : عالج 

أكد د.محمد سلطان، محافظ البحيرة، التنسيق المتكامل بين صندوق دعم االدوية بالمحافظة ومبادرة تحيا مصر لتوفير عالج 

الف مريض مسجل  21ألف مريض حتى اليوم من إجمالي عدد  39سي للمرضى بالمحافظة بالمجان ،مشيرا انه تم عالج فيروس 

 بالمحافظة.

 (بوابة االخبار) مواطنا بأسيوط 1148قافلة طبية للمخابرات العامة توقع الكشف على  05

أيام بالتنسيق  3قافلة طبية عالجية بمحافظة أسيوط خالل  05قال الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم تنظيم 

ًا لتوجيهات السيسي حيث تم خاللها توقيع بين وزارتي الصحة ومحافظة أسيوط برعاية جهاز المخابرات العامة المصرية تنفيذ

 .مواطن  1148الكشف على 

 (رصد) نوع من األدوية في الفيوم.. واألهالي يستغيثون بوزارة الصحة 511نقص 

ة أزمة كبير وأدوية األطفال واألمراض الجلديةاختفاء العديد من األدوية الحيوية لمرضى السكر والسرطان والكبد والقلب أصبح 

وقال الدكتور ربيع السوداني، نقيب صيادلة الفيوم  إن سوق األدوية في مصر بشكل عام وبمحافظة  تهدد حياة الكثير من المرضى

 نوع من األدوية المختلفة. 511الفيوم بشكل خاص يشهد نقصا كبيرا يتجاوز الـ

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) أتوبيس نقل عام في سيدي جابر دون إصاباتتفحم 

وأضاف عليوة، أن قوات األمن  دون حدوث إصابات شهد ميدان سيدي جابر، فجر اليوم، اندالع حريق بأحد أتوبيسات النقل العام

وأشار إلى أن المعاينة المبدئية  الفور إلى مكان الحادث، إال أن األتوبيس تم تفحمه بالكامل وقوات الحماية المدنية انتقلت على

 لحريق األتوبيس، أفادت بوجود مادة مشتعلة تم وضعها داخل األتوبيس، ما جعله يحترق بالكامل.

 

 التعليم

 (الوطن) أكاديميةتخصصات  8" وتتفوق دوليا في QS"القاهرة" تتقدم في التصنيف اإلنجليزي "

والمعروف بالتصنيف اإلنجليزي، كشف في تقريره، حول ترتيب أفضل  QS العالمي للجامعاتعلنت جامعة القاهرة، أن التصنيف أ

وكشف التقرير، أن هناك تحسًنا في الترتيب العام  مًياعال 510، أن الجامعة احتلت الترتيب 2102جامعة حول العالم لعام  811

 في الترتيب العام. 211إلى  551لجامعة القاهرة حيث كانت فيهما الجامعة في الفئة من 

 

 الزراعه

 (جريدة االهرام) مناقصة عالمية الستيراد االرز

أعلن ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح وزارة التموين مناقصة عالميه بعد غد السبت 

 سنفاضل بين اجود وقال اننا ال نحدد كميات بعينها فى المناقصة وانما الستيراد األرز من الدول المنتجة له على مستوى العالم

 .االصناف باألسعار المناسبة بما يحقق صالح البالد والمواطنتين فى توفير سلعة االرز فى االسواق بأسعار مخفضة

http://akhbarelyom.com/article/56f28c7a8005639533cbdd0c/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-39-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-60-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%89-1458736250
http://akhbarelyom.com/article/56f28c7a8005639533cbdd0c/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-39-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-60-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%89-1458736250
http://akhbarelyom.com/article/56f260689e78730f098bfe0f/15-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-7048-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-1458724968
http://akhbarelyom.com/article/56f260689e78730f098bfe0f/15-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-7048-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-1458724968
http://rassd.com/181158.htm
http://rassd.com/181158.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/1044262
http://www.elwatannews.com/news/details/1044262
http://www.elwatannews.com/news/details/1044328
http://www.elwatannews.com/news/details/1044328
http://www.ahram.org.eg/News/141854/5/488912/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141854/5/488912/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%AF.aspx
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 االعالم

 (الشروق) وبعض فريق عمل برنامج القاهرة إلى النيابة اإلدارية« الحناوي»إحالة 

أحال عصام األمير رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المذيعة عزة الحناوي والمخرج وآخرين من فريق عمل البرنامج، إلى هيئة 

يق العمل وفر« الحناوي»وبحسب التحقيقات، فإن  إلى تحريك الدعوى التأديبية ِقبلهم لمحاكمتهم تأديبيًا النيابة اإلدارية تمهيدًا

 اقترفوا مخالفات مهنية جسيمة أوجبت مساءلتهم تأديبيًا وجنائيًا.

 (رصد) عزة الحناوي: إحالتي للنيابة نفاق للسيسي والنظام يكمم األفواه

مؤكدة أن القرار تعسفي  حقيق معها بعد هجومها على السيسيهاجمت المذيعة عزة الحناوي قرار إحالتها للنيابة اإلدارية؛ للت

وأوضحت أنها لم ُتبلغ رسمًيا بالقرار حتى  ويهدف إلى إبعادها عن الشاشة بإدخالها في دوامة التحقيقات التي قد تمتد إلى عامين

 . اآلن

 

 سياحهال

 (بوابة االخبار)    وزير اآلثار: سأعمل على ملف األهرامات إلعادة جذب السياحة

وقال "العناني" إن  قال الدكتور خالد العناني، وزير اآلثار الجديد، إنه لم يكن متوقعا أن يتولى منصبا وزاريا في الحكومة الحالية

وأضاف  التي سيعمل عليها أن مصر تقف على رجلها، وتحافظ على آثارها، ودي البلد الوحيدة التي تحافظ على آثارها" "الرسالة

 .أنه سيعمل على االهتمام بهذا الملف الذي سيساعد في جذب السياحة لمصر

 (بوابة االخبار) لندن من قادمين األقصر يصلون انجليزي سائح 051

سائحا انجليزيا في زيارة لألقصر وأسوان تستمر أسبوعا  051مارس، ما يقرب من  23استقبل مطار األقصر الدولي، مساء األربعاء 

إدارة العالقات العامة بمطار األقصر وقال بخيت خيري مدير  يزورون خالله مختلف المعالم األثرية بالبرين الغربي والشرقي لألقصر

 .الدولي، إن السياح اإلنجليز تابعون لشركة تومسون العالمية للسياحة

 (بوابة االخبار) رحلة دولية08سائحا على متن  0851 يستقبل الشيخ شرم مطار

مضيفا أن مطار شرم  %01أن نسبة اإلشغاالت بشرم الشيخ ات واألزمات بمحافظة جنوب سيناء أكد عصام خضر مدير إدارة العملي

سائحًا 295رحالت داخلية على متنها  01من مختلف الجنسيات وسائحاً 0055رحالت دولية طيران على متنها 8الشيخ الدولى استقبل 

 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.0822سائحًا وغادر مطار شرم الشيخ 0851مصريًا بإجمالى 

 (الشروق) مصر تشارك في معرض موسكو للسياحة على الرغم من استمرار الحظر عليها

والتى تشهد  MITT، تشارك مصر في فعاليات معرض موسكو للسياحة والسفر 2102في واحدة من أكبر مشاركاتها الدولية لعام 

متر  241مارس الحالي ويعكس هذا التواجد المصرى بجناح يبلغ مساحتة  22إلى  23فعالياتها مدينة موسكو خالل الفترة ما بين 

 .حيث تأتي روسيا علي رأس الدول المصدرة للسياحة إلي مصر ,مربع مدى اهمية المعرض بالنسبة لمصر

 (رصد) %21الجاري بنسبة ارتفاع أسعار العمرة االقتصادية للعام 

قال عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، إيهاب عبد العال، أن ارتفاع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 

 . % 21اع أسعار العمرة االقتصادية بنسبة تصل إلى أسوة بالدوالر، أدى إلى ارتف

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=cb4094a8-c148-434d-aa08-b7c8c0af49b7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=cb4094a8-c148-434d-aa08-b7c8c0af49b7
http://rassd.com/181200.htm
http://rassd.com/181200.htm
http://akhbarelyom.com/article/56f3075c800563fc6b09c945/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-1458767708
http://akhbarelyom.com/article/56f3075c800563fc6b09c945/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A3%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-1458767708
http://akhbarelyom.com/article/56f30ca1800563f56d09c945/150-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-1458769057
http://akhbarelyom.com/article/56f30ca1800563f56d09c945/150-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-1458769057
http://akhbarelyom.com/article/56f25ba49e787383068bfe0f/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-1850-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-18%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-1458723748
http://akhbarelyom.com/article/56f25ba49e787383068bfe0f/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-1850-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-18%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-1458723748
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=2a409404-d80a-4dd6-8620-6c5f04cd25aa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=2a409404-d80a-4dd6-8620-6c5f04cd25aa
http://akhbarelyom.com/article/56f289a88005632134cbdd0b/%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%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-20-1458735528
http://akhbarelyom.com/article/56f289a88005632134cbdd0b/%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%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-20-1458735528
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 قباطاأل

 (االقباط اليوم) تواضروس يستقبل وفد أكاديمية ناصر العسكرية بالكاتدرائية

رائية التقى مساء اليوم بالكاتد تواضروس الثانيإن  ةالقبطية األرثوذكسيقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة 

واكتفى المتحدث باسم الكنيسة باإلشارة في بيانه عن أن اللقاء كان وديا  المرقسية بالعباسية، وفد أكاديمية ناصر العسكرية

 للغاية، دون التطرق إلى تفاصيل ما دار خالل اللقاء.

 (االقباط اليوم) الشيوخ الفرنسي تواضروس يستقبل وفد مجلس

وفد من أعضاء مجلس الشيوخ   2102-3-24االربعاء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية استقبل تواضروس الثاني بالمقر البابوي ب

 ى احوال مصر وقد طمأنهم تواضروس على االوضاع فى مصر والكنيسة.الفرنسي ، وذلك الفتقاد والطمأنينة عل

 

 أخرى

 (جريدة االهرام) افتتاح مشروعين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باإلسماعيلية

افتتح المهندس حسام الجمل رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء واللواء ياسين طاهر محافظ اإلسماعيلية أمس مشروعين 

كيلو وات ومبنى الوحدة  31اإلضاءة الموفرة في كل من مبنى ديوان عام محافظة اإلسماعيلية بقدرة إلنتاج الكهرباء الشمسية و

 كيلو وات. 01 بقدرة المحلية بالتل الكبير بالمحافظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=148907
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=148907
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=148880
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=148880
http://www.ahram.org.eg/News/141854/5/488919/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141854/5/488919/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8.aspx
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد األمني المصرى

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) بمحافظة الجيزةموقعا جديدا تم تركيب كاميرات مراقبة لها  01

 01إسماعيل مدير المرور انتهت من تركيب كاميرات مراقبة مرورية لـ  مجديأكد مصدر أمنى بأن اإلدارة العامة، برئاسة اللواء 

   .موقعا جديدا أعلى المحاور والميادين، وبصدد تركيب كاميرات مراقبة بعدة مناطق أخرى بالمحافظة، لمتابعة الحالة المرورية

 

 (بوابة األخبار) حكامأ تنفيذ من هارًبا 09 على القبض تلقي المطار مباحث

حكًما قضائًيا  29هارًبا من تنفيذ أحكام قضائية بلغ مجموعها  09ألقت سلطات البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي، القبض على 

 ساعات فقط. 2في حملة أمنية استغرقت 

 

 (الشروق) مفعول عبوتين بمنطقة كرداسةتنفي إبطال « الداخلية»

 بمديريةنفى مسئول مركز اإلعالم األمني بوزارة الداخلية، صحة ما بثته بعض المواقع اإلخبارية بشأن قيام خبراء المفرقعات 

 أمن الجيزة بإبطال مفعول عبوتين بمنطقة كرداسة بالقرب من الطريق الدائري.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األخبارعلى ئمة التحقيق ) لمتهم بحرق سيارتين للقنصلية السعودية فى السويسا حبس

 صلية السعودية فىقرر المحامى العام لنيابات السويس، حبس المتهم بأعمال التخريب والعنف والمشاركة فى حرق سيارات القن

 يوما على ذمة التحقيق. 05السويس 

 

 (بوابة األخباربالمنيا ) عنف أحداث في متهمًا 50لـ  عامًا 08 المشدد

عامًا، غيابيًا، لكل متهم،  08متهمًا من عناصر جماعة اإلخوان، لمدة  05أيدت محكمة جنايات المنيا الحكم بالسجن المشدد على 

ف وشغب بمركز أبو قرقاص جنوب آخرين، من تهم تتعلق بأحداث عن 3ألف جنيه عن كل واحد، وبراءة  035وغرامة مالية قدرها 

 المحافظة، عقب فض أعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

 (بوابة األهرام)بالغ من "المركزي للمحاسبات" ضد "اليوم السابع" 

تقدم الجهاز المركزى للمحاسبات ببالغ للنائب العام ضد صحيفة اليوم السابع وموقعها اإللكتروني لقيامها بخرق حظر النشر فى 

 القضية المتعلقة بحجم الفساد.

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-17-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8/2643554
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-17-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8/2643554
http://akhbarelyom.com/article/56f304f88005636d6a09c945/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-19-%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%85-1458767096
http://akhbarelyom.com/article/56f304f88005636d6a09c945/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-19-%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%85-1458767096
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=e5e40062-48d9-4388-b6a6-874a5934df27
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23032016&id=e5e40062-48d9-4388-b6a6-874a5934df27
http://akhbarelyom.com/article/56f39e549e7873fb0d97e04f/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-1458806356
http://akhbarelyom.com/article/56f39e549e7873fb0d97e04f/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-1458806356
http://akhbarelyom.com/article/56f2b32b800563134893d6de/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-18-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%8015-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1458746155
http://akhbarelyom.com/article/56f2b32b800563134893d6de/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-18-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%8015-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1458746155
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/895715/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/895715/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8.aspx
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 (20عربي) معارضا مصريا 35سنة" سجنا على  125القضاء العسكري يوزع "

جنايات عسكري اإلسماعيلية،  294وقضت "المحكمة العسكرية المنعقدة بمدينة اإلسماعيلية )شمال شرق( في القضية رقم 

 عاما(". 25بد )شخصا آخرين يحاكمون غيابيا بالسجن المؤ 21عاما ومعاقبة  05شخصا يحاكمون حضوريا بالسجن  05بمعاقبة 

 

 (اليوم السابع) قرقر مجديإخالء سبيل 

اعم الد والتحالف-سابقا  العمل-قرقر، القيادى بحزب االستقالل  مجديأخلت سلطات األمن بقسم شرطة مدينة نصر أول سبيل 

  .تنفيذًا للقرار الصادر من محكمة الجنايات بإخالء سبيله مع اتخاذ تدابير أمنية لإلخوان،

  

 (البوابة نيوز) متهمين جدد في اغتيال النائب العام 9حبس 

يوما، على ذمة التحقيقات فى  ٠٢متهمين جدد،  ٩ قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، أمس، حبس

متهما من  ١٠قضية اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، ليرتفع بذلك عدد المتهمين فى القضية حتى اآلن، إلى 

 عناصر اللجان النوعية وقيادات بجماعة اإلخوان اإلرهابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/896831/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%B9-725-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-35-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7#tag_49232
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86/2643709
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86/2643709
http://www.albawabhnews.com/1842671
http://www.albawabhnews.com/1842671
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 المحور الخامس

 العسكريتطورات المشهد 
 

)موقع وزارة  صدقى صبحى يلتقى عدًدا من وزراء دفاع الدول المشاركة بمؤتمر تجمع دول الساحل والصحراء

 الدفاع المصرية(

راء،حيث التقى بالسيد محمد ديانى الوزير المفوض التقى صدقى صبحى عدًدا من وزراء دفاع الدول األعضاء بتجمع الساحل والصح

بالدفاع الوطنى لجمهورية غينيا، كما التقى بالسيد عبد القادر شيخ على وزير الدفاع الصومالى، والسيد حسن ضرار حوفنى وزير 

ناولت اللقاءات سبل دفاع دولة جيبوتى، والسيد عبد الرازق حسن جمعة الناظورى رئيس األركان العامة بالجيش الليبى، حيث ت

 .دعم وتعزيز عالقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها بدول التجمع

 

 )بوابة األخبار( وزير الدفاع : ضرورة محاربة اإلرهاب من خالل الفكر وتجديد الخطاب الديني

لفريق أول صدقي صبحي ،على ضرورة محاربة شاملة لإلرهاب من أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، ا

خالل مؤتمر وزراء الدفاع لدول  جاء ذلك خالل الفكر وتجديد الخطاب الديني ،مشددا على أن مصر تدين األعمال اإلرهابية بشدة.

 الساحل والصحراء بشرم الشيخ،

 

 )بوابة األخبار( واجهة اإلرهابوزير الدفاع: رصيد القوات المسلحة يساعد في تقديم الدعم لم

إن رصيد القوات المسلحة من إمكانيات في التعامل مع الدول األفريقية، باإلضافة قال وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، 

إلى اإلمكانات والخبرات المصرية في مجال حفظ السالم وفض المنازعات، كما أن عضوية مصر في مجلس السلم واألمن األفريقي 

 واجهة اإلرهاب.ومجلس األمن الدولي، تساعد في تقديم الدعم بدول تجمع الساحل والصحراء لم

 

)بوابة  المتحدث العسكري: الجيش الثالث الميدانى ينجح فى ضبط مخزن للمتفجرات شمال جبل الحالل

 األهرام(

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان على صفحته الشخصية بالفيس بوك، إنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة فى 

ات الجيش أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق مكافحة النشاط اإلرهابى، وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة، تمكنت قو

 نطقة "المحاجر" شمال جبل الحالل.الثالث الميدانى من ضبط مخزن للمتفجرات بم

 

 (بوابة األهرام) بدء فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر تجمع الساحل والصحراء بحضور وزير الدفاع

 صبحيدولة أفريقية وعربية، على رأسهم الفريق أول صدقى  21تشهد الجلسة اليوم الخميس، حضور وزراء الدفاع المشاركين من 

لجان الخبراء التى انعقدت على مدار اليومين ، من أجل مناقشة توصيات الحربيالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 

 الماضيين.

 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29086
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29086
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29086
http://akhbarelyom.com/article/56f3a4638005635e2cdc5516/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-1458807907
http://akhbarelyom.com/article/56f3a4638005635e2cdc5516/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-1458807907
http://akhbarelyom.com/article/56f3a3579e7873af11dc5516/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%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%A8-1458807639
http://akhbarelyom.com/article/56f3a3579e7873af11dc5516/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%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%A8-1458807639
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/895815/%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%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-.aspx
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 (اليوم السابع)" السيسى يصل إلى شرم الشيخ اليوم للمشاركة فى ختام مؤتمر "الساحل والصحراء

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الخميس، إلى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، لحضور ختام فعاليات المؤتمر الخامس 

  .تجمع الساحل والصحراءلوزراء دفاع دول 

 

 (اليوم السابع) وزير الدفاع يدين حادث بروكسل ويدعو للوقوف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا 

عن خالص تعازيه فى ضحايا األعمال  الحربيالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج  صبحيأعرب الفريق أول صدقى 

وطالب وزير الدفاع  بشدة.ى لحقت بالعديد من دول تجمع الساحل والصحراء، مؤكدا أن مصر تدين هذه األعمال اإلرهابية الت

 .االنسانيةالحضور فى المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء 
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