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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 )بوابة األخبار( القبرصي الرئيس مع المختطفة المصرية الطائرة أزمة يبحث السيسي

صرية ة المالسيسي أجرى اتصاال هاتفيا بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس لبحث أزمة الطائر كة سكاي نيوز أن قالت شب

وكانت طائرة مصرية تابعة لشركة مصر للطيران قد أجبرت على تغيير اتجاها من مطار برج العرب إلى مطار الرنكا  المختطفة.

 القبرصي من قبل شخص يرتدي حزاًما ناسًفا.

 

 )اليوم السابع( الخارجية:تكليف سفير مصر فى قبرص بإجراء اتصاالت لمتابعة موقف الطائرة المختطفة

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزارة فور علمها بحادث اختطاف طائرة مصر للطيران 

طار برج العرب إلى القاهرة صباح اليوم الثالثاء، قامت بتكليف السفير المصرى فى قبرص بإجراء اتصاالت فورية المتجهة من م

 مع الخارجية القبرصية لمتابعة الموقف بشأن الطائرة المصرية المختطفة فى مطار الرنكا اليوم.

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( امةشكرى وخالد آلـ خليفة يناقشان المستجدات اإلقليمية والدولية فى المن

خالد بن أحمد آلـ خليفة وزير خارجية البحرين. وصرح ى وزير الخارجية مع نظيره سامح شكر لعاصمة البحرينية المنامةالتقى با

المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الزيارة تأتى فى إطار تعميق العالقات التاريخية بين مصر 

 .األوضاع في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينيةودولة البحرين، والتشاور حول عدد من التطورات اإلقليمية، وفي مقدمتها 

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( شكرى يلتقى األمير خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين فى المنامة

األمير خليفة بن سلمان آلـ خليفة رئيس بلتقى سامح شكرى وزير الخارجية، خالل زيارته الحالية للعاصمة البحرينية المنامة ا

اول القضايا اإلقليمية والدولية ذات وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ان اللقاء تن وزراء البحرين 

االهتمام المشترك، وكذا سبل تعميق العالقات بين البلدين فى مختلف المجاالت خاصًة فى ضوء اقتراب انعقاد أعمال اللجنة 

 .2102مايو  01و  02المشتركة المصرية البحرينية يومى 

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( السودان وزارة الخارجية تتابع واقعة إلقاء القبض على طالب مصريين في

فارة المصرية في الخرطوم تتابع على مدار الساعة واقعة إلقاء القبض على صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الس

عدد من الطلبة المصريين من دارسي الثانوية العامة السودانية في الخرطوم، وذلك من خالل االتصال المباشر مع األجهزة األمنية 

 جيه أية اتهامات محددة للطلبة المصريين حتى اآلن.السودانية للتأكيد على ضرورة اإلفراج السريع عنهم، السيما وأنه لم يتم تو

 

 )األهرام( وزيرة الهجرة تطير إلى السودان لحل مشكلة الطالب المحتجزين

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسفر وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فورًا إلى السودان، 

 المصريين المحتجزين بدعوى تسريب امتحان احدى مواد الثانوية العامة السودانية.لبحث مشكلة مجموعة من الطالب 

http://akhbarelyom.com/article/56fa2d7880056391122bfefd/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-1459236216
http://akhbarelyom.com/article/56fa2d7880056391122bfefd/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-1459236216
https://www.youm7.com/story/2016/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-/2650743
https://www.youm7.com/story/2016/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-/2650743
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=62273184-5818-49da-b1c3-42ab6e6af8af
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=62273184-5818-49da-b1c3-42ab6e6af8af
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8efd7e10-b3c7-48bf-a60b-c065f6b15f8c
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8efd7e10-b3c7-48bf-a60b-c065f6b15f8c
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b57ba385-0c90-4165-9f1d-0d72be0fc24e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b57ba385-0c90-4165-9f1d-0d72be0fc24e
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 )موقع وزارة الخارجية المصرية( مصر تعزى الجزائر فى ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة

تعازى مصر ا للجمهورية الجزائرية فى ضحايا حادث  رسمى باسم وزارة الخارجية عن أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث ال

 .جنديًا 02، والذى أسفر عن مصرع تحطم مروحية عسكرية جزائرية جنوب غرب البالد

 

مساعد وزير الخارجية للشئون العربية يستقبل وفدًا عسكريًا من الضباط الدارسين بكلية القادة واألركان 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( بسلطنة عمان

عسكريًا من الضباط الدارسين بكلية القادة واألركان بسلطنة  استقبل طارق عادل، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وفداً 

عمان، برئاسة العقيد أركان حرب/ راشد بن حميد المقبالي، مساعد آمر كلية القادة واألركان الُعمانية، كما ضم الوفد إلى جانب 

 إلمارات، البحرين، وماليزيا.ة، االدارسين الُعمانيين، ضباطًا دارسين من كل من؛ األردن، المملكة العربية السعودي

 

 )اليوم السابع( الخارجية: العالقات االقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا شهدت تطورا ملحوظا

الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى موسكو تكتسب أهمية خاصة فى ضوء صرح المتحدث 

الروسية، وأهمية متابعة مشروعات التعاون الثنائى المختلفة، وفى  -التطور اإليجابى الملحوظ الذى تشهده العالقات المصرية

 ومكافحة اإلرهاب.إلضافة إلى التعاون فى المجال العسكرى واألمنى با مقدمتها مشروع بناء المحطة النووية فى الضبعة،

 

 )الشروق( «حقوق اإلنسان»ال شك أن مصر تتعرض لحملة ممنهجة فيما يتعلق بـ«: الخارجية»

ال يوجد أي شك في أن مصر تتعرض لحملة ممنهجة »قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه 

وزارة الخارجية تحرص دائًما على الرد على هذه الحملة، وتوضيح الموقف تجاه »أن  وأضاف  «.فيما يتعلق بملف حقوق اإلنسان

 «.مقتل الطالب اإليطالي، ومنظمات المجتمع المدنيالعديد من القضايا، مثل قضية 

 

 )مصرالعربية( المندوبة األمريكية باألمم المتحدة: مرتاحون لإلفراج عن "معتقل التشيرت"

عبرت المندوبة األمريكية الدائمة لدى األمم السفيرة سامنثا باور عن ارتياحها بعد قيام السلطات المصرية باإلفراج عن الطالب 

 ة الحكومة باإلفراج عن جميع المعتقلين.محمود محمد )معتقل التيشرت ( بعد سنتين من احتجازه، مطالب

 

 )مصرالعربية( روما: إصرارنا أجبر القاهرة على التراجع في قضية ريجيني

يد أعلن وزير الداخلية اإليطالي أنجيلينو الفانو، أن المحققين المصريين "راجعوا موقفهم" نتيجة إصرار إيطاليا على تمد

 التحقيق  في قضية الطالب اإليطالي جوليو ريجيني، ورفضها سيناريو مقتله بيد عصابة إجرامية.

 

 

 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3d7d5b6b-8867-4c82-ab22-c10f35028857
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3d7d5b6b-8867-4c82-ab22-c10f35028857
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5cb45dc8-00f9-4d1d-b1e5-e6691a0f8dd7
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5cb45dc8-00f9-4d1d-b1e5-e6691a0f8dd7
https://www.youm7.com/story/2016/3/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A/2632388
https://www.youm7.com/story/2016/3/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A/2632388
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032016&id=5ec8ff71-2e70-4fbd-bd92-02a10301aa00
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032016&id=5ec8ff71-2e70-4fbd-bd92-02a10301aa00
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/986418-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/986418-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/983799-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/983799-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 الرئاسة المصرية

 )بوابة األهرام( السيسي يتلقى اتصاًلا هاتفًيا من ملك البحرين

المتحدث الرسمي باسم رئاسة وصرح  .خليفة ملك مملكة البحرين  اتصاًلا هاتفيا من الملك حمد بن عيسي آلتلقى السيسي 

الجمهورية بأنه تم خالل االتصال التأكيد على قوة وعمق العالقات بين البلدين واستمرار العمل على تعزيز التعاون بينهما، الذي 

يكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة بالنظر إلى التحديات المختلفة التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة 

 .رهاباإل

 

 )األهرام( بأعضاء المجلس القومى للمرأة سيسي يجتمعال

خالل اجتماعه أمس بأعضاء المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى إلى أهمية دور المرأة المصرية فى  سيسيأشار ال

مختلف القضايا التى تهم  مسيرة العمل الوطنى واإلنساني، مؤكدا اهتمامه باستمرار حيوية دور المجلس وتفعيل إسهاماته فى

 .المجتمع

 

 )بوابة األخبار( ن تقدير مصر لجهود التعاون اإلسالمىفى رسالة لمدني.. السيسى يعرب ع

مصر لجهود منظمة التعاون اإلسالمي واألمانة العامة في نصرة القضايا اإلسالمية، وأشاد بالجهود السيسي عن تقدير أعرب 

جاء ذلك فى الرسالة التى بعث بها إلى أياد أمين مدنى األمين العام  الدؤوبة للمنظمة في الدفاع عن مصالح األمة اإلسالمية

 لمنظمة التعاون اإلسالمى.

 

 )األهرام( نينة من منصبهقرار جمهورى بإعفاء هشام ج

أصدر السيسي، قرارا جمهوريا باعفاء المستشار هشام أحمد جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، من منصبه اعتبارا من 

 بات .تكليف المستشار هشام بدوى بمباشرة اختصاصات رئيس الجهاز المركزى للمحاسو أمس.

 

 المتحدث باسم الرئاسة: فى حالة خلو منصب رئيس المركزي للمحاسبات يتولى أقدم النواب القيام باألعمال

 )األهرام(

الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يصدر قراًرا جمهورًيا  قال السفير عالء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن

وأوضح السفير عالء، فى تصريح خاص لـ"بوابة  بتعيين المستشار هشام بدوى، قائًما بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

 أقدم النواب القيام باألعمال. األهرام" أنه وفًقا لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، فإنه فى حالة شغور منصب رئيس الجهاز يتولى
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 -الحكومة المصرية: 

 )اليوم السابع( رئيس الوزراء ووزير الداخلية يصالن سلطة الطيران لمتابعة أزمة اختطاف الطائرة

وصل إلى سلطة الطيران المدنى منذ قليل رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار 

اختطاف الطائرة المصرية. وكان وزير الطيران المدنى شريف فتحى شكل غرفة عمليات لمتابعة أزمة اختطاف  لمتابعة أزمة

 الطائرة وانتقل بصحبة قيادات الوزارة إلى سلطة الطيران المدنى.

 

 إسماعيل يعقد اجتماًعا لمناقشة المشروعات المقترحة على الجانب الفرنسي خالل زيارة هوالند لمصر

 )األهرام(

ا اليوم اإلثنين، لمناقشة عدد من مجاالت واتفاقات التعاون عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماًع

 المقترحة بين مصر وفرنسا، وذلك في إطار اإلعداد لزيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة خالل الشهر المقبل.

 

 )األهرام( مليارات جنيه فى البورصة 8أشرف العربى: سنطرح شركة الريف المصرى برأسمال 

والتى ستقوم بإدارة « الريف المصري»أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط واإلصالح اإلدارى عن التخطيط لطرح شركة 

مليارات جنيه سيتم تقسيمه بين عدة  8رأسمال الشركة البالغ مليون فدان فى البورصة المصرية، الفتا الى ان  0.1مشروع الـ

 وزارات ابرزها اإلسكان والرى والزراعة والمالية.

 -البرلمان المصري: 

 )بوابة األهرام( وفد النواب يزور البرلمان األوروبي للرد على االتهامات الموجهة ضد مصر

رئيس الوفد البرلماني المشكل بمجلس النواب للسفر إلى مقر البرلمان قال الدكتور أحمد سعيد، نائب رئيس ائتالف دعم مصر، و

إبريل المقبل لسفر الوفد إلى بروكسيل، للرد على تقرير البرلمان األوروبي واالتهامات  01األوروبي ببروكسيل، إنه تحدد يوم 

 الموجهة ضد مصر.

 

 )بوابة األهرام( الدولةأبوشقة: لجنة الئحة البرلمان تنتهي باألخذ بتوصيات مجلس 

نة إعداد الئحة مجلس النواب والتي كلفت بدراسة توصيات مجلس الدولة، إن اللجنة قال النائب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لج

( 414انتهت إلي األخذ بأغلب توصيات مجلس الدولة علي مشروع قانون الالئحة الداخلية لمجلس النواب، لكنها تمسكت بالمادة )

 ل بين السلطات.الخاصة بإدارج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، وذلك إعمااًل لمبدأ الفص

 

 )بوابة األخبار( نواب البحر األحمر يهددون باالستقالة بسبب الحكومة

األحمر والتي تضم " سفاجا، والقصير، ومرسى علم، قال النائب "أحمد أبو خليل" عضو مجلس النواب عن الدائرة الجنوبية بالبحر 

إن نفذت الحكومة قرارها بإعادة ترسيم مدن محافظة البحر األحمر، وضمها لمدن الصعيد، سوف أقدم استقالتي من مجلس النواب 

حمر، رفضه التام لما فيما أعلن النائب أحمد الضوى عضو مجلس النواب بالبحر األ .ألن هذا أمر مرفوض وال يقبله أهالي المحافظة

 .جاء في بيان الحكومة الذي ألقته بمجلس النواب حول ترسيم الحدود
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http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898462/%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%A3%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56f9c9839e7873bd402e2201/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1459210627
http://akhbarelyom.com/article/56f9c9839e7873bd402e2201/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1459210627
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 -األحزاب واالئتالفات: 

 

 "التحالف الشعبي": بيان شريف إسماعيل مخيب لألمال ومملوء بالشعارات.. ونطالب بـ"حكومة إنقاذ وطني"

 )بوابة األهرام(

ي تم عرضه على البرلمان، بالُمخيب لآلمال، مليئا بشعارات إنشائية وصف حزب التحالف الشعبي االشتراكي، بيان الحكومة الذ

سياسية فضفاضة، خاليًا من أي رؤية عميقة لعالج ما يمر به المجتمع المصري من أزمات طاحنة علي جميع األصعدة ال

ة حزاب والمؤسسات السياسيكما طالب بإقالة تلك الحكومة و تشكيل حكومة إنقاذ وطني من مختلف األ واالقتصادية واالجتماعية"

 .والمستقلين

 

 )بوابة األهرام( لملف سيناء سيسيإغفال بيان الحكومة لرؤية ال حزب العدل ينتقد

السيسي انتقد المهندس حمدى السطوحى، رئيس حزب العدل، إغفال بيان الحكومة لتنمية سيناء رغم أنها تشكل أولوية لدى 

األخيرة مع اإلعالمى عمرو أديب كانت أشبه ببرنامج لتنمية سيناء، وتضمنت العديد من الملفات  سيسيمشيًرا إلى أن مكالمة ال

 واألطروحات.

 

 بوابة األهرام() عداد وثيقة ائتالفنا البرلمانىندرس بيان الحكومة.. وانتهينا من إ"المصريين األحرار": 

إن الحزب شكل لجنة لدراسة بيان الحكومة تضم عدًدا من قيادات الكتلة البرلمانية ب وجيه، المتحدث الرسمى للحزب وقال شها

وأوضح، أن الحزب انتهى من إعداد  لحزب المصريين األحرار، وعدًدا من الخبراء تحت قيادة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

 .االئتالف البرلمانى الذى سيشكله، موضًحا أن االئتالف الذى سيحمل اسم "المصريين األحرار والمستقلين"وثيقة والئحة 

 

 )مصرالعربية( مآخذ على بيان حكومة شريف إسماعيل 3النور: 

مجلس النواب عن حزب النور، والمنضم إلى لجنة مناقشة بيان الحكومة، ثالثة مآخذ على بيان حكومة حدد محمود هيبة، عضو 

من الحكومة تحديد جدول زمني مفّصل لبعض المشروعات والحلول التي طرحها انوا ينتظروا ك همإن شريف إسماعيل أمام البرلمان.

وثالًثا، الحكومة لم تتطّرق للتوسع  روفات على مستوى الوزارات كافغياب االتجاه الحكومي نحو ضغط المصو رئيس مجلس الوزراء

 .في مسألة استصالح األراضي وتحديد آليات واضحة ومحددة لذلك

  -تصريحات: 

 

 )بوابة األهرام( تهاني الجبالي: دولة الفساد في مصر هي األقوى

تقارير واحتفظ بصورة منها وبعض أصولها مستغًلا منصبة، تهاني الجبالي أن المستشار جنينة جمع مستندات و المستشارة أكدت

مشيرة إلي إنها مع تحرير قضية حول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد، من شخص المستشار، قائلة؛ ال أتمني شخصنة 

 الموضوعات وال أي قضية، فدولة الفساد في مصر هي األقوى حتى اآلن.

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898323/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898146/%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%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%BA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898146/%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%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%BA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898300/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AF.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/986442-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-3-%D9%85%D8%A2%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/986442-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-3-%D9%85%D8%A2%D8%AE%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898465/%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%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%8A-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898465/%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%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A3%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%8A-.aspx
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 )اليوم السابع( يوما 21موقفه من تجديد الثقة فى الحكومة خالل  مصطفى بكرى: البرلمان سيحسم

أيام ، وستأخذ  01أعمالها خالل  أكد مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب و عضو لجنة دراسة بيان الحكومة، أن اللجنة ستنتهى من

 يوما. 21أيام ، مشيرا إلى أنه ال يتوقع طول المدة الخاصة بحسم الموقف من البيان أكثر من  01داخل مجلس النواب مدة 

 

 )اليوم السابع( مصطفى بكرى: إعفاء هشام جنينة من منصبه قرار طال انتظاره

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس الجمهورية بإعفاء هشام جنينة من منصبه هو أفضل قرار تم اتخاذه، 

ى اعتدائه على القانون وصنع من نفسه أداة لتشويه سمعة الربالد موضحا أن هذا القرار طال انتظاره، ألن هشام جنينة تمادى ف

 وصورتها وظن أنه بذلك فوق القانون.

 

 )الشروق( قرار اإلعفاء مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية«: جنينة»محامي 

اعتبر على طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعفى من منصبه، أن قرار رئيس الجمهورية 

 ، مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية.«جنينة»بإعفاء 

 

 )الشروق( غير منطقي« ريجيني»بـوعالقتها « عصابة األجانب»عن « الداخلية»نبيل فهمي: بيان 

انتقد نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، طريقة تعامل الدولة المصرية مع بعض القضايا، وعلى رأسها قضيتي سقوط الطائرة 

يجب على الدولة المصرية أن تتعامل مع هذه القضايا بدقة، وأن »إنه   وقال  لروسية، ومقتل الطالب اإليطالي، جوليو ريجيني.ا

قد وانت «.تبادر بإصدار البيانات بشكل سريع، وأن تكون التصريحات كلها من مصادر رسمية؛ لتجنب أي هجوم علينا من أي دولة

 .ل العصابي المتهم بسرقة األجانبالداخلية عن التشكيالبيان الذي أصدرته وزارة 

 

 )الشروق( معلومات إلى جهات أجنبية« جنينة»المحامي سمير صبري: لدي وثائق عن تسريب 

بالغات ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزب  1، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه تقدم بـقال سمير صبري

أنه لدية وأضاف  للمحاسبات، على فترات متتالية، أبرزها حينما شكك في نزاهة الشرطة وتحدث عن فساد وهمي في هذا الجهاز.

 .وهي قناة الجزيرة لجهات أجنبية،وثائق تؤكد أن جنينة سرب معلومات 

 

 )الشروق( داخل الجهاز« اإلخوان»جمال زهران: كان يرعى «.. جنينة»مشيًدا بإقالة 

الجمهوري بإعفاء المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات  أشاد جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، بالقرار

من منصبه، وقال إنه "كان ضد هشام جنينه واتهمه بالخيانة العظمى، وأنه رفع ضده دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، متابًعا: 

 ، وقرار إقالته جاء متأخًرا"."طالما استهدفني شخصًيا في الجامعة، وكان يرعى اإلخوان في قلب الجهاز المركزي

 )الشروق( مصر لم تعاني من أزمة في توفير الدوالرطارق عامر: 

مليار دوالر خالل  91توفير الدوالر، مستدال على ذلك بإنفاق مصر نحو قال محافظ البنك المركزى، إن مصر ال تعانى من أزمة فى 

 .مليارات 2العام الماضى، وهو العام الذى لم يشهد أى معونات من الخارج باستثناء وديعة من دول الخليج بقيمة 

https://www.youm7.com/story/2016/3/29/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE/2650563
https://www.youm7.com/story/2016/3/29/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AE/2650563
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D9%87/2650397
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D9%87/2650397
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032016&id=7d0be587-8664-4397-a541-1bbee0347fcb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032016&id=581886c8-4961-41f5-8265-37614de5c6aa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032016&id=581886c8-4961-41f5-8265-37614de5c6aa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032016&id=790b842d-6577-419b-a5a1-2d6ebf83fd92
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=b5bbcdf5-28e3-48a4-8994-0debd4493305
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=b5bbcdf5-28e3-48a4-8994-0debd4493305
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032016&id=acf63cac-449e-4b72-b893-7173dcea0aa4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032016&id=acf63cac-449e-4b72-b893-7173dcea0aa4
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 )مصرالعربية( نجيب ساويرس عن مختطف الطائرة المصرية: أراهنكم ال معاه حزام ناسف وال نيلة

األعمال نجيب ساويرس، ورئيس حزب المصريين األحرار، اختطاف طائرة مصر للطيران، صباح اليوم الثالثاء، استنكر رجل 

وقال ساويرس في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر":  "شوفولنا  وهبوطها في مطار الرنكا بقبرص.

 ؟! وأراهنكم أن ال معاه حزام ناسف و ال نيلة! ". بقه إبراهيم سماحة ده من أنهي داهية و مين اللى مسلطه

 

 التوك شو

 (بوابة االخبار) عمرو أديب: هشام جنينة انتهى بعد أن خسر معركته مع الدولة

أكد اإلعالمي عمرو أديب، أن المستشار هشام جنينة رئيس المركزي للمحاسبات الذي تم إعفاءه من منصبة منذ قليل، سيقضي 

عليه بعد القرار الجمهوري بعزله، قائال: "هشام جنينة انتهى بعد أن خسر معركته مع  عمره كله في القضايا التي سٌترفع

 الدولة".

 

 (الشروق) لم يسقط.. وال زلنا في وضع الثورة« مبارك»جمال زهران: نظام 

قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إنه كان يجب وضع الرئيس األسبق محمد حسني مبارك، ونظامه تحت اإلقامة 

 الجبرية بعد مصادرة أموالهم ومحاكمتهم، متابًعا: "هناك غياب لدى اإلرادة السياسة في محاسبة نظام مبارك وإسقاطه بالفعل".

 

 (الشروق) عامال 11وأنباء أولية عن إصابة «.. كادبوري»حريق هائل بمصنع  لميس الحديدي:

وقالت  عامال هناك 11إصابة أكثر من  ما تسبب في« كادبوري»نوهت اإلعالمية لميس الحديدي، عن وجود حريق هائل بمصنع 

إن انفجار في أحد ماكينات المصنع، هو المتسبب في الحريق، الذي تصادف وقت خروج العمال « هنا العاصمة»مراسلة برنامج 

 من المصنع، ما قد يؤدي لخسائر بشرية كبيرة.

 

 (رصد) يوسف الحسيني: بيان الحكومة كان عايز باسم يوسف وأبلة فاهيتا

س وقال الحسيني: "رئي السادة المحترمون برلمان السيسي، وذلك من برنامج  سخر المذيع يوسف الحسيني، من بيان الحكومة أمام

كان عاوز باسم الوزراء ألقى بيان الحكومة في إطار ما يجب أن يتحقق، وليس ما يمكن أن يتحقق"، ثم أضاف ساخرا: "البيان ده 

 يوسف أو ممكن أبلة فاهيتا األسبوع اللي جاي".

 

 (رصد) حازم عبدالعظيم لرئيس الحكومة: "كفى خداعا"

تغريدة هاجم الناشط السياسي الدكتور حازم عبد العظيم، بيان حكومة شريف إسماعيل أمام برلمان السيسي، وذلك من خالل 

وقال عبدالعظيم في تغريدته إن شريف إسماعيل وعد باستقالل الصحافة  ."نشرها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر

 ."وحرية اإلعالم، وهو ال يملك صالحيات لتنفيذ تلك الوعود، مضيفا: "ال تعد بشيء خارج قدراتك

 

 

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%A7/986487-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/986487-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://akhbarelyom.com/article/56f9a5b19e7873a532803ed7/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1459201457
http://akhbarelyom.com/article/56f9a5b19e7873a532803ed7/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1459201457
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=8b8dffcf-067e-41a5-a88c-2d04a1c07aec
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=8b8dffcf-067e-41a5-a88c-2d04a1c07aec
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032016&id=aeb0acfe-859e-469f-aebc-bb259af1e56d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032016&id=aeb0acfe-859e-469f-aebc-bb259af1e56d
http://rassd.com/181698.htm
http://rassd.com/181698.htm
http://rassd.com/181700.htm
http://rassd.com/181700.htm
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) من موازنة الدولة تذهب لألجور والدعم %81وزير التخطيط : 

من الموازنة العامة للدولة تذهب لألجور والدعم وتسديد  %81أكد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري أشرف العربي، أن أكثر 

أنه ألول مرة في تاريخ مصر يتم تقديم برنامج متكامل تفصيلي للحكومة، باإلضافة وأضاف العربي   مستحقات الديون الخارجية

 إلى البيان المختصر الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء على النواب.

 (الخباربوابة ا) جنيهات في السوق السوداء المصري 01الدوالر يقفز ل

قال خمسة متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر لرويترز اليوم االثنين إن الدوالر واصل قفزاته بالسوق ليصل ألول مرة 

وأضاف بدا أن أحدث قرارات للبنك المركزي لتنظيم سوق العملة في مصر لم تفلح في وقف  جنيهات 01في تاريخه إلى مستوى 

 صعود العملة األمريكية.

 (بوابة االخبار) مليار جنيه لالقتصاد المصري 411قانون "عجوز" يعطلون ضخ  011خبير اقتصادي : 

قانون، لضخ استثمارات جديدة، واالستفادة من إمكانات  011ب، الخبير االقتصادي، أننا نحتاج لثورة تشريعية على أكد أبو بكر الدي

 مليار جنيه في شرايين االقتصاد 411وموارد االقتصاد المصري، متوقعا انه في حال تعديل هذه القوانين سيتم ضخ أكثر من 

 ." و"الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"وقال إن أهم هذه القوانين هي "سالمة الغذاء

 (جريدة االهرام) ألف فدان بجنوب سيناء 08الستصالح « سلمان»تجمعات الملك 

 9أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ان مشروعات تنمية سيناء التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكلفة 

ت جنيه وتنفذها مؤسسات التمويل العربية تضم مشروعات زراعية وصناعية سيطلق عليها تجمعات الملك سلمان عبد مليارا

 العزيز ملك المملكة العربية السعودية التنموية المتكاملة وسيتم توفير الخدمات األساسية لها .

 (البوابه نيوز) مليون دوالر 021المركزي يطرح عطاء بقيمة 

مليون دوالروألغى البنك المركزي األسبوع الماضي العطاءات  021يطرح البنك المركزي عطاءه الدوري للدوالر اليوم الثالثاء، بقيمة 

لتغطية احتياجات المستوردين الدوالرية الثالثة التي كانت أيام األحد والثالثاء والخميس، واقتصرها على عطاء واحد يوم الثالثاء 

 والعمالء.

 (مصر العربيه) سبوتنيك: قناة السويس تفقد جاذبيتها

 المنطقةو تمر على قناة السويس سفن أقل من المعتاد بعد أن أضحى الطريق التجاري أكثر غالء من  رأس الرجاء الصالح الدوراني

موجة جديدة من عدم االستقرار بينما ضخت مصر مليارات االستثمارات في توسعة القناة، وتواجه اآلن خسائر خطيرة، قد تواجه 

 وفقا لصحيفة دويتشه فيرتشافت ناخريشتين األلمانية.

 

http://akhbarelyom.com/article/56f992db9e7873902afbc96d/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-80-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-1459196635
http://akhbarelyom.com/article/56f992db9e7873902afbc96d/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-80-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-1459196635
http://akhbarelyom.com/article/56f90ec2800563021782badf/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D9%8410-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1459162818
http://akhbarelyom.com/article/56f92c169e78734b7f90ecbc/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-100-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AE-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1459170326
http://akhbarelyom.com/article/56f92c169e78734b7f90ecbc/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-100-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AE-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1459170326
http://www.ahram.org.eg/News/141859/29/489855/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%C2%AB%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141859/29/489855/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%C2%AB%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7.aspx
http://www.albawabhnews.com/1851564
http://www.albawabhnews.com/1851564
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%A9/985599-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
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%A9/985599-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
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 (مصر العربيه) جنيه 4البنك المركزي: الدوالر سيكون بـ

ارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه من الممكن مستقبال أن يكون الدوالر بأربعة جنيهات بعد دعم البورصة المصرية أكد ط

 .وجعلها بورصة عالميا ووضع سياسات اقتصادية ونقدية ناجحة

 

 الصحه

 (اليوم السابع) صنفا ليس لهم بدائل 34دواء ناقصا باألسواق.. و 841وزير الصحة: 

 841موضحا أن هناك نقص فى  يتم اتخاذ قرار برفع سعر األدويةأنه حتى اآلن لم  ور أحمد عماد وزير الصحة والسكانأكد الدكت

المستشفيات لصالح الشركات لتوفير األدوية المختلفة وتابع  إلى أنه سيتم حل مشاكل مديونيات ليس له بديل دواء 34صنف و

 .وزير الصحة والسكان أن هناك فجوة فى أسعار األدوية وتكلفتها وأننا نحتاج إلى تدارك ذلك

 

  االعالم

 (بوابة االهرام) بعد أن هاجم الرئيس بسبب إقالة الزند.. أحمد موسى يحيي السيسي على إعفاء جنينة

تشار هشام جنينة من منصبه، دعا اإلعالمي أحمد موسى فور نشر القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء المس

وكان أحمد موسى قد هاجم الرئيس  المشاهدين لتدشين هاشتاج حاكموا هشام جنينة، مطالبا جموع المصريين بالمشاركة فيه

 السيسي قائًلا: "الرئيس أخطأ" عقب إقالة المستشار أحمد الزند من وزارة العدل.

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) حريق يعطل حركة القطارات في بني سويف  

تسبب حريق محدود على السكة الحديد، أمام قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، في تعطل حركة القطارات 

برميل سوالر سقط من قطار بضائع، قبل أن تنتقل قوات الحماية المدنية للسيطرة دقيقة، عقب اشتعال النيران ب 21لمدة 

 على الحريق وإعادة حركة القطارات مرة أخرى.

 

 سياحهال

 (بوابة االخبار) «الورود»مع السائحين بـ« الفصح األوروبي»مطار الغردقة يحتفل بعيد 

المطار، احتفاًلا  مارس، السائحين األوربيين، بتوزيع الحلوى والورود، عقب وصولهم إلى صالة 28استقبل مطار الغردقة، اإلثنين 

لمطار تحرص على استقبال أن إدارة ا من جانبه، أكد مدير مطار الغردقة الدولي، اللواء طيار طارق الشوري بعيد الفصح األوروبي

 مضيًفا أن الحركة المالحية تسير بصورة طبيعية. السائحين في احتفاالت مختلفة تتناسب مع أعيادهم

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/984477-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%804-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%B4%D9%88/984477-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%804-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--840-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%8834-%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84/2650154
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--840-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%8834-%D8%B5%D9%86%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84/2650154
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898501/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898501/%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%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%8A.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1055065
http://www.elwatannews.com/news/details/1055065
http://akhbarelyom.com/article/56f9139d9e7873f5733a4224/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-1459164061
http://akhbarelyom.com/article/56f9139d9e7873f5733a4224/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-1459164061
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 قباطاأل

 (االقباط اليوم) العور بالمنيا ينفي ماتردد بشأن اإلعتداء علي الكنيسة اليومراعى كنيسة قرية 

تردد علي أكد القس مقار عيسى ، راعى كنيسة السيدة العذراء بقرية العور في مركز سمالوط بمحافظة المنيا ، انه ال صحة لما 

وشدد القس مقار علي ان هذه  بعض المواقع اإللكترونية بشأن اإلعتداء علي الكنيسة اليوم ومحاصرتها من قبل السلفيين

 .األخبار كاذبة ، مشيرا الي ان العالقات بين المسلمين والمسيحيين بالقرية علي ما يرام 

 أخرى

 (بوابة االخبار) الغردقة تسرب زيتي بسبب كسر مفاجئ بخط نقل زيت بترولي خام في

 األحمر،وقع كسر مفاجئ، اليوم، بأحد الخطوط البرية لنقل الزيت الخام على الطريق الدائري الخارجي لمدينة الغردقة في البحر 

وأصدر الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، توجيهات عاجلة باتخاذ  بحسب بالغ ورد إلى غرفة العمليات المركزية بجهاز شؤون البيئة

 .اإلجراءات الالزمة للسيطرة على التلوث الزيتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=149596
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=149596
http://akhbarelyom.com/article/56f9150d9e7873a1743a4224/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%AE%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-1459164429
http://akhbarelyom.com/article/56f9150d9e7873a1743a4224/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A8%D8%AE%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-1459164429
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد األمني

 

 األخبار األمنيه

 (بوابة االخبار) لقبرص القاهرة من اتجاها تغيير مصرية طائرة.. بتفجيرها التهديد بعد

التابعة لشركة مصر للطيران قامت بعمل هبوط اضطراري بمطار النكا  080الطائرة المصرية  قالت شبكة سكاي نيوز اإلخبارية إن

مسافر كانت تتجه من مطار برج العرب باإلسكندرية إلى  81وأضافت أن الطائرة المختطفة والتي على متنها قرابة الـ بقبرص

 تغيير مسارها. مطار القاهرة الدولي قبل أن يتم إجبار قائدها من قبل شخص مسلح على

 (البوابه نيوز) مصر للطيران: الخاطف أفرج عن الرهائن واحتجز طاقم الطائرة وخمسة أجانب

 أعلنت شركة مصر للطيران أن المفاوضات مع مختطف الطائرة المصرية في قبرص أسفرت عن اإلفراج عن جميع ركاب الطائرة

 .فيما عدا طاقم الطائرة وخمسة أجانب

 (البوابه نيوز) وزير الداخلية يصل مطار القاهرة لمتابعة أزمة الطائرة

واللواء محمود يسرى توجة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، يرافقه اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير لألمن العام، 

ومن المتوقع أن يعقد إسماعيل  مساعده لألمن، وعدد من قيادات الوزارة إلى مطار القاهرة لمتابعة األوضاع الطائرة المختطفة

 اجتماًعا عاجًلا بوزير الداخلية والطيران لمتابعة األوضاع.

 (اليوم السابع) دمسئولون: وجود قنبلة على متن طائرة مصر للطيران المختطفة احتمال وار

وقال مسئول فى الحكومة القبرصية إن الطائرة المخطوفة هبطت صباح اليوم الثالثاء فى مطار الرنكا، وإن هناك شكوكا بوجود 

متنها. وأوضح مسئول قبرصى آخر أن هناك "على ما يبدو يبدو أكثر من خاطف". وأضاف أنه لم تكن هناك أى مطالب  قنبلة على

 .أخرى إال بإبعاد سيارات الشرطة عن الطائرة

 (رصد) خاطف الطائرة المصرية يطلب حق اللجوء إلى قبرص

 المصرية، حق اللجوء إلى دولة قبرص، كما طلب مترجًما فورًيا؛ لسهولة تعامله مع السلطات القبرصية طالب خاطف الطائرة

وأفادت فضائية "الحدث"، أن خاطف طائرة شركة "مصر للطيران"، سمح للركاب المصرييين واألطفال والنساء بمغادرة الطائرة، 

 إنجليز، وراكب سوري. 8أميركيين، و 01مصرًيا،  31 وذكرت مصادر، أن من بين الركاب بمطار الرناكا القبرصي

 

 محاكم ونيابات

 (جريدة االهرام) متهمين من أفراد عصابته 1حبس الدكش والنيابة تأمر بضبط  

أمر جمال حتة رئيس نيابة الخانكة بإشراف المستشار أحمد عبداهلل المحامى العام لنيابات شمال بنها بحبس زعيم عصابة 

أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهما النيابة تهم القتل والشروع  4ك توك الدكش محمد حافظ أمين ومساعده عالء تو

 .متهمين آخرين  1كما أمرت النيابة بضبط وإحضار  فى القتل وحيازة أسلحة ثقيلة 
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http://akhbarelyom.com/article/56fa2050800563a20d85d91c/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-1459232848
http://www.albawabhnews.com/1851595
http://www.albawabhnews.com/1851595
http://www.albawabhnews.com/1851592
http://www.albawabhnews.com/1851592
https://www.youm7.com/story/2016/3/29/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86--%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7/2650734
https://www.youm7.com/story/2016/3/29/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86--%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7/2650734
http://rassd.com/181736.htm
http://rassd.com/181736.htm
http://www.ahram.org.eg/News/141859/38/489892/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141859/38/489892/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B6%D8%A8%D8%B7--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8.aspx
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 (الوطن) عاما بتهمة النصب 21حكم قضائي جديد على مالك "أونست" يرفع حبسه إلى 

"أونست للتطوير الحكم الصادر ضد إكرامي الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة  يدت محكمة جنح مستأنف دار السالمأ

 د عدم حضوره جلسة اليوموذلك بع قضايا نصب ورفضت استئنافه على الحكم 4مع الشغل والنفاذ في عاًما  02بحبسه العقاري"

 عاًما. 21مجموع الدعاوى قضائية، ليصبح  1عاًما في  01وكانت نفس المحكمة أيدت أمس، حكم حبس الصباغ 

 (اليوم السابع) النيابة تواجه "جنينة" باتهامات خطيرة .. ومحاميه آخر من يعلم

علم اليوم السابع أن نيابة أمن الدولة العليا تواجه هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى التحقيقات معه حاليا 

أن التحقيقات مع " جنينة" لم تتطرق فقط إلى تصريحه الشهير حول و آخر من يعلمباتهامات خطيرة للغاية ، وأن محاميه هو 

  .مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر وإنما واجهته التحقيقات باتهامات آخرى 211الـ

 (اليوم السابع) مصدر قضائى: منع هشام جنينة من السفر للخارج على خلفية بالغات تصريحات الفساد

كشف مصدر قضائى، أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام األول المستشار تامر الفرجانى، قررت، اليوم االثنين، منع 

 .وذلك على خلفية البالغات التى تحقق النيابة العامة فيها هشام جنينة رئيس الجهاز المركز السابق من السفر،
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