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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 

)موقع وزارة  وزير خارجية قبرص يؤكد فى اتصال هاتفى بشكرى: مواقف االصدقاء تظهر فى الشدائد 

 الخارجية المصرية(

كرى تلقى فور وصوله العاصمة األمريكية واشنطن اليوم الثالثاء باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح ش المتحدث صرح 

اتصااًل هاتفيًا من وزير خارجية قبرص الذى حرص على إحاطته علمًا بكافة تطورات واقعة اختطاف طائرة مصر للطيران، وأن 

مة ركا  الطائرة، وعلى مستوى الوزير شكرى وجه الشكر العميق للحكومة القبرصية على كافة اإلجراءات التى اتخذتها لضمان سال

 التنسيق والتعاون الوثيق الذى تم بين الجانبين المصرى والقبرصى خالل إدارة األزمة.

 

 )بوابة األخبار( لن تنتهي إال بتقديم الجناة للمحاكمة« ريجيني»وزير الخارجية: تحقيقات مقتل 

في القاهرة، ضخم وكانت له تداعيات كبيرة « جوليو ريجيني»قال وزير الخارجية سامح شكري، إن حادث مقتل الطالب اإليطالي 

وأضاف أن هناك فريق إيطالي متواجد في مصر حتى  «.واقعة فردية»وى الدولي، مشيرًا إلى أن الحادث ال يتخطى كونه على المست

، موضحًا أن اإلعالن عن القبض على العصابة المتورطة في سرقة أجانب تطور مهم ولكن «ريجيني»اآلن لمتابعة تطورات مقتل 

 .خيوطا أخرى يتم العمل على كشفهاهناك 

 

 )الشروق( سامح شكري: ما هي المؤشرات التي تدعو للقلق على أوضاع حقوق اإلنسان بمصر؟

المتحدة، لمصر فيما يتعلق بأوضاع حقوق اإلنسان، متسائًلا: عن تعجبه من االنتقادات التي توجهها الواليات سامح شكري أعر  

إطالق وتوصيف األمور بهذا القدر من العمومية »وقال إن  ق على أوضاع حقوق اإلنسان بمصر؟ما هي المؤشرات التي تدعو للقل»

 «.ل الواليات المتحدةغير مناسب، وال يؤدي إلى العالقة االستراتيجية التي نحرص عليها، ونرغب فيها مع شريك مهم مث

 

)موقع وزارة  نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إصدار أية تصريحات لجريدة "جارديان" البريطانية

 الخارجية المصرية(

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إصدار أية تصريحات لجريدة "جارديان" البريطانية بشأن حادث اختطاف طائرة مصر 

 .للطيران اليوم

 

 )األهرام( رئيس قبرص يغير جدول أعماله لمتابعة تطورات الحادث

عدلت الرئاسة القبرصية من جدول أعمال الرئيس نيكوس أناستاسيادس صباح أمس حيث كان مقررا أن يجتمع برئيس البرلمان 

وذلك بسبب واقعة اختطاف طائرة مصر للطيران وهبوطها فى  الى القصر الرئاسى األوروبى مارتن شولتز بعد أن وصل األخير

 مطار الرناكا. 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=86355960-66ed-4437-a255-ecc5c3fc8538
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=86355960-66ed-4437-a255-ecc5c3fc8538
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=86355960-66ed-4437-a255-ecc5c3fc8538
http://akhbarelyom.com/article/56faeaa180056325692146e3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-1459284641
http://akhbarelyom.com/article/56faeaa180056325692146e3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-1459284641
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=431e13e8-39c1-4c8a-a801-8b93764ae2f5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=431e13e8-39c1-4c8a-a801-8b93764ae2f5
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=7c169808-1b33-4f48-a2c9-ecf7f49a83d4
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=7c169808-1b33-4f48-a2c9-ecf7f49a83d4
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=7c169808-1b33-4f48-a2c9-ecf7f49a83d4
http://www.ahram.org.eg/News/141860/25/490083/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141860/25/490083/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB.aspx
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 )األهرام( سفير مصر بالرياض: زيارة خادم الحرمين للقاهرة انطالقة جديدة لعالقات البلدين

 أكد ناصر حمدى سفير مصر بالرياض، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، األسبوع المقبل .

« صمام األمان»تبرز قوة ومتانة العالقات المصرية ـ السعودية، وتجهض أى مزاعم حول وجود خالفات، معتبرا أن البلدين هما 

 وجناحا األمن لمنطقة الشرق األوسط، فى ظل الظروف القائمة، خاصة اإلرها  واألوضاع بالعراق وسوريا واليمن.

 

 )الشروق( سفير مصر بموسكو ينفي وقف المفاوضات الستئناف حركة الطيران مع روسيا

نفى محمد البدري، سفير مصر في روسيا، ما تردد أن روسيا أرجئت المفاوضات مع مصر على استعادة حركة الطيران بين البلدين، 

ال يوجد أي مسؤول روسي صرح بشيء على حادث اختطاف الطائرة المصرية، ولم »رة المصرية، قائًلا: على خلفية اختطاف الطائ

 «.يصدر عنهم أي شيء بخصوص حالة تأمين المطارات

 

 )بوابة األهرام( واشنطن: حريصون على العمل مع مصر إلخالء الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل

المتحدة على العمل مع مصر أكدت روز جوتمولر وكيلة وزارة الخارجية األمريكية للرقابة على التسلح واألمن الدولي حرص الواليات 

وعواصم أخرى في مختلف أنحاء المنطقة إلنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط، الفتة إلى حرص 

 واشنطن على عقد مؤتمر للمضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف.

 

 )الشروق( «داعش»السورية من قبضة « تدمر»مصر ترحب بتحرير 

 .ثرية من قبضة تنظيم داعشبتحرير مدينة تدمر األ في بيان لها رحبت مصر

 

 )بوابة األهرام( وزير داخلية ألمانيا يزور مصر

يقوم توماس دي ميزير، وزير داخلية ألمانيا بزيارة للقاهرة تستغرق يومين، يلتقي خاللها السيسي ونظيره المصري اللواء مجدي 

 األزهر الدكتور أحمد الطيب، ويلقي خطاًبا في قاعة المؤتمرات بجامعة األزهر حول التسامح الديني.كما يلتقي شيخ  عبد الغفار.

 

 )اليوم السابع( وزيرة الهجرة تلتقى نظيرتها السودانية لبحث أزمة الطال  المصريين المحتجزين

تواصل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم األربعاء، بحث أزمة الطال  المصريين 

تجزين فى السودان بتهمة تسريب االمتحانات. ومن المقرر أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم بوزيرة المح

 شئون المهاجرين السودانية، لبحث أزمة الطال  وطلب زيارة الطال  لالطمئنان عليهم .

 

 )بوابة األهرام( مجموعة اقتصادية أمريكية تزور مصر لمناقشة التنافسية االقتصادية

مارس لمناقشة  62مسئولي الحكومة المصرية، وقادة القطاع الخاص في شركة أمريكية مع  03التقى ممثلو ما يقر  من 

 التنافسية االقتصادية العالمية لمصر، وللتعرف على فرص التوسع في أنشطة شركاتهم في السوق المصري.

 األخبار( )بوابة وفد عماني يزور القاهرة.. ويشيد بالدور المصري

http://www.ahram.org.eg/News/141860/25/490079/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141860/25/490079/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=ff503a41-3b5f-4723-a906-1eceea8d5ad7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=ff503a41-3b5f-4723-a906-1eceea8d5ad7
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898937/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898937/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=b6abb684-2c2d-4cfb-a94d-e4f30916005d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=b6abb684-2c2d-4cfb-a94d-e4f30916005d
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898793/%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%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898793/%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%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/2652284
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A/2652284
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898797/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898797/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56fa7600800563ec340022b2/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1459254784
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استقبل السفير طارق عادل مساعد وزير الخارجية وفًدا عسكرًيا من الضباط الدارسين بكلية القادة واألركان بسلطنة عمان، 

 برئاسة مساعد آمر كلية القادة واألركان الُعمانية.

 

 )الشروق( «إرهابيا»السلطات المصرية تشعر باالرتياح بأن حادث اختطاف الطائرة ليس «: جارديان»

السلطات المصرية ستشعر باالرتياح بالشك بعد أن ثبت أن حادث  لها أن  تقريًرافي البريطانية، « جارديان»صحيفة قالت 

الخاطف ليس »، ونقلت عن أحد المسؤولين )لم تسمه(، إن «له عالقة بإرها  تنظيم داعشاختطاف الطائرة المصرية ليس 

حادث تفجير الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي واألسئلة المتالحقة حول كفاءة أمن الطيران »إن وأضافت  «.إرهابيا، مجرد أحمق

 «.في مصر، قضت تقريبا على السياحة بمنتجعات البحر األحمر

 

 )اليوم السابع( أيام الستكمال التحقيق 8تجدد أمر اعتقال خاطف الطائرة المصرية قبرص 

أيام الستكمال التحقيق معه، حسب صحيفة  8قررت النيابة القبرصية، اليوم األربعاء، تمديد اعتقال خاطف الطائرة المصرية 

 "سايبروس ميل" القبرصية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=ff503a41-3b5f-4723-a906-1eceea8d5ad7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=ff503a41-3b5f-4723-a906-1eceea8d5ad7
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%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%A9-8-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84/2652405
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%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%A9-8-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84/2652405
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 الرئاسة المصرية

القبرصي.. ويشيد بتعامل بالده مع واقعة اختطاف طائرة مصر السيسي يجري اتصاال هاتفيا بالرئيس 

 بوابة األهرام() للطيران

عن شكر مصر وخالص تقديرها،  السيسيوأعر  خالله  أجرى السيسي، اتصااًل هاتفيًا بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس.

قيادة وشعبًا، للمواقف القبرصية المقدرة والجهود الدءوبة التي بذلتها قبرص على مستوى القيادة السياسية والسلطات 

 مع واقعة اختطاف طائرة مصر للطيران وتحويل مسارها إلى مطار الرنكا الدولي بقبرص.القبرصية المعنية للتعامل 

 

 )اليوم السابع( السيسى يلتقى وزيرى داخلية ألمانيا وخارجية النيجر

السيسى بمقر رئاسة الجمهورية ، اليوم توماس دى ميزير، وزير الداخلية األلمانى، الذى يزور القاهرة لمدة يومين، يلتقى  يستقبل

السيسى، اليوم، عائشاتو كانى، وزيرة الخارجية والتعاون اء مجدى عبد الغفار. كما يستقبل ة اللوخاللها السيسى، ووزير الداخلي

بالنيجر، لبحث سبل دعم عالقات التعاون بين مصر والنيجر فى كل المجاالت، خاصة فى مواجهة التنظيمات اإلرهابية، وتطورات 

 الوضع فى أفريقيا.

 

 )األهرام( دة والحكومة القبرصية خالل األزمةالرئاسة تعر  عن تقديرها لدعم القيا

قدمته أمس عن خالص الشكر والتقدير لقيادة وحكومة جمهورية قبرص الصديقة على ما في بيان لها أعربت رئاسة الجمهورية 

 من دعم كامل وما أبدته من تعاون وثيق مع السلطات المصرية خالل واقعة اختطاف طائرة مصر الطيران صباح أمس .

 

 قرارات جمهورية بتعيين مساعدين بمجلس الدولة )بوابة األخبار(

الذي نشرته  – 6302لعام  060نص القرار األول رقم  أصدر السيسي ثالثة قرارات جمهورية بتعيين مساعدين بمجلس الدولة.

ونص  مساعدين بمجلس الدولة.بتعيين كل من أحمد معوض شعبان وأحمد عبد الحميد عالم مندوبين  -الجريدة الرسمية 

فيما نص القرار الثالث رقم  بتعيين عبد الكريم محمد مصطفى مندوبا مساعدا بمجلس الدولة. 6302لسنة  061القرار الثاني رقم 

 بتعيين محمد السيد عبد المجيد وعلى عبد الستار عبد الحليم مندوبين مساعدين بالمجلس. 6302لسنة  060

 

 -الحكومة المصرية: 

 )اليوم السابع( بدء اجتماع الحكومة األسبوعى برئاسة شريف إسماعيل

اجتماع مجلس الوزراء األسبوعى، لمناقشة الملفات األمنية واالقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة بجانب مناقشة مشروع  بدأ 

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يتناول االجتماع مناقشة اآلليات التى تعمل عليها الحكومة لجذ  االستثمارات 

 وآليات مواجهة أزمة الدوالر.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898826/%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%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-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1/2652370
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1/2652370
http://www.ahram.org.eg/News/141860/25/490081/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141860/25/490081/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56faa2608005636547630dc3/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-1459266144
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84/2652347
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84/2652347
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 )األهرام( جلس الوزراء من غرفة إدارة األزمة: طائرة خاصة تنقل الركا  من الرنكا خالل ساعاترئيس م

اف الطائرة المصرية فى مطار الرنكا أن هناك أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عقب انتهاء عملية اختط

 متابعة دقيقة للمطارات والموانى فى مصر وأن هناك أجهزة حديثة سوف تضاف الى منظومة التأمين فى المطارات والموانى.

ة الخاصوقال إنه سيتم نقل جميع ركا  الطائرة المختطفة فورا إلى مصر بمجرد انتهاء السلطات القبرصية من بعض اإلجراءات 

 .بالركا  بمطار الرنكا

 

 )بوابة األهرام( رئيس الوزراء يستقبل ركا  الطائرة المختطفة العائدين من قبرص

ياحة، المصريين العائدين استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمطار القاهرة مساء اليوم، يرافقه وزير الس

 .من قبرص الذين كانوا على متن طائرة مصر للطيران المختطفة بعد انتهاء األزمة

 

 )األهرام( وزير الطيران المدني: تعزيز إجراءات التأمين والتفتيش لجميع الرحالت الداخلية والخارجية

بجميع المطارات المصرية وفى مقدمتها مطار القاهرة  تشديد االجراءات االمنية عن أعلن شريف فتحى وزير الطيران المدنى

الدولى حيث أعلنت سلطات المطار حالة الطوارئ القصوى وتعزيز اإلجراءات على جميع الرحالت الخارجية والداخلية ومراجعة 

 .وتفتيش جميع الركا  والمترددين على المطارات المصرية

 

 )الشروق( جيدة لمصر حادث اختطاف الطائرة دعاية«: الطيران المدني»

اعتبر الكابتن إيها  رسالن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الطيران المدني، حادث اختطاف الطائرة المصرية بمثابة دعاية جيدة 

 .فيما يتعلق بمسألة تأمين المطار لمصر،

 

 )اليوم السابع(وزير الرياضة يبحث مع وزارة الداخلية غدا ملف "عودة الجماهير" للمدرجات 

العزيز، وزير الشبا  والرياضة، أنه سيعقد جلسة مع اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية، غدًا أكد المهندس خالد عبد 

 الخميس، لبحث ملف عودة الجماهير خالل الفترة المقبلة، بعد المشهد الحضارى الذى ظهر به الجمهور، فى مباراة مصر ونيجيريا

 

 )الشروق( لجنينةالمستشار بدوى: ال صحة الحتجاز موظفين موالين 

قال المستشار هشام بدوى، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن اختياره لمباشرة اختصاصات رئيس الجهاز 

موظفا  03المعلومات التى ترددت عن احتجاز  ونفى بدو «.جاء لكونه أقدم نوا  رئيس الجهاز»شام جنينة المعزول المستشار ه

 «.معلومات ال أساس لها من الصحة»موالين لجنينة، وتفتيش المكاتب الخاصة بهم وأخذ ما بها من أوراق، مؤكدا أنها 

 

 -لبرلمان المصري: ا

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/141860/25/490071/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141860/25/490071/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/898865/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/898865/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%8A%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898937/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898937/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=0dd64864-d167-4ce9-b5e9-015b902912dd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=0dd64864-d167-4ce9-b5e9-015b902912dd
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84/2652096
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84/2652096
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=5f0c16e8-ec2e-42b1-8f7e-5e2622308ba7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=5f0c16e8-ec2e-42b1-8f7e-5e2622308ba7
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 )الشروق( «تعديل الدستور»التلويح بـيصل إلى « عبدالعال ورسالن»صدام بين

ر اأن صراعا خفيا دار بين رئيس مجلس النوا  على عبدالعال ورئيس قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة المستش قالت مصادر

محمود رسالن، وذلك حول مصير المالحظات التى أبداها المجلس على الئحة البرلمان، وتحديدا مادة بعينها تسببت فى تصاعد 

وتكشف  األمور بينهما لدرجة تطلبت تدخال من أطراف أخرى على رأسهم مستشارو مجلس الدولة الموجودون بمجلس النوا .

 .«تعديل دستورى»غير مسبوق، وصلت إلى تلويح رئيس البرلمان على عبدالعال بإجراء المصادر عن ان األمور تطورت إلى حد 

 

 )بوابة األهرام( لجان نوعية ٧لجنة الرد على بيان الحكومة تبدأ غًدا دراسة البرنامج من خالل 

لجان،  ٧الحكومة، وقال النائب مصطفى بكري، إنه تم تقسيم لجنة الرد على بيان الحكومة إلى  اجتماع لجنة الرد على بيان انتهت 

وهم لجنة األمن القومي المصري، ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، ولجنة البرنامج االقتصادي للحكومة، والعدالة 

صالح اإلداري والنزاهة والشفافية، ولجنة الصعيدين العربي االجتماعية وخدمات المواطنين، ولجنة التنمية القطاعية، ولجنة اإل

 واإلفريقي، ويرأسها أكبر األعضاء سنا ويساعده أصغر األعضاء.

 

 )بوابة األهرام( االنتهاء من إعداد الالئحة الداخلية لمجلس النوا .. وعرض التقرير غًدا علي الجلسة العامة

ن أعمالها بعد أن قامت بدراسة الرأي الوارد من مجلس الدولة في شأن انتهت اللجنه الخاصة المكلفة بإعداد مشروع الالئحة م

وثمنت اللجنة سرعة قيام مجلس الدولة بمراجعة مشروع الالئحة الداخلية  مراجعة مشروع الالئحة الداخلية لمجلس النوا .

 لعمل.باإلضافة إلى مادتي اإلصدار( وذلك خالل أسبوع واحد من ا 108مادة ) 113والتي تتكون من 

 

 )الشروق(نائبة بالبرلمان تكشف عن لقاءات بين أعضاء من البرلمان المصري والكونجرس األمريكى 

كواليس لقاءها والنائبة المعينة ماريان عازر، بعدد من أعضاء عن « دعم مصر»كشفت النائب داليا يوسف عضو ائتالف 

خالل « عازر»الكونجرس األمريكى، فضاًل عن أعضاء بمجلس الشيوخ، منتصف شهر مارس الحالى، وذلك على هامش تكريمها و

ا من أعضاء الكونجرس ندوة نظمتها السفارة المصرية بواشنطن أخيرا بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، موضحة أنها التقت عدد

والشيوخ، وأن اللقاء تطرقت لتقييم النوا  األمريكيين لألوضاع فى مصر والتطوارت المتعلقة بحادث مقتل الشا  اإليطالى 

 عن النائب السابق توفيق عكاشة. جوليو ريجينى، وأن الجانب األمريكى وجه أسئلة تتعلق بإسقاط العضوية

 )بوابة األهرام( عطيله عمدا والشعب يتحمل الفاتورةالسادات: البرلمان يتم تالنائب 

د أنور عصمت السادات، رئيس حز  اإلصالح والتنمية، استياءه من تأخر التصديق على الئحة المجلس حتى أبدى النائب محم

يتسنى البدء فى انتخابات اللجان البرلمانية وتشكيلها ويتمكن النوا  من آداء دورهم والتعامل مع قضايا وهموم المواطنين 

 أمام البرلمان مطالبين بحقوقهم والتعامل مع مشاكلهم ومظالمهم.خاصة فى ظل التجمعات الكبيرة الذين يتوافدون وبكثرة 

 )اليوم السابع( جنيه فى العام 0333عضو مجلس نوا  يطلب رفع الرسوم الدراسية إلى 

طالب عصام الصافى، عضو مجلس النوا  بالبحيرة، بوضع جدول زمنى لبيان الحكومة، وعدم ترك األمر هكذا دون تحديد، وخاصة 

فى عدد من المشاكل منها مشكلة التعيلم والصحة ومشكلة التعدى على األراضى الزراعية. وأضاف " أن مشكلة التعليم فى مصر 

 .جنية بالمدارس الحكومية 0333إلى ق، مقترحًا بأن يتم رفع الرسوم المدرسية تكمن فى عدم طرح أفكار خارج الصندو

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=ab5234ed-8363-402b-9891-27193dff0af5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=ab5234ed-8363-402b-9891-27193dff0af5
http://gate.ahram.org.eg/News/898778.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/898778.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898774/%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%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898774/%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%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B9.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=12500d36-36ff-4f94-8b1c-1d2856a2e680
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=12500d36-36ff-4f94-8b1c-1d2856a2e680
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898620/%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%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898620/%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%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-5000-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/2652188
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-5000-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/2652188
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 -األحزا  واالئتالفات: 

 )الشروق( لدراسة بيان الحكومة« أبوشقة»يشكل لجنة برئاسة « الوفد»

، رئيس حز  الوفد، تشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة الذي أعلنه رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أمام مجلس قرر السيد البدوى

أعضاء برئاسة النائب بهاء أبوشقة، رئيس الكتلة البرلمانية الوفدية،  7وتمضن القرار تشكيل اللجنة من  .النوا  وإعداد تقاريرها

وعضوية كل من؛ محمد عبدالعليم داوود، حسام الخولي، كامليا شكري، ياسر حسان، سامح عادل صدقي، مجدي طلبه، وتعيين 

 شريف بهجت مقررا للجنة.

 

 ابة األهرام()بو الطائرة المصرية ضربة جديدة للسياحة وإلجراءات األمن بالمطاراتالتحالف الشعبي: اختطاف 

قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حز  التحالف الشعبي االشتراكي، إن خطف طائرة مصر للطيران التي أقلعت من مطار 

 برج العر ، وإجبارها على الهبوط في مطار الرنكا القبرصي ضربة جديدة للسياحة المصرية وإلجراءات األمن في المطارات المصرية.

 

 )بوابة األخبار(اف الطائرة يكشف القصور األمني : اختط قاللرئيس حز  اإلست

أن الحادث يكشف حالة من حاالت   وأكدالمصرية  االستقالل، حادث اختطاف الطائرةاستنكر المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار 

ر األمني التى يجب أن تعالج وبشكل جذري ، مطالبا بفتح تحقيق عاجل فيما حدث ، يتم فيه تحديد المسئول عن هذا القصو

 الخلل األمني ومعاقبته بشكل رادع، حتي نضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

 

 )بوابة األخبار( : حادث الطائرة سيؤثر على االقتصاد والسياحة رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين األحرار

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحز  المصريين األحرار النائب عالء عابد ، أن حادث اختطاف الطائرة المصرية سيؤثر على االقتصاد 

 الطيران المدني وشركة مصر للطيران، رغم انتهائه دون خسائر في األرواح.المصري وعلى السياحة وحركة 

 منظمات مجتمع مدني:

 

 )الشروق( ال يجوز أن يضار نشطاء حقوق اإلنسان بسبب نشاطهم رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان: 

قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق اإلنسان، في بيان صادر عنه اليوم الثالثاء، إنه من الضروري أن يكون التعامل مع 

د قائال وأك على أساس من االحترام الكامل للقانون وااللتزام باالتفاقات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان. منظمات المجتمع المدني

 "أنه ال يجوز أن يضار نشطاء حقوق اإلنسان بسبب نشاطهم الذى تحدده هذه االتفاقيات".

 

 م()بوابة األهرا توربالتدخل العاجل لمعالجة ملف المجتمع المدني وفقا للدس سيسيشخصيات عامة تناشد ال

مفتوحًا إلى السيسي أعربوا خالله عن تخوفهم الشديد من تطورات التعامل وجه عدد من الشخصيات العامة والسياسية خطابًا 

مع المجتمع المدنى فى اآلوانة األخيرة، مؤكدين أن ما وصفوه بتصاعد الحملة ضد منظمات المجتمع المدنى سوف ينتج عنها 

وإرساء قواعد قانونية سليمة وعادلة وناشد الموقعون السيسي بالعمل على تفعيل الدستور  التأثير على مكانة مصر دوليا.

 .لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=8b92e796-af2e-4faa-afc4-b6ac64213816
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=8b92e796-af2e-4faa-afc4-b6ac64213816
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898731/%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%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%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%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56fa87ce8005634e3cf340c4/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%8A%D9%85%D9%87-1459259342
http://akhbarelyom.com/article/56fa87ce8005634e3cf340c4/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%8A%D9%85%D9%87-1459259342
http://akhbarelyom.com/article/56faec37800563ad682146e3/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-1459285047
http://akhbarelyom.com/article/56faec37800563ad682146e3/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-1459285047
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=0418d46e-4f4f-4419-8f2f-c591a9b91306
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=0418d46e-4f4f-4419-8f2f-c591a9b91306
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898796/%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%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%84.aspx
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  -تصريحات: 

 )بوابة األخبار( يسي للمستقبلالس رؤية يعكس الحكومة برنامج: بالرباط المصري اإلعالمي المستشار

المصري بالرباط محمد فتوح مصطفى أن بيان الحكومة المصرية الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس  أكد المستشار اإلعالمي

أعرق الصحف الحزبية  فى مقال نشرته صحيفة "العلم"  جاء ذلك النوا ، األحد الماضي توج رؤية السيسي لمستقبل مصر.

 .؛ تحت عنوان "رؤية الرئيس"المغربية

 

 )الشروق( طا  يحمي حقوق اإلنسان والمواطنةنور فرحات: ال تراجع عن خ

يحمى  أكد الدكتور نور فرحات، المرشح على منصب رئيس حز  المصري الديمقراطي االجتماعي، انه ال تراجع عن خطا  واضح

حقوق االنسان والمواطنة المصرية، مشددا على ضرورة استمرار الكفاح والعمل الدؤو  على حماية حقوق الناس السياسية 

 والمدنية واالقتصادية واالجتماعية.

 

 )الشروق( األسبق: المنظومة األمنية في المطارات غير مكتملة حتى اآلن« الطيران المدني»رئيس 

قال اللواء طيار ممدوح محمد حشمت، رئيس قطاع الطيران المدني سابًقا، إن المنظومة األمنية في المطارات المصرية سواًء 

مشدًدا أن هذا األمر يتطلب سرعة العمل على توفير األجهزة الحديثة  األجهزة أو تدريب القوى البشرية غير مكتملة حتى اآلن،

 لتأمين المطارات، وتدريب العاملين عليها.

 

 )الشروق( ربما يكونوا وراء خطف الطائرة المصرية« اإلخوان»فريدة النقاش: 

انزعجت من عرض بعض الشركات األمريكية واألجنبية على السلطات المصرية تأمين »قالت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، 

من الواضح أنهم على حق، حيث أن ذلك الحادث يشير إلى »، متابعة: «طف طائرة مصر للطيرانالمطارات المصرية بعد واقعة خ

 .وراء خطف الطائرة المصرية بقبرصاإلخوان ربما يكونوا » وأضافت «.وجود ثغرات بالمطارات المصرية

 

 التوك شو

 (اليوم السابع) "نجيب ساويرس عن حادث "اختطاف الطائرة": "رجعنا نضحك على مصايبنا

علق المهندس نجيب ساويرس، رجل األعمال، على حادث اختطاف الطائرة المصرية، أمس الثالثاء، مؤكدا أنه شكل عودة لضحك 

ويرس"، فى تغريدة على حسابه الرسمى على موقع "تويتر ": "شفتوا بذمتكم شعب دمه المصريين على مصائبهم. وقال "سا

 ."أخف مننا.. كم النكت على خطف الطيارة مش معقول.. رجعنا نضحك على مصايبنا

 (اليوم السابع) مضيفة طائرة مصر للطيران: المختطف طلب تنفيذ أوامره أو تفجير الطائرة

أن حقيقة عملهم تكمن فى مسئوليتهم المتعلقة بتوصيل الركا   صر للطيران" المحررةأكدت نهال البرقوقى، مضيفة طائرة "م

"فوجئنا بورقة  وأضافت، قائلة: "محدش فينا كان يقدر يترك الطائرة ألن هذه المسئولية الحقيقيةإلى نهاية رحلتهم بأمان

 ." تقول أن الطائرة مختطفة وفى حال عدم تنفيذ األوامر سيتم تفجير الطائرة

http://akhbarelyom.com/article/56fb555580056365146534e4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-1459311957
http://akhbarelyom.com/article/56fb555580056365146534e4/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-1459311957
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=7f367eed-f823-4f73-8d94-8d77f767461c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=7f367eed-f823-4f73-8d94-8d77f767461c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=8ab80668-9165-4495-9476-c357635acf33
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=8ab80668-9165-4495-9476-c357635acf33
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=cebc86e7-e63e-4df0-8e38-175caeb4938b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=cebc86e7-e63e-4df0-8e38-175caeb4938b
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9--%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%86%D8%A7/2652053
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9--%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B6%D8%AD%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%86%D8%A7/2652053
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%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%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/2652362
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%81%D8%A9-%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%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/2652362
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 (60عربي) إبراهيم عيسى: السيسي لم يوفر "أكل العيش" للمصريين

أكد اإلعالمي المصري، إبراهيم عيسى، "سقوط معادلة األمن مقابل الغذاء"، في مقال له، الثالثاء، بصحيفة "المقال" التي يرأس 

النهاية "لم يظفروا.. ال باألمن،  تحريرها، مشيرا إلى أن المصريين تركوا السياسة للرئيس )السيسي( من أجل "أكل العيش"، وفي

 وال بأكل العيش".

 (رصد) ساويرس: لو خضت في مؤهالت محافظ البنك المركزي مش "هينبسط"

ها، وسيتم رفع قال رجل األعمال، نجيب ساويرس، إن طارق عامر، محافظ البنك المركزي غير دارس أو فاهم للقرارات التي يتخذ

وأضاف "المحافظ ليس له خبرة  سنوات 2قضايا عليه بسبب تغييره لرؤساء البنوك على إثر قراره بتحديد مدة رؤساء البنوك لـ

 كافية، وعليه أال يتحدث عن مؤهالت أي شخص، ألني لو خضت في مؤهالته مش هايتبسط".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/898166/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86#tag_49232
http://rassd.com/181779.htm
http://rassd.com/181779.htm
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (مصر العربيه) عامل بـ"النيل لألقطان": تهديدات أمنية إللغاء وقفتنا أمام االتحادية

ة النقابية بشركة النيل لحليج األقطان، الثالثاء، إنه تلقى تهديدات أمنية إللغاء الوقفة االحتجاجية قال محسن داود رئيس اللجن

أضاف و للعاملين بالشركة المقررة غدا األربعاء أمام قصر االتحادية للمطالبة بتنفيذ الحكم النهائي بعودة الشركة للقطاع العام

 .جية أمام قصر االتحادية بعدما استنفذوا كل محاوالتهم مع الشركة القابضةداود أن العمال رفضوا إلغاء وقفتهم االحتجا

 

 قضايا المجتمع-6

 

 قتصاداأل

 (جريدة االهرام) ماليين دوالر لتعزيز مناخ االستثمار 0نصر: اتفاقية بـ 

ماليين دوالر لدعم مناخ االستثمار  0وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية تعاون مع البنك الدولى بقيمة 

 من خالل منحة من صندوق التحول لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا.بمصر ويمول المشروع 

 

 (جريدة االهرام) مليار جنيه 13تدشين مدينة سكنية جديدة باستثمارات إماراتية 

حرص الدولة على تشجيع االستثمارات مشيرا الى أن جذ  استثمارات جديدة فى هذا الوقت  د.مصطفى مدبولى وزير االسكان اكد

لإلعالن عن إطالق  6302-0-68في جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد وتقرار االقتصاد المصرى هو شهادة ثقه على اس

 .مليار جنيه 13مشروع استثمارى عقارى جديد باستثمارات إماراتية تصل الى 

 

 (بوابة االهرام) ال بد من إعادة النظر للصناديق الخاصة وعدم الفصل بين الموازنة العامة واإلنفاق خبير:

المتوسط والمملكة  قال زهير داسو الخبير االقتصادي، بوكالة التنمية الدولية بالممكلة المتحدة، إن مصر من الدول ذات الدخل

المتحدة ال تقدم مساعدات لها على أنها دولة فقيرة، وهناك تكلفة حقيقة يدفعها المواطن عندما ال تدار المالية الحكومية 

 فهي توضح رؤية مصر وإمكاناتها. 6303بشكل جيد، مؤكدا أنه يرحب برؤية 

 

 (الوطن) مليار جنيه في ختام جلسة اليوم 0.6البورصة تربح 

أنهت مؤشرات البورصة، اليوم، تعامالتها على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين، في حين 

ليار جنيه؛ ليغلق عند مستوى م 0.6وربح رأس المال السوقي لألسهم المقيدة نحو  مالت تعامالت العر  واألجانب نحو البيع

 مليار بختام جلسة أمس. 130.810مليار جنيه مقابل  132.302

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%A9/987657-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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%A9/987657-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.ahram.org.eg/News/141860/5/490035/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80--%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141860/5/490035/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80--%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141860/5/490043/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141860/5/490043/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/898838/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/898838/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1056448
http://www.elwatannews.com/news/details/1056448
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 (البوابه نيوز) شركات سلوفينية تشارك في "يوم ميناء كوبر" بالقاهرة 03

صباح اليوم األربعاء، في ندوة بعنوان "يوم ميناء كوبر"، بهدف شركات سلوفينية، في الحادية عشر من  03يشارك وفد يمثل 

بحث سبل تعزيز التعاون في مجاالت اللوجستيات والزراعة بين مصر وسلوفينيا، والفرص التي يقدمها ميناء كوبر لشركات الشحن، 

 وذلك بفندق سوفتيل الجزيرة.

 

 (البوابه نيوز) الذهب يقفز بعد تصريحات لرئيسة مجلس االحتياطي

قفز الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الثالثاء بعد تصريحات لرئيسة مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األمريكي( جانيت 

 0.1بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب  0206وبحلول الساعة  يلين بأن البنك سيتوخى الحذر في رفع أسعار الفائدة

 .االثنين يومدوالر الذي سجله  0638.00دوالر لألوقية متعافيا من أدنى مستوى في شهر  0608.60بالمئة إلى 

 

 (العربي الجديد) عزل جنينة... تكريس للفساد في مصر

ثر خبراء االقتصاد أن فيما قد يختلف قانونيون بشأن دستورية عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، يؤكد أك

 قرار إقالته يزيد مناخ عدم الثقة السائد األوساط االقتصادية المصرية؛ بسبب التدخل في أعمال أكبر هيئة رقابية في البالد.

 

 (رصد) روسيا: لن نستأنف الرحالت الجوية إلى مصر.. ليسوا مستعدين

الروسي للسياحة إن موسكو لن تستأنف رحالتها الجوية إلى مصر على خلفية اختطاف طائرة الركا  المصرية وذلك قال االتحاد 

وقالت إيرينا تيورينا، الناطقة باسم االتحاد الروسي للسياحة "إذا  بعد ترقب كان يشير إلى عودة الرحالت الجوية بين البلدين

 فإن حادث اليوم، أي اختطاف الطائرة المصرية، سوف يؤجل عودة الرحالت". افترضنا جداًل صحة أنباء استئناف الرحالت

 

 االعالم

 (الشروق) يسخر من أحمد موسى« جنينة»محامي 

لذي ، ا«ستوديو األخبار»هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مداخلة هاتفية لبرنامج محامي المستشار « طه»قال 

جنينة لم ُيستدعى حتى اآلن، ولم يتم التحقيق معه، أو توجيه أي اتهام رسمي »، مساء الثالثاء، «ten»يعرض على فضائية 

 «.للواء أحمد موسىعرفنا معلومة التحقيق مع موكلي من سيادة ا»، مضيًفا: «إليه

 

 التعليم

 (جريدة االهرام) أبريل 60افتتاح جامعة العريش فى ذكرى تحرير سيناء 

بأنه صرح الدكتور حبش النادى نائب رئيس جامعة قناة السويس لفرع العريش خالل تفقد منشآت جامعة العريش الجديدة 

كليات جديدة سيتم  0أبريل المقبل وقال إن الجامعة تضم  60تفال بتحرير سيناء يوم تقرر افتتاح جامعة بالعريش خالل االح

 .افتتاحها خالل العام القادم وهى كليات االقتصاد المنزلى والتجارة والطب

 

http://www.albawabhnews.com/1853426
http://www.albawabhnews.com/1853426
http://www.albawabhnews.com/1852936
http://www.albawabhnews.com/1852936
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/29/%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/29/%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1
http://rassd.com/181834.htm
http://rassd.com/181834.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=badc4d88-b300-4965-a16b-5032a296307e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=badc4d88-b300-4965-a16b-5032a296307e
http://www.ahram.org.eg/News/141860/29/490028/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141860/29/490028/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84.aspx
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 (اليوم السابع) جنيه فى العام 0333عضو مجلس نوا  يطلب رفع الرسوم الدراسية إلى 

الصافى"، لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة التعليم فى مصر تكمن فى عدم طرح أفكار خارج الصندوق، مقترحًا بأن يتم رفع قال 

التعليم فى مصر، مع  جنية بالمدارس الحكومية فى نظير تقديم خدمة أفضل وتحسين مستوى 0333الرسوم المدرسية إلى 

 .غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية

 النقل والمواصالت

 (جريدة االهرام) أتوبيس نقل عام يخترق سور مترو الميرغنى

وأمر اللواء  سور مترو الميرغني دون اصاباترق رفع حطام اتوبيس هيئة نقل عام اختلت عجلة القيادة في يد قائده ليخت تم

 خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية المن القاهرة بتحرير محضر واخطار النيابة للتحقيق.

 

 السياحه

 (بوابةاالخبار) «الحزام الناسف»غرفة شركات السياحة: مصر أفلتت من كارثة 

، قائال: «مؤسف»مارس، حادث اختطاف الطائرة المصرية بأنه  62وصف عضو غرفة شركات السياحة، محمد الحسانين، الثالثاء 

ياحة السلو كان بالفعل الخاطف يرتدي حزاما ناسًفا لكان الحادث أصبح أزمة حقيقة لقطاع السياحة، وكان سيؤثر بالسلب على »

 «.بل ويزيد التحذيرات السفر لمصر

 (العربي الجديد) ضربات جديدة للسياحة المصرية

تلقت السياحة المصرية المتداعية ضربات جديدة، أمس، حيث تم اختطاف طائرة مصرية وتحويل مسارها إلى قبرص، وأعقبها 

مني ألإعالن االتحاد الروسي للسياحة استبعاد استئناف الرحالت الروسية إلى مصر على خلفية اتهامات باستمرار حاالت االختراق ا

 للمطارات المصرية، وأحدثها ما حدث في مطار برج العر  غر  مدينة اإلسكندرية.

 

 قباطاأل

 (اليوم السابع) تواضروس يلقى عظته األسبوعية اليوم من كنيسة الساحل الشمالى

 وأكد القس يلقى تواضروس الثانى عظته األسبوعية اليوم األربعاء، من كنيسة القديسة مارينا بالعلمين بالساحل الشمالى

أن تواضروس يلقى عظته األسبوعية فى كل مرة من كنيسة مختلفة ليطل  تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ىف بولس حليم

 .على شعب الكنيسة فى اإليبراشيات المختلفة مستغاًل فترة تجديد الكاتدرائية

 

 أخرى

 (جريدة االهرام) انتحار شا  فشل فى الزواج

بابة شنقا بعدما فشل في الزواج من محبوبته بسبب ظروفه المادية المتعثرة وقد انتقل المقدم محمد انتحر عاطل بمنطقة إم

راسخ رئيس مباحث إمبابة الي موقع الحادث حيث عثر عليه معلقا بسقف حجرته ، وقررت اسرته انه كان يمر بأزمة نفسية 

 اطفيا.لعدم قدرته علي ايجاد فرصة عمل و الزواج من فتاة ارتبط بها ع

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-5000-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/2652188
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-5000-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/2652188
http://www.ahram.org.eg/News/141860/38/490056/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%86%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141860/38/490056/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A3%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%86%D9%89.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56fa964a9e7873291717408f/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81-1459263050
http://akhbarelyom.com/article/56fa964a9e7873291717408f/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81-1459263050
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/30/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/30/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B9%D8%B8%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4/2652248
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B9%D8%B8%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4/2652248
http://www.ahram.org.eg/News/141860/38/490066/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141860/38/490066/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC.aspx
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد األمني

 

 األخبار األمنيه

 (الشروق) «مطوبس -رشيد »مصرع معاون مباحث الغردقة وزوجته في حادث تصادم بطريق 

 ، وتم«رشيد مطوبس»معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة وزوجته مصرعهما في حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي لقى 

 نقل الجثامين لمشرحة مستشفي رشيد العام.

 (البوابه نيوز) حريق يلتهم كشًكا للكهرباء في دمياط

فقد فوجئ األهالي باندالع النيران  في كشك كهرباء مواجه لمبنى الوحدة المحلية لقرية الخياطة بدمياط نشب حريق ضخم

 .وأكد أحد شهود العيان إن أعضاء جماعة اإلخوان سكبوا البنزين على الكشك وأشعلوا النيران فيه وتصاعد األدخنة من الكشك

 (البوابه نيوز) ب على المواطنينضبط سائقين انتحال صفة ضابطين باألمن الوطني للنص

ألقت األجهزة األمنية في القاهرة بقيادة اللواء هشام العراقى مدير مباحث العاصمة، القبض على سائقين انتحلوا صفة ضابطين 

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيًلا عصابًيا  ي مدينة بدرباألمن الوطنى للنصب على المواطنين واالستيالء على أموالهم ف

 تخصص نشاطه في النصب على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية.

 

 (اليوم السابع) وزير الداخلية يبحث مع نظيره األلمانى سبل التعاون فى مجال مكافحة اإلرها 

يستقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم األربعاء، نظيره األلمانى "توماس دى ميزير"، حيث يتناول اللقاء سبل 

ون األمنى بين البلدين، والتعاون فى محاربة اإلرها ، وأمن المطارات وموضوع الهجرة. ومن المقرر، أن يوقع وزير تكثيف التعا

 .الداخلية األلمانى مع وزير الداخلية المصرى اللواء مجدى عبد الغفار اتفاقية تعاون أمنى بين مصر وألمانيا

 

 )األسبوع( اون مشتركوزير الداخلية يوقع مع نظيره الجزائري بروتوكول تع

وقع الجانبان المصري والجزائري خالل لقاءهما اليوم اللواء مجدي عبد الغّفار وزير الداخلية ونظيره الجزائري بروتوكول تعاون 

بالتعامل مع التحديات األمنية التى تواجه كال البلدين مع  أمني مشترك بعد أن أكدا خالل اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل

ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات األمنية ذات الصلة بالعناصر والكيانات اإلرهابية ،  وتطوير وتعزيز التعاون 

 الشرطى والمعلوماتى فى عدد من المجاالت األمنية

 

 )بوابة األهرام( منية بالطرق الصحراوية والكمائن الحدوديةمدير أمن القاهرة يفاجئ الخدمات األ

اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بمفاجئة الخدمات واألقوال األمنية بطريق اإلسماعيلية قام 

الصحراوي وطريق السويس الصحراوي وبالمرور على الكمائن الحدودية )كمين السويس، وكمين اإلسماعيلية، وكمين العين 

 .السخنة

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=e041c47b-2e9e-4186-9edd-bac48ca7d94d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032016&id=e041c47b-2e9e-4186-9edd-bac48ca7d94d
http://www.albawabhnews.com/1853262
http://www.albawabhnews.com/1853262
http://www.albawabhnews.com/1853530
http://www.albawabhnews.com/1853530
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7/2652076
https://www.youm7.com/story/2016/3/30/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7/2652076
http://www.الأسبوع.com/t~252670
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898615/%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%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/898615/%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%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7.aspx
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 محاكم ونيابات

 (بوابة االخبار) مباحث قليو  السابق وشرطيين أربعة أيام بتهمة التزويرحبس رئيس 

بنها، بحبس الرائد "عنان.م .ح" رئيس مباحث قسم شرطة قليو  السابق، قرر المستشار أحمد سمير رئيس نيابة حوادث جنو  

واثنين من المخبرين السريين، أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامهم بتزوير أذون النيابة العامة بتفتيش 

 أشخاص. 2مسكن 

 

 (بوابة االخبار) على حبسه« تيمور السبكي»األربعاء.. أولى جلسات استئناف 

مارس، أولى جلسات االستئناف المقدم  03تنظر محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر، المنعقدة بمحكمة الجيزة اإلبتدائية، األربعاء 

همة اإلساءة لنساء مصر خاصة سيدات الصعيد، وإشاعة أخبار كاذبة، واإلضرار سنوات، بت 0من تيمور السبكي، على حكم حبسه 

 بالمصلحة العامة للبالد.

 

 (الشروق) عزل جنينة« عدم دستورية»تجاهل البرلمان يفتح با  

إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة  تالثار جدل واسع فى األوساط القانونية حول قانون تنظيم حا

والجهات الرقابية من مناصبهم، الذى استند إليه الرئيس فى عزل المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى 

 ينظم هذه المسألة. قانونللمحاسبات، وذلك منذ صدوره، باعتباره أول 

 

 (المصري اليوم) بالمنيا« القتل العّمد»بـ متهمين 0تنفيذ حكم اإلعدام في 

محمود. ح. »وهم  أشخاص بينهم ربة منزل ٣فيذ األحكام بمديرية أمن المنيا  صباح اليوم الثالثاء حكمًا بإعدام نفذت وحدة تن

ارتكابهم جرائم »، مقيمون جميعا بمحافظة قنا، لـ«سنة ٩٢»، «عايدة. أ. ا»، و«سنة ٩٢»، «مصطفى. ع. ك»، و«سنة ٩٢»، «ح

 «. القتل العّمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56faaf518005634c4f813658/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-1459269457
http://akhbarelyom.com/article/56faaf518005634c4f813658/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-1459269457
http://akhbarelyom.com/article/56fb25449e7873005700128a/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87-1459299652
http://akhbarelyom.com/article/56fb25449e7873005700128a/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%87-1459299652
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=a3bdfaa8-225e-4977-9616-53faf7476d76
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=a3bdfaa8-225e-4977-9616-53faf7476d76
http://www.almasryalyoum.com/news/details/919072
http://www.almasryalyoum.com/news/details/919072
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األخبار( من ضباط الصف والجنود 23قرار جمهوري بمنح معاش استثنائي لـ 

ـ  من ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات  23أصدر السيسي قراراً جمهورياً بمنح معاشات استثنائية ل

 عنهم. المسلحة والمستحقين

 

 )بوابة األخبار( مميش يستقبل وفدًا سودانيا رفيع المستوى ووفدا عسكريا من كلية القادة واألركان

استقبل الفريق ُمها  مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثالثاء، وفداً سودانياً رفيع المستوى برئاسة السيد محمد موسى 

الية كسال والسيد محمد عثمان هاشم وزير طاهر وزير الشئون االجتماعية بوالية كسال، والسيد أحمد عمر إبراهيم وزير المالية بو

كما استقبل وفدًا عسكرًيا من الدول العربية الشقيقة من الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بكلية  المالية بوالية النيل األزرق.

 القادة واألركان، ترأس الوفد العسكري العقيد الركن راشد بن حميد راشد المقبالي.

 

 )بوابة األهرام( المصرية من قبرص بعد انتهاء أزمة الطائرة المختطفةعودة القوات الخاصة 

الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو لعودة عناصر من القوات الخاصة المصرية التابعة للقوات المسلحة من قبرص بعد عرض 

وتضمن الفيديو سفر فريق القوات الخاصة مع التغطية علي  انتهاء أزمة احتجاز الطائرة المصرية فى مطار الرنكا الدولى بقبرص.

لدفع بالقوات الخاصة بتوجيهات من السيسى بعد التنسيق مع دولة قبرص لتقديم كان قد تم ا وجوههم لعدم تمييزهم. 

 الدعم والمشاركة لتحرير الركا  حال تطلب االمر ذلك.

 

 )اليوم السابع( وفاة والدة اللواء كامل الوزير بالدقهلية.. وتشييع الجنازة اليوم

توفيت أمس الثالثاء، والدة اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسوف تشيع الجنازة اليوم األربعاء 

 بقرية بداوى التابعة لمركز المنصورة .
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