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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 )بوابة األهرام( إبريل بواشنطن 3البيت األبيض: السيسي يلتقي ترامب في 

وأضاف البيت  إبريل. 3األبيض مساء أمس الثالثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيجتمع مع السيسي بالبيت األبيض في  قال البيت

 األبيض في بيان أنهما سيبحثان كيفية هزيمة تنظيم "داعش" وجهود تحقيق السالم واالستقرار بالمنطقة.

 

 )بوابة األهرام( ح بقوة في لقاء السيسي مع ترامبشكري: الملف الفلسطيني مطرو

قال وزير الخارجية سامح شكري: "إن الملف الفلسطيني سيكون مطروحا، وبقوة، على أجندة لقاء السيسي مع الرئيس األمريكي 

السالم العربية".أضاف شكري في لقاء مع تلفزيون دونالد ترامب، مطلع الشهر القادم، نافيا ادخال اي تعديالت على مبادرة 

فلسطين،جري بمقر اقامته بالبحر الميت باألردن، على هامش مشاركته في القمة العربية، "أن الطرح المصري للقضية 

 الفلسطينية سيكون وفق العناصر المتفق عليها فلسطينيا، وعربيا، ووفق مبادرة السالم العربية".

 

 )اليوم السابع( قات الخارجية: اإلدارة األمريكية تريد تجديد الشراكة مع مصرمستشار ترامب للعال

ال الدكتور وليد فارس، مستشار العالقات الخارجية للرئيس األمريكى دونالد ترامب، إن المصريين يتوقعون الكثير من زيارة ق

السيسى للواليات األمريكية المتحدة ولقائه بالرئيس األمريكى، مشددًا على أن الواقع يؤكد تطور العالقات المصرية األمريكية 

"السيسى" بـ"ترامب"، قبيل االنتخابات السابقة بواشنطن، وتابع: "إدارة ترامب تريد تجديد الشراكة منذ اللقاء األول الذى جمع 

 ".9102إلى  9100مع مصر بعدما فقدت منذ عام 

 

 )اليوم السابع( منع مسئول أمريكى من دخول البالد دون تأشيرة تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل

يوم الثالثاء، "شان جوزيف أوسنر"، مسئول الوكالة األمريكية للتنمية، من دخول البالد، لطات مطار القاهرة الدولى صباح منعت س

 له بجواز دبلوماسى من األردن دون تأشيرة دخول مسبقة، وقامت بترحيله خارج البالد.تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل، لوصو

 

 )بوابة األهرام( السيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي بمقر إقامته باألردن

 أكد سيسي، بأن الوصرح السفير عالء يوسفحيدر العبادى، رئيس الوزراء العراقى، األردن، لسيسي، بمقر إقامته فىاستقبل ا

خالل اللقاء، دعم مصر الكامل لوحدة واستقرار العراق، وسيادته على كامل أراضيه، مشيدًا في هذا الصدد، بالتقدم المحرز في 

 قله في غرب الموصل.العمليات العسكرية الجارية حاليًا ضد تنظيم داعش الستئصاله من آخر معا
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http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9/3165649
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http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3/3164146
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 )بوابة األهرام(سكرتير عام األمم المتحدة السيسي يستقبل 

يوم الثالثاء، بمقر إقامته في األردن، أنطونيو جوتيرس، سكرتير عام األمم المتحدة، وذلك عشية انعقاد السيسي، استقبل 

وصرح السفير عالء يوسف، الُمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تباحثًا  العربية الثامنة والعشرين.القمة 

 .فى سوريا وليبيا وجنوب السودان بشأن عدد من القضايا العربية واإلقليمية والدولية، وبخاصة األوضاع

 

 )بوابة األهرام( السيسي يستقبل المستشار الخاص للعاهل األردني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر إقامته فى األردن، اليوم الثالثاء، األمير غازي بن محمد، الممثل الشخصي، والمستشار 

أشاد بدور مؤسسة آل البيت، التى  سيسيبأن السف، وصرح السفير عالء يو .الخاص للعاهل األردني للشئون الدينية والثقافية

 .يترأسها األمير غازى، مؤكدًا، أهمية الجهود الذى تقوم بها المؤسسات الدينية، وعلى رأسها األزهر الشريف

 

 )اليوم السابع( سامح شكرى يبحث مع مسئول أمريكى مستقبل عملية السالم فى الشرق األوسط

التقى وزير الخارجية سامح شكرى على هامش االجتماعات التحضيرية للقمة العربية المنعقدة حاليا فى البحر الميت فى األردن، 

المفاوضات الدولية جيسون جرينبالت، حيث تباحثا بشأن مستجدات يوم الثالثاء، الممثل الخاص للرئيس األمريكى لشئون 

 القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السالم فى الشرق األوسط.

 

 )اليوم السابع( الكونجرس األمريكى يستقبل وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية

ستقبل الكونجرس األمريكى وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية الذى وصل إلى واشنطن ، حامال معه العديد من الوثائق و ا

وهدان وكيل  سليمان الوفد كال من ويضم .قضائية التى تؤكد ضرورة إدراج اإلخوان على قائمة اإلرهابالمستندات و األحكام ال

عادل عبد الباقى وزير الشئون ير مصر السابق بواشنطن ومحمد توفيق سفالعرابى وزير الخارجية األسبق و محمدمجلس النواب و

ويعقد الوفد عدة  .عالمى عمرو الكحكى وعدد من رجال القانون الدولىالقانونية األسبق، وحسين أبو جاد عضو مجلس النواب واال

اجتماعات هامة بمقر الكونجرس األمريكى يلتقى خاللها بعدد من أعضاء الكونجرس ورؤساء اللجان المختصة، حيث يلتقى برئيس 

 ماعة إرهابية.لجنة األمن القومى و أعضاء اللجنة القضائية المعنية بنظر مشروع قرار تصنيف اإلخوان ج

 

 )اليوم السابع( الرئيس الزامبى يزور القاهرة أول أبريل المقبل

يتوجه الرئيس الزامبى إدجار لونجو، يرافقه عدد من الوزراء إلى مصر خالل النصف األول من شهر أبريل المقبل، فى زيارة يلتقى 

 .9101خاللها السيسى، وتعد أول زيارة لرئيس زامبى لبالد منذ عام 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1427590.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427590.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427595.aspx
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http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89/3164566
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%89/3164566
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3164614
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3164614
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3164808
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3164808


 

 

9102مارس  92  مرصد اإلعالم المصري       3   

 

 )بوابة األهرام( األردني الستعراض عمق العالقات مع مصرحلقة خاصة بالتليفزيون 

  تشكل نموذًجا للعالقاتمعتبًرا أنها  أذاع التليفزيون األردني حلقة خاصة عن العالقات بين مصر واألردن، بمختلف المجاالت،

 البالد.بين  المتميزة

 

 )اليوم السابع( طالل بن عبدالعزيز: المجد كان وسيكون دائما لمصر األمير

قال األمير طالل بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربى للتنمية "أجفند" أن رؤيته لمستقبل مصر ومكانتها فى قلبه تتلخص 

فى كلمة واحدة شاملة وجامعة وهى أن المجد كان وسيكون دائما لها..مشيرا إلى أن الثورات ال تعين أو تختار قياداتها ولكنها 

 تفرض نفسها وهو ما حدث فى كل ثورات العالم العربى وأن القائد القوى يكون بالعدل ال بالبطش.

 

 )مصرالعربية( فرانس برس: ترامب يلغي المسافة بين أمريكا والسيسي

أبريل، منهيا سنوات ظل فيها عبد الفتاح  3"أعلن البيت األبيض أن الرئيس المصري سيجري زيارة رسمية إلى واشنطن في 

 الواليات المتحدة في ظل مخاوف حقوقية"، بحسب تقرير لوكالة أنباء فرانس برس. السيسي على مسافة ذراع من

 

 )مصرالعربية( صحيفة إسبانية: مبارك يختم شهادة وفاة الربيع العربي

ا اجي الوحيد". وفق"إطالق سراح الديكتاتور المصري السابق حسني مبارك يختم شهادة وفاة الربيع العربي باستثناء تونس الن

 لتقرير بصحيفة الباييس اإلسبانية للكاتب خوان كارلوس سانز.

 

 )الشروق( مرشحة مصر لليونسكو تعود للقاهرة بعد زيارة قصيرة لفرنسا

عادت السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، إلى القاهرة، الثالثاء، بعد زيارة سريعة إلى فرنسا، حيث 

تم دعوتها إللقاء الكلمة الرئيسية في ختام فعاليات مؤتمر لمحاكاة األمم المتحدة بمعهد العلوم السياسية بباريس، والذي يعد 

 مية في مجال العلوم السياسية في فرنسا.أقدم وأعرق المؤسسات التعلي

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1427481.aspx
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http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/3164820
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/3164820
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%A9/1393440-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%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%A9/1393440-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%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%A9/1393406-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%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%A9/1393406-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032017&id=1e8f379a-8ba3-4d2e-94c8-fb2a4e8c36e1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032017&id=1e8f379a-8ba3-4d2e-94c8-fb2a4e8c36e1
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 )بوابة األهرام( عالء يوسف: السيسي سيطرح ملفات "القمة العربية" على "أجندة" لقاءاته مع اإلدارة األمريكية

قال السفير عالء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي يثمن جهد الملك عبداهلل الثاني عاهل األردن في محاولة 

لم الشمل العربي، معرًبا عن ثقة القيادة المصرية في أن األردن سيعطي دفعة قوية للعمل العربي المشترك خالل توليه رئاسة 

وعن ارتباط زيارة السيسي لواشنطن أكد السفير عالء يوسف أن موعد القمة  التي يتسلمها غدًا من موريتانيا. القمة العربية

في مباحثاته بالواليات  سيسيكن المؤكد أن يتناول الالعربية سنوي وثابت ولم يكن مقصوًدا أن يكون عقب القمة العربية ل

 ب في قمتهم غدًا على سواحل "البحر الميت" باألردن.المتحدة الموضوعات التي يتفق عليها القادة العر

 

 )الشروق( الرئاسة: مواجهة اإلرهاب دوليا تستلزم استراتيجية مشتركة ومتكاملة

المتحدث باسم الرئاسة، إن قضية اإلرهاب تكتسب أهمية قصوى للمنطقة العربية؛ ألن خطر اإلرهاب  قال السفير عالء يوسف

وأضاف أن تنامي خطر اإلرهاب والتهديدات التي يفرضها على مختلف دول المنطقة والعالم يحتم  يهدد دول تلك المنطقة والعالم.

 .ة ومتكاملة لمواجهة تلك التحدياتراتيجية مشتركضرورة زيادة التنسيق على الصعيد الدولي للتوصل إلى است

 

 )الشروق( «السلطة القضائية»لرفض « السيسي»تواصلنا مع الرئاسة لمقابلة «: قضاة مصر»

محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، إن النادي تواصل مع رئاسة الجمهورية لتحديد موعد مع السيسي؛ قال المستشار 

اة ، أن القض «عبدالمحسن»وأضاف  لنقل رأي القضاة في قانون السلطة القضائية الذي أقره مجلس النواب في جلسته اإلثنين.

 .بالحفاظ على استقالل القضاء« يسيالس»سيطالبون 

 

 -ومة المصرية: الحك

 )بوابة األهرام( "9102خالل زيارته لـ"معلومات الوزراء".. إسماعيل يستعرض أطلس بيانات "وصف مصر 

اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوم الثالثاء، بزيارة لمركز المعلومات ودعم ف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قام المهندس شري

حيث اجتمع مع الدكتور حسام الجمل، رئيس المركز، وعدد من قيادات المركز، وذلك لمتابعة وتفقد سير العمل داخل المركز، 

واستعراض عدد من المشروعات الرئيسية بالمركز، والتي تهدف لدعم ومساعدة متخذ القرار، من خالل إمداده بالمعلومات الالزمة، 

 ي القضايا االقتصادية واالجتماعية.ف

 

 )اليوم السابع( رئيس الوزراء يلتقى وزيرى السياحة والبيئة لمتابعة أوضاع المحميات الطبيعية

يوم الثالثاء، مع وزيرى السياحة والبيئة لمتابعة ملف حماية المحميات إسماعيل، رئيس الوزراء ، لقاء  عقد المهندس شريف

السياحة والبيئة لمناقشة  وكانت لجنة السياحة بالبرلمان قد عقدت أمس اإلثنين جلسة بحضور وزيرى .الطبيعية وأوضاعها

 تدهور األوضاع السياحية والبيئية بمحافظة الفيوم.

http://gate.ahram.org.eg/News/1427544.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427544.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032017&id=34f4d771-5059-49bb-95e9-8039f0645c58
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032017&id=34f4d771-5059-49bb-95e9-8039f0645c58
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032017&id=3bab2ebb-3252-4124-a4e9-a158490270ed
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032017&id=3bab2ebb-3252-4124-a4e9-a158490270ed
http://gate.ahram.org.eg/News/1427558.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427558.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/3164578
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/3164578
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 )اليوم السابع( رئيس الوزراء يلتقى السفير اليمنى بالقاهرة

عدد من الملفات يوم الثالثاء ، السفير اليمنى بالقاهرة، حيث بحث الجانبان شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء،  التقي المهندس

 والقضايا على مستوى الدول العربية، وتطرق اللقاء لألوضاع الحالية باليمن.

 

 ار(األخب )بوابة وزيرة الهجرة تلتقي وفد من المعلمين المصريين بالكويت تلبية الحتياجات المصريين بالخارج..

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، عدد كبير من المعلمين بالكويت بمقر القنصلية    

 المصرية لعرض مشكالتهم.

 

 )الوطن( سحر نصر تبحث مع سفير اليابان زيادة استثمارات بالده في مصر

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، السفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان لدى القاهرة، لبحث زيادة 

واليابان في مجاالت التعاون االقتصادي  التعاون بين الجانبين، في إطار تعزيز عالقات التعاون االستراتيجي بين مصر

 واالستثماري.

 

 لسابع()اليوم ا وزير الرى يرسل تقريًرا للسيسى ومجلس الوزراء حول نتائج اجتماع دول حوض النيل

سيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس قبل تقريًرا لليرفع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، األسبوع الم

الوزراء، حول نتائج اجتماع دول حوض النيل، التى عقدت فى أوغندا االثنين الماضى، لبحث شواغل مصر من اتفاقية عنتيبى، 

 أنشطتها فى مبادرة حوض النيل. وبحث سبل عودتها لممارسة

 

 -الوفود األجنبية: 

 )بوابة األهرام( مارس ضمن جولة إفريقية 30رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة يزور مصر 

إبريل المقبل، يلتقي  9مارس حتى  30خالل الفترة من يقوم رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة بيتر طومسون بزيارة مصر 

 .خاللها السيسي، ووزير الشئون الخارجية سامح شكري

 

 -البرلمان المصري: 

 )بوابة األهرام( وفد برلماني إعالمي في أمريكا للترتيب لزيارة السيسي

الوفد بالواليات المتحدة األمريكية، الوفد البرلماني واإلعالمي المصري برئاسة النائب الوفدي سليمان وهدان وكيل استقبلت لجنة 

وقال المهندس ماجد نور رئيس  مجلس النواب، وكان في استقبالهم مجموعة من رموز وقادة الجالية المصرية بالواليات المتحدة.

ني واإلعالمي المصري النواب قد وصل مساء أمس األول األحد، إلى نيويورك، وذلك للتحضير لجنة الوفد بأمريكا إن الوفد البرلما

 .لواشنطن مطلع شهر إبريل المقبل لمراسم استقبال السيسي في زيارته الرسمية األولى

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/3164658
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/3164658
http://www.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336572
http://www.elwatannews.com/news/details/1962317
http://www.elwatannews.com/news/details/1962317
http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/3165480
http://gate.ahram.org.eg/News/1427328.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427328.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427486.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427486.aspx


 

 

9102مارس  92  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 )بوابة األهرام( برلماني وفدي يكشف خطورة تعديل البرلمان لطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية

أعلن الدكتور محمد فؤاد النائب البرلماني عن حزب الوفد، رفضه التام لتعديل قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس 

للبرلمان أن يرسخ تدخل من السلطة وقال "فؤاد" في بيان له إنه ال يجب  النواب والذي تناول اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وأنه يتعين العدول عن هذا التعديل، مشدًدا على ضرورة استقالل جميع سلطات الدولة 

 ومن بينها السلطة القضائية.

 

 )بوابة األخبار( «السلطة القضائية»تعديالت « األعلي للقضاء»مذكرة للبرلمان بأسباب رفض 

من قانون السلطة  44تقدم المستشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض بمذكرة لمجلس النواب للرد على تعديل المادة 

 القضائية والذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس محكمة النقض.

 

 )بوابة األهرام( النواب" توافق على طلب رفع الحصانة عن سحر الهواري "تشريعية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، على طلب رفع الحصانة عن النائبة سحر الهواري، عضوة ائتالف دعم 

 رئيس البرلمان، بشأن رفع الحصانة عن عضوة اتحاد كرة القدم.النيابة العامة طلًبا إلى  بعد إرسالمصر، بناًء على طلبها، 
 .9109لسنة  32قضية التي تحمل رقم واستندت النيابة في طلبها برفع الحصانة عن الهواري، للبدء في إجراءات محاكمتها في ال

 

 )بوابة األخبار( المنتجات والخدمات الصحية"النواب" يوافق على قانون تنظيم اإلعالن عن 

نائًبا آخرين  01وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة د.علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العال و

 المنتجات والخدمات الصحية. بشأن إصدار قانون تنظيم اإلعالن عن

 

 )اليوم السابع( جنيها لغير المخاطبين بالخدمة المدنية 091لـ 02البرلمان والحكومة يتفقان على منح من 

بمشروع قانون العالوة الخاصة، أن يتم منح العالوة اتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مع وزير المالية، على النص 

 جنيها. 091جنيها وحد أقصى  02، بحد أقصى  9100لسنة  10الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 

 

 )اليوم السابع( لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان: نرتب لتنظيم زيارة ميدانية للسجون ودور األيتام

كشف النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق اإلنسان بالبرلمان، أن اللجنة ترتب لتنظيم زيارات ميدانية لعدد من السجون، ودور 

 ، والمستشفيات، مشيرا إلى أن اللجنة تنظم جدول زمنى لترتيب الزيارات.األيتام

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 )بوابة األهرام( السيسى وملك البحرين "المؤتمر" يشيد بمباحثات

والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين باإليجابية، التي تصب في وصف حزب المؤتمر المباحثات التي تمت بين السيسى 

 صالح مصر والبحرين ومنطقة الخليج والدول العربية.

http://gate.ahram.org.eg/News/1427627.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427627.aspx
http://www.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336640
http://www.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336640
http://gate.ahram.org.eg/News/1427426.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427426.aspx
http://www.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336439
http://www.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336439
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D9%86-65-%D9%84%D9%80120-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1/3165051
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D9%86-65-%D9%84%D9%80120-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1/3165051
http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1/3165331
http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1/3165331
http://gate.ahram.org.eg/News/1427391.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427391.aspx
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 -نقابات: 

 )بوابة األخبار( نقيب المعلمين من سوريا: ندعو دائًما لتوحيد الجهود ولم الشمل العربي

قال نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي، إن نقابة المعلمين المصريين تدعو دائمًا إلى توحيد الجهود 

جاء ذلك خالل كلمته بمؤتمر  لتي يجمعها الدين واللغة واألرض.العربية ولم الشمل العربي ألنه الحل الوحيد لكل مشاكل األمة ا

 المنعقد بدمشق. المركزي إلتحاد المعلمين العرب أعمال المجلس

 

 )اليوم السابع( نقيب الصحفيين يعلن إحالة األعضاء المزورين لشهادات المؤهل للنيابة

ى ضبطت لعدد أعلن الكاتب الصحفى عبد المحسن سالمة نقيب الصحفيين، عن إعادة فتح ملف شهادات المؤهل المزورة الت

 من األعضاء المقيدين بجداول النقابة، مضيفا أنه سيتم إحالة الملف للنيابة العامة.

 

 )اليوم السابع( مصريين يحتجزهم كفيلهم بالسعودية 0نقابة الصيادين تناشد بالتدخل لإلفراج عن 

 صيادين من البرلس يحتجزهم كفيلهم بجدة. 0تناشد نقابة الصيادين الخارجية ووزيرة الهجرة، سرعة التدخل لعودة 

 

 -تصريحات: 

 )المصري اليوم( «عزلة ثقافية»منى سيف: عالء عبدالفتاح يعيش في 

داخل محبسه، مشيرة إلى أن « عزلة ثقافية»قالت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي عالء عبدالفتاح، إن أخيها يعيش في 

بتوقيت »منى، خالل مداخلة هاتفية ببرنامج وأضافت  إدارة السجن ترفض دخول أي ُكتب أو مذكرات لشقيقها داخل السجن.

أن حال عالء عبدالفتاح أفضل من غيره بكثير، الفتة إلى أن الزيارات متاحة « التليفزيون العربي»الُمذاع على قناة « مصر

 لشقيقها، والعائلة تتوجه إليه في مناسبات األعياد وغيرها من المناسبات.

 

 )الشروق( «ترامب»قف دفاعي.. وعلى مصر الحذر من إدارة تمر بمو« اإلخوان»عماد الدين حسين: 

مشيًرا إلى مرورها  قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن جماعة اإلخوان المسلمين فقدت جزًءا معنوًيا من شخصيتها،

وأضاف أن مصر وأمريكا تتوافقان حالًيا على ضرورة مكافحة اإلرهاب دولًيا، موضًحا أن التقارب بين  بموقف دفاعي بحت حالًيا.

 البلدين يكشف عن تطور كبير في العالقات المشتركة بينهما.

 سوشيال ميديا:

 )اليوم السابع( أجل اإلسالم ضد تجار الدينخالد صالح على"تويتر": جيشنا يخوض جهاًدا بسيناء من 

أثنى الكاتب الصحفى خالد صالح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، على مجهودات القوات المسلحة المصرية فى سيناء، 

وكتب ، عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "سيشهد تاريخ هذه األمة حتمًا أن الحرب التى  .واإلسالممؤكدا أنها جهادًا من أجل مصر 

تخوضها القوات المسلحة المصرية فى سيناء ليست فقط جهادًا من أجل مصر لكنها جهادًا من أجل اإلسالم".وأضاف أن اإلرهاب 

وب هى العليا، فى حين أن جيشنا يحارب لتكون راية اهلل ثم راية يحارب فى سيناء لتكون راية تجار الدين وناهبى ثروات الشع

 الوطن هى األعلى.

http://www.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336407
http://www.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336407
http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9/3165434
http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9/3165434
http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85/3165643
http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85/3165643
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1109173
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1109173
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032017&id=f0d074c6-eeef-4e8d-9172-5068776b3d7e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29032017&id=f0d074c6-eeef-4e8d-9172-5068776b3d7e
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84/3164647
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84/3164647
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 )مصرالعربية( أحمد النجار: معتقلو األرض يستحقون التكريم وليس الحبس

م من شباب دمياط على خلفية اتهامات تتعلق بتظاهراته 2أدان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام، حبس 

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "شادي التوارجي  فى جمعة رفض بيع تيران وصنافير.

ورفاقه لم يفعلوا أكثر من الدفاع عن أرض بالدهم، وأكدت المحكمة اإلدارية العليا مصرية األرض التي دافعوا عنها وهم 

 خالفوا قانون التظاهر، لكنه قانون ملئ بالعوار ويستحق التغيير كلًيا". يستحقون التكريم والتقدير، صحيح أنهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1393479-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3
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%A7/1393479-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (اليوم السابع) من مصانع الزيوت متوقفة عن العمل %12رئيس الصناعات الغذائية بجمعية المستثمرين: 

عل، تابعة مصنع زيت موجودة بالف 39قال سيد بسيونى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية المستثمرين، إن مصر بها 

من مصانع قطاع  %12للقطاع العام والخاص تكفى االحتياج المحلى حال توافر البذور الزيتية وزراعتها فى مصر، وتابع: " أكثر من 

 األعمال العام التى تقوم بعصر البذور متوقفة عن العمل اآلن".

 

 (بوابة االخبار) ضانشعبة األسماك تطالب الحكومة بسرعة التدخل لتفادي زيادة األسعار خالل رم

طالبت شعبة األسماك بغرفة القاهرة التجارية ،الحكومة بسرعة التدخل ؛لضبط أسعار األسماك التي بدأت أسعارها في اإلنفالت 

والحد من االستيراد فضال عن فتح باب التصدير للبلطي والبوري ؛بسبب نقص اإلنتاج وزيادة الجمارك  %011وبعضها ارتفع بنسبة 

 لحل أزمة الدوالر.

 

 (بوابة االخبار) المالية: مشروع قانون اإلجراءات الضريبية الموحدة سيصل مجلس النواب قريبا

ب وزير المالية للسياسات الضريبية إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لإلجراءات الضريبية قال الدكتور عمرو المنير نائ

وأشار المنير إلى أن مشروع القانون سُيعيد النظر في عدد من الموضوعات، أهمها كيفية  الموحدة سيصل مجلس النواب قريباً 

 هيكلة مصلحة الضرائب، والنص على تشكيل مجلس أعلى للضرائب.

 

 (بوابة االخبار) 9101-9102تريليون جنيه في موازنة  0.9رئيس الحكومة : حجم اإلنفاق 

المالية الثالثاء إن حجم اإلنفاق المتوقع في الموازنة العامة المقترحة للسنة يوم قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل 

مليار دوالر( وقال إسماعيل للصحفيين إن الناتج  02.21تريليون جنيه ) 0.9والتي تبدأ في األول من يوليو  يبلغ  9102-9101

 تريليون جنيه. 4.0المحلي اإلجمالي المستهدف في الموازنة يبلغ 

 

 (بوابة االخبار) ": تأسيس شركة إلنشاء مدينة صناعية بمحور قناة السويسأسيك كابيتال"

منطقة بمساحة  وير)لتط ascii)عيةوالصناالتجاريةالسخنة لالستثمارات  العينشركة  تأسيسأعلن تحالف "أسيك كابيتال"عن   

 9101 نهاية بها العمل ينتهي متر مربع ليونعلي أن تكون أول مرحلة بمساحة م ويسمربع من أراضي محور قناة الس كيلومتر ٦

 .دوالر ليونم ٠٥١وأضاف " صبري " أن حجم استثمارات تصل إلي 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9/3165608
http://www.youm7.com/story/2017/3/29/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9/3165608
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336477
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336477
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336438
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336438
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336367
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336367
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336109
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336109


 

 

9102مارس  92  مرصد اإلعالم المصري       10   

 

 (الشروق) مجموعة فرنسية: نأمل بتطوير صناعة الكيماويات في مصر

كشف بنوا جوليا المدير العام لشركة لوريال مصر التابعة لمجموعة لوريال الفرنسية، أن الشركة تأمل أن تطور صناعات 

 .الكيماويات بمصر واالعتماد الكامل على تصنيع المواد الخام فى مصر، وأن تكون محلية الصنع بدال من استيرادها من الخارج

 

 (بوابة االهرام) من أسهم "المصرية لالتصاالت" لالكتتاب %91طرح رفض دعوى بطالن 

وقال محمد  شركة المصرية لالتصاالت لالكتتابمن أسهم ال %91قضت محكمة القضاء اإلداري، بعدم قبول دعوى بطالن طرح 

المقامة من ممدوح سليم محمد و، 9112إن الدعوى تعود إلى عام "كمال، رئيس قطاع اإلعالم وعالقات المستثمرين بالشركة 

 من أسهم الشركة. %91المحامي وآخرين ضد الشركة المصرية لالتصاالت وآخرين، خاصة بطلب بطالن الطرح وبيع نسبة 

 

 (بوابة االهرام) بحظر استيراد القطاع الخاص للقمح الحيني: "المصيلحي" لم يصدر قراًرا

نفي عمرو الحيني، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إصدار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين 

الخاص استيراد القمح أثناء موسم توريد القمح المحلي، الذي يبدأ في منتصف شهر أبريل  والتجارة الداخلية، قرارا بحظر القطاع

 أشهر. 3المقبل لمدة 

 

 (المصري اليوم) مليون يورو من مؤسسات أوروبية لبناء محطة كهرباء الرياح بخليج السويس 342

وقعت الحكومة، الثالثاء، اتفاقا مع بنك االستثمار األوروبي، لتمويل محطة توليد الكهرباء من الرياح، يلتزم بوجبة البنك بتقديم 

مليون يورو، باإلضافة للتمويالت المقدمة من جهات أوروبية أخرى، هي الوكالة الفرنسية للتنمية، واالتحاد األوروبي، والوكالة  002

 مليون يورو. 342نمية، بإجمالي مبلغ األلمانية للت

 

 (اليوم السابع) مليار دوالر استثمارات أجنبية بالربع األول من العام المالى الحالى 0.2إلحصاء: ا

صاء، أن صافى االستثمارات األجنبية المباشرة خالل الربع األول من العام المالى الحالى أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلح

إن إجمالى استهالك النفط "ومن ناحية أخرى، قال الجهاز  مقارنة بالربع السابق %21مليار دوالر، بارتفاع  0.2، بلغ 9100/9102

 ".9100، مقارنة بذات الشهر لعام %4.9مليون طن بارتفاع  0.0والغاز الطبيعى فى يناير الماضى بلغ 

 

 (اليوم السابع) ألف طن غاز طبيعى مسال خالل العام الجارى 421وكالة إيطالية: روسيا تمنح مصر 

، لشراء 9102ى اإليطالية فى قالت وكالة نوفا اإليطالية، إن شركة روسنفت الروسية تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائى مع شركة إين

 ألف طن غاز طبيعى مسال. 421من حصتها المصرية الشروق فى المشروع المتوسطى والتى تبلغ  31%

 

 (رصد) مليار جنيه بعد التعويم 02وزير الطيران: خسائر "مصر للطيران" تجاوزت 

ان، إن تحرير سعر الصرف كانت له تداعياته الخاصة على ارتفاع خسائر "مصر للطيران"، بإجمالي قال شريف فتحي، وزير الطير

 مليار جنيه، مشيًرا إلى عدم حصول الشركة على أي دعم مالي من الدولة مثلما حدث مع شركات أخرى خاسرة.  02أكثر من 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032017&id=04955dc3-3f6a-4ada-98cb-51f4eb529a60
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032017&id=04955dc3-3f6a-4ada-98cb-51f4eb529a60
http://gate.ahram.org.eg/News/1427520.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427520.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427594.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1427594.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1108885
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1108885
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-1-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86/3165016
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-1-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86/3165016
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-450-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89/3164155
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-450-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%89/3164155
http://rassd.com/203706.htm
http://rassd.com/203706.htm
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 (مصر العربية) تظر المصريينزيادات جديدة فى أسعار السلع والخدمات تن 0..  %01بعد عالوة الـ

قرارات جديدة تزيد من حالة الغالء التي باتت وحشا مفترسا يلتهم ميزانية  0 انتظار المصريين ،للموظفين %01عالوة يقابل قرار 

 % 33.0وارتفعت معدالت التضخم في مصر حسب آخر تقرير صادر من البنك المركزى إلى  ألسرة، اشتكى منها  الغني قبل الفقيرا

 .لتسجل أعلى نسبة خالل الثالثة عقود الماضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1393274-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1--%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1393274-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1--%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) ببنها يضربون عن العمل احتجاجا على "المالكي"سائقو األجرة 

أضرب سائقون بمدينة بنها فب القليوبية، عن العمل احتجاجا على عمل "السيارات السوزوكي المالكي" بنظام االجرة دون دفع 

يدفعون الضرائب،  هموقال محتجون إن الكارتة" و"السرفيس" الخاص بإدارة المواقف العموميةالرسوم المقررة من الضرائب و"

 على عكس سائقي المالكي الذي يعملون دون دفع هذه الرسوم ما يعد مخالفا".

 

 (الوطن) النقابة المستقلة للضرائب باإلسماعيلية تهدد بتنظيم وقفة احتجاجية

هددت النقابة المستقلة للضرائب باإلسماعيلية، بتنظيم وقفة احتجاجية نهاية شهر أبريل القادم، وذلك في حالة عدم 

الوقفة، والتي تشتمل علي "تسوية  االستجابة لمطالبهم، معلنين عدم ادخارهم وقت أو مجهود لتحقيقها قبل نهاية أبريل موعد

 المؤهالت للموظفين، وعدم تحويل الموظفين للنيابة اإلدارية، والمساواه في الحوافز بالمصالح اإليرادية".

 

 (مصر العربية) اعتراًضا على وقف معاشهم عاقةإلوقفة احتجاجية لذوي ا

الخاص بوقف صرف نظم عدد من ذوي اإلعاقة وقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن ضد قرار وزيرة التضامن االجتماعي غادة والي، 

 معاش من يمتلك سيارة منهم، منذ شهر يناير، ومطالبة بعضهم برّد المبالغ التى حصل عليها خالل العام الماضى.

 

 قضايا المجتمع-9

 التعليم

 (مصر العربية) وزير التنمية المحلية: مصر تحتل المرتبة األخيرة في التعليم.. ومدارسنا أشبه بالسجون

وقال  أعرب الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عن أسفه عن بلوغ مصر المرتبة األخيرة في قطاع التعليم بين الدول

"الشريف" خالل لقاءه بالجهاز التنفيذي لمحافظ الشرقية بديوان عام المحافظة، اليوم الثالثاء، أن هناك نماذج لمدارس أشبه 

 مشيرا إلى أن األمل في التغيير يبدأ أوال من التعليم.بالسجون، 

 

 (بوابة االخبار) »القوات المسلحة«مدارس جديدة برأس سدر نفذتها  3وزير التعليم يفتتح 

خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمد عبد الاله قائد القيادة افتتح د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، برفقته اللواء 

الموحدة لشرق القناة واللواء الدبش قائد الجيش الثالث الميداني ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ثالث 

 مدارس جديدة بمدينة رأس سدر.

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1961301
http://www.elwatannews.com/news/details/1961301
http://www.elwatannews.com/news/details/1961278
http://www.elwatannews.com/news/details/1961278
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1392998-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%EF%BB%B9%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%87%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1392998-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%EF%BB%B9%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%87%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1392990-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1392990-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336281
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336281
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 الصحه

 (الوطن) اقية سحب األدوية منتهية الصالحية"أصحاب الصيدليات" تعلن رفضها لتعديالت اتف

طالبت الشعبة العامة ألصحاب الصيدليات باالتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الشعبة، بتفعيل اتفاقية غسيل األسواق من 

كما طالبت الشعبة وزارة الصحة، بتوضيح موقفها المتذبذب في قراراتها، كما أكدت الشعبة على  األدوية منتهية الصالحي

 .من الصيدليات %20بإفالس تهديد إصرارها على إلغاء البيع بتسعيرتين لما يمثله من 

 

 السياحه

 (الوطن) توقيع اتفاقية مع رومانيا إلقامة منتجع سياحي في رأس سدر

قال رجل األعمال هاني العسال، إن مؤتمر "مصر والسياحة العالجية"، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ منذ أيام أتى بثماره، حيث 

رأس سدر، مؤكدا إنه سيتم توقيع اتفاقية كبرى مع دولة رومانيا خالل شهر أبريل المقبل إلقامة منتجع سياحي عالمي بمدينة 

 وضع حجر األساس للمنتجع عقب توقيع االتفاقية مباشرة.

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) متحدث الكنيسة األرثوذكية: اإلسماعيلية لم تسجل عودة أي قبطي من العريش حتى اآلن

الكنيسة األرثوذكية باإلسماعيلية يوسف شكري، والمسؤول عن ملف تسكين أقباط شمال سيناء  صرح  المتحدث الرسمي عن

وأشار إلى أن جميع االسر المتواجدة باالسماعيلية  قادمة من العريش إلى االسماعيليةالنازحين، أن هناك استقرار لجميع االسر ال

 لم تشهد عودة أي منهم مرة أخرى للعريش .

 

 (الوطن) تطلق موقعا إلكترونيا بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان لمصر"الكاثوليكية" 

أطلقت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، موقًعا إليكترونًيا بمناسبة زيارة فرنسيس، بابا الفاتيكان لمصر، المقررة في الثامن 

وكشفت الكنيسة، عن أن الفاتيكان، اختار "بابا السالم في أرض السالم"  يل المقبل، تستمر على مدار يومينوالعشرين من أبر

 شعاًرا لزيارة البابا فرنسيس لمصر.

 

 (بوابة االخبار) في تاريخ الكنيسة األرثوذكسية 32تواضروس يعد زيت الميرون للمرة 

 أبريل المقبل 2و 4في تاريخ الكنيسة القبطية األرثوذكسية يومي  32يقوم تواضروس الثاني بإعداد زيت الميرون المقدس للمرة 

رية، ويعد إعداد الميرون هو السر الثاني في األسرار إن كلمة ميرون كلمة يونانية معناها طيب أو رائحة عط "وقال تواضروس

 ."الكنسية السبعة بعد سر المعمودية وهو ال يتكرر في حياة المسيحي إال مرة واحدة

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1961888
http://www.elwatannews.com/news/details/1961888
http://www.elwatannews.com/news/details/1961909
http://www.elwatannews.com/news/details/1961909
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336253
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336253
http://www.elwatannews.com/news/details/1962243
http://www.elwatannews.com/news/details/1962243
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336747
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336747
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 أخرى

 (بوابة االخبار) 9192دول مهددة بكارثة مائية بحلول  01تقرير: مصر ضمن أعلى 

مارس، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أن مصر  91أكد المشاركون في ورشة عمل مياه نظيفة لحياة أفضل، التي عقدت الثالثاء 

مصدرا للتلوث  991وأوضحوا أن هناك  ادة السكانيةبسبب الزي 9192دول مهددة لكارثة مائية بحلول عام  01تأتي ضمن أعلى 

 .مصدرا للتلوث الصناعي تهدد حياة المصريين 002بمياه الصرف الصحي، و

 

 (نالوط) انقطاع التيار الكهربائي عن مدينتي الشيخ زويد ورفح لليوم التاسع على التوالي

 واصل التيار الكهربائي انقطاعه لليوم التاسع على التوالي في مدينتي الشيخ زويد ورفح، وذلك بسبب انقطاع الكابل الرئيسي 

وكان قد تعذر إصالح الكابل خالل األيام الماضية، بسبب األوضاع األمنية الملتهبة جنوب العريش، وإصابة عدًدا من العاملين 

 العريش.باإلصالحات ومغادرتهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336316
http://akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336316
http://www.elwatannews.com/news/details/1961208
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 

 -األخبار األمنية: 

 )اليوم السابع(يكرم عدد من أسر الشهداء والمصابين  وزير الداخلية

ن القيادات من أسماء الشهداء والمصابين من الشرطة والمتميزين م 009كرم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اليوم الثالثاء، 

والضباط واألفراد والمجندين وتسليمهم األنواط التى منحها لهم السيسى ، تقديرًا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق 

 رسالة األمن السامية وإرساء دعائم األمن واإلستقرار ، وذلك خالل االحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة .

 

 )الوطن( م ندوة لمواجهة الفكر المتطرف بأكاديمية الشرطةاليوم.. "الداخلية" تنظ

تنظم وزارة الداخلية، اليوم األربعاء، ندوة تحت عنوان "مواجهة الفكر المتطرف" وبحضور العديد من القيادات وضباط القوات 

ممثلين عن األزهر والكنيسة، وعدد من السياسيين واإلعالميين والفنانين وقادة الرأي والفكر  المسلحة والشرطة وبمشاركة

 وممثلي منظمات المجتمع المدني، والجمعيات األهلية، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة.

 

 )مصرالعربية( اإلفراج الصحي عن أحمد الخطيب ال مانع من«: الداخلية»

أعلنت وزارة الداخلية، أنها ال تمتنع عن اإلفراج الصحي عن أحمد الخطيب الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بعد تدهور 

 حالته الصحية وإصابته بمرض الليشمانيا الحشوية.

 )اليوم السابع( أعمال فى أكتوبراتهام نجلى الشيخ محمد حسين يعقوب باالعتداء على رجل 

وجه عضو مجلس إدارة شركة استثمار حيوانى اتهاما لنجلى الشيخ محمد حسين يعقوب وشخص آخر باالعتداء عليه بالضرب 

 ركن سياراتهم أمام مسكنه بأكتوبر.وسبه، بسبب اعتراضه على 

 

 -محاكم ونيابات: 

 

 )اليوم السابع( حكم نهائى برفض عودة أحمد سليمان وزير العدل فى عهد اإلخوان للقضاء

 قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، اليوم الثالثاء، برفض الدعوى المقامة من وزير العدل األسبق المستشار أحمد

فيها بإلزامهم بإصدار قرار بعودته للعمل ، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء األعلى، والتي طالب السيسيسليمان، ضد كل من 

 بمنصة القضاء، وقضت النقض بتأييد قرار رفض عودته للقضاء، ليكون بذلك حكم نهائى بات ال طعن عليه.

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%86%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7/3164815
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%86%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7/3164815
http://www.elwatannews.com/news/details/1962284
http://www.elwatannews.com/news/details/1962284
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%A7/1393517-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8--%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%80--%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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%A7/1393517-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8--%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%80--%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/3164269
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/3164269
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF/3165148
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF/3165148
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 )اليوم السابع( عاما على شقيقين مصريين النضمامهما لـ"داعش" 04محكمة سعودية تقضى بالسجن 

 04قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة الرياض بالسعودية بالحكم بالسجن على "داعشيين شقيقين مصريين "توأم" 

 األراضى السعودية.سنة واإلبعاد من 

 

 )اليوم السابع( متهمين بمقتل ضابط شرطة فى اإلسماعيلية 2اإلعدام لـ

قضت محكمة جنايات اإلسماعيلية بإحالة أوراق سبعة متهمين لمفتى الجمهورية للتصديق على حكم إعدامهم فى مقتل ضابط 

 شرطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-14-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7/3164650
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-14-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7/3164650
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%807-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/3165196
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%807-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/3165196
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )موقع وزارة الدفاع (وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقيان نائب وزير دفاع كوريا الجنوبية

صدقى صبحى بالسيد هوانج إنمو نائب وزير دفاع جمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذى يزور مصر  وزير الدفاعالتقى 

هذا وكان الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد استقبل نائب وزير دفاع جمهورية كوريا الجنوبية،  .حالًيا

ت ذات االهتمام المشترك فى ضوء عالقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل حيث بحث الطرفان عدًدا من الملفات والموضوعا

في نفس السياق وتزامن مع زيارة المسئول العسكري الكور  .ات المسلحة لكال البلدينالخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقو

ت يشاركون في تدريبا« سترايكر»يكية، من بينهم فريق ذكر الجيش األمريكي، أن آالفا من أفراد قوات الرد السريع األمرالي القاهرة 

 .ةشمالية باستخدام القوة العسكريمشتركة في كوريا الجنوبية مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وسط تهديد كوريا ال

 

 )اليوم السابع( الفريق حجازى يشهد مرحلة رئيسية للمشروع التكتيكى بجنود صمود

"  1 -بجنود " صمود شهد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التكتيكى 

 .لتشكيالت ووحدات القوات المسلحة الذى نفذته إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى

 

 )بوابة األخبار(قائد الجيش الثالث وقائد المنطقة الموحدة يفتتحون عدة مشروعات تعليمية وزير التعليم و

مارس، بزيارة محافظة جنوب سيناء الفتتاح عدة مشروعات  91قام  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي، الثالثاء 

اللواء محمد عبد الاله قائد كان فى استقباله محافظ جنوب سيناء  اللواء خالد فودة، وبرفقة  .تعليمية، بمناسبة عيدها القومي

القيادة الموحدة لشرق القناة، واللواء محمد الدش قائد الجيش الثالث الميدانى، ومحمد حامد عقل مدير مديرية التربية والتعليم 

 .بالمحافظ

 

 )المصري اليوم( بشأن تأجيل التجنيد« الدفاع»قرارات لـ 3الجريدة الرسمية تنشر 

قرارات لوزارة الدفاع واإلنتاج الحربي بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين  3نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، األربعاء، 

 والمدرسة المصريةللدراسة بكل من كلية الطب البيطري جامعة المنيا، وكلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة بني سويف، 

 .دولية الخاصة للغات باإلسكندريةاألمريكية ال

 

 

 

http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29669
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29669
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF/3165060
http://www.youm7.com/story/2017/3/28/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF/3165060
http://www.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336418
http://www.akhbarelyom.com/newdetails.aspx?id=336418
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1109255
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1109255
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 )مصرالعربية( مليار يورو من رافال 01إنفوجراف| بفضل مصر.. فرنسا تحصد 

المتوقع أن تعقد ماليزيا اتفاقا مع فرنسا لشراء طائرات مقاتلة من طراز "رافال"، التي تصنعها شركة "داسو"، والتي بيع من 

تحت هذه الكلمات نشرت صحيفة ويست فرانس "إنفوجراف" عن البلدان التي اشترت طائرات  .9102طائرة منذ عام  14منها 

، يبدو أن اللعنة 9102في عام  الصحيفة" وتابعت ات لعقد صفقة مماثلة مع فرنسا."رافال"، في وقت تجري فيه ماليزيا مباحث

فبراير من هذا العام أصبحت مصر أول بلد أجنبي يشتري رافال، بعد أن وقع السيسي ووزير الدفاع الفرنسي جان  00انتهت، ففي 

 .ويور مليار 4٫2طائرة، في صفقة وصلت قيمتها  94إيف لو دريان اتفاقا لبيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1393341-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81--%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84
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%A9/1393341-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81--%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )المصري اليوم( «ممارسة السحر»يعدم رجلين في سيناء بتهمة  والية سيناء

فيديو على االنترنت لعملية ذبح رجلين، قال التنظيم إنهما يوم الثالثاء، تسجيل بشبه جزيرة سيناء،  الدولة بثت فرع تنظيم

وهي تنفذ عمليات « تليجرام»ويعرض الفيديو الذي نشر على حساب يستخدمه التنظيم على تطبيق  .أدينا بممارسة السحر

مسنان يرتديان زيا وفي التسجيل خرج رجالن  .ولم يرد أي تعليق على الفور من الجيش أو وزارة الداخلية .مسلحة منذ سنوات

برتقاليا من عربة فان سوداء واقتيدا إلى منطقة صحراوية حيث أعدما بقطع الرأس. وتال رجل ما قال إنه حكم من محكمة 

 «بالقتل ردة لممارستهم الكهانة وادعاء علم الغيب ودعوة الناس للشرك»شرعية أدان الرجلين 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1109161
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1109161

