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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 (اليوم السابع) وزير الخارجية يبحث فى موسكو اليوم عودة السياحة الروسية والمحطة النووية

وزير الخارجية صباح اليوم  فى أول زيارة رفيعة المستوى منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، يتوجه سامح شكرى

  .الثالثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، فى زيارة تستهدف تعزيز العالقات الثنائية والتشاور، حول عدد من القضايا اإلقليمية

 

 (اليوم السابع) سفير مصر فى واشنطن يدعو الشركات األمريكية لزيادة استثماراتها فى القاهرة

دعا سفير مصر فى واشنطن، السفير ياسر رضا، الشركات األمريكية إلى زيادة استثماراتها فى مصر، لما يتوافر بها من فرص 

مع عدد من رؤساء الشركات األمريكية فى مدينة بيتسبرج بوالية بنسيلفانيا،  استثمارية كبيرة. جاء ذلك، خالل لقاء السفير

  .والتى تعد إحدى المدن الصناعية الهامة فى الواليات المتحدة

 

 (الوطن) الخطوط التركية واأللمانية تنهيان إجراءاتهما األمنية الستئناف رحالتهما لمصر

كشف الطيار عماد البالسي، مدير مطار شرم الشيخ، االنتهاء من اإلجراءات األمنية الخاصة بشركات الطيران األلمانية والتركية؛ 

قفها منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية بسيناء إلعادة تشغيل رحالت الخطوط الجوية بين مطار شرم الشيخ والدولتين، بعد تو

 أواخر أكتوبر الماضي.

 

 (المصرى اليوم) وزير الري: توقيع عقد الدراسات الفنية لسد النهضة خالل أسبوعين

وزير الموارد المائية والري، أن مصر استلمت كل المستندات الخاصة بالتعاقد مع المكتبين االستشاريين  مغازي،أكد الدكتور حسام 

اإلثيوبي، مضيفا أنه وتمت مراجعتها وجاري حاليا التوافق بين اللجان الفنية من الدول  النهضة،الفرنسيين إلجراء دراسات سد 

 «.كوربت»الثالث والمكتب القانونى 

 

 (المصرى اليوم) في فيينا 91الـ في جمعية لجنة المخدرات مصر تشارك 

بدأت، االثنين، مشاركة مصر في أعمال دورة الجمعية العامة للجنة المخدرات التاسعة والخمسين، وتناقش على مدار خمسة أيام 

عددًا من القضايا والمسائل ذات الصلة بمكافحة المخدرات، واإلعداد لدورة الجمعية العامة لألمم المتحدة االستثنائية، خالل 

 المقبل، لمناقشة مشكلة المخدرات بمقر منظمة األمم المتحدة في نيويورك. خالل إبريل 65-59الفترة من 

 

 (موقع وزارة الخارجية) الخارجية تفتتح مكتب تصديقات بمحافظة الفيوم

وبالتزامن مع العيد  51/3/6152الغد الموافق  أعلن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج يتم صباح

القومي لمحافظة الفيوم إفتتاح مكتب تصديقات لوزارة الخارجية بمحافظة الفيوم لتقديم خدمات التصديق على المحررات 

 الرسمية التي يحتاجها أبناء المحافظة في الدول األخرى. 

https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD/2630099
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD/2630099
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/2630094
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/2630094
http://www.elwatannews.com/news/details/1023901
http://www.elwatannews.com/news/details/1023901
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910408
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910408
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910271
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910271
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=68b41d7b-2749-414b-b862-7d8a4f4ed25b
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=68b41d7b-2749-414b-b862-7d8a4f4ed25b
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 المحور الثانى

 المصرية السياسة الداخليةتطورات 

 

 -المصرية: الحكومة 

 

 (الوطن) رئيس الوزراء: زيادة سعر تذكرة المترو ستكون "مقبولة" لدى المواطن

ر بأن سعللمرة األولى وبشكل صريح، اعترف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خالل تصريحات صحفية له اليوم، 

"الزيادة ستتم فى الوقت المناسب، لكن ليس بقيمة الزيادة المتداولة أنوقال .تذكرة المترو سيشهد زيادة خالل الفترة المقبلة

 ."في اإلعالم، وستكون الزيادة مقبولة للمواطن المصري

 

 (المصرى اليوم) رئيس الوزراء يلتقي نواب محافظة الدقهلية اليوم

نواب مجلس البرلمان عن محافظة الدقهلية، الثالثاء، وذلك للتعرف على مطالب دوائرهم  الوزراء،رئيس  إسماعيل،يلتقي شريف 

برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان  وإطالعهم على اإلصالحات التي تقوم بها الحكومة حاليا وأهم المحاور التي يتضمنها

 مارس الحاري. ٧٢

 

 (المصرى اليوم) فى إدارة السياسة النقدية« نيو دلهي»بـ الحكومة تستعين 

، النائب السابق لرئيس لجنة التخطيط الهندية، مونتيك أهلواليا، ، خبير االقتصاد الهندىالوزراءالتقى شريف إسماعيل، رئيس 

لفت إلى أهمية اإلجراءات التي يتخذها البنك المركزى لتصحيح أوضاع أسواق النقد، والعمل على  والذيالذي يزور مصر حاليا، 

 تحقيق االستقرار النقدى من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية االقتصادية.

 

 (األهرام) التموين عقب اجتماع المجموعة االقتصاديةوزير 

الت توافر العم وزير التموين خالد حنفى ان االجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا ستساهم بشكل كبير في حل مشكلة أعلن

االجنبية حيث كان هناك دائما مشكالت لدى المنتجين للحصول على مستلزمات االنتاج مما ادى الى ضغوط فى التكلفة واخرى 

 سعرية.

 

 (الوطن) في اجتماع برئاسة إسماعيل الحكومة تقر قانون تيسير تراخيص المنشآت الصناعية

وافقت اللجنة الوزارية االقتصادية، فى اجتماعها اليوم برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تيسير 

لوزراء فى اجتماعه بعد القادم الموافق إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، من حيث المبدأ، على أن يتم عرضه على مجلس ا

 مارس الجارى. 63

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1024333
http://www.elwatannews.com/news/details/1024333
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910379
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910379
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910223
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910223
http://www.ahram.org.eg/News/131846/27/485242/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131846/27/485242/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1024075
http://www.elwatannews.com/news/details/1024075
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 (بوابة األخبار) منصب أي في الوطن وسأخدم التكليف قبول في أتردد لم: المكلف العدل وزير

ب تكليفه من رئيس الوزراء بتسيير أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي في أول تصريح له عق

إنه مستمر في منصبه الحالي إلى و وأنه سيخدم الوطن في أي منصب التكليف،أعمال وزارة العدل أنه لم يتردد لحظة في قبول 

 .جانب منصبه الجديد بوزارة العدل

 

 (األهرام) محافظ األقصر خالل لقائهالسفير األلمانى 

 ة فىأعلن يوليوس جيورج لوى السفير األلمانى بالقاهرة، أن المستشارة األلمانية أنجيال ميركل قررت إيفاد نائبها إلى القاهر

السابع عشر من شهر أبريل المقبل، بهدف التباحث مع المسئولين المصريين بشأن تفعيل وتنفيذ اإلتفاقيات الموقعة بين 

 عقد بمدينة شرم الشيخ. الذيمصر وألمانيا خالل المؤتمر االقتصادى 

 

 (اليوم السابع) من التصوير الجوى للدلتا إلنشاء أول خريطة إلكترونية لمصر تنتهيهيئة المساحة 

أكد المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة العامة للمساحة، أنه تم االنتهاء من التصوير الجوى بالكامل لمنطقة الدلتا، إلنشاء 

أول خريطة إلكترونية لمصر، تتاح لجميع جهات الدولة لتخطيط مشروعاتها بناء عليها، مشيراً إلى أنه يتم القيام خريطة األساس"

  .بأعمال الرسم وإنتاج الخرائط

 

 (الشروق) مرشحون لخالفة الزند« العدل»قضاة عملوا بـ 4

كشفت مصادر قضائية أن المرشحين األبرز لخالفة الزند فى وزارة العدل هم المستشار عادل الشوربجى، عضو المجلس األعلى 

رئيس لجنة إدارة أمالك جماعة اإلخوان، والمستشار محمد رضا شوكت مساعد أول الوزير،  للقضاء، والمستشار عزت خميس،

 والمستشار حسن بسيونى عضو مجلس النواب الحالى بالتعيين.

 

 (الوطن) عضو المكتب الفني لوزير العدل يطلب إنهاء ندبه الزند"“بعد إقالة 

توالت طلبات إنهاء الندب من العمل بوزارة العدل، فعقب تقديم المستشارة غادة الشهاوي، مساعد وزير العدل لشؤون المرأة، 

صديق المنشاوي عضو المكتب الفني لوزير طلبًا إلى مجلس القضاء بإنهاء ندبها وعودتها إلى المنصة، تقدم المستشار أحمد 

 العدل بطلب مماثل.

 

 (المصرى اليوم) 6152مارس  51بالجريدة الرسمية لعدد  تصدر مجموعة من القرارات الحكومة

 اليوم الثالثاء، عددا من القرارات الصادرة من وزارة الزراعة ومحافظة القاهرة، والتضامن االجتماعي. الرسمية،نشرت الجريدة 

 

 -األجنبية: الوفود 

 (بوابة األخبارأوالند ) فرانسوا الرئيس لزيارة للترتيب القاهرة يصل فرنسي وفد 

ئيس روصل وفد فرنسي رفيع المستوى برئاسة إليزابيث دوبيل مسئولة المراسم بالرئاسة الفرنسية للقاهرة لإلعداد لزيارة ال

 الفرنسي فرانسوا أوالند لمصر الشهر المقبل.

http://akhbarelyom.com/article/56e724a8800563fd3e8b8f17/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B3%D8%A3%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-1457988776
http://akhbarelyom.com/article/56e724a8800563fd3e8b8f17/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B3%D8%A3%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-1457988776
http://www.ahram.org.eg/News/131846/29/485270/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%C2%AB%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%90.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131846/29/485270/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%C2%AB%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%90.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-/2630068
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-/2630068
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=1075d43e-1bb5-48a1-b9ed-562cdc8c19d3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15032016&id=1075d43e-1bb5-48a1-b9ed-562cdc8c19d3
http://www.elwatannews.com/news/details/1024663
http://www.elwatannews.com/news/details/1024663
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910416
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910416
http://akhbarelyom.com/article/56e717f19e78735431a29d97/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-1457985521
http://akhbarelyom.com/article/56e717f19e78735431a29d97/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-1457985521
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 -المصري: البرلمان 

 (األهرام) برؤساء تحرير الصحف ووفد من نقابة الصحفيين يجتمععبد العال على 

التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بوفد نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قالش ورؤساء تحرير الصحف 

 لكترونية، وذلك لحل جميع المشكالت التى تواجه العمل اإلعالمى والصحفي.والمواقع اإل

 

 (اليوم السابع)عكاشة بدائرة  مرشح 52من  أكثر

شخصا النتخابات مجلس النواب، على المقعد الشاغر بدائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد  52تقدم ما يزيد عن 

رائيل حاييم كورين وتناولهما العشاء إسقاط عضوية توفيق عكاشة نائب الدائرة السابق، وذلك على خلفية لقائه بسفير إس

  .معا بمنزله بالقاهرة

 

 (الوطن) انطالق زيارة أولى الوفود البرلمانية للمناطق الحدودية وبكري: سنعرض مشاكل النوبة

وقال النائب مصطفى .الحدودية، اليوم، والتي بدأت من محافظة أسوان والنوبةانطلقت زيارة أولى الوفود البرلمانية للمناطق 

بكرىإن السيسي، أشار إلى ضرورة تولي البرلمان بحث مشاكل المناطق الحدودية، وتم االتفاق على تشكيل لجان خاصة، لزيارة هذه 

 .المناطق، والتي بدأت بأسوان والنوبة

 

 (العربى الجديد) ء العسكري والشرطة "ألخذ الرأي"البرلمان المصري يرسل الئحته للقضا

أرسل رئيس مجلس النواب مشروع الالئحة الداخلية الجديدة للبرلمان إلى مجلس الدولة، بعد أن فرغت لجنة الصياغة من إتمام 

بعث بالنصوص الالئحية المرتبطة بعمل بعض الجهات والهيئات الرقابية والمستقلة، ألخذ رأيها في النصوص المرتبطة وعملها، 

 .بعملها، تطبيقًا ألحكام الدستور

 

 -واالئتالفات: األحزاب 

 (اليوم السابع) المصرى الديمقراطى": زيادة اإلنتاج وتشجيع االستثمارات الحل ألزمة الدوالر"

توقع المهندس باسم كامل، عضو المكتب التنفيذى بالحزب المصرى الديمقراطى، أن تتكرر أزمة خفض قيمة الجنيه المصرى 

"أن الحل الوحيد لتلك األزمة، تكمن فى زيادة االنتاج وزيادة العملة ، دون وجود حل جذرى لذلك. وأضافر عدة مرات أخرىأمام الدوال

   .السياحية وتحوالت العاملين بالخارج وتشجيع االستثماراتالصعبة من التصدير، 

 

 (الوطن) االشتراكي" يطالب بزيادة مخصصات دعم السلع بعد تخفيض قيمة الجنيه "الشعبى

طالب حزب التحالف الشعبي االشتراكي، الدولة بعد قرارات البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه وما سوف يترتب عليه من آثار 

مخصصات دعم السلع الغذائية والخدمات األساسية وتثبيت تعريفة الشرائح الدنيا في خدمات  على الفقراء، بأن تسارع بزيادة

 المياه والكهرباء ومد مظلة التأمين الصحي االجتماعي.

 

http://www.ahram.org.eg/News/131846/145/485213/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131846/145/485213/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9/2630150
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9/2630150
http://www.elwatannews.com/news/details/1024066
http://www.elwatannews.com/news/details/1024066
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B2/2629935
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%84%D8%A3%D8%B2/2629935
http://www.elwatannews.com/news/details/1024078
http://www.elwatannews.com/news/details/1024078
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 -الدينية: المؤسسات 

 (الوطن) األزهر يدين "تفجير أنقرة": يجب توحيد الجهود للقضاء على اإلرهاب

أدان األزهر الشريف التفجير اإلرهابي الذي وقع وسط العاصمة التركية "أنقرة" وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، 

 مؤكدا رفضه اإلرهاب بكافة صوره وأشكاله وفي أي مكان على وجه األرض.

 

 -ت: تصريحا

 (اليوم السابع) خالد الزعفرانى: حلمى الجزار و"دراج" يقودان المراجعات الفكرية داخل اإلخوان

أن كل من حلمى الجزار القيادى باإلخوان، وعمرو دراج، رئيس المكتب السياسي للجماعة، يقودان محاوالت  الزعفرانى خالد أكد

مراجعات الفكرية، موضحا أن هناك مزايدات داخل الجماعة بين من يسمون أنفسهم "الثوريين" والتنظيميين، الفتا إلى إعادة ال

   .أن الذين ينادون بالمراجعات ممن خرجوا من الجماعة وال تأثير لهم

 

 (بوابة األخباراألوروبي ) البرلمان بياًن أمام نقف أن البد جاد: عماد

التحقيقات التي تجريها وصف النائب عماد جاد بيان البرلمان األوروبي حول مقتل الطالب االيطالي بـ " الموائم" ألنه استبق 

قال: و .رة التي تنظمها الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعيةخالل فعاليات المائدة المستديجاء ذلك .السلطات المصرية

 ."يجب أن نقف أمام بيان البرلمان األوروبي

 

 (العربي الجديد) مصر"احلوت في عينيه" بانتخابات مبكرة فاعتقل مرسي حمزة: طالبنا السيسي

ث عن وجوب الثورة خالل ندوة توقيع كتاب الروائي عالء اإلسواني الجديد، الذي تحول من رؤية السيسي "إيزنهاور مصر" للحدي

يونيو نطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، فبداًل من ذلك، فوجئنا به يقبض على الرئيس  31عليه، قال ممدوح حمزة "نزلنا في 

 وعمل اللي عمله".

 

 -شو: توك 

 (الشروق) سببت المشاكل للدولة« زالت لسان الزند»عمار علي حسن: 

قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم االجتماع السياسي، إن المستشار أحمد الزند، أوقع السلطة السياسية والدولة 

 «.هحبس المخطئ حتى لو كان النبي»المتتابعة، والتي كان آخرها « زالت اللسان»المشاكل نتيجة المصرية في العديد من 

 

 (بوابة األخبار) مرتضى منصور: لست ضد اإلخوان بل ضد ممارساتهم اإلرهابية

لتراس، ألن كالهما جماعة مرتضى منصور، أنه سيجلس مع جماعة اإلخوان، في حالة اجتماع السيسي، مع روابط األ النائبأكد 

اإلرهابية، مؤكًدا أن ابن حسن البنا صديقه، وهو شخص  ليس ضد اإلخوان بل ضد الممارسات وأوضح أنهالمحكمة.بحكم  إرهابية

 .البنا، ألنه تبرأ من الجماعةمحترم جدًا، وأنا ضد شتيمة حسن 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1023907
http://www.elwatannews.com/news/details/1023907
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89--%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF/2629973
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89--%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF/2629973
http://akhbarelyom.com/article/56e716f49e7873f330a29d95/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-1457985268
http://akhbarelyom.com/article/56e716f49e7873f330a29d95/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-1457985268
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/3/15/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87-
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/3/15/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87-
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=b4fb4b3d-24f9-42a4-94d3-fea03a22f8a2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=b4fb4b3d-24f9-42a4-94d3-fea03a22f8a2
http://akhbarelyom.com/article/56e715348005632d3ba29d95/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1457984820
http://akhbarelyom.com/article/56e715348005632d3ba29d95/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1457984820
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 (الشروق) «ضد النبي»وإقالته ليست لتصريحاته  «سيالسي»الزند ترأس عصابة تشويه «: قنديل»

، قائًلا: «حبس النبي»بسبب تصريحاته عن « الزند»واستبعد أن تكون إقالة .الزند، وزير العدل ، بإقالةعبد الحليم قنديلأشاد 

 «.هذا الشخص ترأس عصابة تشويه السيسي، وحمله أوزاًرا ليس بمقدوره أن يتحملها، وأدت إلى اهتزاز شعبيته»

 

  (المصرى اليوم« )اإلخوان»إرادة شعبية وأرفض إقصاء « يونيو 31«: »الشرق»حسام بدراوي في مداخلة بـ

ليست انقالبا عسكريا، بل إرادة شعبية ضد توجه « يونيو 31»األمين العام السابق للحزب الوطني المنحل، إن  بدراوي،قال حسام 

 ، أو أي تيار آخر.«اإلخوان»فكري إخواني، رافًضا إقصاء 

 

 (الشروق) لرموز الفساد« مرهون بمحاكمات عادلة»استرداد أموال مصر المنهوبة «: الجبالي»

قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية األسبق، إن استرداد أموال مصر المنهوبة في الخارج، مرهون 

 بمحاكمات عادلة لرموز الفساد وليس التصالح معهم.

 

 (بوابة األخبار) الزند أصبح هدفا لإلرهابيين ويجب على الدولة حمايته موسى:أحمد 

وأضاف "جماعة .اإلرهابلـألنه أصبح هدفا  الدولة،المستشار أحمد الزند مسئولية قال أحمد موسى إن حماية وزير العدل المقال 

 اإلخوان تريد قتل المستشار أحمد الزند ألنه معندوش حراسة وحقه على البلد أنه ما يترميش وأسرته لإلخوان".

 

 (الشروق) لم يرتكب كبيرة ومهاجموه كانوا تحت السرير وقت حكم اإلخوان« الزند»رفعت السعيد: 

قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس االستشاري لحزب التجمع، إن المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال، لم يرتكب كبيرة 

 الرسول، مؤكدا أنه سيظل رجال محترما له دور كبير في مواجهة اإلخوان. واعتذر عن خطئه في حق

 

 -ميديا:  سو شيال

 (65عربى) سفير بريطانيا بالقاهرة يجدد قلق لندن لوضع حقوق اإلنسان بمصر

وقال  .جدد السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، االثنين، الحديث عن مخاوف بالده بشأن أوضاع حقوق اإلنسان في مصر

بموقع "تويتر"، إن "تصريح بريطانيا في األمم المتحدة يعبر عن القلق الشديد إزاء تقارير االعتقاالت  "كاسن" في تغريدة

  ."والتعذيب وأوضاع المجتمع المدني في مصر

 

 (اليوم السابع)" نجيب ساويرس تعليقا على انسحاب روسيا من سوريا: "بوتين رجل المفاجآت

قال ساويرس فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، "الرئيس بوتين ملىء بالمفاجآت، عندما انتقل لسوريا وعندما 

  ."انسحب منها أمس فى حدث مفاجئ، أتساءل لماذا اآلن

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=be8826aa-f71e-487f-8470-656de25c962e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=be8826aa-f71e-487f-8470-656de25c962e
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910275
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910275
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=54280a38-5113-4ad3-a62b-1142cc344d0c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=54280a38-5113-4ad3-a62b-1142cc344d0c
http://akhbarelyom.com/article/56e723c2800563f5408b8f17/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87-1457988546
http://akhbarelyom.com/article/56e723c2800563f5408b8f17/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87-1457988546
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=84393a1b-8d32-4b62-a6b8-b0fe758c1dcc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=84393a1b-8d32-4b62-a6b8-b0fe758c1dcc
http://arabi21.com/story/894667/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7--%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81/2630174
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7--%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81/2630174
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 (مصر العربية) عن أحمد الزند: النخبة "انتحرت" ومصر ستفتقد أحد رجالهاعماد الدين أديب 

 رت أن تقوم بحالة إنتحار جماعيأديب في تغريدة بموقع التدوين المصغر "تويتر": " يبدو أن النخبة في مصر قر عماد الدين قال

 سوف نفتقد أحمد الزند كأحد رجاالت مصر وال يوجد أمامنا سوى الدعاء لك اهلل يا مصر ".

 

 (مصر العربية) به إلى هذا المصيرمجدي الجالد: غرور وتجبر أحمد الزند أدى 

عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": " فائض القوة الذي تملك أحمد الزند أعطاه ثقة وغرور عالي  الجالد في تغريدةمجدى قال 

 جًدا، وتجبر، وغطرسة، وتصريحه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ناتج عن ذلك .. وهذا مصيره في النهاية ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/965577-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%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%A7/965577-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%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%A7/965480-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1
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%A7/965480-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 المجتمعيالحراك -5

 (بوابة االخبار) وقفة احتجاجية آلهالى رشيد لرفض إقالة مدير المستشفى العام

دون  ن منصبهمام وقفة احتجاجية للتنديد باستبعاد مدير المستشفي الع مارس  54محافظة البحيرة اإلثنين نظم أهالي رشيد ب

 بمركز رشيد وجمعيةوشارك في القوى الشعبية والحزبية ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابتي المحامين والفالحين  إعالن أسباب

 . و مرضي الفشل الكلوي و أعضاء هيئة التمريض و أطباء المستشفيحقوق اإلنسان 

 

 (بوابة االخبار) واتبهمانتهاء إضراب العاملين بشركة النظافة باإلسكندرية بعد صرف ر

عد استجابة إدارة الشركة لبعض مطالبهم مارس ب 54االثنين  للنظافة" اضرابهم باإلسكندرية  أنهى العاملون بشركة "نهضة مصر

قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل بدءا من يوم الجمعة الماضي، مطالبين بصرف رواتبهم  حيث انهم كانو وصرف رواتبهم

 جنيها. 411إلى  611من كل شهر دون تأخير، وزيادة البدالت التي يتم صرفها لهم من  31يوم 

 

 (رصد) الشرطة المعتقلين في الشرقية وقفة احتجاجية ألهالي أمناء

وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية أمن الشرقية يذكر أن "ائتالف  لشرطة المعتقلين بمحافظة الشرقيةنظم أبناء وزوجات أمناء ا

وكان العشرات من أمناء وأفراد الشرطة  اإلعالمي في فبراير الماضينتاج أمناء الشرطة" احُتجزوا أمنيا أثناء توجههم لمدينة اإل

 مما أدى إلى اندالع اشتباكات بينهم وبين قوات األمن.هم نظموا وقفة احتجاجية عقب القبض على زمالئ

 

 (رصد) طالب كليات العلوم الطبية يحتجون على قرار وزير التعليم العالي

لليوم الثاني علي التوالي، نظم طالب كلية العلوم الطبية وقفات احتجاجية بجامعات فاروس وأكتوبر ومصر؛ احتجاجا على قرار 

 .وزير التعليم العالي بتغيير الجامعة من العلوم الطبية إلى العلوم الصحية وتحويل مسمى الطلبة من أخصائي إلى فني

 

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 (بوابة االهرام) مصر للطيران تنفي رفع ثمن التذاكر

ا بزيادة أسعار تذاكر الطيران، نافًيا ما تردد حول زيادة أسعار قال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران إن الشركة لم تتخذ قراًر

وأوضح المصدر أنه رغم ارتفاع سعر الدوالر إال أنه ليس هناك أي حديث حول رفع ثمن التذاكر في  تذاكر الطيران في الوقت الحالي

 الوقت الحالي.

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56e6b672800563db0fe76b7f/%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%A2%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1457960562
http://akhbarelyom.com/article/56e6b672800563db0fe76b7f/%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%A2%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1457960562
http://akhbarelyom.com/article/56e6b4e2800563060da793a4/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%85-1457960162
http://akhbarelyom.com/article/56e6b4e2800563060da793a4/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%85-1457960162
http://rassd.com/180160.htm
http://rassd.com/180160.htm
http://rassd.com/180137.htm
http://rassd.com/180137.htm
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/884315/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/884315/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%81.aspx
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 (الوطن) ارتفاع جماعي ألسعار الذهب والعمالت الرئيسية بعد رفع "الدوالر"..

 اليوم عقب قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه أمام الدوالر ية والذهب ارتفاعا جماعيا ملحوظاشهدت العمالت الرئيس

مريكي األدوالر وال جنيها 6591جنيه الذهب: و جنيها 631: 51عيار و جنيها 674: 65عيار و جنيه 353.41: 64 عيار:على النحو التالي

 .جنيهات 51.11يورو: وال جنيه 1.91

 

 (الوطن) مليون جنيه 511" بقيمة مليار وThe Gate"أبراج مصر" توقع عقد مع "سياك" كمقاول لـ"

المطور العقاري المتميز في مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء"، عقد الشراكة  -وقعت شركة "أبراج مصر 

مليون جنيه لتكون المقاول العام  511مليار و 5بقيمة  -الرائدة في مجال المقاوالت العامة  -اإلستراتيجي مع شركة سياك 

 .، أكبر مجمع سكني إداري تجاري ذكي صديق للبيئة في مصر والشرق األوسط The Gateلمشروع 

 

 (الشروق) من فاتورة الدعم %51وزير المالية: خفض سعر الجنيه سيؤثر على 

مؤكًدا أن تخفيض سعر سعر العملة أمام الدوالر عن ترحيبه بقرار البنك المركزي بتخفيض  أعرب هاني قدري دميان وزير المالية

الي فاتورة الدعم الموجه من إجم %51قرار لن يؤثر سوى على الوأكد أن  يصب في صالح االقتصاد المصري اليالعملة في الوقت الح

 مشيًرا إلى صغر هذه النسبة وإمكانية تجاوزها بدون أن تؤثر على المواطنين. للمواطن

 

 (البوابه نيوز) %61والشاى  %61المواد الغذائية: أسعار الزيوت سترتفع 

زياده إن أسعار السلع الغذائية ستشهد  الغذائية باتحاد الغرف التجارية عضو الشعبة العامة للمواد قال جالل معوض عمران

فتا إلى أن قرارات البنك المركزى األخيرة في حالة استمرار عدم ضبط سوق الصرف وأزمة نقص العملة ال خالل الفترة المقبلةكبيره 

 . ديد من المنتجات الغذائية المهمةستؤدى إلى زيادة أسعار الع

 

 (البوابه نيوز) مليون دوالر مع الصندوق الكويتي 511"نصر" توقع اتفاقية بقيمة 

اتفاقية القرض الثانى لمشروع تمويل محطة كهرباء بجنوب حلوان  التعاون الدولى اليوم الثالثاء توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة

الصندوق سيقوم وأن  مليون دوالر تقريبا 511بما يعادل  مليون دينار كويتى 31ممول من الصندوق الكويتى للتنمية بقيمة ال

 سنوات. 1مليون دوالر سنويا خالل  311اء بواقع مليار دوالر لدعم مشروعات تنمية شبه جزيرة سين 5.1بتخصيص 

 

 (المصري اليوم) الحكومة توافق على مشروع قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية باإلخطار

على مشروع قانون  المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراءية االقتصادية في اجتماعها اليوم برئاسة وافقت اللجنة الوزار

على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه بعد القادم  المبدأمن حيث راءات تراخيص المنشآت الصناعية بشأن تيسير إج

 مارس الجاري. 63الموافق 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1024015
http://www.elwatannews.com/news/details/1024015
http://www.elwatannews.com/news/details/1023976
http://www.elwatannews.com/news/details/1023976
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=83bfc92b-1f70-4c1b-bfff-9f38f0e55262
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=83bfc92b-1f70-4c1b-bfff-9f38f0e55262
http://www.albawabhnews.com/1825349
http://www.albawabhnews.com/1825349
http://www.albawabhnews.com/1825248
http://www.albawabhnews.com/1825248
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910107
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910107
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 (العربي الجديد) %41تجار مصر: تهاوي الجنيه أمام الدوالر يرفع األسعار 

إن قرار البنك المركزي المصري تخفيض سعر الجنيه  ردين في الغرفة التجارية المصرية أحمد شيحةقال رئيس شعبة المستو

موضحا أن الجمارك  دفعة واحدة يعتبر رخصة قانونية لشركات الصرافة والمضاربين لرفع الدوالر %54مقابل الدوالر بأكثر من 

 .%41و %31وبذلك سترتفع األسعار بين  جنيهات 7.13جنيهات بدال من  1.11ستسعر السلع المستوردة عند 

 

 (رصد) خالل "العهد الميمون" %61دوح الولي: قيمة الجنيه تراجعت مم

قرشا وأوضح  56ليتراجع سعره جنيها و تراجع قيمة الجنيه أمام الدوالر أعرب الخبير االقتصادي ممدوح الولي عن استيائه من

يوليو  3سمي بموقع "فيس بوك": "النظام الحالي استولى على السلطة بعد انقالب ممدوح الولي عبر منشور له على حسابه الر

 قرشا؛ بسبب االضطرابات المصطنعة وقتها". 299وسعر الصرف الرسمي  6153

 

 صحهال

 (الوطن) ضبط شركة تجمع األدوية المنتهية الصالحية وتعيد بيعها في أسيوط

أشخاص يديرون شركة لتجارة األدوية بدون ترخيص ويقومون  3ضبط فريق مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، 

عبوة منتهية  2611اخل الشركة بتجميع األدوية المنتهية الصالحية وتغيير تواريخ الصالحية وإعادة ترويجها باألسواق وبد

 الصالحية بالبندر دائرة المركز.

 

 (المصري اليوم) نحن الخاسرون من ارتفاع سعر الدوالر«: الصناعات الدوائية»

ر ر الدواللمناقشة تداعيات قرار البنك المركزى بزيادة سع طارئأعلنت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات عن عقد اجتماع 

 أن قطاع األدوية له طبيعة إنه رغم ترحيب قطاعات كثيرة بالقرار إال وقال أحمد العزبى رئيس الغرفة %54أمام الجنيه بنسبة 

 القرارات.ويعتبر قطاع األدوية الخاسر األكبر من  وية محددة السعر من جانب الحكومةألن األد خاصة

 

 النقل والمواصالت

 (بوابة االهرام) "التاكسى األبيض"على مائدة مؤتمر االتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم

حاد العام لنقابات عمال مصر تنظم النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى برئاسة "جبالى المراغى" رئيس النقابة ورئيس االت

 يهدف المؤتمر إلى التعرفو مؤتمًرا موسًعا لبحث مشكالت العمل على مشروع التاكسى األبيض بحضور عدد من المالك والسائقين

 .على هذه المشكالت والحلول الكفيلة بها 

 

 (الوطن) رئيس الوزراء: زيادة سعر تذكرة المترو ستكون "مقبولة" لدى المواطن

للمرة األولى وبشكل صريح، اعترف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خالل تصريحات صحفية له اليوم، بأن سعر 

الوقت المناسب، لكن ليس بقيمة الزيادة  وقال إسماعيل "الزيادة ستتم فى تذكرة المترو سيشهد زيادة خالل الفترة المقبلة

 المتداولة في اإلعالم، وستكون الزيادة مقبولة للمواطن المصري".

http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/14/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-40
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/14/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-40
http://rassd.com/180162.htm
http://rassd.com/180162.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/1024900
http://www.elwatannews.com/news/details/1024900
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910225
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910225
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/884351/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/884351/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1024333
http://www.elwatannews.com/news/details/1024333
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 االسكان

 (بوابة االهرام) المتحدث باسم "اإلسكان": شركة صينية تبدأ تنفيذ العاصمة اإلدارية الجديدة إبريل المقبل 

كشف هاني يونس المتحدث باسم وزارة اإلسكان أن الدكتور مصطفي مدبولي قام خالل زيارته للصين بوضع التفاصيل النهائية 

 الخاصة ببدء تنفيذ العاصمة اإلدارية الجديدة مع الشركة الصينية التي تم التعاقد معها في شهر أبريل المقبل.

 

 سياحهال

 (بوابة االخبار) شركات السياحة تبدأ في تلقي جوازات سفر مواطني الحج السياحي

وناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين  واطنين الراغبين في الحج السياحيبدأت شركات السياحة في تلقي جوازات سفر الم

أي مواطن يتقدم للحج وأكدت الغرفة أن  سرعة التقدم مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية

 .مع جهة أخري غير شركات السياحة لن يحق له التقدم للحج من خالل شركات السياحة

 

 قباطاأل

 (ابعاليوم الس) تنصيب القس رفعت فتحى أميًنا عاًما لمجلس كنائس مصر

لتى ا ووفًقا لالئحة المجلس الداخليةبعيد تأسيسه الثالث بحضور تواضروس الثانى  مصر اليوم الثالثاءيحتفل مجلس كنائس 

يث ح رة الجديدةفإن دور الكنيسة اإلنجيلية يحل فى الدو س يمثل طائفة من الكنائس األعضاءتختار كل عامين أميًنا عاًما للمجل

 .والقس جورج شاكر لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنصب األمين العام قس رفعت فتحىرشحت ال

 

 (االقباط اليوم) تواضروس يناقش "األحوال الشخصية الموحد" مع رؤساء الطوائف

الشخصية الموحد مع رؤساء الطوائف أثناء الحفل الذى سيناقش قانون األحوال  تواضروس الثانىكشف مصدر مطلع عن أن 

ر بمق ئف المسيحية الخمسةبحضور رؤساء الطوا سنوات على تدشين مجلس كنائس مصر بمناسبة مرور ثالث سيعقد اليوم

 الهيئة القبطية اإلنجيلية.

 

 أخرى

 (رصد) اوي "صفر"اليونيسكو: التطبيق العملي لألبحاث العلمية في مصر يس

م والتكنولوجيا بالمنطقة العربية سياسة البحث انتقد الدكتور نزار حسن مسؤول مكتب اليونيسكو والمستشار اإلقليمي للعلو

 1وأوضح أن مصر منذ أكثر من  الفًتا إلى أنه رغم امتالك مصر مئات األبحاث فإن التطبيق العملي يساوي صفرا العلمي بالقاهرة

 سنوات وهي تعد أبحاث عن النانو لكن ال يوجد تطبيق عملي حتى اآلن لهذه األبحاث التي تم إعدادها.

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884327/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/884327/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56e732739e7873353c8ee803/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-1457992306
http://akhbarelyom.com/article/56e732739e7873353c8ee803/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-1457992306
https://www.youm7.com/story/2016/3/15/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1/2629951
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=147731
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=147731
http://rassd.com/180181.htm
http://rassd.com/180181.htm
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 المحور الرابع

 المصرى األمني المشهدتطورات 

 -األمنية: األخبار 

 (المصرى اليوم) أثناء مغادرته البالد« براين آدامز»لم نختم جيتار «: أمن المطار»

الجمارك، صحة ما تردد عن ختم أجهزة األمن بمطار القاهرة الدولي، أو عناصر  مجاهد، مساعد وزير الداخلية فهمينفى للواء 

أن الشركة الناقلة هى المسؤولة عن الجيتار بشكل أساسي، و.الجيتار، مؤكدا أن كل ما تردد عن ذلك ليس له أساس من الصحة

 .الوحيدة التي تعاملت مع الجيتاروأن تلك الشركة هي 

 

 (الشروق) «ريجيني»لنظيره اإليطالي: نبذل أقصى جهد في التحقيق حول مقتل « النائب العام»

أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، لنظيره اإليطالي الدكتور جوزيني بيناتوني نائب عام روما، أن التحقيقات التي 

المصرية في شأن قضية مقتل المواطن اإليطالي جوليو ريجيني، تجري بأقصى جهد ممكن وتحت إشرافه  تباشرها النيابة العامة

 المباشر منذ بدايتها.

 

 (بوابة األخبار) وزير الداخلية يتفقد معهد معاوني األمن بالبحيرة

، بجولة مرورية بنطاق محافظة البحيرة، تفقد خاللها معهد معاوني األمن بالمحافظة، وشهد عبد الغفارقام وزير الداخلية مجدي 

 من الطلبة. 5656لـ بيانات عملية للتدريب األساسي 

 

 (الشروق) إصابة أمين شرطة برصاص مطلوبين أمنًيا في الدقهلية

تبادل إلطالق النار مع أشخاص ، من قوة مركز شرطة بني عبيد، بطلق ناري إثر عبد الجوادأصيب أمين الشرطة، خالد صديق 

 يستقلون سيارة نقل دمياط، بمدخل قرية ميت عدالن بمركز بني عبيد، وتم نقله للمستشفى إلسعافه.

 

 (بوابة األخبارالبدرشين ) محكمة داخل قنبلة بوجود بالغ سلبية

، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تواجد أي متفجرات بمحكمة البدرشين، حيث لم يتم العثور على أي نفى اللواء مجدي الشلقاني

 عبوات ناسفة بعد تمشيط المبنى والشوارع المحيطة.

 

 (بوابة نيوزال) متهمين هاجموا قوة أمنية بالدقهلية وبحوزتهم أسلحة وذخائر 4ضبط 

شنت قوة أمنية من مديرية أمن الدقهلية حملة مشتركة مع قطاع مصلحة األمن العام لتأمين تنفيذ بعض قرارات اإلزالة الواقعة 

سيارة بإطالق أعيرة نارية تجاههم، ما دعا القوات إلى مبادلتهم ئوا بقيام بعض األشخاص يستقلون على الرقعة الزراعية، فوج

 .ى الموقف وضبط السيارة ومستقليهاوتمت السيطرة علإطالق النيران 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/910394
http://www.almasryalyoum.com/news/details/910394
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=f5e96f30-e2ec-4f49-aaa5-7b6d7e0403e8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=f5e96f30-e2ec-4f49-aaa5-7b6d7e0403e8
http://akhbarelyom.com/article/56e6b74f9e78735b7a482969/%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%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1457960783
http://akhbarelyom.com/article/56e6b74f9e78735b7a482969/%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%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1457960783
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=ef744b60-50e6-4f1e-a0f1-b1f0cb06a5db
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=ef744b60-50e6-4f1e-a0f1-b1f0cb06a5db
http://akhbarelyom.com/article/56e6e01e8005630d2360632c/%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%86-1457971230
http://akhbarelyom.com/article/56e6e01e8005630d2360632c/%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%86-1457971230
http://www.albawabhnews.com/1824346
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 (الشروق) مصرع متهم بقتل رئيس مباحث شبرا في حملة أمنية بالقليوبية

ل مصطفي لطفي، رئيس مباحث شبرا، مصرعه في حملة أمنية ضمن الحمالت التي قام بها لقى أحد المتهمين في واقعة مقت

 قطاع األمن العام، بمنطقة المثلث الذهبي بقرى الجعافرة والقشيش وكوم السمن والسلمانية، مركز شبين القناطر بالقليوبية.
 

 (البوابة نيوز) أمين شرطة ينهي حياة والده بسبب خالفات عائلية بالبحيرة

 .عاش؛ بسبب خالفات عائلية بينهماأمين شرطة بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، والده مساعد شرطة على المطعن 
 

 شإحالة رقيب شرطة بأسيوط لمجلس تأديب وسحب سالحه إلطالق أعيرة نارية لتفريق زحام طابور المعا

 (الشروق)

إلى مجلس التأديب والتفتيش  قرر اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إحالة رقيب شرطة من قوة مركز شرطة القوصية

والرقابة، للتحقيق، وسحب سالحه الميري، على خلفية إطالقه أعيرة نارية على المواطنين لتفريق تزاحم أمام مكتب بريد 

 القوصية.
 

 -ونيابات: محاكم 

 (الشروق) استدعاء أصدقاء ريجينى للمرة الثالثة أمام الفريق األمنى اإليطالى الجديد

قتل فى ظروف غامضة ركزت على بعض  الذيقال مصدر أمنى، إن تحقيقات النيابة فى واقعة الشاب اإليطالى جوليو ريجينى، 

ختفائه خصوصا بعدما تبين وجود خالفات بينهم خالل الساعات التى سبقت ظهور جثته فى أصدقائه الذين سافروا فى وقت ا

 طريق اإلسكندرية الصحراوى.
 

 (البوابة نيوز) أسامة الشيخ يتسلم شهادة إبراء الذمة من "الكسب"

وقال مصدر .والتليفزيون األسبق، أمس، شهادة إبراء ذمة مالية من جهاز الكسب غير المشروعتسلم أسامة الشيخ، رئيس اإلذاعة 

بالكسب غير المشروع، والتربح  ٧١٠٢حصل على شهادة إبراء ذمته المالية، بعد براءته من التهم التى نسبت إليه عام  هقضائى، إن

 ادة ليتمكن من السفر.من منصبه، مشيرا إلى أنه حضر إلى مقر الجهاز الستخراج الشه
 

 (البوابة نيوز) يوًما بتهمة خرق قانون التظاهر 51من أولتراس اإلخوان بكفر الشيخ  35حبس 

يوًما  51اإلخواني المصاحب لمسيرات على الطريق الدولي الساحلي  من شباب األولتراس 35قررت نيابة كفر الشيخ الكلية حبس 

وكانت قوات األمن ألقت القبض عليهم اثناء عودتهم من مسيرة يوم بتهمة التظاهر بدون تصريح واالنضمام لجماعة محظورة.

 الجمعة الماضية.
 

 (البوابة نيوز) ألف جنيه التهامه بسب وقذف محمد أبوالعنين 561تغريم صحفي 

قنديل ورئيس تحرير  عبد الحليمقضت محكمة جنح الدقي، بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية المقامة ضد اإلعالمي 

الصحفى محمد سعد جريدة صوت األمة، والصحفى أحمد عصام التهامهما بسب وقذف رجل األعمال محمد أبو العنين، وتغريم 

 .ألف جنيه 561خطاب الصحفي بذات الجريدة مبلغ 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=a51c7d95-7977-4263-b24b-a557cea440db
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=a51c7d95-7977-4263-b24b-a557cea440db
http://www.albawabhnews.com/1825319
http://www.albawabhnews.com/1825319
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=12624b29-418d-4540-bba2-004fc14e46cf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=12624b29-418d-4540-bba2-004fc14e46cf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=50eaad40-8cb3-4301-b6eb-1de8babd110f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=50eaad40-8cb3-4301-b6eb-1de8babd110f
http://www.albawabhnews.com/1825097
http://www.albawabhnews.com/1825097
http://www.albawabhnews.com/1824944
http://www.albawabhnews.com/1824944
http://www.albawabhnews.com/1824231
http://www.albawabhnews.com/1824231
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 (بوابة األخبار) القاهرة يصل اليوناني األركان رئيس

مارس، الفريق أول بحري ايفان جليوس رئيس هيئة األركان اليونانية على رأس وفد عسكري لبحث دعم  54وصل القاهرة االثنين 

 عالقات التعاون بين مصر واليونان.

 

 (األهرام) بروتوكول تعاون بين وزارة اإلنتاج الحربي ووزارة األتصاالت

 أمس شهد الدكتور محمد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربي، ووزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى

 توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة اإلنتاج الحربي والهيئة القومية للبريد.

 

http://akhbarelyom.com/article/56e71bd69e7873ff32f247b6/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1457986518
http://akhbarelyom.com/article/56e71bd69e7873ff32f247b6/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1457986518
http://www.ahram.org.eg/News/131846/25/485155/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131846/25/485155/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1--%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86.aspx

