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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 

 (األهرامالسيسي يجري حوار صحفي مع صحيفة إيطالية )

اإليطالية استعرض خالله العالقات المصرية اإليطالية ومجمل تطورات األوضاع « الريبوبليكا»حوارا مع صحيفة  السيسيأجرى 

 على الصعيد الخارجي، كما تناول قضية الحاليشهدتها مصر منذ توليه منصبه، فضال عن وضع مصر  التيالسياسية واالقتصادية 

 مصر. في اإليطاليمقتل الشاب 

 

 (األهرام) مصريالقاهرة تطالب إيطاليا بمعرفة أسباب اختفاء 

 المصريوزارة الخارجية طلبت من الحكومة اإليطالية سرعة التوصل لمعرفة أسباب اختفاء المواطن  أن« األهرام»علم مندوب 

 وقت.أسرع  فيبنتائج عمليات البحث  المصريلجانب أشهر بإيطاليا وموافاة ا ٥عماد معوض منذ نحو 

 

 (األهرام) موسكو العالقات الثنائية وعودة حركة السياحة فييبحث  شكري

ضايا حول ق األولىتركزت بالدرجة  التيوزير الخارجية المصرية سلسلة من اللقاءات  شكريسامح  أجريأول زيارة رسمية لموسكو  في

 والدولية. اإلقليميةالعالقات الثنائية وعدد من القضايا 

 

 (بوابة األخبارلمصر ) الطيران رحالت استئناف ملف مسئول بلقاء لموسكو زيارته يختتم شكري

كري التقى في ختام زيارته إلى موسكو مع أركادي قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح ش

 .استئناف الطيران الروسي إلى مصرهو المسئول الرئيسي عن متابعة ملف و.دفوركوفيتش نائب رئيس وزراء روسيا

 

 (بوابة األخبارالحرية ) عصور أزهى تعيش مصر: العربية والبرلمانات الشعوب منظمة

قوق خاص بحاستنكرت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة عبد العزيز عبد اهلل، التقرير الصادر عن البرلمان األوروبي ال

اإلنسان في مصر.وأكدت المنظمة، في بيان عقب االجتماع الذي عقدته بحضور األمين العام للمجلس العربي لحقوق اإلنسان 

 .ش أزهى عصور الحرية والديمقراطيةالمستشار محمد فواز، أن مصر تعي

 

 (العربى الجديد) تفاؤل فلسطيني رغم محاوالت التشويش لقاءات "حماس" في القاهرة

بـ يصف مسؤولو حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، ومراقبون زيارة وفد "الحركة" إلى القاهرة ولقاء مسؤولي جهاز المخابرات 

اعتبارها "فاشلة". كما يلفت مسؤولو "حماس" إلى أّن اللقاء بعد ثالثة أعوام من الجفاء اإلنجاز"، على الرغم من محاولة البعض “

  ستتبعه خطوات أخرى بشكل مترٍو.

 

http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486573/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%C2%AB%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89%C2%BB-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486573/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%C2%AB%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89%C2%BB-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%A7%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486547/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89.aspx
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 (العربى الجديد) كوبلر في القاهرة لضمان عدم عرقلة حفتر لحكومة السراج

الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، في زيارة يلتقي خاللها عددًا من المسؤولين  استقبلت القاهرة

 .أيام 4وصل إلى القاهرة قادمًا من إسطنبول التركية في زيارة لمصر تستغرق  حيثلبحث تطورات األوضاع األخيرة في ليبيا.

 

 (67عربى) إسرائيل على مستقبل السيسي اقتصاد مصر المتردي يقلق

إن "خيبة أمل الشعب المصري من السيسي سببها فشله في  ديات الشرق األوسط، دورون بسكينالخبير اإلسرائيلي في اقتصا قال

يقه االقتصادي "لم ينجحوا في إنقاذ االقتصاد من توفير األمن االقتصادي الذي التزم بتحقيقه لشعبه"، الفتا إلى أن السيسي وفر

 ."الورطة التي وقع فيها، حيث ثبت عدم جدوى الخطوات التي قاموا بها

 

 (67عربى) الفروف: ال رحالت جوية روسية لمصر قبل التأكد من سالمة مواطنينا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، إن الرحالت الجوية الروسية إلى مصر لن تعود قبل أن تتأكد روسيا من إجراءات السالمة 

من جانبه، قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن بالده ستواصل التعاون مع روسيا و.أمن المواطنين الروسالتي تضمن 

 إلعادة تدفق السياح الروس وحل قضية توقف الرحالت الجوية بين البلدين في أقرب وقت.

 

 

موقع ) دولة 62مثلي شرم الشيخ تستضيف اجتماعات مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بحضور م

 وزارة الخارجية(

صرح السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة األطراف واألمن الدولي أن مصر ترحب باستضافة اجتماعات مؤتمر 

 مارس الجارى، في مدينة شرم الشيخ وتستمر لمدة يومين. 72التفاعل وبناء الثقة والتي بدأت اليوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/16/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/16/%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://arabi21.com/story/895203/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#tag_49232
http://arabi21.com/story/895026/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7#tag_49232
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5a36d2f6-307b-4caf-a041-fcaaf8237848
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5a36d2f6-307b-4caf-a041-fcaaf8237848
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=5a36d2f6-307b-4caf-a041-fcaaf8237848
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 الثانيالمحور 

 المصرية السياسة الداخليةتطورات 

 -المصرية: الرئاسة 

 (األهرام) العلميللتعليم والبحث  التخصصيبأعضاء المجلس السيسي يجتمع 

التعليم ومتابعة نتائج زيارته لليابان والبناء عليها وتنفيذ ما  فيأمس أهمية استفادة مصر من التجربة اليابانية  السيسيأكد 

خالل اجتماعه بأعضاء المجلس  وذلك مجال التعليم. فيإلقامة شراكة  والياباني المصريليه بين الجانبين تم االتفاق ع

 .برئاسة الدكتور طارق شوقي العلميللتعليم والبحث  التخصصي

 

 (األهرام) الرئيس يتوجه بتحية إعزاز وتقدير للمرأة المصرية

رسالة على صفحتيه الرسميتين بمواقع التواصل  في يومها فيوإعزاز للمرأة المصرية  أمس بتحية تقدير السيسيتوجه 

 "."فيس بوك" وتويتر االجتماعي

 

 -المصرية: الحكومة 

 (األهرام) اجتماع لجنة إعادة مستحقات للدولة يترأسمحلب 

محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية  إبراهيمواصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها برئاسة 

اللواء أحمد جمال الدين مستشار االجتماع  حضرأراضي  علىاستعراض ومناقشة العديد من حاالت التعدي واالستراتيجية، حيث تم 

 .والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية اإلرهابالرئيس لشئون األمن ومكافحة 
 

 (األهرام) مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل اجتماع

 االستراتيجيةرئيس الوزراء، على ضرورة الحفاظ على الصناعات  إسماعيلبرئاسة شريف  أمسشدد مجلس الوزراء خالل اجتماعه 

التي تساهم بدور كبير في دعم االقتصاد الوطني باعتبارها جزءًا أصياًل من مقتضيات األمن القومي كصناعات األدوية والحديد 

 والصلب والغزل والنسيج وغيرها.
 

 (اليوم السابع) اليوم رؤساء الهيئات البرلمانية لألحزاب بمجلس النواب يلتقيرئيس الوزراء 

شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم رؤساء الهيئات البرلمانية لألحزاب بمجلس النواب لعرض برنامج الحكومة عليهم  يلتقي

هذا اللقاء فى إطار سلسلة اللقاءات التى بدأها رئيس الوزراء منذ عدة أسابيع والتقى  يأتى .واالستماع لمطالب أهالى دائرتهم

  .محافظة 61خاللها أعضاء بمجلس النواب عن 
 

 (بوابة األخبار) حقائب وزارية منتصف األسبوع المقبل 1مصادر: تعديل في حكومة "إسماعيل" يشمل 

عن تعديل وزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل، منتصف األسبوع ادر مطلعة لبرنامج "يحدث في مصر"كشفت مص

أكدت أن الحقائب الوزارية التي سيتم اإلطاحة بالمسئولين عنها هي "الصحة" و"النقل" و"التربية والتعليم" و"االستثمار" و.المقبل

 .والعدلو"المالية"

http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486576/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486576/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486578/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486578/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486562/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486562/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/27/486613/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/27/486613/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%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%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85/2633226
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%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%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%85/2633226
http://akhbarelyom.com/article/56e9c6be8005631963fd1ba1/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-7-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1458161342
http://akhbarelyom.com/article/56e9c6be8005631963fd1ba1/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%85%D9%84-7-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1458161342
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 (الشروق) «العدل»مجموعة الزند تتراجع عن الرحيل من 

تراجع قضاة منتدبون فى قطاعات بوزارة العدل سبق لهم إبداء غضبهم من إقالة الزند من منصبه عن تقديم طلبات جماعية 

قاٍض  611القضاة الذين قدرت أعدادهم بنحو أكثر من  إلى مجلس القضاء األعلى إلنهاء ندبهم والعودة إلى مباشرة أعمالهم.وتلقى

 .إلثنائهم عن قرارهمالزند  أو رسائل مباشرة مناتصاالت هاتفية 

 

 -المصري: البرلمان 

 

 (األهرام) سنوات 5بعد غياب  الدوليالبرلمان  فيمصر 

دورته  في الدولي البرلمانياجتماعات االتحاد  فيالعاصمة الزامبية لوساكا للمشاركة  إلى المصري البرلمانييتوجه مساء اليوم الوفد 

 لوساكا يترأس الوفدللمؤتمرات بمدينة  الدولي ولمنجوشيبمركز  الجاريمارس  ٤١وحتى  ٤١تعقد خالل الفترة من  والتي ٤٣١رقم 

 .الدكتور على عبد العال

 

 (اليوم السابع) أيام على دائرة عكاشة 9يتقدمون بطلبات ترشحهم فى  مرشحا 22ترشح 

أيام األولى، من تلقى طلبات الترشيح، من المرشحين المحتملين على دائرة طلخا  9الـ استقبلت اللجنة العليا لالنتخابات، خالل 

 .ونطلب ترشح، من حزبيون ومستقل 66ونبروه، ما يزيد عن 

 

 (العربى الجديد) ارتباك داخل "النواب المصري" بشأن زيارة البرلمان األوروبي

االرتباك مجلس النواب المصري، بشأن سفر وفد منه إلى مقر البرلمان األوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تسود حالة من 

بين أعضاء المجلس التشريعي، وذلك على خلفية إدانة البرلمان األوروبي  الشهر المقبل، من عدمه، وسط تضارب في التصريحات

 .حاالت التعذيب داخل مصر

 

 (العربى الجديد) فشل لجنة برلمانية مصرية في زيارة سيناء "لدواع أمنية"

فشل مجلس النواب المصري في إيفاد لجنة برلمانية لزيارة مناطق في سيناء، شمال شرقي البالد، وذلك بدعوى عدم استطاعة 

ظل سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق نائبا، في  65قوات الجيش والشرطة توفير إجراءات األمن والحماية للوفد المكّون من 

 عدة في شمالي سيناء.

 

 -واالئتالفات: األحزاب 
 

 (اليوم السابع)" دعم مصر" يبدأ إجراءات إعالنه ائتالفا رسميا بعد إقرار الئحة "النواب"

تحت التأسيس، مؤكدا أنه  ، المتحدث الرسمى الئتالف دعم مصر، إن االئتالف حتى اآلن هو ائتالف سياسىعبد المنعمقال عالء 

لن يكون ائتالفا بالمعنى الفنى للكلمة إال بعد صدور الالئحة الداخلية لمجلس النواب وإدراج أسماء أعضاء االئتالف من خالل 

  .إخطار لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=a921708d-335b-4b44-a714-0c26e78bb963
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=a921708d-335b-4b44-a714-0c26e78bb963
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486563/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486563/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8--%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/22-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9/2633238
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/22-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9/2633238
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/16/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%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
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/16/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%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
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/16/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/16/%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84/2633254
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84/2633254
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 -المدني: منظمات المجتمع 
 

 (اليوم السابع) اإلخوان": مجموعة عزت تبحث عن ثغرات لجعل االنتخابات الداخلية لصالحها ويكليكس"

لعواجيز الجماعة طلب إجراء االنتخابات الجماعة محمود عزت، أرسل قالت مجموعة " صوت اإلخوان" إن القائم بأعمال مرشد 

الداخلية، لتفنيد الطلب وقاموا بالبحث فى الثغرات لعدم االستجابة بعضها فعلى وبعضها غير صحيح، وذلك حتى يفوتوا 

   .الفرصة على اللجنة اإلدارية من الحصول على أى شرعية

 

 (الشروق) «إعادة فتح قضية التمويل األجنبى»بـ حقوقيون: الدولة تعاقبنا بعد بيان البرلمان األوروبى 

ومراكز حقوق اإلنسان، والمتهمين فى القضية المعروفة إعالميا  مدنيأبدى عدد من الحقوقيين العاملين فى منظمات مجتمع 

أن إعادة فتح ملف القضية اآلن يمثل عقابا  مؤكدين اندهاشهم من فتح القضية مرة أخرىبقضية التمويل تعجبهم و

 انتقد أوضاع حقوق اإلنسان فى مصر. الذيللمنظمات، عقب بيان البرلمان األوروبى، 

 

 (بوابة يناير) ”استاد كفر الشيخ“مواطنين فى قضية  1ندين الحكم العسكرى بإعدام ”: المبادرة المصرية“

مارس بإعدام سبعة مواطنين،  6أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكم المحكمة العسكرية باإلسكندرية الصادر يوم 

 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعالمي ًّا بقضية إستاد كفر الشيخ. 6175لسنة  66ضية رقم ضمن الق

 

 -الدينية: المؤسسات 
 

 (اليوم السابع) المفتى يشارك اليوم بمؤتمر "القيم الروحية فى التصدى للتطرف واإلرهاب" بالهند

للتطرف  الجمهورية، اليوم الخميس، فى فعاليات مؤتمر "دور القيم الروحية فى التصدى مفتييشارك الدكتور شوقى عالم 

واإلرهاب"، المنعقد فى العاصمة الهندية نيودلهى. وتوجه أمس المفتى إلى العاصمة الهندية نيودلهى فى زيارة رسمية تستغرق 

  .هامش مشاركته فى المؤتمر علىالوزراء الهندى  رئيس موديخاللها ناريندرا  يلتقيأربعة أيام 

 

 -تصريحات: 
 

 (اليوم السابع) ستنظم جلسات حوار حول قانون الشرطة: اللجان المعنية سليمان وهدان

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون الشرطة سيتم إرساله للجنة النوعية المنوطة باختصاص النظر إليه 

فور تشكيلها، الفتًا إلى أن اللجان المعنية بالقانون ستنظم جلسات حوار مجتمعى مع كافة األطياف وأعضاء المجلس القومى 

   .شكل نهائىلحقوق اإلنسان لحسم الموقف تجاهه ب

 

 (اليوم السابع) المصرى الديمقراطى" يؤجل اختيار رئيسه ونائبه إلى مطلع أبريل"

قال تامر النحاس أمين تنظيم حزب المصرى الديمقراطى االجتماعى، إن تأخر تأجير القاعة دفع الحزب لتأجيل مؤتمره العام 

  .إبريل، الختيار الرئيس والنائب األول وأربعة مناصب داخلية بالهيئة العليا للحزب 7مارس إلى  65التكميلى من 

https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/2632954
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AB%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/2632954
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=d9195610-59c3-4b10-8ef4-ec55ed2fcac3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=d9195610-59c3-4b10-8ef4-ec55ed2fcac3
http://yanair.net/?p=58322
http://yanair.net/?p=58322
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84/2633217
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84/2633217
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4/2633159
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4/2633159
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%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-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84/2633066
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%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-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84/2633066
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 (اليوم السابع) التوثيق الداخلية لإلخوان ستزيد من الصراع فى التنظيم حبيب: لجنةكمال 

قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات اإلسالمية، إن تدشين الجماعة لجنة لتوثيق االجتماعات السابقة للتنظيم 

  .تشهده الجماعة حول شرعية قيادة التنظيم الذيواإلعالن عن نتائجها يأتى ضمن الصراع  التى كانت سرية

 

 (اليوم السابع) عالء عبد المنعم: "دعم مصر" لم ينسق مع المصريين األحرار حول لجان البرلمان

اتصاالت مع حزب المصريين  قال النائب عالء عبد المنعم المتحدث الرسمى باسم ائتالف دعم مصر، ان االئتالف لم يجرى أى

األحرار من أجل التنسيق حول اللجان النوعية للبرلمان. وأكد أن االئتالف لم يناقش أو يحدد بعد مرشحيه لرئاسة اللجان النوعين، 

  .وما تردد عن أسماء بعينها غير صحيح
  

 (بوابة األخبار) على اإلعالم والتلفزيون المصري بال صاحب السيسيمفيد فوزي: مندهش لصمت 

ال بد أن يحسم األمر فيما يتعلق بأعالم ه أنالسيسي على اإلعالم، مؤكد ا أعرب اإلعالمي مفيد فوزي، عن اندهاشه من صمت 

 الدولة، مضيفا: "التليفزيون المصري بال صاحب وعلينا أن نبدأ بتعيين وزير لإلعالم".
 

 -شو: توك 

 (اليوم السابع) محمد العرابى: توقيت حوار الرئيس السيسى مع الصحيفة اإليطالية مناسب للغاية

قال السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب إن توقيت حوار السيسى، مع صحيفة ال ريبوبليكا اإليطالية، مناسب للغاية. 

العام اإليطالى كان يريد أن يشعر بأن هناك اهتماما من قبل السيسى شخصي ا بشأن قضية مقتل الطالب اإليطالى  وأضاف أن الرأى

  .""جوليو ريجينى

 

 (اليوم السابع)" : "اعتقلت عاما ونصف لمعارضتى نظام الحكملوائل االبراشى شقيقة وزير االتصاالت القطرى

قالت منى السليطى، شقيقة وزير االتصاالت القطرى جاسم السليطى، إنها تم حبسها لمدة عام ونصف فى سجن داخلى بقطر، 

" وتابعت: .دة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل االجتماعى "تويتر"، تنتقد خاللها نظام الحكملمجرد أنها كتبت تغري

  "...السفارة القطرية بمصر ومسئول فيها حذرنى قبل ساعتين من اآلن بعدم الظهور إعالميًا وإال
 

 (الشروق) مدينا له« السيسي»كان يصور للجميع أن نظام « الزند»مصطفى الفقي: 

أعرب الدكتور مصطفى الفقي، عن استيائه من مجمل التصريحات التي أدلى بها أحمد الزند، وزير العدل الُمقال، خالل الفترة 

التعرض لمقام الرسول الكريم لم يكن السبب الوحيد لإلطاحة بالزند، بل السبب هو مجمل تصريحاته في »وقال إن .الماضية

 .«اآلونة اآلخيرة
 

 (67عربىعمرو أديب يهاجم أوباما بسبب انتقاده للسعودية )

مؤخرا، والتي هاجم بها مي عمرو أديب، الرئيس األمريكي باراك أوباما، بعد مقابلته األخيرة مع مجلة "أتالنتك" هاجم اإلعال

 السعودية.
 

https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7/2633001
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%89-%D8%A7/2633001
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85--%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7/2632951
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85--%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7/2632951
http://akhbarelyom.com/article/56ea4e49800563b41d39e364/%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4-%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-1458196041
http://akhbarelyom.com/article/56ea4e49800563b41d39e364/%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4-%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-1458196041
https://www.youm7.com/story/2016/3/16/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%89--%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-/2632792
https://www.youm7.com/story/2016/3/16/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%89--%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-/2632792
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89--%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%AA%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-/2633024
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89--%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%AA%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-/2633024
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=90a4ff38-f1af-47b7-b88b-b5c437c34be1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=90a4ff38-f1af-47b7-b88b-b5c437c34be1
http://arabi21.com/story/894996/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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 -ميديا:  سو شيال

 (الشروق) براين أدامز يشكر الحكومة المصرية على اهتمامها بحادث تشوه جيتاره

، عن شكره للحكومة المصرية ولمصلحة «فيس بوك»أعرب مغني الروك الكندي براين آدامز، عبر صفحته الرسمية على موقع 

 ث تشوه جيتاره األثري خالل زيارته األخيرة لمصر.الجمارك لما وصفه باالهتمام بحاد
 

 (بوابة األخبار) حقهم يحموا أراضيهم«: الكوال»الحي ف مع يتضامن «صباحي»

وقال عبر تدوينة على موقع التواصل .عبر حمدين صباحي، عن تضامنه مع فالحي قرية الكوال بمركز أخميم في محافظة سوهاج

 «.ا وخضروها بعرقهممن حق فالحي الكوال، العيش بكرامة على أرض أصلحوه»االجتماعي: 
 

 (بوابة يناير) بعد حديثها مع اإلبراشي” تويتر“يتصدر ” السليطي“هاشتاج 

 احتل الهاشتاج األكثر تداواًل بموقع التدوينات الصغيرة، في الترند المصرى، بعد ساعات من حوارها مع اإلعالمى وائل اإلبراشى

، وكشفها عن تلقيها تهديدا من السفارة القطرية بمصر، بعدم الظهور بوسائل اإلعالم المصرية، ”العاشرة مساء“ببرنامج 

 وفضحها للسلطات القطرية بتقييد الحريات.
 

 (يربوابة ينا) ”تويتر“ علىاألكثر تداواًل ” أوقفوا أحمد موسي“هاشتاج 

، على خلفية وصفه ألهالي محافظة ”أوقفوا أحمد موسى“بتدوين هاشتاج بعنوان ” تويتر“قام رواد موقع التدوينات الصغيرة 

 .الشرقية باإلرهابيين
 

 (بوابة األخبار« )مغفور ذنب» والزند وشفيق رشيد« دبي ُعمرة» 

لم يكن عادي ا أن يغادر عدد من المسئولين السابقين « هم يضحك وهم يبكي»، وبشعار «صمت األزمات»بالنكتة يكسر المصريون 

 ال تختلف عن المغادرين ألداء الُعمرة.« زفة فيسبوكية وتويترية»باإلمارات، دون « دبي»إلى « عتبة المحروسة»
 

 (مصر العربية) ون اإلمارات بعد سفر "الزند" إليهاسياسيون يهاجم

زير وسفر المستشار أحمد الزند إلى اإلمارات بعد إقالته من منصب ” فيس بوك وتويتر“استنكر رواد مواقع التواصل االجتماعي -

 العدل.
 

 اإلمارات،الرؤساء إلى السعودية، الوزراء إلى  معلومات حقوق اإلنسان: "الخالصةقال الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية ل-

 الثوار إلى طره".
 

 ".الزند وعيلته رايح أبو ظبي ليه؟، خايف من إيه؟ ده لسه مرفود أول امبارح“تساءل المحامي والحقوقي نجاد البرعي: -
 

 هذه المغادرة بهذه السرعة تؤكد خوفه من النظام".“وعلق اإلعالمي وسام عبد الوارث: -
 

 

 اإلمارات صندوق نفايات الحكم التسلطي الفاسد".“وذكر نادر فرجاني أستاذ العلوم السياسية: -
 

 ”.أبريل: "الزند يغادر مصر متوجه ا إلى اإلمارات، عمرة مقبولة 2وأردفت حركة شباب -

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=12492eca-1ef8-426f-89b6-4982b109989f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=12492eca-1ef8-426f-89b6-4982b109989f
http://akhbarelyom.com/article/56e99e47800563434f451934/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D9%85-1458150983
http://akhbarelyom.com/article/56e99e47800563434f451934/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D9%85-1458150983
http://yanair.net/?p=58358
http://yanair.net/?p=58358
http://yanair.net/?p=58304
http://akhbarelyom.com/article/56e9acb59e7873db458e8e3d/%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B0%D9%86%D8%A8-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1-1458154677
http://akhbarelyom.com/article/56e9acb59e7873db458e8e3d/%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B0%D9%86%D8%A8-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1-1458154677
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%A7/967983-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%8A%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%A7/967983-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-7

 (المصري اليوم) جامعات ضد تغيير اسم الكلية 3في « العلوم الطبية»احتجاجات طالب 

الصادر من المجلس األعلى للجامعات بشأن تبديل  اعتراض ا على القرار جامعات احتجاجاتهم 3واصل طالب كلية العلوم الطبية في 

، «إحنا أخصائيين مش فنيين»وردد الطالب هتافات رافضة للقرار، بينها  .«العلوم الصحية»معادلة بكالريوس العلوم الطبية إلى 

 .«طالبنا مشروعة بقوانين موضوعة» وحملوا الفتات ُكتب على أحدها

 

 (المصري اليوم) مريض كفر الشيخ بعد محاولة انتحار أحدهم وفصل آخرينمظاهرة لطالب ت

نظم طالب كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ مسيرة طافت أرجاء الجامعة، األربعاء، للمطالبة بإقالة عميدة الكلية، الدكتورة 

وأشاروا إلى أن عميدة كلية تمريض سبق أن تسببت  ، حسب قولهم«ب وفصل العديد منهمظلمها للطال»، بسبب عبد العزيزهجة ُم

 .في إقدام طالب على محاولة االنتحار لرفضها تسجيل إحدى المواد للطالب

 

 (رصد) عمال أوراسكوم للكهرباء يقطعون الطريق الدولي بكفر الشيخ

عمال أثناء عملهم، فيما نقل آخر  5قام عمال شركة أوراسكوم للكهرباء بقطع الطريق الدولي بكفر الشيخ احتجاجا على وفاة 

امل باإلضراب عن للعناية المركزة إثر انهيار سور على العاملين. ما دفع بعمال الشركة الذين يقدر عددهم بأكثر من ألفي ع

 الدولي احتجاجا على سوء األحوال بالشركة وانعدام قواعد السالمة. بورسعيد-العمل وقطع الطريق إسكندرية 

 

 (رصد) وقفة احتجاجية لعمال "حليج األقطان" أمام مجلس الوزراء

عمال شركة حليج األقطان، وقفة احتجاجية، أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني؛ للمطالبة بتنفيذ حكم رجوع  نظم

يرفض تنفيذ الحكم ويقول لهم باللفظ: "أنا  د قيادات الشركةوقال العاملون بالشركة، إن محمود حجازي، أح ملكية الشركة للدولة

 .صمت وتخاذل من الحكومةأقوى من الدولة ومش هنفذ أحكام"وسط 

 

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 (رصد) 6175مليار دوالر زيادة في الدين الخارجي خالل  2.5البنك المركزي: 

مليار دوالر ليصل إلى  2.5م، بمقدار 6175أكد البنك المركزي في أحدث تقرير له، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية العام الماضي 

بينما ارتفع إجمالي  6174مليار دوالر في نهاية ديسمبر  47. 3بـ مليار دوالر في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك بالمقارنة  41.4

 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر. 6.324إلى  الدين العام المحلي

 

http://sharek.almasryalyoum.com/cities/giza/477664/
http://sharek.almasryalyoum.com/cities/giza/477664/
http://sharek.almasryalyoum.com/cities/kafr-elshikh/477598/
http://sharek.almasryalyoum.com/cities/kafr-elshikh/477598/
http://rassd.com/180388.htm
http://rassd.com/180388.htm
http://rassd.com/180377.htm
http://rassd.com/180377.htm
http://rassd.com/180284.htm
http://rassd.com/180284.htm
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 بوابة االخبار() خبير اقتصادي: شركات الصرافة تضرب االقتصاد المصري

إن شركات الصرافة تضرب االقتصاد المصري ويجب تحديد  إبراهيم،. هشام قاهرة، دالقال أستاذ التمويل واالستثمار بجامعة 

وأوضح أن لدينا مشاكل هيكلية أخرى منها انخفاض االحتياطي  ضوابط لها، حيث إن مسئوليتها تقع على محافظ البنك المركزي

  .الصرافةالعام للدولة وارتفاع سعر 

 

 (بوابة االخبار) قيمة الجنيه سيرفع األسعار وينمي الصادراترفة القاهرة التجارية : خفض غ رئيس

قال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية إن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدوالر له شقين 

ترتفع سالشق الثاني يتمثل في السوق المحلي الذي و األول مفيد للتصدير ألن خفض العملة يعطيه أسعار أفضلية في التصدير

 فيه أسعار السلع المرتبطة بالدوالر وسيظهر تأثير هذا القرار على المصانع خالل شهرين أو ثالثة شهور.

 

 (جريدة االهرام) بتمويل إماراتى« سيوة»تطوير مصنع تمور 

ح وجائزة آل خليفة للتمور الدولية باإلمارات، على بروتوكول تعاون، األول يتضمن تطوير وقع اللواء عالء أبو زيد محافظ مطرو

 مصنع التمور بواحة سيوة بالتعاون مع وزارة الصناعة، والثانى إلقامة المهرجان الدولى للتمور سنويا بالواحة.

 

 (جريدة االهرام) الماضى العام األهلى البنك أرباح إجمالى جنيه مليار 4٫71

باألداء المالى للبنك نتيجة لجهود اإلدارة والعاملين التى أسفرت  الجمعية العامة للبنك األهلى المصرى بمقر البنك المركزى أشادت

مليار جنيه فى  57932عن العام السابق ليصل إلي %74مليار جنيه نمو فى إجمالى المركز المالى بمعدل نمو  2333عن تحقيق 

 .السابق العام فى جنيه مليار 452٫3مقارنًةبـ 6175يونيو 

 

 (بوابة االهرام) خبير اقتصادي: "المركزي" سيتجه لرفع سعر الفائدة على الجنيه لتنشيطه مقابل الدوالر

أسعار الفائدة على الجنيه المصري وذلك لتنشيطهه إن هناك اتجاه ا من البنك المركزي لرفع  قال الخبير االقتصادي محسن عادل

وهو ما يدعو لضرورة تخفيض سعر الغاز  %51يها فرص تصدير هائلة تقدر بـ وأشار عادل إلى أن مصانع السماد لد مقابل الدوالر

 واالقتصاد المصري. سوة بمصانع الحديد لتحريك الجنيهلها أ

 

 (البوابه نيوز) جنيه 4.14طاءات "المركزي" توحد سعر الدوالر عند ع

نجح البنك المركزى المصرى، برئاسة المحافظ طارق عامر، في كبح جماح الدوالر األمريكى، والقضاء تمام ا على الفجوة السعرية 

، وذلك بعد سلسلة من اإلجراءات كان آخرها طرح عطاء استثنائى «السوداء»والسوق الموازية  في سعر صرفه بالسوق الرسمية

 جنيه. ١3.١مليار دوالر فيه سعر الدوالر  ٤3٥أمس بقيمة 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56e9a26e8005634a518e8e3d/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1458152046
http://akhbarelyom.com/article/56e9a26e8005634a518e8e3d/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1458152046
http://akhbarelyom.com/article/56e9ed50800563a67522dcf2/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1458171216
http://akhbarelyom.com/article/56e9ed50800563a67522dcf2/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1458171216
http://www.ahram.org.eg/News/131848/29/486586/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/29/486586/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9%C2%BB-%D8%A8%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/5/486599/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/5/486599/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/888071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/888071/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.albawabhnews.com/1828973
http://www.albawabhnews.com/1828973
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 (ابه نيوزالبو) الذهب يتراجع بعد صعود قوي.. وخفض توقعات رفع الفائدة األمريكية

في المئة في الجلسة  6.5تراجع سعر الذهب اليوم الخميس مع التقاط السوق ألنفاسها بعد االرتفاع القوى الذي بلغت نسبته 

السابقة في أعقاب قرار مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األمريكي( تقليص عدد زيادات أسعار الفائدة األمريكية في 

 الضغوط على الدوالر.بما زاد  6172

 

 (البوابه نيوز) توقعات باتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة على اإليداع والقروض

ار الفائدة على كشف مصدر مصرفي، عن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر لرفع أسع

مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم رفع أسعار  الفائدة على الشهادات الدوالرية وذلك بعد رفع البنوك أسعار االيداع واالقراض

 يصرف ربع سنوي. %75.%، وطرح شهادات ادخار بالجنيه المصري بعائد 5الفائدة بمقدار 

 

 (البوابه نيوز) مليار من البنوك 9.651اليوم.. الحكومة تقترض 

مليار  4.511مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح األول  9.651يطرح البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أذون خزانة بقيمة 

من المتوقع أن تصل قيمة العجز في و ايوم  324مليار جنيه ألجل  4.151يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني  746جنيه ألجل 

 .مليار جنيه 641م المالى الجارى الموازنة العامة للدولة، للعا

 

 (اليوم السابع) ألف سيارة سنويا 711وفد ماليزى يزور مصر أبريل المقبل إلقامة مصنع إلنتاج 

 قررت إيفاد فريق عمالقة لصناعة السيارات )بروتون(صرح السفير صالح الوسيمى سفير مصر فى ماليزيا بأن مجموعة ماليزية 

بهدف استكمال البيانات والمعلومات الالزمة لالنتهاء من وضع  ى القاهرة مطلع شهر أبريل المقبلفنى ضخم من المتخصصين إل

 .ألف سيارة سنويا 711الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع لتصنيع سيارات الشركة فى مصر بنحو 

 

 (مصر العربيه) ارتفاع الدوالر يغلق مصانع النسيج بالمحلة

ارتفاع سعر الدوالر مقابل الجنيه سبَّب أضرار ا وخسائر لمسها على الفور أصحاب مصانع الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة بمدينة 

صانع الغزل والنسيج بالمحلة إنَّ ارتفاع أسعار الدوالر جاء ليكمل أمير الغنام، األمين العام لرابطة أصحاب موقال المحلة الكبرى 

 البيع.على ما تبقى من صناعة الغزل والنسيج بسبب ارتفاع أسعار الخامات في ظل انخفاض سعر 

 

 (مصر العربيه) مليون دوالر للبنوك 14بـ البنك المركزى يطرح عطاًء دوالري ا 

ورفع  مليون دوالر للبنوك العاملة فى السوق المحلية 41عطاء دوالريا دوريا بمبلغ  يطرح البنك المركزى المصري اليوم الخميس

مليار دوالر لتغطية مديونيات  7.5جنيه، وذلك في عطاء استثنائي لبيع  4.45جنيه من  4.14ك المركزي أمس سعر الجنيه إلى البن

 العمالء بالعمالت األجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية.

 

 

http://www.albawabhnews.com/1829328
http://www.albawabhnews.com/1829302
http://www.albawabhnews.com/1829302
http://www.albawabhnews.com/1829303
http://www.albawabhnews.com/1829303
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-/2633241
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-/2633241
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/968238-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/968238-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/968280-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%8040-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/968280-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%8040-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83
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 (رصد) مليار جنيه زيادة في الدعم بعد رفع سعر الدوالر75الهيئة العامة للبترول: 

دوله للمواد جنيه، على بند دعم ال 7.76كشفت مصادر بالهيئة العامة للبترول عن تأثير قرار خفض قيمه الجنيه أمام الدوالر بنحو 

دة قروش زيا 71أن كل و للجنيه مليار جنيه مقابل التخفيض األخير 75فاتورة الدعم سنويا بنسبة  وأكد زيادة البترولية بالموازنة

 مليار جنيه إضافية في فاتورة دعم المواد البترولية سنويا. 6.5تكلف الدولة نحو  في قيمة الدوالر مقابل الجنيه

 

 صحهال

 (بوابة االخبار) مستحضر بسبب الدوالر 7417تطالب بإعادة تسعير األدوية بعد اختفاء الدواء  صناعة غرفة

مستحضر دوائي  7417صرف بعد اختفاء الطالبت غرفة صناعة الدواء الحكومة ووزارة الصحة بإعادة تسعير األدوية مع تغير سعر 

مستحضر ليس لهم بديل الن هذه المستحضرات أصبحت تكلفة إنتاجها أعلى من سعر البيع وقامت الجمعية بدعوة  322منهم 

 .ابريل للنظر فيما تسفر عنه المحادثات مع المسئولين 5أعضاء الغرفة لعقد جمعية عمومية يوم الثالثاء 

 

 النقل والمواصالت

 (البوابه نيوز) ك إحدى العجالت وراء خروج "قطار بورسعيد" عن مسارهتفك

وتوقفه  رب بورسعيد إلى خروجه عن القضبانبقطار نقل حاويات البضائع بميناء غ 6474تسبب تفكك إحدى عجالت العربة رقم 

وقد رصدت عدسة "البوابة نيوز" محاوالت وجهود رجال السكة  بعرض الشارع مما أدى إلى تكدس سيارات النقل بطريق الشاحنات

 الحديدية إلعادة عربة القطار إلى مسارها مرة أخرى لحل األزمة.

 

 التعليم

 (رصد) جابر نصار: فساد المنظومة التعليمية سبب تدهور التعليم في الجامعات

 قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن أهم أسباب تدهور العملية التعليمية في الجامعة، فساد المنظومةوشدد

 76إلى  71رئيس جامعة القاهرة على أنه ال بد وأن نسعى لتعديل قانون تنظيم الجامعات، خاصة في عدد من نصوصه حوالي 

 مليون جنيه. 411مادة، بحيث تستطيع الجامعات المصرية أن تستغني عن مليار و

 

 الزراعه

 (بوابة االخبار) ألف طن من القمح من فرنسا ورومانيا وأوكرانيا 641مصر تشتري 

وقال  ألف طن من القمح في مناقصة 641قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الحكومي المصري للقمح إنها اشترت 

 21ألف طن من القمح الروماني و 21ألف طن من القمح الفرنسي و 761لرويترز إنها اشترت ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة 

 دوالر للطن شامال تكلفة الشحن. 744.42وأن متوسط السعر بلغ  ألف طن من القمح من أوكرانيا

 

 

 

http://rassd.com/180330.htm
http://rassd.com/180330.htm
http://akhbarelyom.com/article/56e94b7d800563c129bcdeaf/%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-1471-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1458129789
http://akhbarelyom.com/article/56e94b7d800563c129bcdeaf/%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-1471-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1458129789
http://www.albawabhnews.com/1829108
http://www.albawabhnews.com/1829108
http://rassd.com/180441.htm
http://rassd.com/180441.htm
http://akhbarelyom.com/article/56e99d6b9e7873143f451934/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-240-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-1458150763
http://akhbarelyom.com/article/56e99d6b9e7873143f451934/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-240-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-1458150763
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 (البوابه نيوز) وزير الزراعة: لن أسمح بدخول أقماح مصابة بـ"اإلرجوت" إلى مصر 

قال وزير الزراعة عصام فايد اليوم الخميس في مقابلة مع صحيفة الشروق المصرية إنه لن يسمح بدخول أقماح مصابة بفطر 

على" وكان فايد أبلغ رويترز في مقابلة أمس  "لن أسمح بدخول أقماح مصابة بفطر اإلرجوت أنا مبيضغطشواإلرجوت للبالد 

 األربعاء أن مصر ستسمح بواردات القمح التي تحوي نسبة ضئيلة من طفيل اإلرجوت.

 

 (المصري اليوم) نقيب الصيادين في كفر الشيخ: وزير الزراعة يتجاهل مشاكلنا

ر الزراعة لهم منذ إن جموع الصيادين أعربوا عن غضبهم من تهميش وزي الصيادين بكفر الشيخ نصار نقيبأحمد عبده  قال

أصبحت الثروة السمكية تحتاج لوقفة جادة بعد أن تحولت إلى خطر يهدد »وأضاف:  توليه الوزارة ما أدى إلي تراكم مشاكلهم

 .لة نتيجة السياسة الخاطئة لوزارة الزراعةالماليين من العاملين في هذا القطاع بالبطا

 

 سياحهال

 (بوابة االخبار) سفير ألمانيا بالقاهرة: مليون سائح ألماني يرغبون في زيارة شرم الشيخ

وأضاف السفير أن   في زيارة شرم الشيخ قال سفير ألمانيا بالقاهرة جيورج يوليوس، إن أكثر من مليون سائح ألماني يرغبون

وأوضح أن ألمانيا تتابع اإلجراءات األمنية التي  هؤالء يضغطون على السلطات األلمانية من أجل العودة إلى المنتجع المصري

 .تنفذها السلطات المصرية في شرم الشيخ عن قرب

 

 قباطاأل

 (بوابة االهرام) ُيحيي الذكرى الرابعة لرحيل "شنودة" بدير األنبا بيشوي تواضروس

نودة ش ي الرابعة لرحيلبدير األنبا بيشوى في الذكر بطريرك الكرازة المرقسية صالة القداس صباح اليومترأس تواضروس الثاني 

واألنبا مرقس أسقف شبرا  مون أسقف ورئيس دير األنبا بيشوىجاء ذلك بمشاركة عدد من األساقفة منهم األنبا صرابا الثالث

 واألنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء. عها واألنبا تادرس مطران بورسعيدالخيمة وتواب

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) يهدد األرواح والثروة العقاريةمحافظ أسوان: ارتفاع منسوب المياه الجوفية 

مارس، أعضاء مجلس النواب المساندة والدعم لمواجهة أكبر تحدى تعانى  72وان اللواء مجدي حجازي، األربعاء طالب محافظ أس

ضرورة توفير إعتمادات مالية إلنجاز  علىوأكد  منه أسوان وهو إرتفاع منسوب المياه الجوفية و إختالطها بمياه الصرف الصحى

 المعالج.الصرف الصحى الحلول العاجلة من أجل التخلص اآلمن من مياه 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1829353
http://www.albawabhnews.com/1829353
http://www.almasryalyoum.com/news/details/911723
http://www.almasryalyoum.com/news/details/911723
http://akhbarelyom.com/article/56e984b59e7873ab34b905b6/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%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%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-1458144437
http://akhbarelyom.com/article/56e984b59e7873ab34b905b6/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%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%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-1458144437
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/889165/%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%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/889165/%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%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AF.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56e97634800563143d7391ea/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1458140724
http://akhbarelyom.com/article/56e97634800563143d7391ea/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1458140724
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 (الشروق) من سكان المنطقة بال رقم قومى أو شهادات ميالد % 41فى البرلمان: « حاليب وشالتين»نائب 

 من عدم توافر العنصر تعانيأن المنطقة  «حاليب وشالتين»لمستقل عن دائرة ممدوح على عمارة عضو مجلس النواب ا صرح

من سكانها على أوراق ثبوتية )شهادات  %41فضاًل عن عدم حيازة  البشرى فى مجالى الصحة والتعليم وارتفاع نسبة البطالة

 ميالد وبطاقات رقم قومى(.

 

 (البوابه نيوز) وان: خشيت عليهما من الفقرقاتل ابنتيه فى حل

لو عاد بى الزمن مرة أخرى لقتلتهما، وأنا غير نادم على فعلتى، فالفقر يجلب كل شيء، وخشيت على ابنّتي من االنحراف من »

، هكذا بدأ «وقت، ووالدتهما متوفية منذ والدتهما، وأنا بائع متجول من مرض مزمن ومهدد بالوفاة فى أى أعانيبعدى، حيث 

 قاتل ابنتيه فى حلوان اعترافاته أمام النيابة العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=21463e7a-5a32-42cc-a3d6-c931bd03ec6e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=21463e7a-5a32-42cc-a3d6-c931bd03ec6e
http://www.albawabhnews.com/1829151
http://www.albawabhnews.com/1829151
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 المحور الرابع

 المصري األمني تطورات المشهد

 -األمنية: األخبار 

 

 (األهرام) شبرا الخيمة ثانيقسم  رئيس مباحثبقتل  الرئيسي المتهم»كوريا »تصفية 

را رئيس مباحث قسم ثان شب لطفيالرائد مصطفى  مقتلواقعة  في الرئيسيتمكنت أجهزة األمن بالقليوبية من تصفية المتهم 

 .تولت التحقيق التيلنيابة العامة الخيمة كما تم ضبط بعض األسلحة أخطرت ا

 

 (اليوم السابع) السكة الحديد تعرض صور الهاربين من السجون على شاشات عرض المحطات

صور المجرمين الهاربين من السجون والصادر ضدهم أحكام نهائية بالمحطات الرئيسية على  هيئة السكك الحديدية نشرت

القبض على هؤالء المجرمين، على  مستوى الجمهورية، من خالل شاشات العرض الموجودة بهذه المحطات، وذلك للمساعدة فى

  .أن يتم عرض صورهم على مدار اليوم

 

 (اليوم السابع) أجهزة حديثة للكشف عن الحقائب 1مطار القاهرة يتسلم 

أجهزة "اكس راى" جديدة لدعم عمليات  1أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن السلطات المعنية بأمن المطار، تسلمت 

  .التفتيش فى المطار

 

 (بوابة األخبار)ضبط مجندين قتال سيدة وألقيا بجثتها بترعة بحوش عيسى 

تبين أن وراء الحادث مجند باألمن المركزي وزميل له، حيث قاما باستدراجها وطعنها بسكين والتخلص من الجثة بمياه الترعة 

 .ع المجني عليها بعالقة غير شرعيةالذي ارتبط مخشية افتضاح أمر المجند 

 

 -ونيابات: محاكم 

 

 (الشروق) «مخالفتهم المالية»بطنطا للتأديب بسبب « اإلدارة الهندسية»بـ مهندسين  2إحالة 

 5الوكيل العام األول بهيئة النيابه اإلداريه لفرع الدعوي التأديبيه بطنطا مدير اإلدارة الهندسيه و عكاشةأحال المستشار إبراهيم 

 .الرتكابهم مخالفة مالية وإدارية مهندسين آخرين للمحكمه التأديبيه

 

 (بوابة األخبار) يناير 65إخالء سبيل محب دوس وأحمد المصري في قضية تنظيم 

بة اليوم في قضية تها معهم النياقررت نيابة أمن الدولة العليا اخالء سبيل محب دوس وأحمد المصري، خالل التحقيقات التي أجر

 يناير 65تنظيم 

http://www.ahram.org.eg/News/131848/38/486653/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/38/486653/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6/2633004
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http://akhbarelyom.com/article/56e98fd28005631449cac1f8/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1458147282
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 (الشروق) الرتكاب أعمال عنف بالشرقية« داعش»تواصل مع  لشخصالسجن المؤبد 

بالسجن المؤبد، إلدانته بالتواصل من خالل اإلنترنت مع تنظيم  شخصبمعاقبة  جنايات الزقازيق،قضت دائرة اإلرهاب بمحكمة 

 داعش، وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة داخل البالد.

 

 (بوابة األخبار) "العينين أبو" بسب التهامه جنيه ألف 31 األمة بصوت صحفي تغريم

ألف جنيه، بتهمة سب وقذف رجل  31مارسبتغريم "عصام.أ" صحفي بجريدة صوت األمة  72قضت محكمة جنح الدقي، األربعاء 

 ألف جنيه. 41، وتعويض مدني مؤقت 6175سنة  74522و 79912القضيتين رقم  األعمال محمد أبو العينين في

 

 (الشروق) في أحداث كرداسة أدان المتهمين جملة عن جرائم لم يرتكبوها 749بإعدام « شحاتة»النقض: حكم 

سنوات، في قضية  71متهما باالعدام شنقا، ومدان بالسجن  ٤١١بالغاء حكم ادانة  حكمها،قالت محكمة النقض في حيثيات 

الجنايات عرض واقعة الدعوى وأدلتها فى إجمال وإبهام، ال تتوافر به أركان الجرائم التى  "اقتحام قسم شرطة كرداسة إن حكم

 ادانهم بها، مما ينبئ بأن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة.

 

 (بوابة األخبار) «استغالل النفوذ»بـ تخفيف عقوبة حبس حمدي الفخراني إلى سنتين في اتهامه 

برئاسة المستشار سامح الشريف، بتأييد حبس المهندس حمدي الفخراني في تهمة استغالل قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، 

 النفوذ، وبرأته من تهمة االبتزاز.

 

 (الشروق) والنيابة تستأنف« داعش» متهمين باالنضمام لـ 2إخالء سبيل 

« داعش»واعتناق أفكار « والية سيناء»متهمين باالنضمام لتنظيم  2قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح الجيزة، إخالء سبيل 

 آالف جنيه، وقررت نيابة العجوزة االستئناف إلبقائهم محبوسين. 5بكفالة 

 

 (بوابة األخبار) سنه لسبعة آخرين 75بالسويس و اإلخوانمن أعضاء  75المؤبد لـ 

كما برأت .سنه 75مدة  1، وسجن اإلخوانجماعة متهما من أعضاء  75سنه على  65 قضت محكمة جنايات السويس بالسجن المؤبد

 آخرين من تهمة التخريب والتحريض على العنف والقتل، وحيازة األسلحة. 3المحكمة 

 

 (بوابة يناير) بسب أبناء محافظة الشرقية« أحمد موسى»فحص بالغ يتهم 

بالغ الذي تقدم به محاٍم من محافظة الشرقية، يتهم فيه اإلعالمى لقرار بفحص اأصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، 

 أحمد موسى، بسّب أبناء محافظته.

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=f9adcb66-57c8-4ccb-9e83-3f82e41db5c4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=f9adcb66-57c8-4ccb-9e83-3f82e41db5c4
http://akhbarelyom.com/article/56e985108005638044cac1f8/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-30-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-1458144528
http://akhbarelyom.com/article/56e985108005638044cac1f8/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-30-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86-1458144528
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=68ed65b1-114d-4dd3-b41f-a97c806dc4ef
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=68ed65b1-114d-4dd3-b41f-a97c806dc4ef
http://akhbarelyom.com/article/56e95da5800563eb31828de2/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-1458134437
http://akhbarelyom.com/article/56e95da5800563eb31828de2/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-1458134437
http://akhbarelyom.com/article/56e95da5800563eb31828de2/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-1458134437
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=6ca60618-e3ff-44a5-a9da-ababd43dff03
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16032016&id=6ca60618-e3ff-44a5-a9da-ababd43dff03
http://akhbarelyom.com/article/56e9b53b8005633b5bd90c51/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%80-15-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8815-%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-1458156859
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http://yanair.net/?p=58311


 

 

6172 مارس 71   مرصد اإلعالم المصري       16   

 

 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 (الشروق) يشهد أضخم مناورة بحرية بالذخيرة الحية السيسياليوم 

تنفذها  التي ،«الصواريذات »قوات المسلحة صباح اليوم فاعليات المناورة البحرية بالذخيرة الحية القائد األعلى لل السيسييشهد 

وباشتراك عناصر من الوحدات الخاصة البحرية وطائرات اكتشاف ومكافحة  الطرازات،عشرات القطع البحرية من مختلف 

 الغواصات.

 

 (األهرام) قبول دفعة جديدة للتجنيد بالقوات المسلحة

الحربي علي اإلعالن عن قبول دفعة جديدة  واإلنتاجصدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 

، جاء ذلك خالل وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء محيي 6172مارس الحالي 62من المجندين مرحلة يوليو اعتبارا، من 

 التجنيد والتعبئة. إدارةالدين عبد العليم مدير 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=8f5bad25-e36d-4b49-8209-4f34adcd9e40
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=8f5bad25-e36d-4b49-8209-4f34adcd9e40
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=8f5bad25-e36d-4b49-8209-4f34adcd9e40
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486557/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131848/25/486557/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9.aspx

