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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( مصر تدين إعالن إسرائيل مصادرة أراضي بالضفة الغربية

 6436زيد، قيام الحكومة اإلسرائيلية بالتوقيع على إعالن مصادرة أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو 

 .دونم بمنطقة غور األردن بالضفة الغربية، تمهيدًا الستغاللها في عملية االستيطان

 

)موقع وزارة الخارجية مصر في ية السياحةنائب رئيس الوزراء الروسي يؤكد لسامح شكري تفهم روسيا ألهم

 المصرية(

 ئيسي عن متابعةنائب رئيس وزراء روسيا، والمسئول الر "اركادى دفوركوفيتش"صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان 

احة ة قطاع السيهميأتفهم أن روسيا ت أكد لسامح شكرى اثناء لقاء جمع بين األثنين على لروسي إلى مصرملف استئناف الطيران ا

 .لالقتصاد المصري

 

 )األهرام( القرار الروسى بشأن سوريا تطور ايجابى..وندعم التسوية السياسية:سامح شكرى 

قال سامح شكري فى حوار أجراه مع جريدة األهرام أثناء زيارته الى روسيا أن القرار الروسي بشأن سوريا تطور إيجابي وأضاف ان 

 السياسية لحل القضية السورية.وية تدعم التس رمص

 

 )اليوم السابع( مليون مواطن مصرى يعانى بسبب سقوط الطائرة الروسية فى سيناء 12سامح شكرى: 

مليون مواطن مصرى بسبب  12قال سامح شكرى إن مصر مهتمة جدا باستعادة تدفق السياح إلى منتجعاتها ألنه تضرر أكثر من 

" أن المواطنين الروس ليسوا وحدهم فقط المتضررين من هذا العمل 63ار مع قناة "روسيا توقف الرحالت الجوية. وأضاف فى حو

ماليين كانوا قد تم توظيفهم وفصلوا عن عملهم  3اإلرهابى فى سيناء ولكن عانى أيضًا المصريين، ألنه اتضح أن أكثر من 

 رهابى.مليون شخص من هذا العمل اإل 12ولديهم عائالت، ولكن اتضح أيضا معاناة 

 

 ر()بوابة األخبا وزير الخارجية يعود إلى القاهرة

والتقى شكري خالل زيارته  أيام. 4مارس، قادما من موسكو في ختام زيارة استغرقت  11عاد سامح شكري وزير الخارجية الخميس 

عدد من المسئولين على رأسهم نظيره الروسي سيرجى الفروف حيث شهدت الزيارة بحث العديد من القضايا ذات االهتمام 

 المشترك بين البلدين.

 

 )بوابة األخبار(الرئاسة الفلسطينية يصل القاهرة لبحث التوسع االستيطاني اإلسرائيلياألمين العام 

ومن المقرر  وصل مطار القاهرة الدولي الطيب عبد الرحيم األمين العام لرئاسة دولة فلسطين قادًما من العاصمة األردنية عمان.

حث تطورات األوضاع في األراضي المحتلة وخاصة أن يلتقي األمين العام لرئاسة دولة فلسطين بعدد من المسئولين المصريين لب

 بعد قرار دولة االحتالل بالتوسع في المشاريع االستيطانية.

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1cac027d-2ccb-45d3-930e-4dbb1662fc22
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1cac027d-2ccb-45d3-930e-4dbb1662fc22
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8077c0d0-1203-4ba4-ba31-28a009d1386e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8077c0d0-1203-4ba4-ba31-28a009d1386e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8077c0d0-1203-4ba4-ba31-28a009d1386e
http://www.ahram.org.eg/News/141848/76/487849/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141848/76/487849/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%88.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89--16-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3/2633934
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89--16-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3/2633934
http://akhbarelyom.com/article/56eaeea48005636d631651d8/%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%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1458237092
http://akhbarelyom.com/article/56eb2729800563737b50b063/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-1458251561
http://akhbarelyom.com/article/56eb2729800563737b50b063/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-1458251561
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 )بوابة األخبار(سفير مصر بروسيا: موسكو لم تتهمنا بالتقصير.. واستئناف الرحالت الجوية قريبا

 روسيا لم تتهم مصر بالتقصير في حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء.قال سفير مصر في روسيا السفير محمد البدري إن 

وأكد أنه سيتم استئناف الرحالت السياحية  وأوضح أن زيارة الوزير سامح شكري األخيرة إلى موسكو كانت فارقة ونتائجها إيجابية.

 لطيران زار موسكو منذ أيام والتعاون مستمر.الروسية إلى مصر في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن وفد مصري فني من وزارة ا

 

 )بوابة األخبار( رئيس المراسم الملكية بالسعودية يصل القاهرة لبحث القضايا المشتركة

وصل مطار القاهرة الدولي، رئيس المراسم المالكية بالسعودية، خالد بن صالح العباد، قادما من الرياض، في زيارة للقاهرة، للقاء 

 عدد من المسؤولين، لبحث الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين في مختلف االتجاهات.

 

 )المصري اليوم( «إسقاط الطائرة»مصر تقريرها الرسمي في تحقيقات روسيا تسّلم 

قال الطيار أيمن المقدم ، رئيس لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية، في سيناء، نهاية أكتوبر الماضى، إن اللجنة 

قريرًا لمكتب التحقيقات الروسية إلى النيابة العامة، الستكمال اإلجراءات القانونية نظرًا لما انطوى عليه أحالت، الخميس، ت

، وبعد 6112مارس  13أن اللجنة تلقت التقرير الروسى بتاريخ « المقدم»التقرير من إثارة للشبهة الجنائية في الحادث. وأوضح 

 .دراسته قررت رفعه للنائب العام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56eaf0b39e78734c4f1742fb/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-1458237619
http://akhbarelyom.com/article/56eaf0b39e78734c4f1742fb/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-1458237619
http://akhbarelyom.com/article/56eaa8329e7873d12b1c57aa/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-1458219058
http://akhbarelyom.com/article/56eaa8329e7873d12b1c57aa/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-1458219058
http://www.almasryalyoum.com/news/details/912164
http://www.almasryalyoum.com/news/details/912164
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 المحور الثانى

 السياسة الداخليةتطورات 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرامرئيس الوزراء يلتقي رؤساء الهيئات البرلمانية )

أكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء خالل لقائه أمس مع رؤساء الهيئات البرلمانية بحضور المستشار مجدي العجاتى وزير الشئون 

ومجلس النواب أن الحكومة جادة فى برامج االصالح االقتصادى واالداري، مشيرا الى أن منهج الحكومة سيكون التعامل القانونية 

 بمنتهى الشفافية والوضوح.

 

 (اليوم السابع)""الشهادات الدوالريةظبيوزيرة الهجرة تبحث مع أعضاء الجالية المصرية بأبو 

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أعضاء الجالية المصرية بأبوظبى، بحضور السفير 

  .للسفيرة من البنوك وممثليهاالمصرى وائل جاد، وأعضاء السفارة والوفد المرافق 

 

 (ابة األخباربو) وزيرة التضامن تلتقي وفدي العمل الدولية والبنك اإلفريقي للتنمية

وتمت  استقبلت غادة والي، وزيرة التضامن االجتماعي وفدا من منظمة العمل الدولية والبنك اإلفريقي في مقر الوزارة اليوم.

مليون فرصة عمل في إفريقيا للشباب  ٥٢مناقشة إستراتيجية البنك اإلفريقي للتنمية الخاصة بالتشغيل والتي تستهدف خلق 

 والتشغيل.وسبل دعم برامج الوزارة في مجالي التدريب 

 

 (بوابة األخبار) يستقبل القائم بأعمل وزير االعالم المصري البحريني اإلعالم وزير

بن محمد الرميحي وزير شؤون اإلعالم خالل استقباله عصام األمير القائم بأعمال وزير اإلعالم المصري رئيس اتحاد  علياستعرض 

اإلذاعة والتلفزيون ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب، سبل تعزيز التعاون اإلعالمي وتبادل الخبرات الفنية 

 والتقنية بين البلدين.

 -مصري: البرلمان ال

 (اليوم السابع) مليون جنيه 021نائب عن الوفد يتقدم بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزى حول خسارة 

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب لرئيس مجلس النواب، لتوجيه طلب إحاطة لكاًل من شريف 

ء وطارق عامر محافظ البنك المركزى، وهانى قدرى وزير المالية، بشأن أهدار المال العام من جانب طارق إسماعيل رئيس الوزرا

   .مليون دوالر قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودة 011عامر محافظ البنك المركزى لضخ 

 

 (الشروق) عن معاناة أهالي الواحات البحرية من اإلهمال« النواب»أبو العال: تقرير مفصل لـ

نواب، لزيارة الواحات البحرية، برئاسته، في إطار الجوالت التي  1قال النائب، أيمن أبو العال، إن مجلس النواب أرسل وفًدا، يضم 

 النواب للمناطق النائية لمناقشة مشكالتهم والعمل على حلها.ينظمها مجلس 

http://www.ahram.org.eg/News/141848/136/487754/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%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%85%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141848/136/487754/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%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%85%D9%86.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B4/2634528
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B4/2634528
http://akhbarelyom.com/article/56eb088c800563956e7a1e82/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1458243724
http://akhbarelyom.com/article/56eb03348005635b6c7a1e82/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-1458242356
http://akhbarelyom.com/article/56eb03348005635b6c7a1e82/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87-1458242356
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1/2634433
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1/2634433
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=b7741c98-20a2-4e2a-b3d2-68a264d68ebc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=b7741c98-20a2-4e2a-b3d2-68a264d68ebc
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 (المصري اليوم) أسامة هيكل: وفد البرلمان ناقش مع رئيس الوزراء أداء الحكومة

النائب البرلماني، إن لقاء شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مع رؤساء الهيئات البرلمانية لألحزاب، الخميس، تناول  هيكل،قال أسامة 

المالمح العامة لبرنامج الحكومة، ورؤية النواب للقضايا المختلفة، وهو ما يعطي رئيس الوزراء تصورا عن آراء وأفكار نواب الشعب، 

 لبرنامج الحكومة.ليضعها في االعتبار خالل عرضه 

 

 (العربي الجديد) تفاهمات في البرلمان المصري لتمرير حكومة إسماعيل

كشف مصدر برلماني مطلع في ائتالف "دعم مصر"، أن اتصاالت جرت في األيام الفائتة بين قيادات في االئتالف، المدعوم من 

د لتمرير برنامج حكومة شريف إسماعيل، األجهزة األمنية المصرية، وأخرى حزبية ومستقلة تحت القبة النيابية، بهدف التوّح

 مارس الحالي. 61والمقرر إلقاء بيانها أمام النواب في 

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 

 (اليوم السابع) لم تأخذ فرصة لتثبت وجودها وال يمكن المطالبة برحيلها : الحكومةالمصريين األحرار""

أكد عالء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين األحرار، أن الحكومة الحالية لم تأخذ فرصتها لتثبت وجودها، ولو أن هناك 

   .ى أداء وزراء بعينهم ال يمكن المطالبة برحيل الحكومة ككلتحفظ عل

 

 (اليوم السابع) غلق باب الترشح على رئاسة "المصرى الديمقراطى" وترشح قائمتين فقط

أغلق حزب المصرى الديمقراطى االجتماعى، اليوم الخميس، باب الترشح على منصبى الرئيس ونائبه األول، وأربعة مناصب داخلية 

  .العامة للحزب، هى األمين العام، أمين العالقات الخارجية، وأمين المهنيين وقطاع األعمال، وأمين العمال والفالحين باألمانة

 .إبريل المقبل 1المصرى الديمقراطى"، الرئيس الجديد، يوم “لـ ومن المقرر أن يختار أعضاء المؤتمر العام 

 

 (الشروق) بالخارج لتقديم خبراتهم في كافة المجاالتالمصريين األحرار: التواصل مع خبراء مصريين 

استراتيجية جديدة  قال نادر الشرقاوي أمين حزب المصريين األحرار بالخارج، إن المؤتمرالذى ينظمه حزبه، تحت عنوان "نحو

لمنظومة الصحة في مصر"، تناول الكثير من المحاور حول منظومة الصحة في مصر بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط 

 والمهندس مصطفى غالي مساعد الوزير.

 

 (البوابة نيوز)"المصري الديمقراطي" يناقش "دور األحزاب في دعم االقتصاد" اليوم

يعقد الحزب المصري الديمقراطي، مساء اليوم ندوة تحت عنوان "دور األحزاب في دعم اقتصاد الوطن وتحقيق العدالة االجتماعية 

 للمواطن"، بنادي النيل بشبرا الخيمة.

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/912251
http://www.almasryalyoum.com/news/details/912251
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/17/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%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%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/17/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%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%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%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%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-/2634467
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%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%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-/2634467
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%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%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7/2634306
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%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%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7/2634306
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=e584ec19-1d38-467c-8d05-5fb163763e91
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=e584ec19-1d38-467c-8d05-5fb163763e91
http://www.albawabhnews.com/1831049
http://www.albawabhnews.com/1831049
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 -منظمات المجتمع المدني: 

 (اليوم السابع) بإدارة شئون الجماعةمصادر: مرشد اإلخوان أعلن تفويض محمود عزت 

به  تمر الذيكشف مصدر بجماعة اإلخوان أن قيادات الجماعة المتواجدون داخل السجون حسموا موقفهم فى النزاع الداخلى 

الجماعة لصالح جبهة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، فى مواجهة جبهة لجنة اإلدارة العليا التى يقودها محمد كمال 

   .عضو مكتب اإلرشاد

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (األهرامشيخ األزهر فى جامعة مونستر بألمانيا: األديان السماوية نزلت لترسم لإلنسان طريق السعادة )

بجامعة مونستر، إن مقومات السالم فى « مقومات السالم فى األديان»قال احمد الطيب شيخ األزهر خالل كلمته امام ملتقى 

 أن األديان السماوية ما نزلت إال لترسم لإلنسان طريق السعادة فى الدنيا واآلخرةاألديان، يمكن تلخيصها فى 

 

 (اليوم السابع) شيخ األزهر يزور فرنسا الشهر المقبل ويجرى حوارا بين الشرق والغرب

يستعد اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، لزيارة باريس الشهر المقبل فى حوار بين الشرق والغرب، بجرى 

ا فكريا مع عدد من مفكرى ومثقفى الغرب من خالل عدة حلقات نقاشيه إلظهار الصوره الصحيحه لإلسالم ومفاهيمه خاللها حوار

  .السمحة

  

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) عصام اإلسالمبولى يعلن مقاضاة مرتضى منصور بعد أزمة دار القضاء العالى

أعلن عصام اإلسالمبولى، عن مقاضاة مرتضى منصور عضو مجلس النواب على خلفية األزمة التى وقعت داخل دار القضاء العالى، 

   .سة نظر الطعن على فوز أحمد مرتضى باالنتخاباتقبل بدء جل

 

 (اليوم السابع)واألمن نوال السعداوى: الحجاب والنقاب ضد األخالق 

واصلت الكاتبة نوال السعداوى، إثارتها للجدل بتصريح صادم حول رأيها فى الحجاب والنقاب معتبرة أنهما ضد األخالق واألمن. 

الشهرى الثالث عشر لها بالمعهد الفرنسى بالقاهرة، إن الحجاب من العبودية، وهناك مدارس فى  وأضافت خالل انعقاد الملتقى

 اإلسالم ضد الحجاب. 

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) محافظ الجيزة": مسجد االستقامة مازال تحت سيطرة اإلخوان“لـ عزمى مجاهد 

مجاهد" ببالغ على الهواء لمحافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، قال خالله "اإلخوان مازالوا مستعمرين مسجد اإلستقامه، عزمي تقدم "

ومجندين الناس اللى بيبيعوا اإلسداالت والسبح والعطور بمحيط المسجد، وبيلموا المتسولين ويستخدموهم فى عمل الفتنة 

  ."والفوضة

https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/2634684
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/2634684
http://www.ahram.org.eg/News/141848/25/487820/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141848/25/487820/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84/2634387
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84/2634387
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/2634503
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1/2634503
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/2634334
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%89--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/2634334
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%80%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9--%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84/2634375
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%80%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9--%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84/2634375
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 (الشروق) رٌد على قرار البرلمان األوروبي« التمويل األجنبي»نجاد البرعي: إعادة فتح قضية 

هو قرار االتحاد األوروبي،  مرة أخرى« التمويل األجنبي»ضية إعادة فتح القضية المعروفة إعالمًيا باسم ق إن نجاد البرعي قال

الحكومة، وبعض دوائر صنع القرار بمصر، هناك تصور لدى »الذي صدر مؤخًرا بانتقاد أوضاع حقوق اإلنسان في مصر.وأضاف أن 

 «من القضاء على من يتحدثون عنها أنه بدًلا من حل مشكلة تدهور أوضاع حقوق اإلنسان، البد

 

 (الشروق) بإطالع المواطنين على تفاصيل التصالح مع رجال األعمال« إسماعيل»طالبنا «: السادات»

قال النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب اإلصالح والتنمية، إن شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أشار 

وزراء على األكثر، وهم  8إلى  2يير سيشمل من أن "التغوأضاف  إلى قرب حدوث تعديل وزاري محدود، خالل لقائه بعدد من النواب

 .من كان أداؤهم دون المستوى خالل الفترة الماضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=1c53976a-52cb-4e22-a37e-ed49e55ae89a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=1c53976a-52cb-4e22-a37e-ed49e55ae89a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=9f26f735-6fb8-4c0a-90b4-90692f145dbc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=9f26f735-6fb8-4c0a-90b4-90692f145dbc
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-1

 (البوابه نيوز) القمامة تحاصر اإلسكندرية بعد إضراب عمال النظافة

حاصرت تالل القمامة الشوارع الرئيسية فى محافظة اإلسكندرية، إلى درجة غلق شوارع رئيسية على خلفية إضراب جامعى 

يومين العودة إلى العمل المخلفات بشركة نهضة مصر فى مقرها بمنطقة محرم بك وأضرب العمال أسبوًعا قبل إعالنهم قبل 

 .بعدما استجابت إدارة الشركة إلى بعض مطالبهم

 (مصر العربيه) عمال "نجوم سيناء" يضربون.. ومالك المصنع للحكومة: "مش عايزه خدوه"

عن العمل لليوم الثالث للمطالبة بوضع الئحة للمصنع و إقالة المدير اإلداري جمال  العاملون بمصنع نجوم سيناء للجبسامتنع 

أخبره بأحقية العمال في  الك المصنع وتدخل مدير المنطقة الصناعية "ممدوح خفاجة" و أجرى اتصاال هاتفيا بموالشريف 

 أنا مش عايز المصنع خدوه انتو .. أنا بطلت ابيع جبس".“لكن األخير رد عليه قائال:  مطالبهم

 (رصد) إضراب عمال وهيئة تمريض مستشفى سيد جالل بسبب عدم صرف الرواتب

ى لإضراًبا عن العمل؛ اعتراًضا ع وهيئة التمريض بمستشفى سيد جالل اليوم الخميس والعمال والفنييننظم عدد من الصيادلة 

ب البنين والتابع لكلية طم مستشفى سيد جالل ومن أما ووجود اختالسات مالية بالشركة عدم صرف الرواتب منذ عدة أشهر

 المستشفى، ولقيادات كلية طب البنين.ردد المضربون هتافات مناهضة إلدارة  بجامعة األزهر بالقاهرة

 (رصد) عمال "النيل لحليج األقطان" يهتفون ضد القضاء ويطالبون بتدخل السيسي

أمام مقر الشركة؛ اعتراًضا على عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر  اعتصامهم لليوم الثاني واصل عمال شركة النيل لحليج األقطان

وأكد العمال أنهم ال يعلمون سبًبا  لذي اشتراها منذ سنوات من الدولةبرجوع ملكية الشركة للدولة واستردادها من المستثمر ا

 .مؤكدين أن المستثمر ينتقم منهم  6111تنفيذ الحكم الصادر منذ عام واضًحا لعدم 

 

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) تزيد األعباء على الفقراء« المركزي»قرارات «: المصري الديمقراطي»

 سعر العملةإن القرارات التي أصدرها البنك المركزي في األسابيع األخيرة في محاولة اإلبقاء على  لمصري الديمقراطيقال الحزب ا

سيزيد من  يه المصري أمام الدوالر األمريكيوأضاف الحزب أن قرارات تخفيض قيمة الجن الوطنية سوف تزيد األعباء على الفقراء

 الضغوط التضخمية على االقتصاد القومي ويدفع نحو مزيد من االرتفاع في األسعار.

 (بوابة االخبار) خبير اقتصادي: سياسات البنك المركزي ليست مدروسة

رشاد عبده إن اتجاه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه  تراتيجيةقال الخبير االقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات اإلس

وأضاف أن اتجاه البنك المركزي لرفع  %10اق عن السلع المستوردة بنسبة أدي إلى ارتفاع األسعار في األسو % 10أمام الدوالر بنسبة 

 تعمل بنظام رد الفعل. وهي إجراءات ياسات البنك المركزي ليست مدروسةيؤكد أن س قروش 1 قيمة الجنيه أمام الدوالر

 

http://www.albawabhnews.com/1831094
http://www.albawabhnews.com/1831094
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/969455-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%88%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/969455-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%88%D9%87
http://rassd.com/180504.htm
http://rassd.com/180504.htm
http://rassd.com/180503.htm
http://rassd.com/180503.htm
http://akhbarelyom.com/article/56eae7979e7873204c1742fb/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-1458235287
http://akhbarelyom.com/article/56eae7979e7873204c1742fb/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-1458235287
http://akhbarelyom.com/article/56eb1ccf800563387750b063/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1458248911
http://akhbarelyom.com/article/56eb1ccf800563387750b063/%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1458248911
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 (رصد) بلومبرج: نقص الدوالر يمنع شركة "نيسان" من توسعة نشاطها في مصر

أجرت وكالة "بلومبرج"، حواًرا مع "إيساو سيكوجتشي"، مدير شركة "نيسان" في مصر، أكد خالله عدم استكمال الشركة لتوسعات 

وقال التقرير، إن شركة "نيسان موتور" في مصر، جمدت مشروع توسعة لها في  المقرر أن تقوم بها؛ بسبب نقص الدوالركان من 

 .القاهرة؛ بسبب صعوبة الوصول إلى النقد األجنبي في البالد

 (رصد) جنيًها خالل شهور قليلة قادمة 13خبير اقتصادي: الدوالر سيصل إلى 

عماد مهنا، أّن البنك المركزي المصري َيعلم منذ فترة أّن  اد السياسي والتخطيط اإلستراتيجيأكد الخبير االقتصادي وأستاذ االقتص

اف، وأض وذلك ألنّ مصر لم تنتج، ولم تصدر أي شيء خالل السنوات الماضية جنيًها خالل الشهور المقبلة 13ى عملة الدوالر ستصل إل

 مصنع عن العمل واإلنتاج بمصر 3011مؤكًدا على توقف نحو  مليار دوالر 62التجاري ُيقدر بـ أن العجز بالميزان

 (بوابة االخبار) جنيًها 611 يسجل 18 وعيار..  الذهب أسعار ارتفاع

معدل طفيف تراوح بين جنيهان لخمس جنيهات، وسجل ، ب 6112مارس  11ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الخميس 

بينما  جنيًها للجرام  426" ليبلغ 63ر "وسجل سعر عيا جنيهًا 611" نحو  18وسجل عيار "  جنيًها للجرام 412" نحو 61الذهب عيار "

 جنيًها. 11134جنيها ، وبلغ سعر أوقية الذهب  6040سجل سعر الجنيه الذهب 

 (بوابة االخبار) 6110 خالل جنيه مليار 3.6 أرباح يحقق مصر بنك

وأوضح  مليون جنيه للضرائب 4212وبعد سداد مبلغ  % 22.4مليار جنيه بنسبة نمو بلغت  3.6ر صافي أرباح بلغ حقق بنك مص

العام المالى مالية عن اعتمدت في اجتماعها األخير القوائم ال في أن الجمعية العمومية لبنك مصرالبنك في بيان صح

 وأظهرت نتائج البنك تحقيق أعلى صافى أرباح فى تاريخ  للسنة السادسة على التوالى. 6113/6110

 (عربي الجديدال) %1.0مصر: البنك المركزي يفاجئ السوق ويرفع سعر الفائدة 

متجاوزًا توقعات المحللين والمصرفيين بعد ثالثة أيام في المائة  1.0اقع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بو

إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعر اإلقراض ألجل ليلة واحدة إلى  وقال البنك في بيان من خفض قيمة العملة المحلية الجنيه

 في المائة. 2.60في المائة من  11.10في المائة وسعر اإليداع لليلة واحدة إلى  11.60في المائة من  11.10

 (بوابة االخبار) %0٫4يقفز ومؤشرها.. جنيه مليار 1٫1البورصة تربح 

اختتمت البورصة تداوالتها فى أخر جلسات األسبوع أمس على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، حيث أغلق رأس المال السوقي عند 

 .تريات المستثمرين األجانب والعربمليار جنيه بدعم من مش 1ر1مليار جنيه، محققا أرباح قيمتها  331.014مستوى 

 (بوابة االخبار)دوالر  مليار 6.0بـ استثنائًيا جديًدا للسيطرة على سعر الدوالرالبنك المركزي يطرح عطًاء 

عامر، عن اتخاذها في سبيل محاصرة السوق السوداء للدوالر سلسلة قرارات جريئة لم يخجل البنك المركزي المصري، برئاسة طارق 

تخفيض سعر الجنيه بنحو مليار دوالر بالبنوك الرسمية عن طريق العطاءات الدوالرية، و 6.0األمريكي، لكن كان أكثرها جراءة ضخ 

 جنيه. 2.60جنيهات و  2وتراوحت سعر الدوالر بالسوق السوداء بين  قرًشا 116

 (البوابه نيوز) مليار يورو 1.0ي" يمول مشروعات في مجاالت النقل والصناعة بـ "البنك األوروب

تستقبل القاهرة رئيس البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية، آخر مايو المقبل، وذلك إلعداد استراتيجية التعاون مع مصر 

، باعتبارها أول استراتيجية تعاون بين مصر والبنك بعد تحول مصر لدولة عمليات داخل البنك األوروبي فى للسنوات المقبلة

 نهاية أكتوبر الماضى تلبية لدعوة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر.

http://rassd.com/180495.htm
http://rassd.com/180495.htm
http://rassd.com/180486.htm
http://rassd.com/180486.htm
http://akhbarelyom.com/article/56eaa79f9e78733a2c1c57aa/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-18-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-271-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7-1458218911
http://akhbarelyom.com/article/56eaa79f9e78733a2c1c57aa/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-18-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-271-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7-1458218911
http://akhbarelyom.com/article/56eab1b080056304484581c7/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-4-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015-1458221488
http://akhbarelyom.com/article/56eab1b080056304484581c7/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-4-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015-1458221488
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/17/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%88%D9%8A%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%A9-1-5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9
http://www.ahram.org.eg/News/141848/5/487758/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2%D9%AB.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141848/5/487758/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2%D9%AB.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56eabf1f800563994f1dc4c7/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%802-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1458224927
http://akhbarelyom.com/article/56eabf1f800563994f1dc4c7/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%802-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1458224927
http://www.albawabhnews.com/1831067
http://www.albawabhnews.com/1831067
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 (اليوم السابع) مؤسسة موديز: تخفيض الجنيه أمام الدوالر إيجابى للتصنيف االئتمانى لمصر

 %13.0قالت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف االئتمانى، إن قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدوالر بنسبة 

 .، مع نظرة مستقبلية مستقرةB3 سة صرف أكثر مرونة، إيجابى للتصنيف االئتمانى لمصر، والذى حددته عندوتبنى سيا

 

 النقل والمواصالت

 (بوابة االخبار) عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد السيطرة علي حريق قطار بقنا

المميز  131نيران بجرار القطار رقم الدقيقة بعد اشتعال  40عادت حركة قطارات الصعيد لطبيعتها بعد توقفها ما يزيد عن 

 محضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق .وحرر القادم من األقصر متجها لنجع حمادي بمحطة سكك حديد دشنا 

 (البوابه نيوز) عودة حركة القطارات بعد رفع "جرار" خرج من على القضبان بالشرقية

من على القضبان  ة األولى منهبسبب سقوط جرار قطار بضائع والعرب الزقازيق" مساء اليوم –خط "بنها توقفت حركة قطارات 

وعلى الفور تم االستعانة بأحد األوناش  ئول بهيئة السكة الحديد بالشرقيةوأكد مصدر مس دون خسائر أو إصابات 64عند التحويلة 

 اإلسماعيلية لرفع الجرار والعربة، وعادت حركة القطارات لطبيعتها مرة أخرى.من مدينة 

 

 االعالم

 (الشروق) «السبكي»معتز عبدالفتاح يدافع عن خيري رمضان: لم يخطئ في أزمة 

لم »، قائاًل: «سي بي سي»على قناة « ممكن»دافع الدكتور معتز باهلل عبدالفتاح، عن اإلعالمي خيري رمضان، مقدم برنامج 

وكانت غرفة صناعة اإلعالم قد قررت منذ «يخطئ في األزمة التي أثيرت حول استضافة تيمور السبكي وحديثه عن نساء الصعيد

 .يوًما 10، لمدة «سي بي سي»ي يقدمه اإلعالمي خيري رمضان، على شاشة ، الذ«ممكن»شهر، وقف برنامج 

 

 الزراعه

 (البوابه نيوز) "الزراعة" تبيع لحوًما مستوردة في معرض القاهرة على أنها "محلية"

قطاع اإلنتاج أقامت معرضا وهميا لمنتجات وزارة الزراعة بدون علم كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن الوزارة ممثلة فى 

الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، مشيًرا إلى أن الوزير قرر إقامة معرض خاص بالوزارة، وليس تأجيره للقطاع الخاص، على أن يتم 

 عرض.خالل أيام معرض القاهرة الدولي، وعرض وبيع منتجات وزارة الزراعة خالل أيام الم

 

 سياحهال

 (بوابة االخبار)  وزير السياحة يلتقي السفير الماليزي لمناقشة تسيير رحلة طيران أسبوعية لمصر

زعزوع وزير السياحة السفير جعفر كوشغالى سفير ماليزيا لدى مصر، وذلك لبحث سبل استقبل اليوم الخميس الدكتور هشام 

من جانبه تحدث السفير الماليزي عن رغبة الجانب الماليزي في و التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية من ماليزيا إلى مصر

 .اهرةتسيير رحلة طيران مرة أسبوعيا من العاصمة الماليزية كواالمبور إلى الق

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2--%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%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-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85/2634050
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2--%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%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-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85/2634050
http://akhbarelyom.com/article/56eb1d609e7873b86150b063/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7-1458249056
http://akhbarelyom.com/article/56eb1d609e7873b86150b063/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7-1458249056
http://www.albawabhnews.com/1830853
http://www.albawabhnews.com/1830853
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=0261cb52-36ce-45a2-a3f7-b33a026f273a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=0261cb52-36ce-45a2-a3f7-b33a026f273a
http://www.albawabhnews.com/1831096
http://www.albawabhnews.com/1831096
http://akhbarelyom.com/article/56eb24e29e7873536550b063/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-1458250978
http://akhbarelyom.com/article/56eb24e29e7873536550b063/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-1458250978
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 قباطاأل

 (بوابة االخبار) تكدس المصليين بالمنيا لصالة قداس ذكرى السنوية لمثلث الرحمات شنودة

تكدس للمصليين على حضور  مارس  11المنيا التسع  الخميس  بكافة ايبارشيات محافظةشهدت الكنائس القبطية األرثوذكسية 

ارتدت عدد من السيدات المالبس السوداء وتوحدت الكنائس  مات البابا شنودةالصالة في قداس ذكرى السنوية الرابعة لمثلث الرح

 في طلب الرحمة والراحة لنفس البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث.

 (رصد) لقبض على الراهب بولس الرياني في الفيوما

سنوات في اتهامه باقتحام المبنى اإلداري لمحكمة  0ألقت قوات األمن القبض على الراهب "بولس الرياني"، والصادر ضده حكم بـ

قضايا أخرى، الرتكابه  8أسلحة آلية، إلى جانب اتهامه في  4نارية من  الريان، والتعدي على باحثي منطقة العيون، وإطالق أعيرة

 مخالفات بناء وتعديات على أرض محمية وادي الريان.

 

  أخرى

 (المصري اليوم) انفجار ماسورة صرف يغرق منازل قرية ببني سويف.. ورئيس المدينة: هبوط أرضي

مما أدى إلى انفجار ماسورة مياه للصرف الصحي  بعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويفوقع هبوط أرضى في قرية بنى زايد التا

والتى تنقل مياه الصرف من القرية إلى المحطة الرئيسية بمدينة ناصر مما تسبب في غرق العشرات من المنازل ما أصاب األهالي 

 بسبب انبعاث روائح كريهة. الشديدين خشية تعرض حياتهم لألذىبحالة من االحتقان والغضب 

 (المصري اليوم) بوتاجاز لموانئ السويسألف طن  16وصول 

صّرح عبدالرحيم مصطفى المتحدث اإلعالمى لهيئة موانئ البحر األحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الستقبال السفينة 

طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع  4011وعلى متنها « جاز إيجين»والسفينة طن بوتاجاز ،  8011وعلى متنها « ماريمار جاز»

 السعودي .

 (مصر العربيه) ساعات1مناطق بالقاهرة لمدة  2انقطاع المياه عن 

مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن " شارع أنابيب البترول بالسالم، والمنطقة أعلنت شركة 

، وبعض مناطق قباء، وأمل ثان بالكامل، والمستشفى األلمانى السعودى، ومحطة محوالت كهرباء جسر 18الصناعية بالكيلوا 

 لتاسعة صباحًا غدًا السبت حتى الرابعة مساءًا.ساعات، اعتبارًا من الساعة ا 1السويس"، لمدة 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56ead486800563fd57cad929/%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A9-1458230406
http://akhbarelyom.com/article/56ead486800563fd57cad929/%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A9-1458230406
http://rassd.com/180533.htm
http://rassd.com/180533.htm
http://www.almasryalyoum.com/news/details/912259
http://www.almasryalyoum.com/news/details/912259
http://www.almasryalyoum.com/news/details/911912
http://www.almasryalyoum.com/news/details/911912
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/969285-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-7%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/969285-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%86-6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-7%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 المحور الرابع

 األمني  مشهدالتطورات 

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) الداخلية تواصل حمالتها على "الجعافرة" و"المثلث الذهبى" لتطهيرها من المجرمين

واصلت األجهزة األمنية بوزارة الداخلية حمالتها على منطقتى "الجعافرة" و"المثلث الذهبى" بالقليوبية لتطهيرهم من العناصر 

  .بلطجى ومسجل خطر ٢٥إلجرامية، بعد ضبط ا

 

 (الشروق) مصرع متهم وإصابة ضابطين فى تبادل إلطالق النار بالغربية 

أصيب النقيب أحمد سمير إدريس رئيس ولقى متهم مصرعه وضبط مسجل خطر فى تبادل إلطالق النار مع الشرطة بالغربية. 

 .المباحث بطلق نارى بالفخذ والمالزم أول أحمد عوض األزرق بجرح قطعى بكف اليد اليمنى

 

 (الشروق) أشخاص بينهم أمين شرطة بتهمة النصب والتنقيب عن اآلثار في أسيوط 0ضبط 

أشخاص، بينهم أمين شرطة، متهمون بالنصب والتنقيب عن اآلثار  0تمكنت وحدة مباحث مركز أسيوط اليوم الخميس، من ضبط 

 ألف جنيه. 13على مبلغ  بقرية أوالد رائق واالستيالء

 

 (بوابة األخبارللنيابة ) الطائرة حادث في الروسية التحقيقات سلطات من الوارد التقرير إحالة

يق في حادثالطائرة الروسية التي سقطت فوق شبه جزيرة سيناء بأن اللجنة تلقت صرح الطيار أيمن المقدم، رئيس لجنة التحق

 تقريًرا رسمًيا صادرًا عن مكتب التحقيقات الروسية، وبعد دراسته فإن لجنة التحقيق اتخذت قرارها برفع التقرير للنائب العام.

 

 (المصري اليوم) حركة التنقالت الداخلية لضباط الشرطة بمراكز وأقسام قنا

 اعتمد اللواء صالح حسان، مدير األمن، الخميس، حركة الضباط الداخلية، بمراكز قنا.

 

 (البوابة نيوز) جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من العمالت األجنبية

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة طارق صالح محاولة تهريب كمية من العمالت األجنبية، بالمخالفة لقانون 

 .يوروألف  111ألف دوالر و 81وجد مع راكب حيث البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديالته.

 

 (البوابة نيوز) مدير أمن القاهرة يقود حملة إلزالة اإلشغاالت

–شنت األجهزة األمنية بالقاهرة بقيادة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القاهرة حملة مكبرة بمناطق شارع شبرا 

 .عين شمس–نطقة الزمالك م-مدينه نصر–الموسكى -الصورين بين-النزهة–جديدة مصر ال–ميدان المظالت 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-/2634475
https://www.youm7.com/story/2016/3/18/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-/2634475
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=34dfd635-b3ac-4c77-a111-306510014832
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=34dfd635-b3ac-4c77-a111-306510014832
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=8a3e3ee9-2d32-4b12-a885-73e3eec14848
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=8a3e3ee9-2d32-4b12-a885-73e3eec14848
http://akhbarelyom.com/article/56ea8e699e7873f820926fbb/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1458212457
http://akhbarelyom.com/article/56ea8e699e7873f820926fbb/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1458212457
http://www.almasryalyoum.com/news/details/912247
http://www.almasryalyoum.com/news/details/912247
http://www.albawabhnews.com/1830797
http://www.albawabhnews.com/1830797
http://www.albawabhnews.com/1829820
http://www.albawabhnews.com/1829820
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 -محاكم ونيابات: 

 (اليوم السابع) أيام التهامه بهتك عرض طفلة وخطفها بشبرا الخيمة 3حبس أمين شرطة 

أيام على ذمة التحقيق، التهامه بهتك عرض طفلة، عمرها  3أمر وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بحبس " أمين شرطة " 

   .، أثناء ذهابها للمدرسة، برفقة زميالتها بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمةعاما، ومحاولة اختطافها 16

 

 (بوابة األخبار)آخرين في "أحداث االزبكية" 0سنوات لمتهمين وبراءة  0السجن 

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، متهمين "غيابيًا" 

 وريًا"، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة األزبكية في يناير من العام الماضى.آخرين "حض 0وبراءة سنوات  0بالسجن 

 

 (بوابة األخبار) آخرين 6والمشدد لـ  األخوانمن أعضاء  13جنايات السويس تقضي بالمؤبد على 

سنة، كما قضت بمعاقبة أثنين  60بالسجن المؤبد ن اإلخواجماعة متهماً من أعضاء  13س، بمعاقبة قضت محكمة جنايات السوي

سنة، وذلك التهامهم بالقتل والشروع في القتل، وارتكاب أعمال عنف وتخريب، والتعدي على قوات  10آخرين بالسجن المشدد 

 إليهم.آخرين من التهم المنسوبه  2الشرطة، كما برأت المحكمة 

 

 (بوابة األخبارسبيله ) إخالء تأييد بعد العقرب سجن من" الظواهري" سراح إطالق

وشقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، من  الظواهري،سراح محمد  مارس، 11أطلقت مصلحة السجون، صباح الخميس 

 منزله.لعقرب إلى سجن ا

 

 (الشروق) نشطاء من التصرف في أموالهم 3الجنايات تنظر منع  «أجنبي تمويل- 114»إجراءات جديدة بالقضية 

نشطاء حقوقيين من التصرف في أموالهم، كمتهمين  3جلسة السبت المقبل لنظر قرارات منع حددت محكمة جنايات القاهرة، 

على ذمة قضية التمويل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة والتي بدء إجراءات إعادة التحقيق فيها فيما يخص 

 المنظمات المصرية.

 

 (المصرى اليوم) لتنظيم اإلخوانسنوات وبراءة آخر في قضية االنتماء  4حبس طالب 

سنوات على طالب بكلية اآلداب بجامعة المنصورة، وبراءة خريج في كلية  4حكمًا بالحبس  المنصورة،أصدرت محكمة جنايات 

 الزراعة في قضية االنتماء إلى جماعة اإلخوان المسلمين.

 

 (العربي الجديد) طفال مصريا لمعارضتهم االنقالب العسكري 13لـ الحبس عامين 

طفال بالحبس سنتين مع الشغل، ووضع البالغين منهم تحت المراقبة  31قررت محكمة جنايات اإلسكندرية، شمال مصر، معاقبة 

ثناء احتجازهم داخل مؤسسة وجمعية دار األحداث بالعطارين.كانت قوات لمدة سنتين، بعد اتهامهم باالعتداء على قوات األمن أ

 .األمن قد ألقت على األطفال على خلفية معارضتهم لالنقالب العسكري وإيداعهم مبني رعاية األحداث

https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D9%83-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A/2634332
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D9%83-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A/2634332
http://akhbarelyom.com/article/56ea99cd9e7873e325e14f2a/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-5-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9-1458215373
http://akhbarelyom.com/article/56ea99cd9e7873e325e14f2a/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-5-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9-1458215373
http://akhbarelyom.com/article/56ea94079e78737c23e14f2a/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-14-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%80-2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-1458213895
http://akhbarelyom.com/article/56ea94079e78737c23e14f2a/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-14-%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-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%80-2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-1458213895
http://akhbarelyom.com/article/56ea87069e7873f61d926fbb/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87-1458210566
http://akhbarelyom.com/article/56ea87069e7873f61d926fbb/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87-1458210566
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=92bda586-36ed-4ee2-9a78-9c6481eb7450
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17032016&id=92bda586-36ed-4ee2-9a78-9c6481eb7450
http://www.almasryalyoum.com/news/details/912211
http://www.almasryalyoum.com/news/details/912211
http://www.alaraby.co.uk/society/2016/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8047-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://www.alaraby.co.uk/society/2016/3/17/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8047-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
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 -اعتقاالت: 

 (بوابة األخبار) في قضايا عنف بناهيا شخصيينالقبض على 

 مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا عنف وتحريض على التظاهر.الألقت األجهزة األمنية بالجيزة، القبض على اثنين من 

 

 (بوابة نيوزال) ضبط وكيل مدرسة ومدرس النتمائهما لجماعة اإلخوان بأسوان

تمكن ضباط مركز شرطة دراو بأسوان بالتنسيق مع فرع األمن العام واألمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بأسوان مدعومة 

 بمجموعات قتالية من األمن المركزي من ضبط مدرس ووكيل مدرسة النتمائهما إلى جماعة اإلخوان.

 

 (العربي الجديد) "األمة"اعتقال ثالثة صحافيين خالل مداهمة أمنية لموقع 

مساء أمس األول، واعتقال  نصر،دانت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية اقتحام قوات األمن لمقر موقع "األمة" بمدينة 

 لى عدد من األجهزة والوسائل الصحافية.ثالثة صحافيين واالستيالء ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56ea8483800563e433926fbb/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A7-1458209923
http://akhbarelyom.com/article/56ea8483800563e433926fbb/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A7-1458209923
http://www.albawabhnews.com/1830573
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/3/17/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/3/17/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام( "السيسي" يصدق على ترقية اللواء أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية لرتبة الفريق

اء قرار ج امة منير ربيع قائد القوات البحرية إلى رتبة الفريق.صدق السيسى القائد األعلى للقوات المسلحة، على ترقية اللواء أس

 علي هامش فعاليات المناورة البحرية اليوم ذات الصواري. سيسيال

 

 )بوابة األهرام(السيسي يوجه بمواصلة القوات المسلحة لمساهمتها في الحفاظ على أسعار السلع الغذائية

فاظ على أسعار السلع الغذائية والحرص على توافر السلع األساسية بمواصلة القوات المسلحة لمساهمتها في الح سيسيوجه ال

 بأسعار مناسبة، فضاًل عن زيادة عدد المنافذ لتوزيع السلع وتخفيض أسعارها من خالل تقليص تكلفة النقل.

 

 )بوابة األهرام(السيسي يرفع العلم على الفرقاطة "تحيا مصر" لإلعالن عن بدء خدمتها ضمن القوات البحرية

مصر بشرائها من فرنسا. إيذاًنا بانضمامها للخدمة بالقوات  التي قامت رفع السيسي، ، علم مصر على الفرقاطة "تحيا مصر"

 البحرية.

 

 )اليوم السابع( أيام 4قائد الوحدات الخاصة القبرصى ُيغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت 

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، قائد الوحدات الخاصة القبرصى والوفد العسكرى المرافق له، بعد زيارة لمصر 

 أيام، التقى خاللها عدد من المسئولين؛ لبحث دعم التعاون بين مصر وقبرص فى المجاالت العسكرية. 4استغرقت 

 

 )موقع وزارة الدفاع المصرية( "6112فى التدريب المشترك "رعد الشمال  عودة القوات المشاركة

عادت من المملكة العربية السعودية عناصر القوات المسلحة التى شاركت فى تنفيذ فعاليات التدريب المشترك "رعد الشمال 

 .دولة عربية وإسالمية، والذى أجرى بمنطقة حفر الباطن 61كثر من "، ضمن أ6112

 

 )مصرالعربية( راديو فرنسا: مصر تسلح حفتر.. وتشترط للتدخل في ليبيا

ي ارتكبت الت خطاءألحذر السيسي من التسرع في التدخل دوليا ضد تنظيم "الدولة اإلسالمية" في ليبيا، مشيرا إلى أنه ال يجب تكرار ا

هذه الكلمات علق "راديو فرنسا الدولي" على التصريحات التي أدلى بها السيسي، في مقابلته مع  تحت أفغانستان.في الصومال و

عنوان "السيسي يدعو لدعم حفتر لمكافحة داعش" قال الراديو: عن  وتحت صحيفة "ال ريبوبليكا" االيطالية، عن الوضع بليبيا.

المشير السابق يجب أن يتم ذلك بناء على طلب من الحكومة الليبية وبتفويض من احتمال التدخل العسكري الدولي بلييا، يقول 

 ”.محددة بوضوح دافاألمم المتحدة وجامعة الدول العربية. متبنيا موقف روسيا التي تطالب أيضا بمذكرة أه

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/890398/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/890398/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/890373/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%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-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/890373/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%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-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/889183/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/889183/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/17/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%89-%D9%8A%D9%8F%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%AA/2633380
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