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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( السيسى إلى الرئيس البشير ارجية ينقل رسالة شفهية منوزير الخ

ية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية توجه إلى الخرطوم صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارج

مارس الجاري، حيث سيلتقي مع الرئيس السوداني عمر البشير وينقل إليه رسالة من عبد الفتاح  21مساء يوم السبت الموافق 

 .البلدين واإلعداد للجنة العليا المشتركة بين ر العالقات الثنائية بين البلدينالسيسى تتعلق بمتابعة مسا

 

 رجية المصرية()موقع وزارة الخا وزير الخارجية يتلقى اتصااًل هاتفيًا من وزير خارجية ايطاليا

صرح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصااًل هاتفيًا من 

السيد/ باولو جينتيلوني وزير خارجية ايطاليا تناول مسار العالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأعرب وزير خارجية 

رتياحه  للتعاون القائم بين البلدين فيما يتعلق بمتابعة التحقيق فى حادث مقتل الطالب اإليطالي جوليو ريجيني. ايطاليا عن ا

  .وأضاف أبو زيد بأن االتصال تناول بشكل مستفيض تطورات األزمة الليبية وسبل حلها

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( سامح شكري يلتقي وزير خارجية سلوفاكيا

ية سلوفاكيا وزير الخارجية سامح شكري التقي مع وزير خارج بأنث الرسمي باسم وزارة الخارجية،  أحمد أبو زيد المتحد صرح 

حيث تناولت المباحثات سبل تدعيم العالقات المصرية السلوفاكية واالرتقاء بها في مختلف المجاالت  "ميروسالف اليتشاك" 

 .د مكافحة االرهابشرق االوسط وجهوالسياسية واالقتصادية والتجارية، باالضافة الى مناقشة االوضاع اإلقليمية فى ال

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية: بحثت آخر تطورات سد النهضة مع وزير الموارد المائية السوداني

د، مع وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، قال وزير الخارجية سامح شكري إنه تباحث خالل زيارته اليوم األح

بشأن أخر التطورات المرتبطة بمشروع سد النهضة اإلثيوبي، والتحضير لمراسم التوقيع على العقد الخاص بالمكتبين 

 لمصباألثيوبي على دولتي اع السد االستشاريين المعنيين بإعداد الدراسات الالزمة حول اآلثار واالنعكاسات المترتبة لتنفيذ مشرو

 

 )بوابة األخبار( الوصاية أو التوجيه ونرفض الحكومة مسئولية اإلنسان حقوق: شكري.. كيري على رًدا

ألن يكون هناك أي قدر من الوصاية أو التوجيه بشأن حقوق اإلنسان في مصر من أكد وزير الخارجية، سامح شكري، الرفض التام 

وأشار إلى أن حقوق اإلنسان مسئولية تقع على عاتق الحكومة المصرية، وهذه المسئولية يقابلها مراجعة  ِقبل أي جهة أجنبية.

سان والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات مثل ومتابعة من قبل الرأي العام المصري والجمعيات التي تعمل في إطار حقوق اإلن

جاء ذلك ردا على سؤال حول التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية األمريكي جون كيري بالنسبة  المجلس القومي لحقوق اإلنسان.

 ألوضاع حقوق اإلنسان في مصر.

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b845b31a-6536-44cc-afb9-a2a78e0e753e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=b845b31a-6536-44cc-afb9-a2a78e0e753e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=d92cda2c-249b-4c78-bb07-3c5b6b56a8b6
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=08ac63c3-02c6-4b53-a053-a0429cdc27f5
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=08ac63c3-02c6-4b53-a053-a0429cdc27f5
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/893494/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/893494/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56ed482d800563595a5eaf9b/%D8%B1%D8%AF-%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1458391085
http://akhbarelyom.com/article/56ed482d800563595a5eaf9b/%D8%B1%D8%AF-%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1458391085
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 )بوابة االخبار( شكري يؤكد تطابق وجهة النظر المصرية السودانية حول ليبيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن هناك تطابقا في وجهات النظر المصرية السودانية بشأن دعم حكومة الوحدة الوطنية في 

د الساحة الليبية توحدا لكافة الفصائل ومكونات الشعب الليبي، حتى يستطيع أن يركز جهوده في القضاء ليبيا، وضرورة أن تشه

 .على المخاطر اإلرهابية التي تحيق به

 

 )المصري اليوم( «الجنوب»وزير الخارجية: مصر تسعى بالتنسيق مع السودان إلعادة االستقرار لدولة 

أكد سامح شكري ، وزير الخارجية، أن مصر تسعى بالتنسيق مع السودان، إلعادة االستقرار في دولة جنوب السودان ، من خالل 

التوصل لحلول تحقق التراضي بين الفرقاء الجنوبيين، مشيًرا إلى أن الشعب الجنوبي يتعرض لمخاطر متعددة سواء على مستوى 

 .لصراع العسكري، أو نقص الغذاء والمعونات اإلنسانية للنازحينا

 

 )الشروق( يصل غدا للمشاركة في اجتماع دول جوار ليبيا« شكري»سفير مصر بتونس: 

الخارجية المصري سامح شكري إلى تونس، مساء غد االثنين، للمشاركة في مؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا المقرر يصل وزير 

 عقده في العاصمة التونسية بعد غد الثالثاء.

 

 )المصري اليوم( الحكومة السودانية: زيارة وشيكة للسيسي إلى الخرطوم لمناقشة تطورات سد النهضة

 إلى السودان ، لمناقشة العديدللسيسي كشف وزير اإلعالم السوداني المتحدث باسم الحكومة، أحمد بالل عثمان، عن زيارة وشيكة 

 .نظيره السوداني عمر البشير من القضايا، على رأسها بحث آخر تطورات ملف سد النهضة اإلثيوبي مع

 

 ية المصرية()موقع وزارة الخارج مصر تدين تفجيرات مدينة اسطنبول التركية

أدانت وزارة الخارجية التفجير االنتحاري الذي وقع بأحد األحياء السياحية بمدينة اسطنبول التركية ، والذي أسفر عن سقوط عدد 

من القتلى والمصابين. وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تدين كافة أشكال وصور 

 .معبرًا عن خالص تعازيه لضحايا الحادث االرهابىاإلرهاب، 

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( مصر مع وحدة سوريا، واستبعاد األكراد من المفاوضات السورية خطأ جسيم

في لقاء للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مع عدد من المحررين الدبلوماسيين، أكد على موقف مصر 

ك من المفترض أن تتناولها المحادثات الداعم دائمًا الستقاللية ووحدة األراضي السورية، مشيرًا إلى أن أي ترتيبات أخرى دون ذل

وأضاف، بأن مصر أكدت منذ بداية المفاوضات الجارية على ضرورة مشاركة األكراد في  السورية السورية تحت رعاية األمم المتحدة.

 .وري، وحذرت من مخاطر استبعادهمالمفاوضات بإعتبارهم جزء ال يتجزء من النسيج الوطني الس

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56ef103a8005635d25c58853/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1458507834
http://akhbarelyom.com/article/56ef103a8005635d25c58853/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1458507834
http://www.almasryalyoum.com/news/details/913862
http://www.almasryalyoum.com/news/details/913862
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=2a9eddab-4a04-4fba-90b8-a082a0f4fb94
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=2a9eddab-4a04-4fba-90b8-a082a0f4fb94
http://www.almasryalyoum.com/news/details/913942
http://www.almasryalyoum.com/news/details/913942
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=53c6305b-5dd3-40fd-88ea-d45968d162d4
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1f10a78b-3854-4928-b8f0-e534b7ba906b
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1f10a78b-3854-4928-b8f0-e534b7ba906b


 

 

1122 مارس 12  مرصد اإلعالم المصري       3   

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية(تابعة لها روسيا االتحادية في حادث تحطم طائرة  تعزي حكومةوزارة الخارجية 

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن تعازي حكومة جمهورية مصر العربية لحكومة روسيا االتحادية في حادث تحطم 

طائرة تابعة لشركة فالي دبي، كما أعرب عن مواساته للشعب الروسي وأسر الضحايا، مؤكدا وقوف مصر حكومة وشعبا بجانب 

 .اللحظات العصيبةالحكومة الروسية والشعب الروسي في هذه 

 

 )األهرام( عودة مصر رسميا لعضوية االتحاد البرلمانى الدولى

مة إللقاء كلاستهل االتحاد البرلمانى الدولى أعمال جلسته العامة االولى أمس بدعوة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب 

كان صابر شودرى رئيس البرلمان الدولى و .مصر أمام االتحاد، وذلك تقديرًا لدور البرلمان المصرى فى مجال الدبلوماسية البرلمانية

 .قد استهل أمس أعمال الجلسة االفتتاحية لالتحاد البرلمانى الدولى بإعالن قرار عودة مصر رسميا للمشاركة فى أعمال االتحاد

 

 )الشروق( الحكومة األمريكية تمول منظمات مخالفة للقانون في مصر«: جيةالخار»

لترويج الشائعات والتشهير باألوضاع في مصر، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك محاوالت 

تتبناه أطراف خارجية وتردد ما يردده أعداء الوطن، معربا عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية األمريكي جون 

مريكي والممول دافع الضريبة األوأضاف   كيري والتي أعرب فيها عن قلقه تجاه ما يحدث بمنظمات المجتمع المدني في مصر.

للمراكز والمنظمات غير الحقوقية التي تعمل بالمخالفة للقوانين، عليه أن يسأل حكومته لماذا توظف األموال والضرائب لتمويل 

 «.تنظيمات ومكاتب تعمل في الخارج، وبالمخالفة لقوانين الدول األخرى

 

 )بوابة األهرام( بسراييفو يلتقي الرئيس الجديد للبرلمان البوسني سفير مصر

أوجنين تاديتش الرئيس الجديد للبرلمان البوسني اليوم األحد، حيث التقي ياسر العطوي سفير مصر لدي البوسنة والهرسك مع 

تعزيز وتوطيد العالقات ل وأكد العطوي تطلع مصر قدم السفير المصري التهنئة للمسئول البوسني بتوليه مهام منصبه.

 نية.ه العالقات المصرية البوسالبرلمانية الثنائية بين البلدين في إطار الجهود المستمرة والمبذولة لتدعيم وتوثيق مختلف أوج

 

 )بوابة األهرام( السفارة األمريكية تدين بشدة الهجمات اإلرهابية في شمال سيناء

عبرت سفارة الواليات المتحدة األمريكية بالقاهرة عن إدانتها الشديدة للهجمات اإلرهابية التي وقعت في نهاية هذا األسبوع في 

 جندًيا وضابط شرطة على األقل وإصابة عدد كبير آخر. 21العريش ورفح والتي أسفرت عن قتل 

 

 

 )اليوم السابع(المجر تدين بأشد العبارات الهجوم اإلرهابى ضد قوات الشرطة فى العريش 

من قوات الشرطة المصرية فى مدينة العريش أول أمس  21استهدف أدانت الخارجية المجرية بأشد العبارات الهجوم اإلرهابى الذى 

 السبت. 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=92d404af-dd18-4185-a322-639aa4aa4d7a
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=92d404af-dd18-4185-a322-639aa4aa4d7a
http://www.ahram.org.eg/News/141851/145/488298/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89%D8%B9%D8%A8%D8%AF-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141851/145/488298/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89%D8%B9%D8%A8%D8%AF-.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=69c63ef8-6c4d-4189-8f4a-44b7ac8587aa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=69c63ef8-6c4d-4189-8f4a-44b7ac8587aa
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/892486/%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%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/892486/%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%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%81%D9%88-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/891284/%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%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/891284/%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%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7/2638814
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7/2638814
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 )اليوم السابع(صحيفة كوبية: تعزيز العالقات مع مصر من أولويات حكومتنا 

علقت صحيفة كوبامينريكس الكوبية على مقابلة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، السفير الكوبى لوريانو رودريجيز 

كاسترو، بعد أن ناقشت معه الوضع الحالى واآلليات الممكنة لتعزيز العالقات فى المجاالت ذات االهتمام المشترك، قائلة إن كوبا 

 ها مع مصر، حيث إن البلد العربى من أولويات الحكومة الكوبية. تهتم كثيًرا بتعزيز عالقات

 

 ليوم السابع()اسفير مصر بالرياض: التنسيقى المصرى السعودى وضع أطر تعاقدية جديدة بين البلدين 

أشاد السفير ناصر حمدى سفير مصر بالرياض بنتائج اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى ونجاحه فى تناول سبل 

 .ى مدار اجتماعاته السابقة واليومدعم العالقات واألطر التعاقدية التى تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية وذلك عل

 

 )الشروق( يزور عمان ضمن جولة قنصلية خارجية وفد مصري رفيع المستوى

ج، بالخاربدأ وفد مصري رفيع المستوى، برئاسة السفير هشام النقيب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين 

"الوفد ضم  اليوم األحد، زيارة إلى عمان تستغرق يومين ضمن جولة قنصلية لوزارة الخارجية تشمل أيضا لبنان والسعودية.

ممثلين عن وزارات الداخلية، والقوى العاملة والتعليم العالي والمالية، واإلسكان والهيئة العامة لالستثمار، وممثال عن البابا 

 .المدير المالي واإلداري لصندوق تحيا مصر، أكرم النشار" تواضروس، إلى جانب

 

 )الشروق( مندوب مصر باألمم المتحدة: ملف حقوق اإلنسان مسيس ويستغل على نحو يخالف الحقيقة

أعرب السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم في األمم المتحدة، عن استيائه من التصريحات التى أدلى بها وزير الخارجية 

، خالل «رمضان»وأضاف  األمريكي جون كيري والتي أعرب فيها عن قلقه تجاه ما يحدث بمنظمات المجتمع المدني في مصر.

اع على التليفزيون المصري، السبت، أن تصريحات وزير الخارجية األمريكي تنطلق من ، المذ«أنا مصر»مداخلة هاتفية في برنامج 

 فكرة أن أمريكا تسيطر على العالم وتفرض رؤى امبريالية عليهم.

 

 (12)عربي واشنطن قلقة بشأن تدهور وضع حقوق اإلنسان في مصر

، الجمعة، إنه يشعر بقلق عميق من التدهور في وضع حقوق اإلنسان في مصر، بما في قال وزير الخارجية األمريكي جون كيري

 ذلك قرار مصر بإعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/20/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7/2637985
https://www.youm7.com/story/2016/3/20/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7/2637985
https://www.youm7.com/story/2016/3/20/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF/2638327
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=0932f2e8-297b-4a41-8f3a-9b2172b5ba03
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=0932f2e8-297b-4a41-8f3a-9b2172b5ba03
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=73879228-fdd6-4e8d-bb48-8609570d408e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=73879228-fdd6-4e8d-bb48-8609570d408e
http://arabi21.com/story/895689/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 -ية: رالرئاسة المص

 (األهرام) والوزير ومستشار وزير الدفاع للمشروعات ساعات مع مدبولى 7خالل اجتماع أستمر 

 للمشروعات، واللواء كامل أمس بالدكتور مصطفي مدبولي وزير اإلسكان واللواء أمير سيد أحمد مساعد وزير الدفاع جتمع السيسيا

أهمية مراعاة تنفيذ وحدات  وأكد كاملة،ساعات  7الوزير رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، الذي استمر لمدة 

 .اإلسكان االجتماعي وفقًا ألعلي معايير الجودة
 

 (الوطن) السيسي يستقبل نائب رئيس وزراء سلوفاكيا ووزير خارجيتها

، ميروسالف اليتشاك نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والشؤون األوروبية بجمهورية سلوفاكيا، بحضور سامح السيسياستقبل 

األوروبي خاصة مع قرب تولي سلوفاكيا رئاسة  شكري وزير الخارجية.اللقاء تناول ُسبل دفع وتطوير العالقات بين مصر واالتحاد

 .االتحاد خالل النصف الثاني من العام الجاري
 

 (الوطن) السيسي في ذكرى "تحرير طابا": نستلهم قوة اإلرادة ممن ضحوا السترداد األرض

تحرير طابا، نستلهم بكل التقدير واالعتزاز قوة اإلرادة المصرية الصلبة، التي خاضت الحرب وقدمت قال السيسي، إنه في ذكرى 

 التضحيات من أجل استرداد األرض وإقامة السالم.
 

 (أصوات مصرية) السيسي يكرم األمهات المثاليات ويؤكد: المرأة المصرية تتميز بالعزيمة والوطنية

كرم السيسي، األمهات الالتي فزن بلقب األم المثالية من مختلف المحافظات المصرية، باإلضافة إلى الحاصالت على ألقاب "أفضل 

الخاصة" و"األمهات المثاليات لشهداء القوات المسلحة والشرطة"، وحضرت التكريم غادة أم بديلة" و"األم المثالية لذوي االحتياجات 

 والي وزيرة التضامن االجتماعي.
 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرامالحالي )منتصف العام « اإلدارة المحلية»مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و

مع نواب محافظة الشرقية ان الحكومة حريصة عند عرض برنامجها على  أمسأكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء خالل اجتماعه 

مؤكدًا أن األولوية خالل هذه المرحلة  قائق والتحديات بمنتهى الشفافية،لى كشف الحمارس الحالى ع 17مجلس النواب يوم 

 .المقبل 01/2للمشروعات المفتوحة حتى يتم اإلنتهاء منها فى 
 

 (الوطن) «اليمين»يبلغ الوزراء الجدد اليوم بموعد أداء « إسماعيل»

إن شريف إسماعيل رئيس الوزراء، سيبلغ الوزراء الجدد الذين وقع عليهم االختيار لشغل الحقائب « الوطن»قال مصدر حكومى لـ

الوزارية، اليوم، بموعد أداء اليمين الدستورية أمام السيسى، بعد أن يبدى موافقته النهائية على قائمة األسماء، التى ستعرض 

 عليه صباح اليوم.

http://www.ahram.org.eg/News/141851/136/488269/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1--%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141851/136/488269/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1--%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1033249
http://www.elwatannews.com/news/details/1033249
http://www.elwatannews.com/news/details/1033177
http://www.elwatannews.com/news/details/1033177
http://www.aswatmasriya.com/news/details/60454
http://www.aswatmasriya.com/news/details/60454
http://www.aswatmasriya.com/news/details/60454
http://www.ahram.org.eg/News/141851/25/488238/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4.aspx
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 (األهرام) تبحث نقل تكنولوجيا إنتاج الجرارات الزراعية« العربية للتصنيع»

ا ولة بيالروسيسيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع مع سيرجى راتشكوف سفير د عبد العزيزبحث الفريق 

عدًدا من الملفات  نقل تكنولوجيا تصنيع وتطوير الجرارات الزراعية بمصر، إلى جانب مناقشتهما أمس، إمكانيةبالقاهرة 

  مختلفة.والموضوعات ذات االهتمام المشترك فى مجاالت 

 

 (اليوم السابع) الجريدة الرسمية تنشر قرارا للزند بنقل جلسات محاكمة دومة وأحمد ماهر

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا للمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح المعادى المختصة 

   .، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، محافظة القاهرة، بداًل من المقر الحالى1122لسنة  0721لقضية رقم بنظر ا

 

 (اليوم السابع) أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية يلتقياليوم رئيس الوزراء 

أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية يليه لقاء النواب عن محافظة المنيا  يف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليومشر يلتقي

الثالثاء، يعقبها أعضاء مجلس النواب عن محافظتى الجيزة والقاهرة كل محافظة منهم على مدار يومين فيما يتعلق بالقاهرة 

  .والجيزة

  

 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابع) بيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن تصريحات "جون كيرى" ضد مصر

الدكتور على عبد  قال فرج عامر، عضو مجلس النواب عن ائتالف دعم مصر، إنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب

  .العال، بشأن تصريحات وزير الخارجية األمريكى جون كيرى ضد مصر، واصفا إياها بالتدخل السافر فى الشأن الداخلى المصرى

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) دعم مصر": انتخابات داخلية على رئاسة اللجان البرلمانية حال عدم التوافق"

قال عالء عبد المنعم، المتحدث الرسمي الئتالف دعم مصر، إن االئتالف سيتبع أسلوب االنتخابات الداخلية حال وجود أكثر من 

  .رئاسة اللجان البرلمانية، مشيرا إلى أنه سيتبع نظام التوافق بين المرشحينمرشح لالئتالف على 

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (اليوم السابع) تغيير مكان انعقاد مؤتمر التعليم الفنى بالعريش وإرجاء انعقاده للغد لدواع أمنية

قررت محافظة شمال سيناء، تغيير مكان انعقاد مؤتمر التعليم الفنى الثالث بالعريش، من مقر المدينة الشبابية على ساحل 

  .لديوان عام المحافظة، وقال مصدر أمنى إن التغيير يأتى لدواع أمنية العريش
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 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) أحمد بان: محاوالت "اإلخوان" تعديل الئحتها الداخلية لن تحل أزمة الجماعة

قال أحمد بان، إن محاوالت اإلخوان لتعديل الالئحة الداخلية للجماعة لن تكون كافية إلنهاء أزمة اإلنقسام الداخلى للتنظيم والتى 

مؤكدا أن محمود عزت سيسير الئحة اإلخوان وفقا لما يريده وسيفشل كافة   .منها الجماعة منذ نشأتها تعانيكبر أزمة تعد أ

  .تقوم به اللجنة اإلدارية العليا الذيمحاوالت تطوير الالئحة الداخلية 

 

 (اليوم السابع)" سعد الدين إبراهيم: أتواصل مع"شفيق" ولم نتحدث عن"مصالحة اإلخوان

المناسبات االجتماعية كاألعياد  قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، ، إنه يتواصل مع الفريق أحمد شفيق بشكل مستمر خاصة فى

إلى أنه ال يعرف رأى شفيق فى المبادرة التى طرحها للمصالحة بين  وأشار .وما إلى ذلك، نافيا التحدث معه فى المشهد السياسى

  ."اإلخوان والدولة، مضيًفا:" أتواصل معه لكنى لم أتحدث معه فى المصالحة

  

 (اليوم السابع) ز من األرض تعافى االقتصاد المصرىآمنة نصير: ربما نجد آبار بترول أو كنو

 وعزيمتهم للعملمستقبل إال بأبنائها  ويكون لهامصر لن تقوى أو تتقدم  النواب، إنقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس 

ربما يكتشف  ."أن نتعافى فى أمورنا االقتصادية وأن تكون العافية قريبة بفضل من اهللعلى نهضتها، مضيفة:" أتمنى 

 ."المصريون آبار بترول أو كنوز من االرض تظهر لنا فى هذه األيام تعافى اقتصادنا

 

 (اليوم السابع) حسين أجروا مراجعات داخل السجن ومجديمختار نوح: الظواهرى وقرقر 

حسين القياديان بحزب االستقالل أجروا مراجعات داخل السجن حول  ومجديقرقر  ومجديأكد مختار نوح، أن محمد الظواهرى، 

إلخوان. وأضاف أن االفراج عن قيادات تحالف اإلخوان سيكون له تداعيات كبيرة خاصة على الجماعة نفسها، أخطاء تحالفهم مع ا

   .وسيؤدى إلى استسالم جماعة اإلخوان خالل الفترة المقبلة

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع)الوزاري على هوى مصر": منزعج من طريقة إدارة ملف التعديل “بـ خالد صالح 

حتى اآلن، الفًتا إلى أن عدم وجود معلومات حول هذا  عبر خالد صالح، عن انزعاجه بالطريقة التى أدير بها ملف التعديل الوزارى

التغيير، أدى إلى أن بورصة التكهنات تصاعدت بشكل كبير، قائال:"إذا كنا بنتكلم عن إتاحة المعلومات فمينفعش نعلن عن 

  ."تغيير حكومى من شهرين وحتى اآلن مفيش أى خطوة، ولسه فى تضارب

 

 (الشروق) لن يقوم إال باحترام الدستور والقانوننجاد البرعي: األمن القومي المصري 

باحترام حقوق اإلنسان قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة، إن األمن القومي المصري لن يقوم إال 

 بأنه يحافظ على األمن القومي بخرق الدستور وعدم احترام حقوق اإلنسان، هو مخطئ.« مدع»والقوانين والدستور، مؤكًدا أن أي 
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https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1--%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88-%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/2638667
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1--%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88-%D9%83%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/2638667
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC/2638625
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD--%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%82%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC/2638625
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%80%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84/2638530
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%80%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B2%D8%B9%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84/2638530
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=87f69d06-4de4-44fa-88d9-30d444d3bb3a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=87f69d06-4de4-44fa-88d9-30d444d3bb3a
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 (الشروق) يونيو 01خالد يوسف: مؤسسات الدولة فشلت في توضيح حقيقة 

يونيو،  01قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إن مصر تعاني حتى اآلن من فشل المؤسسات في توضيح حقيقية ما حدث في 

أن المؤسسات ليس وأضاف .مؤكدا أن هناك مؤامرة تحاك ضد مصر ولكن الشفافية في كافة األمور هي الحل األمثل لمواجهتها

 «.على رأسها بطحة»لديها الشفافية الكاملة في اإلعالن على كافة األمور، رغم أن مصر ليس 

 

 (بوابة األخبار) رد الخارجية على مسؤولة األمم المتحدة لم يكن موفًقا«: السناوي»

أكد الكاتب الصحفي، عبد اهلل السناوي، أن خلط األوراق بين المقاومة الفلسطينية واإلرهاب ُيفيد إسرائيل وُيضعف الموقف 

وأضاف "الحمد هلل أن السيسي لم يستجب لمطالب البعض بضرب غزة"، مشيًرا إلى أن من حق مصر منع تهريب السالح .بيالعر

 .من خالل حدود غزة مع مصر

 

 (بوابة األخبار) في سيناء« الشوكة والسكينة»بـ محمد نور الدين: الجيش يتعامل 

عريش، خوفا من أكد مساعد وزير الداخلية األسبق، اللواء محمد نور الدين، أن قوات الجيش والشرطة يتحركان بصعوبة داخل ال

 حفاًظا على أرواح المدنيين.« الشوكة والسكينة»بـ إصابة األهالي، واصفا تعامل القوات 

 

 (الوطن) الغيطي": رفضت أن أبيع وطني لـ قطر كما فعل اإلخوان“لـ محمد حسان 

 األوقاف،الغيطي، إنه تواصل هاتفيا مع الشيخ محمد حسان في أعقاب قرار منعه من الخطابة، بقرار من وزير قال اإلعالمي محمد 

حسان أخبره أنه "اتعرض عليا اذهب إلى الدوحة ووضعوا لي شيك على بياض، ودعوني للتوجه إلى هناك مع أسرتي،  أنوأضاف 

 ولكني رفضت أن أبيع وطني كما فعل اإلخوان".

 

 -سو شيال ميديا: 

 (مصر العربية) حافظ أبوسعدة: ما يحدث مع أهالي سيناء "جريمة"

في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "مفهوم المواطنة يعنس عدم جواز قيام بنشر الكراهية قال حافظ ابوسعدة 

 هذا التزام على الحكومة بوقفها".ضد قطاع من السكان، فما يتم ضد أهل سيناء عنصرية وجريمة كراهية و

 

 (لعربيةمصر ا) جمال عيد: النظام تصالح مع "لصوص" مبارك وتحّفظ على حصالة بنتي

في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "نظام بيتصالح مع حسين سالم وأحمد عز وصفوت الشريف  جمال عيد قال

 سنة، نظام أخجل منه". 22ونظيف وباقي لصوص مبارك، وعايز يتحفظ على حصالة الطفلة لينا جمال عيد"

 

 (مصر العربية) محمد سيف الدولة: استفتاء مارس كمين النظام للثورة

ى لإلطاحة ، كان كميًنا من النظام، أد1122مارس  21رأى الكاتب محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، أن استفتاء 

 يناير. 11بثورة 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=755e5fb1-4470-47d3-9aee-77d3aae5c473
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=755e5fb1-4470-47d3-9aee-77d3aae5c473
http://akhbarelyom.com/article/56ef202c800563413ba0ab17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7-1458511916
http://akhbarelyom.com/article/56ef202c800563413ba0ab17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7-1458511916
http://akhbarelyom.com/article/56ef2261800563ed3ba0ab17/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1458512481
http://akhbarelyom.com/article/56ef2261800563ed3ba0ab17/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1458512481
http://www.elwatannews.com/news/details/1036255
http://www.elwatannews.com/news/details/1036255
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%A7/973200-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
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%A7/973200-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
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%A7/973026-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%91-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%8A
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%A7/972963-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%87
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%A7/972963-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%87
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-2

 (رصد) وقفة لعمال الضرائب والجمارك اعتراضا على قانون الخدمة المدنية

نظم عمال الضرائب والجمارك وبعض المصالح الحكومية األخرى، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين اعتراًضا على قانون 

 الخدمة المدنية الذي تعمل به الحكومة وأطلقوا عليه قانون "السخرة المدنية"رغم اعتراض مجلس النواب على القانون.

 

 (رصد) اجا على تأخر رواتبهمعمال غزل اإلسكندرية يحاصرون الشركة احتج

تجمهر عمال الشركة العربية للغزل والنسيج باإلسكندرية أمام مقر الشركة بشارع جميلة بوحريد بالعوايد، صباح اليوم، احتجاجًا 

ضرابات المتكررة منذ وتشهد الشركة حالة من اإل رةعلى عزم اإلدارة بيع الشركة وطرد العمال، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخ

 .حيث قام العمال عدة مرات بإعالن إضرابهم وإيقاف العمل وقطع الطريق أمام الشركة  1121ديسمبر 

 

 (رصد) وقفات احتجاجية لألطباء للمطالبة بمحاكمة المعتدين على مستشفى المطرية

نظم األطباء اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مستشفى المنيرة العام بالقاهرة، للمطالبة بإحالة المعتدين على أطباء 

وذلك تطبيًقا لقرار مجلس النقابة العامة لألطباء، بتنظيم وقفات احتجاجية  مستشفى المطرية للمحاكمة العاجلة

 .عملبالمستشفيات الكبرى فى كل محافظة دون تعطيل ال

 

 قضايا المجتمع-1

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) مليون دوالر من المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة 111سحر نصر : تخصيص 

قد تم التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم  أكدت وزيرة التعاون الدولى د. سحر نصرإنه

وأضافت الوزيرة أنه سبق أن تم التوقيع على الشريحة األولى منها بقيمة  مليون دوال 111ة السعودية بمبلغ تمويلها من المنح

 .%1ئدة مليون جنية، فى اطار مبادرة السيد الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفا 111

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر لتنمية سيناء 2.1السعودية تقدم 

مليار دوالر، فى اطار مساهمة  2.1وقعت د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ، اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 

يتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و ءالوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سينا

 والذى تتولى القوات المسلحة تنفيذه.من بينها انشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء 

 

 

http://rassd.com/180823.htm
http://rassd.com/180823.htm
http://rassd.com/180699.htm
http://rassd.com/180699.htm
http://rassd.com/180625.htm
http://rassd.com/180625.htm
http://akhbarelyom.com/article/56eed670800563330bd47937/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1458493040
http://akhbarelyom.com/article/56eed670800563330bd47937/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1458493040
http://akhbarelyom.com/article/56eed01f8005636b09d47937/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1458491423
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 (بوابة االخبار) سنوات قادمة1السعودية توفر احتياجات مصر البترولية لمدة 

  ووقعت وزيرة التعاون الدولى د. سحر نصر اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات

ع الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول فى جمهورية مصر العربية وشركة أرامكو تم توقيع االتفاقية مو

 السعودية.

 

 (بوابة االخبار) جنيه مليار 1.1 بـ خزانة أذون يطرح المركزي البنك

 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية 1.1، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 1122مارس  11طرح البنك المركزي المصري، األحد 

ومن المتوقع  يوًما 122مليار جنيه ألجل  2ن بقيمة يوًما، وأذو 12مليارات جنيه ألجل  2.1وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة 

 .مليار جنيه 107أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 

 

 (بوابة االخبار) مليار ريال 01سالمان : مذكرة تفاهم مع السعودية لتنفيذ استثمارات بـ 

ة المتحدث الرسمي لوزار وقال أحمد سمير، يشارك وزير االستثمار، أشرف سالمان، في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي

مليار ريال سعودي في المرحلة األولى طبقًا لتوجيهات الملك سلمان بن  01أنه سيتم توقيع االتفاق النهائي لضخ مبلغ  االستثمار

 .عبد العزيز 

 

 (بوابة االخبار) جنيها 020يسجل  12أسعار الذهب بالسوق المحلية .. وعيار 

وسجل عيار  جنيًها للجرام 020" نحو 12، وسجل الذهب عيار " 1122مارس  11استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم األحد 

وبلغ سعر جنيها ،  1111جنيًها للجرام ، بينما سجل سعر الجنيه الذهب  011" ليبلغ 12جنيهًا، وسجل سعر عيار " 121" نحو  21" 

 جنيًها. 22220أوقية الذهب 

 

 (بوابة االخبار) مليون دوالر للبنوك 211عطاء كل ثالثاء لبيع 

وذلك بدال من  مليون دوالر 211قرر البنك المركزى المصرى، طرح عطاء اسبوعى واحد، كل ثالثاء لبيع الدوالر للبنوك بواقع 

العطاءات الثالثة التى يطرحها كل اسبوع التاحة الدوالر للبنوك لفتح االعتمادات الستيراد السلع األساسية وخامات اإلنتاج 

 واألدوية.

 

 (بوابة االخبار) ألف طن خالل شهر مقارنة بالعام الماضي 011حنفي: ارتفاع الدوالر خفض إنتاج مصانع الحديد 

الصناع على الدوالر من أجل استيراد المواد  قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات، إن صعوبة حصول

ألف طن فقط، مقارنة بنفس الشهر  111ألف طن خالل الشهر الماضي ليصل إلى  011الخام، أدى إلى انخفاض إنتاج الحديد إلى 

 ألف طن. 111، حيث وصل اإلنتاج فيه إلى 1121من 
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 (الوطن) "البترول" تعلق على "انسحاب شركة إيني من مصر"

نفت وزارة البترول، ما تداولته مواقع إلكترونية، حول انسحاب شركة "اينى" اإليطالية من حقل البترول األكبر في التاريخ بمصر 

زيز، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن، "غير وأكدت الوزارة، علي لسان متحدثها الرسمي حمدي عبد الع والذي تم الكشف عنه حديًثا

 .يفةصحيح جملة وتفصيال" كما أنه لم يرد على لسان أي من مسئولي الشركة ألي صح

 

 (الوطن) "العاملين بالمصرية لالتصاالت": "فودافون الهوائي" المسمار األخير في نعش الشركة

حذرت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية لالتصاالت، من التأثيرات السلبية، لقيام شركة فودافون باإلعالن 

ة فودافون عن تقديم خدمات اإلنترنت الهوائي واعتبرت "النقابات المستقلة"، في بيان عنها، إعالن شرك عن اإلنترنت الهوائي

 .هو دق المسمار األخير في نعش المصرية لالتصاالت 

 

 (الوطن) مليار جنيه 0.1جني األرباح يكبد البورصة خسائر بقيمة 

بتراجع جماعي محدود، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين، في حين أنهت مؤشرات البورصة، تعامالتها، اليوم، 

مليار جنيه بختام جلسة الخميس الماضي، وسط  0.1وخسر رأس المال السوقي نحو  مالت تعامالت العرب واألجانب نحو البيع

 تداوالت تجاوزت قيمتها المليار جنيه.

 

 (اليوم السابع) للتغلب على أزمة الدوالركوكاكوال: نحاول تعميم تعامالتنا بالجنيه 

لشركات العاملة فى قال أحمد نظمى، مدير تسويق كوكاكوال مصر، ليبيا، اليمن، جنوب السودان، إن الشركة تواجه كغيرها من ا

مصر، أزمة نقص الدوالر، مضيفا ليس لدينا آلية لتحويل الدوالر للخارج، ولكننا نحاول التغلب على األزمة من خالل تعميم تعامالتنا 

 .بالعملة المحلية

 

 (12عربي) إيطاليا تعلن انسحابها من أكبر حقل غاز بمصر وتبيعه

أشارت و قالت شركة إيني اإليطالية إنها سوف تنسحب وتبيع حصتها في حقل الغاز المصري "الظهر" لتقليص النفقات الخاصة بها

مارات وبيع حصص في حقول نفط إلى أنها تخطط لخفض استث صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعةبحسب ما نقلت  الشركة

 مع التركيز على الغاز. مساهم أصغر حجما في قطاع التنقيبوالتحول إلى  وغاز

 

 (رصد) 1122ارتفاع أسعار السيارات رغم إلغاء الجمارك مطلع 

أكد عدد من تجار وموزعي السيارات بمصر، أن إلغاء الرسوم الجمركية مطلع العام الحالي على السيارات األوروبية ذات المحركات 

سي سي، لم يؤد إلى تخفيض أسعارها، مضيفين أن ارتفاع الدوالر التهم مبالغ التخفيض التي تحققت من إلغاء  2011سعة أقل 

 .كالء تهربوا من خفض سعر السيارةالجمارك، فضًلا عن أن بعض الو
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http://rassd.com/180657.htm
http://rassd.com/180657.htm
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 صحهال

 (الشروق) رفع الدوالر يفاقم أزمات صناعة األدوية

طالبت غرفة صناعة الدواء، الحكومة ووزارة الصحة، بإعادة تسعير األدوية لرفعها، فى ظل زيادة سعر صرف العمالت األجنبية، 

وأن زيادة  مستحضرا ليس لها بديل، بسبب تجاوز تكلفة إنتاج هذه األدوية لسعر بيعها 022مستحضرا دوائيا منها  2272واختفاء 

 لى القطاع، وتضر بتوفير الدواء.سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر ع

 

 (اليوم السابع) نقابة األطباء تحيل وزير الصحة لـ"التأديب" لتغيبه عن التحقيق

لجنة آداب المهنة وذلك بسبب إستدعاء  ب االبتدائيةإلى هيئة التأدي عماد وزير الصحةلة الدكتور أحمد إحا قررت نقابة األطباء

للتحقيق بناء على قرار الجمعية العمومية الطارئة لألطباء والمنعقدة  كتور أحمد عماد الدين وزير الصحةبنقابة األطباء الد

 .لمحددة للتحقيقفبراير الماضى إال أن الوزير لم يحضر فى موعد الجلسة ا 21بتاريخ 

 

 النقل والمواصالت  

 (اليوم السابع) وزير النقل: ننهى المفاوضات مع تحالفى أوراسكوم والمقاولون لتنفيذ مترو السالم

أكد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، أن الوزارة تنهى مفاوضاتها مع تحالف شركتى أوراسكوم لإلنشاء والمقاولون العرب لتنفيذ 

 .الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو األنفاق، الممتد من محطة النزهة حتى محطة عدلى منصور بمدينة السالم

 

 الزراعه

 (رصد) في محصول القمح بالشرقيةخسائر فادحة 

سادت حالة من الغضب بين الفالحين بمحافظة الشرقية بعد ضياع محصول القمح بسبب األمطار والرياح األخيرة التي شهدتها 

طالب الفالحون بتدخل الحكومة و الجذورعدة محافظات، مما تسبب في إيذاء المحصول وانحنائه على األرض بسبب ضعف 

 لدعمهم وتعويض الخسائر ألنه يعتبر المحصول الرئيسي لهم.

 

 االسكان

 (بوابة االخبار) وزيراالسكان يوقع اتفاقًا مع ألمانيا لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحى 

، ووزير الدولة للشئون االقتصادية بوالية ميكلنبورج اتفق وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د. مصطفى مدبولى

بألمانيا، والدكتور شتيفان رودلف، على وضع برنامج عمل مشترك بين الوزارتين، لعرض المشروعات التى يمكن مشاركة الوزارة 

 األلمانية فيها لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحى الكبرى.

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=d655e44f-3f2f-4d19-aaf1-2776f1db8275
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=d655e44f-3f2f-4d19-aaf1-2776f1db8275
https://www.youm7.com/story/2016/3/20/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/2638220
https://www.youm7.com/story/2016/3/20/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82/2638220
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84--%D9%86%D9%86%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86/2638649
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84--%D9%86%D9%86%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86/2638649
http://rassd.com/180813.htm
http://rassd.com/180813.htm
http://akhbarelyom.com/article/56eea6f38005632076e13c71/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-1458480883
http://akhbarelyom.com/article/56eea6f38005632076e13c71/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-1458480883
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 (بوابة االخبار) جنيه مليار 20.1 بـ وحدة فآال 210 تنفيذ من االنتهاء:  اإلسكان

مليار  11ألف وحدة سكنية بتكلفة تتخطى الـ  210قال المتحدث الرسمي باسم وزارة اإلسكان، هاني يونس، إنه يجري حاليا تنفيذ 

آالف وحدة  210وأوضح يونس أن الوزارة نفذت حوالي  1122جنيه ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف االنتهاء من الوحدات بنهاية عام 

 .مليار جنيه 20.1ماعي بتكلفة تخطت من مشروع اإلسكان االجت

 

 قباطاأل

 (االقباط اليوم)سنة  1111بعد الهجوم عليه ..البابا لالقباط : انتبهوا.. الكنيسة القبطية عمرها 

ردا على مهاجمته بعد اشتراكه في قراءة اإلنجيل بقداس في الكنيسة  هناك من يتلقى األموال لمهاجمته إن تواضروس الثانيقال 

وقال خالل كلمته بملتقى المغتربين الثالث بوادي النطرون، " أن  اللوثرية السويدية التي تبيح كهنوت المرأة وزواج المثليين

 .ضد الكنيسة بيدفعلهم من جهات لها غرض سئ جدا الذين يهاجمونه

 

 أخرى

 (المصري اليوم)أعوام  2زيادة بفواتير كهرباء األسر األكثر فقًرا خالل  %10«:المبادرة المصرية»

والتطبيقات العمرانية، سلسلة للدراسات « عشرة طوبة»نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع مجموعة 

بين كيفية معرفة طريقة حساب فاتورة استهالك الكهرباء للمواطنين بداية « الحقائق»حقائق حول الكهرباء في مصر. وتتنوع 

 كيلو وات /س. 111كيلو وات/س، وحتى أكثر من  111من استهالك أقل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56ee870e800563c86638aec2/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-103-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80-13-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1458472718
http://akhbarelyom.com/article/56ee870e800563c86638aec2/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-103-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80-13-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1458472718
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=148529
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=148529
http://www.almasryalyoum.com/news/details/913431
http://www.almasryalyoum.com/news/details/913431
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 المحور الرابع

 المصرىاألمني  تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األخبار) الشرطة أكاديمية قيادات تشمل محدودة تنقالت حركة يصدر الداخلية وزير

؛ وذلك لبلوغ بعض القيادات السن القانوني اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، حركة ترقيات وتنقالت محدودة

 للتقاعد.

 

 (اليوم السابع) ساعة 12ألف ريال للخارج خالل  11ألف دوالر و 211أمن المطار يحبط تهريب 

ألف ريال  11ألف دوالر، و 211محاوالت لتهريب  2ساعة الماضية  12الـ أحبطت السلطات األمنية بمطار القاهرة الدولى، خالل 

   .ن تداول النقد خارج البالدألف درهم إماراتى بالمخالفة لقانو 01سعودى، و

 

 (اليوم السابع) واإلرهابيون لن يفلتوا من العقاب بتعزيزات أمنية لسيناء الداخلية: الدفعوزير 

ءات عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات األمنية لمناقشة تعزيز اإلجرا مجديعقد اللواء 

واستعرض ظروف ومالبسات الحادث مع القيادات، والنتائج المستخلصة منه، والتى تضمن عدم تكرار  .األمنية بشمال سيناء

 .وقوعه مرة أخرى، وطالب رفع معدالت األداء بصورة مستمرة، بما يسهم فى تطوير المنظومة األمنية
  

 (اليوم السابع) سبيلهم من طرة والعقرب تمهيدا لإلفراج عنهم المخلى اإلخوان: خروجدفاع متهمى دعم 

المخلى سبيلهم بتدابير احترازية من قرقر المتحدث باسم دعم اإلخوان وباقى المتهمين  مجديقال المحامى خالد المصرى، دفاع 

إنهم خرجوا اليوم من سجن طرة االستقبال وسجن العقرب شديد الحراسة، تم إيداعهم جميًعا قسم  القاهرة،محكمة جنايات 

  .الخليفة عدا حسام الشرقاوى

  

 (الشروق) بإذن النيابة« صبري أنور»القبض على «: الداخلية« »الصحفيين»رًدا على بالغ 

الزميل صبري أنور محمد عبد الحميد، المحرر  أفادت وزارة الداخلية، في رد أرسلته لنقابة الصحفيين، حول البالغ الخاص بإختفاء

 «.ليس مختفًيا، وأنه تم القبض عليه بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا»، بأنه «البديل»بـ

 

 (الوطن) من قسم شرطة الخانكة 1مسجلين متورطين في قتل  2ضبط 

عناصر خطر متهمين في الهجوم على مأمورية ضباط مباحث الخانكة، وأسفرت عن  2تمكنت قوات أمن القليوبية، من ضبط 

 آخرين. 1مقتل معاون مباحث و
 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56ef3d188005637046bf46ec/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-1458519320
http://akhbarelyom.com/article/56ef3d188005637046bf46ec/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-1458519320
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-120-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8850-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/2638654
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-120-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8850-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84/2638654
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA/2638605
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA/2638605
https://www.youm7.com/story/2016/3/20/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D9%87/2638386
https://www.youm7.com/story/2016/3/20/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D9%87/2638386
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=602d6b4d-4e88-4cbb-9570-bd869d529a9d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=602d6b4d-4e88-4cbb-9570-bd869d529a9d
http://www.elwatannews.com/news/details/1034497
http://www.elwatannews.com/news/details/1034497
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 (الوطن) ويؤكد ضرورة حصار التنظيمات اإلرهابية ر الداخلية يستقبل سفير اليابانوزي

وزير الداخلية، تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان لدى القاهرة، الذي أعرب خالل اللقاء عن تقدير بالده  عبد الغفاراستقبل مجدي 

وقدم الشكر وزير الداخلية على جهود الوزارة في تأمين، ورعاية المصالح  األوسط،ألهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق 

 والرعايا اليابانيين بالبالد.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (اليوم السابع) توفيق عكاشة يطعن على قرار إسقاط عضويته من البرلمان أمام اإلدارية العليا

تقدمت هالة عثمان المحامية، بصفتها وكياًل عن توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، "، بطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا بمجلس 

 .البرلمان، وعدم االعتداد بهالدولة، تطالب خالله ببطالن وإلغاء قرار رئيس مجلس النواب بإسقاط عضويته من 

 

 (اليوم السابع) دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير السياحة إلساءته للمصريين فى برلين

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء االدارى، إللزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير السياحة إلساءته 

  .السياحية في برلين ITB وللدولة المصرية في بورصة للمصريين

 

 (الوطن) من مسؤولي "نظرة" في قضية "التمويل األجنبي" 0التحقيق مع  الثالثاء 

والخاصة بالتمويل األجنبي لمنظمات  270القضية قررت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في 

 .المجتمع المدني المحلية، استدعاء القائمين على مؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية، للتحقيق بعد غد الثالثاء

 

 (الوطن) متهما جديدا بتهمة االشتراك في "اغتيال النائب العام" 11"أمن الدولة العليا" تحبس 

 متهًما جديًدا في قضية اغتيال النائب العام بعد التحقيق معهم، أمس. 11قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 

 

 (الشروق) بتهمة محاولة اغتيال القاضي خفاجي« الجنايات»متهمين إخوان لـ 2إحالة 

متهمين من أعضاء جماعة اإلخوان المسلمين لمحكمة الجنايات، بتهم  2 أحال المحامي العام األول لنيابات جنوب القاهرة الكلية

طه أحمد وهدان  "ومحمدهارب-هم أسامة إبراهيم علي  ر معتز خفاجي ونجله محمد وكيل النائب العام.محاولة اغتيال المستشا

 .وعبد الرحيم مبروك الصاوي وحسن عبد الغفار السيد ومحمد محمود عزام ومحمد سعد عليوه

 

 (بوابة األخبار) يفجر العادلالقضاء يرفض دعوى إسقاط الجنسية عن 

دلى، الشابة التى قبول دعوى إسقاط الجنسية عن فجر العا رفضت محكمة القضاء اإلدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى

 انتقدت السيسى خالل مؤتمر صحفى له بألمانيا العام الماضى.

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1032901
http://www.elwatannews.com/news/details/1032901
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF/2638836
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF/2638836
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%B1/2638541
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%B1/2638541
http://www.elwatannews.com/news/details/1035421
http://www.elwatannews.com/news/details/1035421
http://www.elwatannews.com/news/details/1033888
http://www.elwatannews.com/news/details/1033888
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=0f0585c3-c000-4e1d-9552-05b0c7139ad2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=0f0585c3-c000-4e1d-9552-05b0c7139ad2
http://akhbarelyom.com/article/56eea1a99e7873d35ae13c71/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-1458479529
http://akhbarelyom.com/article/56eea1a99e7873d35ae13c71/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-1458479529
http://akhbarelyom.com/article/56eea1a99e7873d35ae13c71/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-1458479529
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 (بوابة األخبار) القضاء اإلداري يؤيد غلق "الفراعين" ويرفض طلب "عكاشة" بالتعويض

 21رفضت محكمة القضاء اإلداري طلب بإلغاء قرار رئيس المنطقة الحرة لإلعالميين المتضمن غلق قناة الفراعين الفضائية 

 .التى لحقت به، جراء هذا القرار مليون جنيه، تعويًضا عن األضرار المادية واألدبية 11ا، وعدم قبول طلب التعويض بمبلغ يوًم

 

 (الشروق) أشهر بتهمة التعدي على حرس المحكمة 2على حكم حبسهما « دومة وماهر»رفض استئناف 

المعارضة اإلستئنافية المقدمة على الحكم الصادر بحبس أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد  المعادى،رفضت محكمة جنح مستأنف 

 ، أثناء محاكمتهم بخرق قانون التظاهر.1120بالقول على حرس المحكمة في  أشهر، بتهمة التعدى 2عادل، بحبسهم 

 

 (الشروق) «تحالف دعم الشرعية»متهما من قيادات  10إخالء سبيل 

متهما من قيادات، وأعضاء تحالف دعم الشرعية وكيانات أخرى وذلك على ذمة  10ات القاهرة إخالء سبيل قررت محكمة جناي

ومن أبرز المتهمين المخلى سبيلهم كل من: مجدي أحمد حسين، ومجدي قرقر، وفوزي السعيد، وحسام خلف، ومحمد التحقيقات.

 ومحمد الطاهر.أبو سمره، وعبد الحميد جاد، ونصر عبد السالم، وحسام عيد، 

 

 -اعتقاالت: 

 (الشروق) الستهداف الجيش والشرطة التخطيط شخصان بتهمة القبض

سنة وكيل مدرسة ومقيم نجع ونس بتهمة  22و)م س أ(  القيقر،سنة معلم، ومقيم  02قوات األمن القبض على )م م ع(  ألقت

االنتماء لجماعة اإلخوان وسعيهما لالستعانة ببعض الموالين للتنظيم للقيام بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة بهدف 

 إثارة الفوضى، واستهداف قوات الجيش والشرطة.

 

 (بوابة األخبار) في بورسعيد داعش"“لـ ض على خليتين إرهابيتين تابعتين القب

من  27خليتين لتنظيم الدولة اإلسالمية داعش وتضم الخليتين شباب من  1لقى رجال األمن الوطني في بورسعيد القبض على أ

 .الهاربينمنهم من  1مازال  البان بالمعهد األزهري بالمحافظةهما طالشباب ويتزعم
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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=65bb2a17-6fd9-49a1-ae78-33ce642fae8a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=65bb2a17-6fd9-49a1-ae78-33ce642fae8a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=25b36b07-e474-4a2b-ab5e-f04d264ec560
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=25b36b07-e474-4a2b-ab5e-f04d264ec560
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=472f49e0-e761-434f-a7a5-fb3e411da3ee
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=19032016&id=472f49e0-e761-434f-a7a5-fb3e411da3ee
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 في تجمع "الساحل والصحراء" المشاركة في مؤتمر وزراء الدفاع لمكافحة اإلرهاب بإفريقيا تشارك دولة 17

 )بوابة األهرام(

حتى  11لصحراء، الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ خالل الفترة من أكدت القوات المسلحة، أن اجتماع وزراء دفاع دول الساحل وا

مارس الجارى، له أهمية خاصة فى تعزيز المصالح اإلستراتيجية لألمن القومى المصرى على الساحتين الدولية واإلقليمية،  11

 دولة ستشارك فى اإلجتماع. 17وأضافت ان  خاصة فى المجاالت األمنية والعسكرية والسياسية واالقتصادية.

 

 )بوابة األهرام( ألف وحدة سكنية بـ "المناطق السكنية" في العاصمة اإلدارية 11الوزير: أول أبريل بدء تنفيذ 

حة، أنه اعتباًرا من أول أبريل المقبل سيتم البدء في أعلن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسل

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي عقد اليوم األحد، لعرض  التخطيط على األرض للمناطق السكنية، بالعاصمة اإلدارية الجديدة.

م حة، أن أول شيء ستنتائج اجتماع السيسي، مع الدكتور مصطفي مدبولي وزير اإلسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسل

 ألف وحدة سكنية. 11تصميمه وتنفيذه في العاصمة اإلدارية هي المناطق السكنية، وهي حوالي 

 

 )األهرام( يلتقي بأسرة تحرير جريدة األهرام العميد محمد سمير

زار العميد محمد سمير المتحدث العسكرى مؤسسة األهرام،حيث التقى باألستاذ محمد عبد الهادى عالم رئيس تحرير االهرام 

حيث دار النقاش عن دور القوات المسلحة فى حماية األمن  الصحفيين فى لقاء صحفي،وعددا من مديرى التحرير ورؤساء األقسام و

 القومى المصرى وما تشهده المنطقة من تطورات على الساحة اإلقليمية والدولية.

 

 )بوابة األخبار( اإلرهاب مع المواجهات مصابى الجيش لرجال الصحية الحالة على يطمئن الدفاع وزير

 بشمال سيناءمواجهتهم مع مسلحين القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء ضباط وجنود من قام صدقي صبحي بزيارة عدد 

 ويخضعون للعالج حاليا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة ومستشفي الحلمية العسكري .

 

 )الشروق( وفد عسكري يتجه لروسيا لبحث دعم التعاون بين البلدين

غادر اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة لإلنتاج الحربي، القاهرة، اليوم األحد، متوجًها على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى 

رة لروسيا تستغرق عدة أيام يبحث خاللها سبل دعم عالقات التعاون بين مصر وروسيا في مجال التصنيع إلى موسكو، في زيا

تأتي زيارة الوفد العسكري المصري لروسيا، الستكمال المباحثات التي أجراها في مصر وفد روسي رفيع برئاسة وزير  العسكري.

 الصناعة في فبراير الماضي.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/892414/%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%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1%C2%A0%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/892438/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/892438/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141851/25/488235/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1--.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141851/25/488235/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1--.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56ed1dcb800563e447601c7b/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1458380235
http://akhbarelyom.com/article/56ed1dcb800563e447601c7b/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1458380235
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=c46e44a8-035e-4183-b490-514a967642db
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20032016&id=c46e44a8-035e-4183-b490-514a967642db

