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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 

 )بوابة األخبار( ليبيا جوار دول اجتماع في للمشاركة تونس إلى يتوجه الخارجية وزير

لثامن لدول جوار ليبيا مارس، سامح شكري وزير الخارجية متوجها إلى تونس للمشاركة في االجتماع ا 20غادر القاهرة االثنين 

 .الذي يبدأ غدا الثالثاء لبحث تطورات الوضع في ليبيا

 

 )بوابة األخبار( مجلس الوزراء السعودي: االتفاقيات مع الجانب المصري لتعزيز التعاون الثنائي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض على البيان المشترك اطلع مجلس الوزراء السعودي برئاسة 

مارس، منوهًا بما اشتمل  21المصري في اجتماعه الخامس الذي عقد بالرياض األحد  -الصادر عن مجلس التنسيق السعودي 

المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين عليه من توقيع عدد من االتفاقيات لتعزيز استمرار التعاون الثنائي بما يحقق 

 وشعبيهما.

 

 )بوابة األخبار( القاهرة يصل الشارقة حاكم

مى حاكم الشارقة وعضو المجلس األعلى لإلتحاد بدولة اإلمارات ، مطار القاهرة الدولى ، وصل الشيخ سلطان بن محمد القاس

مارس،قادما على رأس وفد بطائرة خاصة فى زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات يلتقي خالل زيارته مع كبار  20االثنين 

 . المسئولين

 

 )بوابة األهرام( الخارجية اإلماراتية تدين هجوم العريش اإلرهابي

ستهدف كمينًا أمنيًا بحي الصفا جنوب العريش بشمال سيناء، وأدى إلى أدانت وزارة الخارجية اإلماراتية الهجوم اإلرهابي الذي ا

 مقتل وإصابة العشرات من رجال الشرطة المصرية.

 

 )اليوم السابع( يونايتدبرس: سفير كوريا الشمالية بمصر قد يواجه الترحيل بسبب قرار دولى

ذكرت وكالة "يونايتدبرس" األمريكية إن سفير كوريا الشمالية فى مصر قد يواجه الترحيل من البالد. وأشارت الشبكة إلى أن باك 

، 2221أرفع دبلوماسى ممثل لبيونج يانج فى القاهرة، ضمن قائمة ألفراد من كوريا الشمالية وردت فى القرار رقم شان إيل، 

 الصادر عن مجلس األمن الدولى فى وقت سابق هذا الشهر. وينص القرار على فرض عقوبات على كوريا الشمالية.

 

 )اليوم السابع( م سياحة بلدك"وفد مصرى شعبى يزور روسيا اليوم ضمن فعاليات مبادرة "ادع

ك" بلديستعد أول وفد مصرى شعبى، لزيارة العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم الثالثاء، ضمن فعاليات مبادرة "ادعم سياحة 

 بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء، أكتوبر الماضى.

http://akhbarelyom.com/article/56f041328005631135b9de15/%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%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1458585906
http://akhbarelyom.com/article/56f041328005631135b9de15/%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%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1458585906
http://akhbarelyom.com/article/56efea678005630f0ee3779e/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1458563687
http://akhbarelyom.com/article/56efea678005630f0ee3779e/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1458563687
http://akhbarelyom.com/article/56efb930800563127704401d/%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1458551088
http://akhbarelyom.com/article/56efb930800563127704401d/%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1458551088
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/893649/%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%AD%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/893649/%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B5%D8%AD%D9%8A.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%82/2640416
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%B3--%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%82/2640416
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/2640283
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/2640283
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 (اليوم السابع) حاخام يهودى يعترف: الجيش المصرى يشكل أكبر خطر على إسرائيل

أن الجيش المصرى ال يزال يشكل أكبر  العسكرى،أفيشاى أفيرجون، حاخام مستوطنة "كفار سابا" والباحث  كشف الحاخام اليهودى

  .خطر على وجود إسرائيل برغم من اتفاقية السالم بين البلدين التى وقعت منذ عدة عقود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/2640056
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/2640056
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (األهرام) يبدأ اليوم جلسات حوار وطنى حول مستقبل مصر السيسي

يبدأ السيسى اليوم سلسلة من جلسات الحوار الوطنى مع عدد كبير من السياسيين والمثقفين واإلعالميين من مختلف التيارات 

سف القعيد، وأحمد عبد المعطى حجازى، ومحمد سلماوى، ويوسف زيدان، وفريدة ومن المقرر أن يحضر اللقاء:) يوالسياسية، 

   .النقاش، وإقبال بركة، وعبد اهلل السناوى، ووحيد حامد، وضياء رشوان، وفاروق جويدة، وصالح عيسى، وجالل أمين(

 

 (بوابة األهرام) السيسي يجتمع برئيس الوزراء لبحث تعزيز صورة مصر على الساحة الدولية

راء التضامن االجتماعي، والخارجية، والداخلية، باإلضافة إلى اجتمع السيسي بكل من شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبحضور وز

رئيس المخابرات العامة، ومستشارة الرئيس لشئون األمن القومي، ورئيس هيئة الرقابة اإلدارية.تناول عددًا من الموضوعات، 

 .عمة التي تتمتع بهامن بينها جهود تعزيز صورة مصر على الساحة الدولية، وتعظيم االستفادة من عناصر القوة النا

 

 -الحكومة المصرية: 

 (اليوم السابع) أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة اليوم يلتقيرئيس الوزراء 

عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة لعرض برنامج الحكومة عليهم  الوزراء، اليومشريف إسماعيل، رئيس  يلتقي

لى دوائرهم، ويستمر اللقاء على مدار يومين يعقبها لقاءه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة القاهرة واالستماع لمطالب أها

   .على مدار يومين أيضا

 

 (بوابة األهرام) بوابة األهرام" كواليس التعديل الوزاري قبل ساعات من إعالنه“لـ مصادر تروي باالسماء 

اعيل عدًدا من المرشحين لتولي الحقائب التي سيطولها التعديل الوزاري وأكدت مصادر خالل األيام الماضية التقى شريف إسم

مرشحين.كما أكدت المصادر أنه تم االستقرار مبدئًيا على المهندس طارق قطب من منظمة  3المرتقب وكان لكل وزارة مايقرب من 

 "إيفاد"، مرشًحا لوزارة الري بعد فشل حسام المغازي في حل أزمة سد النهضة.

 

 (اليوم السابع) الوزراء يوافق على الترخيص لشركة أوركيد إلنشاء منطقة استثمارية رئيس

لى الترخيص لشركة أوركيد الكويتية المصرية لالستثمار أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرار بالموافقة ع

العقارى والصناعى "ش.م.م" بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة العاشر من رمضان وتخصص ألنشطة الخدمات اللوجستية بما 

  .فيها التجهيز والتعبئة والتغليف وتوفير المخازن

 

  

http://www.ahram.org.eg/News/141852/25/488402/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141852/25/488402/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/893793/%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%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/893793/%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%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2640316
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2640316
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/893883/%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/893883/%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/2640514
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/2640514
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 -الوفود األجنبية: 

 (الشروق) حاكم الشارقة يصل القاهرة لحضور افتتاح المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية 

بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة وعضو المجلس األعلى لالتحاد وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم اإلثنين، الشيخ الدكتور سلطان 

 .بدولة اإلمارات، في زيارة قصيرة لمصر.لحضور افتتاح المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية بمقره الجديد بالسادس من أكتوبر

 

 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابع) الدولى عبد العال يعود إلى القاهرة بعد مشاركته بمؤتمر اإلتحاد البرلمانى

ت استغرق عاد على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى القاهرة صباح اليوم الثالثاء قادماً من العاصمة الزامبية لوساكا، بعد زيارة

   .عدة أيام شارك خاللها فى الجلسات الرئيسية ألعمال الجمعية العامة لالتحاد البرلمانى الدولى

 

 (األهراملقاءات مكثفة على هامش المؤتمر البرلمانى الدولى )

من  اأعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أنه سيتم إيداع وثيقة عوده مصر الى عضويه البرلمان الدولى التى تسلمه

االمانة العامة لالتحاد البرلمانى فى مجلس النواب وأضاف أنه أجرى سلسلة من اللقاءات المهمة مع عدد من الوفود البرلمانية 

 لمس خاللها تقديرا خاصا لبرلمان مصر.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) التعليقبرلمانية الوفد: مبادرة سعد الدين إبراهيم للتصالح مع اإلخوان ال تستحق 

 حقال محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مبادرة الدكتور سعد الدين إبراهيم للتصال

مع جماعة اإلخوان مرفوضة وال تستحق التعليق. وأشار فؤاد إلى أن تصالح الدولة مع اإلخوان ليس كالتصالح بين عائلتين يوجد 

  ."الهزلية“بـ خالف بينهما، واصًفا المبادرة 

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (اليوم السابع)" وفد مصرى شعبى يزور روسيا اليوم ضمن فعاليات مبادرة "ادعم سياحة بلدك

يستعد أول وفد مصرى شعبى، لزيارة العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم ضمن فعاليات مبادرة "ادعم سياحة بلدك" بعد 

   .ة المنكوبة فى سيناء، أكتوبر الماضىحادث الطائرة الروسي

 

 -: لقاءات

 (الشروق) النائب خالد عبد العزيز يلتقي السفير الفلسطيني بالقاهرة

بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، اليوم، النائب البرلماني خالد عبد استقبل سفير دولة فلسطين 

 العزيز شعبان، ومدير مركز دعم دولة القانون المحامي طارق العوضي، وذلك في مقر سفارة دولة فلسطين.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=2d182dae-9ee1-48b8-b53b-1ec6077bbab2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=2d182dae-9ee1-48b8-b53b-1ec6077bbab2
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%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-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85/2640292
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%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-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85/2640292
http://www.ahram.org.eg/News/141852/145/488459/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%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%D9%84%D9%89-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141852/145/488459/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%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%D9%84%D9%89-.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-/2640151
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-/2640151
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/2640283
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9/2640283
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=5b68fbae-e4e7-42e5-866c-33d9140c710a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=5b68fbae-e4e7-42e5-866c-33d9140c710a
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 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) للصحة والتعليم %10بالـ نائب برلمانى: سنرفض مشروع الموازنة حال عدم التزامه 

قال الدكتور محمد على عبد الحميد عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيرفض مشروع الموازنة العامة للدولة حال عدم التزامه 

   .من الناتج المحلى اإلجمالى لإلنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى %01الدستور التى أقرت تخصيص نسبة بنصوص 

 

 (اليوم السابع) نائب عن حزب مستقبل وطن: البرادعى ال يستحق أن يذكر إسمه فى التاريخ

قال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الدكتور محمد البرادعى، ال يستحق أن ُيْذَكر اسمه فى 

عى، بأن موقف األخيرة، ساهمت فى جعل أولياء األمور يطالبون بحذف اسمه من المناهج التاريخ. وبرر تعليقه على البراد

  .الدراسية، خاصة أنه ترك البالد رغم احتياج الوطن للجميع

 

 (بوابة األهرام) بوابة األهرام": عزلي من القضاء انتقام سياسي أشرف عليه الزند“لـ دربالة 

ق، الذي صدر قرار بعزله اليوم ضمن آخرين، إن قرار عزله من القضاء قال المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض الساب

 انتقام سياسي، جاء بصنيعة تحريات األمن الوطنى التى صنعت بإشراف أحمد الزند وقت رئاسته نادى القضاة.

 

 -توك شو: 

 (بوابة األهرام) أسامة شرشر: التعديل الوزارى األربعاء المقبل

التعديل الوزاري سيكون يوم  ان إلىقال النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب، إن اجتماع النواب اليوم مع رئيس الوزراء تطرق 

 األربعاء المقبل دون الخوض في تفاصيل ألنه أمر ال يعني البرلمان في شيء.

 

 (اليوم السابع) خالد صالح منتقدا حذف "البرادعى" من المناهج: تزييف للتاريخ ونفاق مبالغ فيه

خالد صالح، حذف اسم الدكتور محمد البرادعى من المناهج التعليمية بالرغم من حصوله على جائزة نوبل، قائال:"هذا  استنكر

  ."تزوير لذاكرة شعب وتدنى فى السلوك ونفاق مبالغ فيه لم يطلبه أصحابهتزييف للتاريخ و

 

 (الشروق) خالد عكاشة: نقل المواطنين من مثلث الشيخ زويد قرار سياسي ثقيل

 ،األرهابية العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات األمنية، أن بعض أهالي العريش يتعاملون مع هذه المجموعات أكد

لذلك يجب مراجعة الكتلة السكانية الموجودة في مثلث العريش، ورفح، والشيخ زويد، موضًحا أّن قرار نقل هؤالء المواطنين من 

 .هذه المناطق قرار سياسي ثقيل

 

 (الشروق) «شوكة في حلق النظام الحالي»لتكون « اإلخوان»مختار نوح: أمريكا تحاول إعادة 

ة الشوك»الواليات المتحدة األمريكية تحاول إعادة جماعة اإلخوان المسلمين في مصر مرة أخرى، لتكون بمثابة  نوح، إنقال مختار 

أن أمريكا ترى أن من مصلحتها حصار النظام المصري بجماعة اإلخوان نظًرا لما حققه النظام  وأضاف .«في حلق النظام الحالي

 يادة حجم التسليح.تقوية الجيش وزوالحالي من نجاحات وإصالحات، 

https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89--%D8%B3%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D9%84%D9%84/2640194
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89--%D8%B3%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D9%84%D9%84/2640194
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84/2640134
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84/2640134
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/893778/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/893778/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/893880/%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%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/893880/%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%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC--%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D9%86%D9%81%D8%A7/2640033
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC--%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D9%86%D9%81%D8%A7/2640033
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=a9c10e23-101c-4c06-bb5f-5c1467d67077
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=a9c10e23-101c-4c06-bb5f-5c1467d67077
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=7c221004-bb61-4dcc-a9b9-73f237a60151
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=7c221004-bb61-4dcc-a9b9-73f237a60151
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 (الشروق) وال توجد مخالفة في إسقاط عضويته«شةعكا»فقيه دستوري: ليس هناك سبيل قانوني لعودة 

صالح فوزي، عضو لجنة اإلصالح التشريعي، على طعن توفيق عكاشة، أمام اإلدارية العليا علق أستاذ القانون الدستوري، الدكتور 

هذا الطعن سُيقضى فيه بعدم االختصاص، ألّن األعمال البرلمانية ال يختص القضاء »بشأن إسقاط عضويته من البرلمان، قائاًل: 

 «.بنظرها، وذلك وفًقا لنظرية حدود الفصل بين السلطات

 

 (الشروق) في منزله« الظواهري»يني: الشباب في السجون بتهمة التظاهر ويوسف الحس

 في حاجات مش»الخميس الماضي، قائًلا:  استنكر يوسف الحسيني، قرار اإلفراج عن القيادي بتنظيم الجهاد محمد الظواهري، يوم

 «.عشرات الشباب من الحركة المدنية خلف القضبان بتهمة التظاهر، والظواهري في المنزل مفهومة على اإلطالق

 

 (الشروق) في انتخابات الرئاسة« صباحي»يوسف الحسيني: ال يجب نسيان الدور الوطني لـ

قال يوسف الحسيني، إن حمدين صباحي لعب دوًرا وطنيا في االنتخابات الرئاسية األخيرة، ويجب أال ينكره الجميع، متسائًلا: 

 أن مبادرة وأوضح«. شح أمام السيسي؟، علما بأن حمدين ترشح للمنافسة وليس لتكملة الصورةتخيلوا شكل مصر بدون مر»

 .تعد استكماال للعمل السياسي في مصر« لنصنع البديل»تحت شعار « صباحي»

 

 -سو شيال ميديا: 

 (اليوم السابع) مصطفى بكري: هيالرى كلينتون واحدة من صناع اإلرهاب فى مصر وسوريا وليبيا

هاجم مصطفى بكري النائب البرلمانى، هيالرى كلينتون المرشحة لالنتخابات األمريكية عن الحزب الديمقراطى، بسبب اتهامها 

  ."ود عباس باإلرهاب، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع "تويترللرئيس الفلسطينى محم

 

 (مصر العربية) أيمن نور عن البرادعي: حذف اسمه من الكتب لن يغير الحقيقة

انتقد ايمن نور، رئيس حزب غد الثورة، حذف اسم وصورة الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق من المناهج 

اسم الدكتور البرادعي من قائمه المصريين الحاصلين على جائزة نوبل من كتب التاريخ لن يغير الحقيقة،  رفع“: “الدراسية.وقال 

 اء هذا النظام ".لكنه فقط يكشف الحقيقة وهي غب

 

 (مصر العربية) عالء األسواني عن حذف اسم البرادعي من المناهج الداراسية: "نفاق رخيص"

في تغريدة بموقع "تويتر": "وسط .مد البرادعي من المناهج الدراسيةعلق عالء األسواني، على حذف اسم وصورة الدكتور مح

تعليم فاشل ومدارس ال تصلح لألدميين ومافيا الدروس الخصوصية، تحذف وزارة التعليم اسم د.البرادعي من المنهج، لخالفه 

 ."مع السلطة، هكذا وصلنا للحضيض

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=3870b85f-0723-473b-8e9a-da27320e2741
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=3870b85f-0723-473b-8e9a-da27320e2741
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032016&id=43c94a68-2cfb-49c0-9486-8a0c731e4088
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032016&id=43c94a68-2cfb-49c0-9486-8a0c731e4088
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032016&id=60d1a5a4-efbb-45af-bd9e-8f59d0998fdf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22032016&id=60d1a5a4-efbb-45af-bd9e-8f59d0998fdf
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1/2640368
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1/2640368
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%A7/975165-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%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%A7/975165-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%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%A7/974469-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5
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%A7/974469-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5
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 (مصر العربية) ائيلضاحي خلفان يدعو إللغاء فلسطين وتسليمها إلدارة إسر

وقال في .إسرائيلاقترح ضاحي خلفان تميم، نائب شرطة دبي السابق، إقامة دولة مشتركة بين الفلسطنين واليهود، تحت إدارة 

تغريدة بموقع "تويتر": "يجب أال نتعامل مع اليهود على أنهم أعداء، يجب أن نتعامل مع اليهود على أننا أبناء عم نختلف معهم 

 ."على وراثة أرض، وأن الفيصل في الحكم من يقدم دليل

 

 (مصر العربية) داليا زيادة عن التعديالت الوزارية: إزاي والبرلمان أجازة

ن انعقاد تسائلت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، عن كيفية إجراء السيسي لتعديل وزاري، دو

 .من الدستور 042مجلس النواب، بالرغم من شرط موافقته على التعديل، وفًقا للمادة 

 

 (مصر العربية) قاضًيا من منصبهم 01تعليق خالد أبو النجا على عزل 

وقال في تدوينه بموقع "فيس .قاضًيا من "قضاة من أجل مصر"، وإحالتهم للمعاش 01ان خالد أبو النجا، على عزل عّلق الفن

 "قاضًيا إلى المعاش التهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر" هو في إيه؟ 01بوك": "إحالة 

 

 (مصر العربية) محمد محسوب: القضاة المعزولين سيبنون نظام قضائي عادل

وقال في تدوينه بموقع "فيس .قاضًيا من "قضاة من أجل مصر"، وإحالتهم للمعاش 01على عزل  محسوب،علق الدكتور محمد 

قاٍض جرى فصله في هذا العهد، سيكون لبنة في نظام قضائي عادل لبلد حر مزدهر وكريم، ترسانات البطش بوك": "كل 

 ."وتشريعات االستبداد ومغامرات الفشل لن تمنع ذلك

 

 (مصر العربية) نادر نور الدين: االختيار الخاطئ للوزراء يخلق دولة فاشلة

": "ما أعلمه أن نظم اإلختيار ينبغي أن تشمل السؤال األهم: عة القاهرةدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامال قال

هذا الكيان لعدة سنوات هل تدهور األداء أم تحسن وأخذ بيد الدولة؟!، أما أن أكون خارب للمكان ماهي إنجازاتك في عملك؟!، رأست 

 أو بال تاريخ أو إضافات، ثم أجد نفسي مرشًحا ومقابال فهذا هو أهم أسباب خلق الدولة الفاشلة".
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-0

  (بوابة االخبار) احتجاجية للعاملين بمستشفى المجمع الطبي بطنطا للمطالبة بالكادروقفة 

 لصحيا نظم العاملين بمستشفى المجمع الطبي بطنطا وقفه احتجاجية ظهر اليوم للمطالبة بالكادر وإقالة رئيس هيئة التامين 

الخاص بصرف الكادر والذي بناًء عليه يتم تشريحه إلى عشر  قرارالأن وقفتهم هذه تعبيرًا عن غضبهم واستيائهم من  واوأكد

 بالصحة. مساواًة بزمالئهم %011وهو ما يهدر حصولهم على الكادر بنسبة بنود 

 (بوابة االخبار) المستوردون يحتجون.. للتظلم من قرارات وزير الصناعة المقيدة لالستيراد

مارس وقفة احتجاجية أمام أبراج المالية  22مستوي الجمهورية الثالثاء  أالف مستورد وتاجر( علي 01ينظم المستوردون )نحو 

موضحين أن جموع  ( المقيدة لالستيراد43، 992، 990)مقر قطاع التجارة الخارجية( للمطالبة بإلغاء قرارات وزير الصناعة والتجارة )

 .المستوردين اتفقوا علي إلغاء العمل بالقرارات المقيد لالستيراد

 (رصد) حتجاجية لعمال الشركة العقارية للمطالبة بصرف مستحقاتهموقفة ا

نظم عدد من عمال الشركة العقارية المصرية الستصالح األراضي وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالقرب من ميدان طلعت 

العاملون المشاركون في الوقفة أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ شهر مايو وأكد  حرب، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة

 .م، وأن الشركة ال تسدد اشتراكات التأمين الصحي لهم2101

 

 قضايا المجتمع-2

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) مليار دوالر تدفقات دوالرية سنويًا 91محافظ البنك المركزي : 

أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن الحكومة المصرية لديها برنامج لطرح شركات كثيرة وبنوك فى البورصة المصرية وان 

في المائةمؤكدا أن التدفقات المالية الدوالرية في  04مليار جنيه، وأرباحها تزيد عن  241لغ مبيعاتها شركة فى مصر تب 011أكبر 

 مليار دوالر سنويا. 91مصر تصل لنحو 

 (بوابة االخبار) سلسلة تجارية ٥٦بروتوكول بين جهاز تنمية التجارة و شركة كازيون العالمية إلنشاء 

محافظة خالل العام الحالي وأكدت  ٦٥سلسلة تجارية في  ٥٦رئيس شركة كازيون الغذائية إلقامة مع وزارة التموين اتفاقا  وقعت

 ٨سالسل تجارية في  ٦١أحالم رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة أن شركة كازيون الغذائية قامت خالل الشهرين الماضيين بإقامة 

 .رص العمل محافظات مما وفر السلع الغذائية بأسعار مناسبة و مئات من ف

 (بوابة االخبار) جنيه 9.11سعر الدوالر يرتفع بالسوق السوداء ويسجل 

أسعار  وسجلت قروش، وسط ترقب إلجراءات البنك المركزي 01 – 1بالسوق السوداء بمعدل تراوح بين  رالارتفعت أسعار صرف الدو

 رالذلك في الوقت الذي سجلت فيه اسعار الدو يأتي 2102مارس  20جنيه للبيع، اليوم األثنين  9.11جنيه للشراء و  9.01نحو  رالالدو

 .جنيه للبيع 2...جنيه للشراء، و 4...بالبنوك الرسمية، 
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http://akhbarelyom.com/article/56f00b6d9e787357032600ac/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%A6%D9%A5-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1458572141
http://akhbarelyom.com/article/56efede38005631a0fe3779e/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-9-50-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1458564579
http://akhbarelyom.com/article/56efede38005631a0fe3779e/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-9-50-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1458564579
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 (بوابة االخبار) مليون دوالر بالبنوك .. الثالثاء 021البنك المركزي يضخ 

 وأكد أنه في الثالثاء من كل أسبوع عطاًءا استثنائًيا مرة واحدة فقططرح  بدًءا من األسبوع الجاري قرر البنك المركزي المصري

مليون دوالر بالبنوك الرسمية في عطاء 021هذا األسبوع، وأنه سيتم ضخ نحو سيتم غًدا الثالثاء طرح العطاء الدوالري الدوري ل

 مليون دوالر في ثالثة عطاءات أسبوعًيا. 41واحد، بعدما كان يتم ضخ 

 (بوابة االخبار) تراجعا في الواردات البترولية % 21.1المركزي لإلحصاء: 

مليون  302.2لتسجل فى نوفمبر الماضي  %41.2أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع الصادرات البترولية بنسبة 

 9.0.2لتسجل  % 21.1كما انخفضت الواردات البترولية بنحو  2104مليون الدوالر خالل الشهر المناظر من عام  121.2دوالر مقابل 

 .2104مليون دوالر خالل نوفمبر  02مليارات و 4مقابل  2101دوالر في نوفمبر  مليون

 (بوابة االخبار) مليار جنيه نيابة عن المالية 4.2البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب

مليون  211األولى بقيمة حيث أن  مليار جنيه 4.2سندات خزانة بقيمة  المالية مارس نيابة عن 20طرح البنك المركزي االثنين 

ومن  سنوات 2مليار جنيه ألجل  0.2والثالثة بقيمة  سنوات 3مليار جنيه ألجل  2.21مة جنيه ألجل عام ونصف والثانية بقي

 .مليار جنيه 232بنهاية العام المالي الجاري، إلى  للدولةالمتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة 

 (الوطن) %01رئيس شعبة "البناء": ارتفاع األسعار خالل األسبوع الجاري بنسبة 

أن أسعار مواد البناء ارتفعت خالل األسبوع الجاري  ء باالتحاد العام للغرف التجاريةرئيس شعبة مواد البنا كشف أحمد الزيني

أن سعر طن الحديد ارتفع  وأوضح الزيني لـ"الوطن" بنفس نسبة تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدوالر %01بنسبة ال تقل عن 

 جنيهات للطن. 01والرمل بقيمة متر الزلط وجنيه للطن  1111جنيه إلى  4111من 

 (المصري اليوم) ومحطه كهرباء بدمياط« تنمية سيناء»لـ« الصندوق العربي»مليون دوالر من  411

مجلس إدارة الصندوق سيستعرض في أعلن عبداللطيف الحمد، رئيس الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، أن 

 اجتماعه مطلع شهر أبريل المقبل بالبحرين اإلسهام في تمويل جانب من مشروعات الحكومة المصرية للتنمية في سيناء.

 (المصري اليوم) تشيد بقرارات البنك المركزي: خطوة إيجابية ُتقرب مصر من قرض البنك الدولي« فيتش»

الدولية للتصنيف االئتماني قرارات البنك المركزي المصري األخيرة لضبط سوق الصرف ومجابهة السوق « فيتش»أشادت مؤسسة 

 كان البنك المركزي المصري قد خفضحيث  االئتماني بالنسبة لتنصيف مصر« إيجابية للغاية»الموازية للدوالر، مؤكدة إنها خطوة 

 جنيه في السوق الرسمي. ....ليصل الدوالر إلى  %04.1سعر صرف الجنيه أمام الدوالر بنسبة 

 (20عربي) "فيتش": مصر تواجه عاما صعبا وسط توقعات بتراجع النمو

لة "فيتش" للتصنيف االئتماني، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري األسبوع الماضي، بما في ذلك تخفيض قالت وكا

قيمة الجنيه، إيجابية للتصنيف االئتماني بشكل عام، لكنها حّذرت من أن القاهرة تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع 

 التضخم واحتياجات تمويل ضخمة.

 (رصد) سنوًيا %00.1بقرار من "المركزي".. البنوك ترفع سعر االئتمان والخصم إلى 

بنًكا، برفع سعر االئتمان والخصم من  41قامت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري "العامة والخاصة"، والتي يبلغ عددها 

، وذلك اعتباًرا من أمس األحد؛ وذلك على إثر قرار البنك المركزي، والذي تم إرساله %0.21ا، بزيادة قدرها سنوًي %00.1إلى  9.21%

 من خالل خطاب للبنوك العاملة في السوق المحلية.

http://akhbarelyom.com/article/56efe2579e7873706209cd12/%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%D8%B6%D8%AE-120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-1458561623
http://akhbarelyom.com/article/56efe2579e7873706209cd12/%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%D8%B6%D8%AE-120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-1458561623
http://akhbarelyom.com/article/56efe0b78005631e0926e104/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-75-5-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-1458561207
http://akhbarelyom.com/article/56efe0b78005631e0926e104/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-75-5-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-1458561207
http://akhbarelyom.com/article/56efb8db9e7873795004401d/%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%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A84-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1458551003
http://akhbarelyom.com/article/56efb8db9e7873795004401d/%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%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A84-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1458551003
http://www.elwatannews.com/news/details/1038055
http://www.elwatannews.com/news/details/1038055
http://www.almasryalyoum.com/news/details/914514
http://www.almasryalyoum.com/news/details/914514
http://www.almasryalyoum.com/news/details/914194
http://www.almasryalyoum.com/news/details/914194
http://arabi21.com/story/896208/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88#tag_49232
http://rassd.com/180864.htm
http://rassd.com/180864.htm
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 (البوابه نيوز) مليار دوالر تكلفة استيراد بعض السلع غير األساسية 00رئيس اتحاد المستثمرين: 

 تيجة التدهور في ميزان المدفوعاتإن أزمة الدوالر تفاقمت الفترة الماضية ن قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين

 األقل.سنوات على 3مليار دوالر العام الماضي لذلك كان البد من وقف استيرادها لمدة  00بلغ استيراد السلع الغير أساسي نحو و

 (بوابة االخبار) سر استقالة رئيس بنك التنمية الزراعي.. واالسم المرشح لخالفته

وأوضح رئيس بنك  مارس 20سالم، باستقالته من رئاسة البنك، اإلثنين  تقدم رئيس بنك التنمية الزراعي، المحاسب عطية

ه بت باستقالته من منصبالتنمية الزراعي الُمستقيل، أن ذلك يأتي احتجاجا على رضوخ وزارة الزراعة للمظاهرات الفئوية التي طال

 له.إنه من المتوقع أن يتم عرض مذكرة رسمية باختيار المحاسب سيد القصير خلفا و قبل يومين

 

 صحهال

 (البوابه نيوز) من المنتجات المتداولة مجهولة المصدر %21الصناعات الغذائية": 

باتحاد الصناعات المصرية، أن حجم تجارة مصانع "بئر السلم" في صناعة أكد محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية 

من المنتجات المعروضة يتم تداولها بدون فواتير ومجهولة  %21الغذاء والمنتجات المطروحة بالسوق كبير للغاية، الفتا إلى أن 

  .الهوية

 

 التعليم

 (اليوم السابع) وعى الطلبة المتحدث باسم التعليم: حذفنا شخصية "البرادعى" ألنه أكبر من

أكد بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه تم حذف اسم وصورة الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية 

 العام الماضى فى السابق، من كتاب اللغة العربية للصف الخامس االبتدائى بالتيرم الثانى، ضمن الحاصلين على جائزة نوبل

 ."عهد الوزير محب الرافعى استجابة ألولياء األمور والطلبة بعيدا عن المواقف السياسة

 

 االعالم

 (المصري اليوم) ريلأب 01بدء احتفاالت النقابة باليوبيل الماسي «: الصحفيين»

قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين ، إن مجلس النقابة ناقش في اجتماعه مساء أمس االثنين، ترتيبات 

في تصريحات صحفية، أمس، أن مجلس النقابة حدد يوم  ،«عبد الرحيم»االحتفال باليوبيل الماسي لنقابة الصحفيين. وأوضح 

 .مارس الجاري موعًدا لعقد مؤتمر لإلعالن عن االحتفال باليوبيل الماسي للنقابة 31

 

 الزراعه

 (جريدة االهرام) من استهالك المياه %0.2.اإلحصاء:الزراعة تستحوذ على 

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء أن قطاع الزراعة يستحوذ على النصيب األكبر من استهالك المياه فى مصر ،حيث 

من اجمالى االستخدامات ، يليه قطاع الشرب  % 0.2.وهو يمثل نسبة  2101-2104مليـار متر مكعب لعام  22,31بلغت حصته 

 مليار متر مكعب. 01.3 1واالستخدامات الصحية ليسجل 

http://www.albawabhnews.com/1839028
http://www.albawabhnews.com/1839028
http://akhbarelyom.com/article/56f016298005633b230c97c8/%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-1458574889
http://akhbarelyom.com/article/56f016298005633b230c97c8/%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-1458574889
http://www.albawabhnews.com/1839052
http://www.albawabhnews.com/1839052
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%AD%D8%B0%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%89-/2639970
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%AD%D8%B0%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%89-/2639970
http://www.almasryalyoum.com/news/details/914616
http://www.almasryalyoum.com/news/details/914616
http://www.ahram.org.eg/News/141852/5/488487/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141852/5/488487/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87.aspx
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 قباطاأل

 (الوطن) شهرا.. "عيد األم" يعيد "تواضروس" لـ"تويتر" 30بعد انقطاع 

ووجه تهنئة  أشهر 2للتغريد على موقع التواصل االجتماعي "تويتر"، بعد فترة انقطاع دامت سنتين و تواضروس الثانيعاد 

من حسابه الشخصي، لألمهات بمناسبة عيد األم، وقال في تغريدته "كل عيد أم، وكل األمهات بصحة وفرح وسالم، وكلمة أم 

 .ياتي ألمنا األولى مصر"حبتي وأمنغالية، ألنها اختصار رمزي لعبارة )اهلل محبة(، وم

 

 أخرى

 (الوطن) ساعة 04غضب بين أهالي دمياط بسبب انقطاع المياه 

المسؤولين ساعة، مطالبين  04أعرب أهالي دمياط عن غضبهم بعد انقطاع المياه عن العديد من المدن والقرى، لما يزيد عن 

مياه بغرض الصيانة الشهرية، الكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، أعلنت وقف محطات و بالتدخل لحل األزمة

 .وغسيل الخزان األرضي بمحطة مياه دمياط، وأعمال صيانة أخرى

 (رصد) "اإلحصاء": مصر تفقد ثلث مواردها المائية النقية جراء إهمال الصيانة

أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمياه، أن نسبة الفاقد 

؛ حيث يرجع 2101-2104من إجمالي كمية المياه النقية المنتجة على مستوى جمهورية مصر العربية، عام  %30.1من الشبكات 

 ذلك إلى تهالك وتقادم شبكات التوزيع والتسرب من المواسير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1037218
http://www.elwatannews.com/news/details/1037218
http://www.elwatannews.com/news/details/1038505
http://www.elwatannews.com/news/details/1038505
http://rassd.com/180895.htm
http://rassd.com/180895.htm
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد األمني المصرى

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) مجهولون يسرقون بنك التنمية الزراعى بالشرقية ويذبحون الخفير المكلف بحراسته

قام مجهولون فجر اليوم، بالسطو على بنك التنمية واالئتمان الزراعى بقرية عليم التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، 

   .د أن ذبحوا الخفير المدنى المكلف بحراستهبع

 

 (بوابة األهرام) مراعاة حقوق المواطنين علىوزير الداخلية يقوم بجولة مفاجئة بالقاهرة والجيزة ويشدد 

وزير الداخلية، ، بجولة مفاجئة تفقد خاللها األكمنة والتمركزات بمحاور منطقة وسط البلد، حيث  عبد الغفار مجديقام اللواء 

 تقابل مع قوة األكمنة وراجع نظم التشغيل ومعايير وضوابط األمن الشخصى للقوات.

 

 (بوابة األهرام) أقسام الشرطة لالطمئنان على تلقي طلبات حج القرعة مدير أمن القاهرة يتفقد عدًدا من

قطاع أمن القاهرة صباح اليوم اإلثنين بتفقد عدد من األقسام لمتابعة لجان قام اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية ل

 تلقي طلبات حج القرعة.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (اليوم السابع) حظر النشر فى تحقيقات التمويل األجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى

التمويل األجنبى غير المشروع “بـ والمعروفة إعالميًا  2100لسنة  023قررت هيئة التحقيق القضائية، حظر النشر فى القضية 

  ."المجتمع المدنىلمنظمات 

 

 (الشروق) تحبس طالًبا التهامه بتسفير مقاتلين إلى سوريا« أمن الدولة»

يوما على ذمة التحقيقات بتهمة  01الفنية بالعياط، إسالم حمزاوى قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الطالب بمدرسة ناصر 

 لقتال ضد قوت الرئيس السورى بشار األسد.« جبهة نصرة»تسفير مقاتلين إلى سوريا لالنضمام إلى 

 

 (بوابة األهرام) قضاة من أجل مصر"“لـ " بدعوى انضمامهم قاضيًا  01يعزل  "األعلى للقضاء

بينهم  قرار بعزلهم نهائيا، بدعوى انضمامهم لحركة قضاة من أجل مصر، ومنهرام" أسماء القضاة الذين صدر تنشر "بوابة األ

 المستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة".

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/2640328
https://www.youm7.com/story/2016/3/22/%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7/2640328
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/893913/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%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%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/893913/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%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%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/893660/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/893660/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85/2639993
https://www.youm7.com/story/2016/3/21/%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85/2639993
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=79a48710-23f0-4760-b218-2aefda9208fa
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21032016&id=79a48710-23f0-4760-b218-2aefda9208fa
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/893745/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1--%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/893745/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1--%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3.aspx
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 (بوابة األهرام) رفض طلب بديع لرد محكمة غرفة عمليات رابعة وتغريمه ألفي جنيه

دفاع مرشد اإلخوان محمد بديع، المطالب بتنحى هيئة  بمحكمة استئناف القاهرة، طلب الرد المقدم من مدني ٣٢رفضت الدائرة 

محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى، التى تنظر إعادة محاكمة المتهمين فى قضية غرفة عمليات رابعة، مع تغريمه 

 جنيه. ٣١١١

 

 (بوابة األهرام) ألف جنيه بتهمة سب ممدوح عباس 31تغريم مرتضى منصور 

الجنائية وأتعاب المحاماه، وأن يؤدي  ألف جنيه، والتزامه بالمصاريف 31قضت محكمة جنح العجوزة، بتغريم رئيس نادي الزمالك، 

 جنيًها، وذلك التهامه بسب وقذف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك األسبق. 10تعويض مدني المدعي 

 

 (بوابة األهرام) رفض طعني قضايا الدولة وقناة الجزيرة إللغاء حكم وقف بث قناة "مباشر مصر"

الطعنيين المقامين من هيئة قضايا الدولة وقناة "الجزيرة" إللغاء الحكم  العليا،رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة اإلدارية 

 الصادر من محكمة القضاء اإلداري "دائرة االستثمار" بوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر".

 

 -اعتقاالت: 

 (الشروق) التهامهم بحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف بالبحيرة أشخاص 4ضبط 

أعضاء بتنظيم اإلخوان، والمطلوب ضبطهم على ذمة قضايا  4تمكنت األجهزة األمنية بمحافظة البحيرة من إلقاء القبض على 

محام هارب من حكم غيابى بالسجن المؤبد التهامه بحرق مركز شرطة حوش  ، بينهمالسلميتحريض على العنف والتظاهر غير 

 عيسى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/893640/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/893640/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/893645/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/893645/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-.aspx
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 )بوابة األهرام(  مصر تطلب االنضمام لـ"مسار نواكشوط" لمكافحة الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة

مية لتحقيق منافعها ومصالحها فى مواجهة التحديات األمنية تتجه القوى اإلقليمية إلى تأسيس تكتالت تحالفات إقلي

تقدمت مصر بطلب رسمى لالنضمام  واالقتصادية وفى هذا اإلطار يبرز "مسار نواكشوط"، الذى يعد من أبرز جهود مكافحة اإلرهاب.

لم واألمن اإلفريقى كعضو كامل في "مسار نواكشوط" الذى تأسس بمبادرة من االتحاد اإلفريقي، ويشارك فيه مفوض الس

 –نيجيريا  –ليبيا  –كوت ديفوار  –بوركينا فاسو  –غينيا  –السنغال  -تشاد –النيجر  –( دولة إفريقية، هي )الجزائر 00وعضوية)

 موريتنيا (. –مالى 

 

 )بوابة األخبار(القاهرة  يصل األمريكي بالجيش المشتركة المهام قائد

وصل مطار القاهرة الدولي قائد المهام المشتركة بالجيش األمريكي في زيارة للبالد للقاء عدد من المسئولين لبحث بعض القضايا 

 فة لبحث التعاون العسكري خالل الفترات القادمة.ذات االهتمام المشترك بين البلدين باإلضا

 

 )بوابة األخبار( "2102 النسر تحية" ينفذون واإلماراتية واألمريكية المصرية البحرية القوات

ذه عناصر من القوات البحرية المصرية واالمريكية " الذي تنف 2102انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك " تحية النسر 

 . واالماراتية ، ويستمر لعدة أيام بنطاق المياه االقليمية بالبحر األحمر

 

 (اليوم السابع) دولة 22بدء فعاليات مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء بمشاركة 

مارس  21بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء، فى مدينة "شرم الشيخ"، والذي يبدأ اليوم وحتى 

وعدد من الهيئات  دول أوروبية فرنسا، وإيطاليا واليونان، وقبرص، واسبانيا، 1دولة عربية وأفريقية، و 22الجارى بمشاركة 

  .والمنظمات االقليمية والدولية

  

 (الشروق) الساحل والصحراء": ندرس إنشاء مركز مشترك لمكافحة اإلرهاب“مندوب مصر بـ 

قال السفير محمد أبو بكر مندوب مصر الدائم لدى تجمع الساحل والصحراء، إن هناك دراسة لمشروع إنشاء مركز لمكافحة اإلرهاب 

وجارى مناقشة كافة األمور والتفاصيل الفنية المتعلقة به، خالل الجلسات واللجان الفنية تابع لدول التجمع خالل الفترة المقبلة، 

  .المنعقدة اآلن
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