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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 )األهرام( شكرى يرأس وفد مصر بقمة األمن النووى بواشنطن

من مارس الحالى و االول من أبريل  10تشارك مصر بقمة األمن النووى السنوية للعام الحالى بالعاصمة األمريكية واشنطن يوم 

بأنه من المنتظر أن يترأس وزير الخارجية سامح شكرى وفد صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية،  المقبل.

 مصر خالل أعمال القمة.

 

 )األهرام( الخارجية : مصر ملتزمة بدعم الجمعيات األهلية فى إطار القانون

كدت وزارة الخارجية التزام مصر الكامل بدعم عمل الجمعيات والمؤسسات األهلية والمنظمات األجنبية غير الحكومية العاملة أ

 كل الدول والمنظمات الدولية باحترام القوانين الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخليةوطالبت بشكل قانونى فى البالد، 

 العدالة. أو التأثير على حسن سير المصرية

 

 )بوابة األخبار( حول تحقيقات منظمات المجتمع المدني تثير عالمات استفهام التعليقات: الخارجية

دت خالل األيام الماضية العديد من التعليقات حول التحقيقات الجارية بشأن ممارسات فردية لعدد أكدت وزارة الخارجية أنها رص

وأشارت الوزارة أنه من الملفت لالنتباه أن تصدر مثل تلك التعليقات  من القائمين علي شئون منظمات المجتمع المدني في مصر.

بالتضييق على حرية عمل منظمات المجتمع المدني في مصر  من دوائر رسمية أجنبية تتهم من خاللها الحكومة المصرية

مستخدمة عبارات تتسم بالتعميم المخل، وال تستند إلى دالئل مادية تدعم تلك اإلدعاءات، األمر الذي يوحى بأنها مستقاة من 

 مصادر لها مصالح مباشرة في الترويج لمثل هذا االنطباع.

 

 اليوم السابع((الخارجية:"كيس" خاص بأحد العاملين فى قنصليتنا سبب استدعاء الشرطة التركية 

ردا على ما تم تداوله بخصوص إخالء القنصلية المصرية بإسطنبول، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية 

المصرية، إن العاملين بالقنصلية اشتبهوا بوجود طرد مشبوه "كيس" أمام مدخل القنصلية وتم على أثره استدعاء الشرطة 

األمنية أمام مبنى القنصلية تبين أن هذا "الكيس" يخص أحد العاملين الفنيين فى  أنه بعد تفريغ تسجيل الكاميراتوالتركية. 

 بعض اإلصالحات داخل القنصلية ونسيه أمام المدخل بعد انتهاء يوم العمل.

 

االتحاد األوروبي: "الضغوط " على المنظمات الحقوقية فى مصر ال تتماشى مع التزاماتها تجاه احترام حقوق 

 )بوابة األخبار( اإلنسان

رس على منظمات المجتمع المدنى فى مصر"، وقال البيان الذي أصدرت المفوضية األوروبية بيانا انتقدت فيه "الضغوط التى تما

نشهد تصاعد الضغوط على منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة، خاصة منظمات حقوق اإلنسان والمدافعين عنها، 

اشى مع التزامات مضيًفا أن اإلجراءات األخيرة من حظر السفر وتجميد األصول واستدعاء المدافعين عن حقوق اإلنسان، ال تتم

 والحريات.مصر لتعزيز واحترام حقوق اإلنسان 

http://www.ahram.org.eg/News/141855/25/489093/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141855/25/489093/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141855/25/489194/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141855/25/489194/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56f430a78005636369dd2f8e/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85-1458843815
http://akhbarelyom.com/article/56f430a78005636369dd2f8e/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85-1458843815
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/895882/%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%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/895882/%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%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-.aspx
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 مسئول بالغرفة الفرنسية: مصر ستتغلب على أزمتها الحالية

قال المستشار حسن بهنام، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة، إن مصر قادرة على تجاوز الظروف 

 .حاليااالقتصادية الصعبة التي تمر بها 

 

 (اليوم السابع) الخارجية: براءة مواطن مصرى فى إسطنبول من تهمة القتل العمد

مة تمكنت بمساعدة مكتب محاماة متطوع صرح وزير مفوض بسام راضى، القنصل العام باإلنابة فى إسطنبول، بأن القنصلية العا

، بعد سنة وخمسة أشهر من تركيوبعض الشهود، من إثبات براءة مواطن المصــرى متهم فى جريمة "قتل عمد" لمواطن 

 .المرافعات والجلسات

 

 (اليوم السابع) الخارجية تنتقد اتهامات الغرب لمصر بالتضييق على منظمات المجتمع المدنى

تشير فيه هذه التصريحات إلى وجود مناخ من التضييق على عمل  الذيقال بيان صادر عن الخارجيةجدير بالذكر أنه فى الوقت  

منظمة غير  011ألف جمعية أهلية، وما يقرب من  74منظمات المجتمع المدنى فى مصر، يتم إغفال حقيقة وجود أكثر من 

 .حكومية أجنبية، تعمل فى مصر بكل حرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF/2644282
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%AF/2644282
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85/2644531
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85/2644531
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 المحور الثانى

 المصريةتطورات السياسة الداخلية 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) الجديدفى أول اجتماع للحكومة بتشكيلها 

ناقش مجلس الوزراء بتشكيله الجديد أمس برئاسة شريف اسماعيل التكليفات الصادرة من السيسى للحكومة، وأكد رئيس 

ضمان سرعة اإلنجاز مل على تحقيق المزيد من التنسيق بين الوزراء على المستويين األفقى والرأسي، لالمجلس أنه سيتم الع

 .وتنشيط األداء

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين اللواء أحمد تيمور قائما بأعمال محافظ القاهرة

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، 

  .ل محافظ القاهرة، لحين اختيار محافظ جديدقائما بأعما

  

 (الشروق) رئيس الوزراء لنواب القاهرة: لسنا حكومة جباية والمواطن قلب برنامجنا

مجلس الوزراء، أن الحكومة منحازة انحيازا كامال للفقراء، وأن الحديث عن إعادة هيكلة منظومة أكد شريف إسماعيل رئيس 

 الضرائب ال يعني إضافة ضرائب جديدة، ولكن الهدف هو رفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة، لزيادة موارد الدولة.

 

 -الوفود األجنبية: 

 (بوابة األخبارالجديد ) الوزير للقاء للطيران الدولية المنظمة من وفد وصول

المقرر  ومن.وصل مطار القاهرة الدولي وفد من المنظمة الدولية للطيران المدني "االيكاو" قادًما من العاصمة الفرنسية باريس

أن يلتقي وفد المنظمة الدولية والذي تترأسه "فانج ليو" األمين العام للمنظمة بوزير الطيران المدني الجديد شريف فتحي لبحث 

 .عدد من الملفات المتعلقة بالطيران

 

 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابع) عبد العال" غدا“لـ قسم التشريع بمجلس الدولة يرسل الئحة البرلمان الداخلية 

يرسل قسم التشريع بمجلس الدولة غدا السبت مشروع الالئحة الداخلية لمجس النواب للدكتور على عبد العال، بعدما تمت 

   .هاء منه يوم األربعاء الماضىمراجعته واالنت

 

 (بوابة األخبار) بـ "نواب البرلمان"يلتقي مدير أمن اإلسكندرية 

التقى اللواء نادر جنيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن اإلسكندرية بنواب الثغر الذين حرصوا جميعا على حضور هذا اللقاء، 

 نائبًا ولم يتغيب سوى النائبة سحر طلعت مصطفى التي اعتذرت ألسباب خاصة. 10بحضور 

http://www.ahram.org.eg/News/141855/136/489147/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141855/136/489147/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7/2644698
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7/2644698
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=3df79cb5-207a-4c2c-9114-dfc7d32f4194
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=3df79cb5-207a-4c2c-9114-dfc7d32f4194
http://akhbarelyom.com/article/56f473279e7873e8699027ce/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1458860839
http://akhbarelyom.com/article/56f473279e7873e8699027ce/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1458860839
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%B9%D8%A8%D8%AF-/2645025
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%B9%D8%A8%D8%AF-/2645025
http://akhbarelyom.com/article/56f43c869e78738153e47d07/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-1458846854
http://akhbarelyom.com/article/56f43c869e78738153e47d07/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-1458846854
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 -واالئتالفات: األحزاب 

 (الشروق) المصريين األحرار: سفير بلجيكا أخبرنا عزم بالده التعاون مع مصر لمكافحة اإلرهاب

عن السفير البلجيكي بالقاهرة قوله إن الفترة المقبلة ستشهد  المصريين األحرارالنائب عن حزب اللواء سالمة الجوهري، نقل 

تعاونا بين بلجيكا ومصر في مجال مكافحة اإلرهاب، موضحا أن هناك دعما وتعاونا بين البلدين فى مجال تبادل المعلومات وفى 

 مجال المعدات الخاصة بمكافحة اإلرهاب بين الدول األوروبية ومصر.

 

 -ات: تصريح

 (اليوم السابع) عبد اهلل السناوى: مؤسسة حماية الدستور تنتظر موافقة "التضامن" على إشهارها

التضامن لم تؤكد إشهار مؤسسة حماية الدستور التى أرسلت أورق إشهارها إلى قال الكتاب الصحفى عبد اهلل السناوى، إن وزارة 

الوزارة قبل إعالن بيانها التأسيسى فى الثامن من شهر مارس الجارى، مشيرًا إلى أن األمر قد يستغرق أسبوعين أخرين إلعالن 

   .إشهار المؤسسة

 

 (اليوم السابع) رية لنبذ العنفمؤسس الجماعة اإلسالمية يدعو اإلخوان إلجراء مراجعات فك

مراجعات فكرية دعا الشيخ كرم زهدى، مؤسس الجماعة اإلسالمية، التيار اإلسالمى وعلى رأسه جماعة اإلخوان المسلمين إجراء 

  .لنبذ العنف، ثم فتح حوارًا مع الحكومة المصرية

 

 (اليوم السابع) لتنفيذ برنامجها بعيدًا عن الكالم المرسل زمنيمن الحكومة جدول  جاد: ننتظرعماد 

سيلقيه أمام البرلمان  الذيطالب الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب، شريف إسماعيل رئيس الوزراء بأن يقدم خالل بيانه 

بكيفية التعامل المباشر مع المشاكل بعيدًا عن الكالم المرسل، الفتًا إلى أن إسماعيل تعرف على  زمنياألحد المقبل جدول 

  .المشاكل بشكل دقيق من خالل لقاءاته مع نواب جميع المحافظات

 

 (اليوم السابع) سنوات وقضايا عالقة تؤجل اإلفراج عن موكلى 8حسين: حكم  مجديدفاع 

حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، أن هناك عدة عراقيل تقف وراء اإلفراج  مجديقال أحمد كمال المحامى دفاع الكاتب الصحفى 

حسين، نظرًا التهامه فى عدة قضايا أخرى، فضاًل عن صدور أحكام قضائية ضده، وأنهم يتخذون اإلجراءات القانونية  مجديعن 

   .حيال تلك القضايا

 

 (بوابة يناير) يعود من السعودية اليوم بعد آداء مناسك الُعمرة” الزند

القاهرة الدولى، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، سيعود إلى مصر، اليوم الجمعة، قادًما من قال مصدر مطلع بمطار 

 .األراضى السعودية بعد آداء مناسك العمرة

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=fc02a52c-fe14-4f54-96d9-522ea206a60a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=fc02a52c-fe14-4f54-96d9-522ea206a60a
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89--%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9/2644857
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89--%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9/2644857
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A8/2644804
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A8/2644804
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9/2644797
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9/2644797
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86--%D8%AD%D9%83%D9%85-8-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%83/2644514
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86--%D8%AD%D9%83%D9%85-8-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%83/2644514
http://yanair.net/?p=60457
http://yanair.net/?p=60457
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 -توك شو: 

 (السابعاليوم ) 2101على الدين هالل: قوى سياسية تسعى الستعادة أجواء 

السياسية، إن الواليات المتحدة تتعامل مع مصر بمنطق "اللى فى  وأستاذ العلومقال الدكتور علي الدين هالل، المفكر السياسى 

"هناك قوى سياسية فى مصر تسعى الستعادة بقوله:يناير،  25، قبل ثورة 2101القلب فى القلب"، منتقدًا محاوالت إعادة أجواء 

  ."2101أجواء 

 

 (اليوم السابع)" الدين هالل: على "الداخلية" تدعيم موقفها بشكل واضح بشأن مقتل "ريجينى على

على خبر الكشف عن التشكيل العصابى المتسبب فى خطف الطالب االيطالى "ريجينى" وعدد من االشخاص هالل"على الدين " علق

 لكيى عليهم قائاًل:" يجب أن تستدعى النيابة باقى االطراف المعتدى عليهم من هذا التشكيل، من جنسيات مختلفه والتعد

  ."يتم التأكيد النهائى بأن هذا التشكيل هو المتهم الرئيسى فى خطف "ريجينى

 

 (خباربوابة األ) محامي جنينه: الزند أساء للدولة بتصريحاته غير المسئولة وموكلي رفض التستر على مخالفات

محامي المستشار هشام جنينه، أن الجهاز المركزي للمحاسبات ُتعد جهة رقابية لكل الجهات في الدولة، وجاءت تلك  طه،قال علي 

أساء للدولة من  وأكد أن الزند هو من.الدعوى المرفوعة ضد جنينه بعد رفضه التكتم على مخالفات إعماال بالسلطات المخولة له

 السالم.خالل تصريحاته الغير مسؤولية حيث أنه أساء للرسول عليه 

 

 (بوابة األخبار) بكري: "السيسي" قطع الطريق على المزايدين بالتزامه بالدستور في مدة رئاسته

وأضاف أنه توقف .مع المثقفين اكتسب أهمية كبيرة وتناول كل القضايا الراهنة السيسيمصطفى بكري، إن حديث  النائبقال 

بأنه لن يستمر أكثر من الفترة المحددة له في الحكم والتزامه بالدستور، بسبب حجم التحديات  السيسيعند نقطة هامة تصريح 

 سنوات. 2لكي يتوقف المزايدين الذين يقولون  .التي تواجهه

 

 -سو شيال ميديا: 

 (اليوم السابع) المناهجالتعليم" بحذف اسمه من “لـ يعتذر عن اتهامه  حجيعصام 

رسميا للشعب المصرى، ولوزارة التربية والتعليم، بعد نشره أمس أنه تم  ناسا، اعتذاره، العالم المصرى بوكالة حجيقدم عصام 

 موجود.ما نفته وزارة التربية والتعليم مؤكدة أن اسمه  حذف اسمه من كتاب التربية الوطنية، وهو

 

 (20عربي) إعالمي بتركيا يثير الجدل بعودته لمصر بشروط السيسي

أعلن طارق عبد الجابر، قبوله بالشروط التي وضعها السيسي من أجل السماح له بالعودة إلى مصر، وفي مقدمتها اإلقرار بشرعية 

رعه اإلعالمية، فيما اتهمه إعالميون معارضون حكمه، وهو ما حدا بالنظام المصري إلى السماح له بالعودة بالفعل، عبر أذ

 لالنقالب، بالعمل لصالح أجهزة األمن والمخابرات المصرية، وألمحوا إلى أنه ربما كان مدسوسا عليهم.
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 (مصر العربية) باسم يوسف للداخلية: كفاية رخص قصة ريجيني متدخلش عقل إنسان

على متعلقات وأوراق الباحث شن باسم يوسف هجوًما حاًدا على وزارة الداخلية عقب البيان الذي نشرته والذي أعلنت فيه عثورها 

دلوقتي عاملين زي العيل الخايب اللي  أنتميعني " :قائًلا اإليطالي جوليو ريجيني بحوزة التشكيل العصابي التي قامت بتصفيته.

 .بقيكفاية رخص  آدم.بيداري فشله ومصيبته ألي قصة ما تدخلش عقل اي بني 

 

 (مصر العربية) ه على سبيل الذكرىوائل غنيم ساخًرا: قتلة ريجيني احتفظوا بأوراق

ة سرقة األجانب بعد ما خطفوا جوليو ريجيني سخر وائل غنيم من بيان وزارة الداخلية وقال: "لطيف جدا موضوع إن عصاب

وعذبوه لحد الموت، قرروا االحتفاظ بجواز سفره وكارنيه جامعته في بيتهم على سبيل الذكرى بالرغم من إنهم شايفين اإلعالم 

 ."العالمي والمحلي ليل نهار بيتكلم عن القضية وأجهزة االمن بتدور على القتلة

 

 (مصر العربية) "ريجيني": "نظام عار وداخلية خايبة" شريف الروبي بعد تصفية قتلى

آالف جنيه من اللي سرقوهم من  5ب أبريل وزارة الداخلية وقال "العصابه محتفظه  2هاجم شريف الروبي القيادي بحركة شباب 

"طيب محتفظوش بنظارة وال كاب وال بنطلون يعني، نظام ."ريجيني من أكتر من شهرين يعني، وماشيين بيهم في الشارع عادي

 ."بسعار، وداخلية خايبة، شاطرة في القتل 

 

 (مصر العربية) الغزالي حرب: فيلم "عصابة حمادة وتوتو" أفضل من بيان قتلى "ريجيني"

ده فيلم عصابة حمادة “الناشط السياسي شادي الغزالي حرب في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر":  قال

 ."وتوتو كان حبكته أحسن من كده، حتى الكذب والتلفيق بقيتوا فاشلين فيه للدرجة دي، جوليو ريجيني، اتبرأ من كذب الداخلية
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-0

 (بوابة االخبار) أهالي قرية "السوطاني" بدمياط يقطعون الطريق أمام نقطة الشرطة

تجمهر اآلالف من أهالي قرية الوسطاني أما نقطة الشرطة، وقاموا بقطع الطريق بإشعال النيران احتجاجا علي اإلهمال الطبي 

كما طالبو بالقصاص من  أيام 5وتوفي متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالبطن أثر مشاجرة مع أحد األشخاص قبل  ألحد االشخاص

 .تح الطريق مما دفع األجهزة األمنية إلطالق قنابل الغاز ورفض األهالي االستجابة بف القاتل

 

 قضايا المجتمع-2

 قتصاداأل

 (الوطن) مليار جنيه بعد شطب أسهم "أوراسكوم لإلنشاء" 72.4البورصة تخسر 

 مالتفي حين  ن قبل المستثمرين العرب واألجانبمدفوعة بعمليات شراء م  بارتفاع جماعي  البورصة تعامالتها أنهت مؤشرات

 778.4مليار جنيه، مقابل  715.47مليار جنيه، ليغلق عند  72.42نحو  وخسر رأس المال السوقي تعامالت المصريين نحو البيع

 نشاء والصناعة.مليار جنيه إغالق جلسة أمس األول، تزامنا مع شطب أسهم أوراسكوم لإل

 (بوابة االخبار) سنوات 4البنك المركزي : مدة تعيين رؤساء البنوك لن تزيد عن 

المنعقدة أمس األربعاء، أال تزيد مدة تعيين المسئول  قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في جلسته

سنوات متصلة أو منفصلة، بالنسبة للبنوك التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء  4التنفيذي الرئيسي للبنوك عن 

 بتعيين المسئول التنفيذي الرئيسي لها.

 (بوابة االخبار) 2105والر خالل التمثيل التجاري: الصادرات المصرية لإلمارات تتخطى المليار د

، متخطية للمرة األولى حاجز المليار دوالر، مسجلة %4، بنسبة 2105العربية المتحدة، عام  ارتفعت الصادرات المصرية إلى اإلمارات

، لتصبح بذلك اإلمارات ثاني أكبر مستورد للمنتجات المصرية بين الدول 2107مليون دوالر عام  447مليون دوالر، مقابل  0120نحو 

 العربية، بعد المملكة العربية السعودية.

 (الشروق) سنوات 4بعد تحديد مدة الرؤساء بـتذمر في البنوك 

 متصلة أو منفصلةسنوات فقط،  4عبر عدد من رؤساء البنوك، عن غضبهم من قرار البنك المركزى، الذى حدد مدة رؤساء البنوك بـ

هذه الكفاءات عوائد ضخمة ألنه يستبعد كفاءات كبيرة من السوق فى وقت شديدة الصعوبة على االقتصاد المصرى، وقد حققت 

 «.2117خالل السنوات التالية لعملية اإلصالح المصرفى  لمصارفه

 (العربي الجديد) جنيهات بالسوق السوداء بمصر 01الدوالر يقفز مجددا إلى 

جنيهات وسط  01قال متعاملون في سوق الصرف المصرية، اليوم الخميس، إن سعر الدوالر األميركي في السوق السوداء قفز إلى 

ركزي المصري سعر الدوالر في عطاء وثبت البنك الم عمليات بيع وشراء قليلة جدا، في وقت تعاني فيه البالد أزمة نقد أجنبي

 جنيهات. 8.88الثالثاء الماضي عند 

http://akhbarelyom.com/article/56f469058005638b0141e9fb/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-1458858245
http://akhbarelyom.com/article/56f469058005638b0141e9fb/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-1458858245
http://www.elwatannews.com/news/details/1045618
http://www.elwatannews.com/news/details/1045618
http://akhbarelyom.com/article/56f3b9009e7873b81ae12436/%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%85%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-1458813184
http://akhbarelyom.com/article/56f3b9009e7873b81ae12436/%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%85%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-1458813184
http://akhbarelyom.com/article/56f424e5800563f762763599/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015-1458840805
http://akhbarelyom.com/article/56f424e5800563f762763599/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015-1458840805
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=208ec5fd-3328-4fa9-8485-0ca7dbb437a4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=208ec5fd-3328-4fa9-8485-0ca7dbb437a4
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/24/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/24/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%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-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 (جريدة االهرام) انخفاضا في عجز الميزان التجاري ديسمبر الماضى 7.8%

 10.25حيث بلغت  %7.8أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أمس انخفاض قيمة العجـز في الميـزان التجاري بنسبة 

 مليار جنيه لنفس الشـهر من العام السابق. 12.82مقابل  2105ملــيار جنيـــه خالل شهر ديسمبر 

 (بوابة االهرام) شطب شركتي "دار المال" و "فريندز" للصرافة بسبب التالعب بالسوق السوداء

قرر محافظ البنك المركزي طارق عامر ، شطب شركتي "دار المال" و "فريندز" للصرافة بسبب تالعبهما بالسوق السوداء للدوالر ، 

 صري.والمضاربة على أسعاره ، ما أدى الرتفاعه بشكل مبالغ فيه بالسوق الموازي ، وألحق أضراًرا باالقتصاد الم

 (20عربي) رغم "حقول الغاز" الجديدة.. مصر تفشل بتأمين الغاز المسال

قالت مصادر تجارية إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، فشلت حتى اآلن في إنجاز مناقصة لشراء شحنتين 

ت فيها على بعض ناقصة األسبوع الماضي واقتصروكانت "إيجاس" طرحت الم من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل

 من الشهر نفسه. 28أو  24وأخرى في  أبريلوذلك لتسليم شحنة في الفترة من األول إلى السابع من  مورديها القائمين

 (رصد) عودة تبادل الدوالر بالعمالت األجنبية بين المركزي والصرافة

ًطا ن يكون الجنيه وسيدون أ جنبيةإن البنك المركزي قرر عودة تبادل الدوالر بالعمالت العربية واأل قال مسؤولون بشركات الصرافة

وهو   بعد إيقافه لفترة تزيد على عامينوهذا مشيرين إلى أن المركزي  يسهم في تهدئة الطلب على الدوالروهو ما  في التعامل

 على الدوالر، ويمنع تهريب العمالت العربية، وتعود إلى السوق المصرفية. ما يسهم في تهدئة الطلب

 

 النقل والمواصالت

 (العربيهمصر ) الجيزة تبدأ الحرب على التكاتك.. وسائقون: "قطعوا عيشنا"

"قطعوا عيشنا وخربوا بيوتنا".. بتلك العبارة عّبر سائقي التوك توك عن غضبهم إزاء القرار الذي صدر من قبل محافظة الجيزة 

مطالبين محافظ الجيزة  لقرار  خراب للبيوت وقطع لألرازقأن َّ هذا ا وأضافوا  أكتوبر 2والذي ينص بحظر سير التوك توك بمدينة 

 أوضاعهم بالسير وحصولهم على تراخيص لممارسة عملهم بشكل طبيعي.بالتدخل لتقنين 

 

 االعالم

 (الشروق) «عملي باإلعالم مؤقت»خيري رمضان يكشف وجهته القادمة.. ويؤكد: 

عملي »اإلعالمي خيري رمضان، إن ملجأه األخير والدائم والباقي له هو العمل بالصحافة والكتابة وليس اإلعالم، مضيًفا: قال 

سأترك اإلعالم عندما أدرك أنني استقريت ووفرت ألبنائي حياة لطيفة، وعندما أجد نفسي مرتاحا وقادرا » وأضاف باإلعالم مؤقت

 «.فع مصاريف الجامعةعلى الكتابة دون القلق من عدم د

 الزراعه

 (الشروق) ألف طن قمح فرنسي 21مصر تتعاقد على شراء 

ألف  21ية على شراء والتجارة الداخلية من خالل مناقصة عالمتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين 

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس  وذلك إلنتاج الخبز البلدي المدعم سنتا للطن 21دوالرا و 084بمتوسط سعر  طن قمح فرنسي

 ن.مايو المقبلي 5إبريل إلى  25الهيئة العامة للسلع التموينية  إن الشحن سيتم خالل الفترة من 

http://www.ahram.org.eg/News/141855/5/489054/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141855/5/489054/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%89.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/896092/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/896092/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%B4%D8%B7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-.aspx
http://arabi21.com/story/897159/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84#tag_49232
http://rassd.com/181284.htm
http://rassd.com/181284.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/980049-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=98c53a5b-9b3b-4b37-a573-0d5cdf251b2b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=98c53a5b-9b3b-4b37-a573-0d5cdf251b2b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=dd6cf55d-2a48-4487-9757-9a4e5d8fbce7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=dd6cf55d-2a48-4487-9757-9a4e5d8fbce7
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 (اليوم السابع) ألف طن قمح رومانى وأوكرانى إلنتاج الخبز المدعم تصل البالد غدا 300

وفرنسى، تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة ألف طن قمح رومانى وأرجنتينى وأوكرانى  111تصل مصر بداية من غدا السبت 

التموين والتجارة الداخلية عليها من خالل المناقصة العالمية التى عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية، فى إطار 

 .تأمين احتياجات مصر من القمح لتوفير الخبز المدعم للمواطنين

 

  سياحهال

 (ابة االخباربو)  األقصر إلى ألمانًيا سائًحا 021 وصول

أعلن مدير العالقات العامة واإلعالم بمطار األقصر بخيت خيري حسن أن المطار استقبل أولى رحالت الشارتر المباشر المقررة 

وأضاف أنه سيصل بعد ذلك على التوالي ثالث رحالت  سائًحا ألمانًيا 021وعلى متنها  بالجدول األسبوعي من مطار ميونخ الدولي

 سائًحا ألمانًيا. 781والتي من المقرر أن يكون على متنها حوالي ألمانيا الثة إال ربع من مطارات حتى الساعة الث

 (بوابة االخبار) طيران رحلة ٦٨ على سائح آالف ٠١ ُيستقبل الغردقة مطار

وذلك دولية فى صاالت السفر والوصول رحلة طيران  82قال الطيار صادق الشورى ، مدير مطار الغردقة الدولي، إن المطار استقبل 

سائح من  01121ته حسبما ورد فى جداول التشغيل المقررة ، نقلت الرحالت منذ الساعات االولى من بداية اليوم وحتى نهاي

 جنسيات مختلفة .

 (اليوم السابع) إلغاء رحالت مصر للطيران إلى مطار بروكسل لثالثة أيام قادمة

المتجهه إلى مطار بروكسل الدولى أيام  MS725 أنه تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران رقم ت شركة مصر للطيران، فى بيان لهاأكد

 .وفقًا لتعليمات السلطات البلجيكية، فى أعقاب الهجوم اإلرهابى الذى وقع يوم الثالثاء الماضىالجمعة والسبت واألحد، وذلك 
 

 قباطاأل

 (االقباط اليوم) آالف فدان لرهبان "وادي الريان" لحل األزمة 1منح 

برلمانى إلى دير وادى الريان بالفيوم للقاء رهبان الدير وإقناعهم باالتفاق األخير الذى تم التوصل إليه مع الحكومة يسافر غدًا وفد 

م أنهو  التى تصاعدت فى األيام القليلة الماضية« فتنة الدير»، وإخماد ما سمته مصادر مطلعة «الواحات -الفيوم»لشق طريق 

 .سيعلنون الحقائق للرأى العام سيسافرون الجمعة إلقناع الرهبان، و

 

 أخرى

 (البوابه نيوز) يتهربون  دفع الفواتير % 17"القابضة للمياه": 

 ٠١١وا يقرب من مليار ، إن الشركة مدينة بم«الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي»قال المهندس ممدوح رسالن، رئيس 

وأشار إلى أن تأخر   ٪٨٨سبة تحصيل الفواتير ال تتخطى مليون جنيه فقط وكشف أن ن ٠١١الفتًا إلى أنه تمت تسوية  مليون جنيه

 .سداد الفواتير ال يقتصر فقط على المواطنين، بل هناك جهات حكومية أخرى تتقاعس عن سدادها

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/25/300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7/2645021
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7/2645021
http://akhbarelyom.com/article/56f3f7be9e7873b335de91f8/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-160-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-1458829246
http://akhbarelyom.com/article/56f3b70f8005636434e12436/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%A1%D9%A0-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%A8%D9%A6-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-1458812687
http://akhbarelyom.com/article/56f3b70f8005636434e12436/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%A1%D9%A0-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%A8%D9%A6-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-1458812687
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9/2644279
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9/2644279
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=149077
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=149077
http://www.albawabhnews.com/1844630
http://www.albawabhnews.com/1844630
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد األمني المصرى

 -األمنية:  األخبار

 (بوابة األخبار) الداخلية تكشف لغز مقتل اإليطالي جوليو ريجيني

األمنية تمكنت من  إن األجهزةوقال .ريجينيأعلن مسئول المركز اإلعالمي األمني بوزارة الداخلية، عن تفاصيل مقتل اإليطالي 

اف األجانب رة الجديدة تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطبنطاق القاهأشخاص  5مكون من عصابي استهداف تشكيل 

 .في تبادل إلطالق النار مع الشرطة هذا التشكيل مصرعهم قي أعضائهلوسرقتهم باإلكراه، و

 

 (بوابة األخبار) مدير أمن السويس يتفقد الحالة األمنية بالمدن الجديدة

تفقد مدير أمن السويس، اللواء مجدي عبد العال، الحالة األمنية بالمدن الجديدة الواقعة على أطراف المدينة، بطريقي السويس 

 القاهرة. –والسويس  األدبية –

 

 -محاكم ونيابات: 

 (اليوم السابع) النقض" تقبل طعن فتحى الهوارى على نتيجة فرز األصوات بدائرة منوف"

 سرس-قضت محكمة النقض بالقاهرة، بقبول الطعن المقدم من المرشح محمد فتحى الهوارى، مرشح دائرة بندر قسم منوف 

ة اإلعادة شكال والنظر فى الموضوع قريبا، على نتيجة فرز األصوات، حيث أن المرشح قد خسر في تلك الليان بالمنوفية فى جول

   .صوتا أمام المرشح أسامة شرشر 50االنتخابات بفارق 

 

 (اليوم السابع) النيابة تتحفظ على متعلقات "ريجينى" من شقة التشكيل العصابى بالقاهرة الجديدة

من تشكيل عصابى متخصص فى  5يواصل المستشار شرف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق فى واقعة مقتل 

ث تحفظت النيابة على متعلقات الطالب اإليطالى جوليو ريجينى والتى عثرت أجهزة األمن عليها فى شقة سرقة األجانب، حي

  .بمدينة بنها كان يستخدمها المتهمون كمخزن لوضع المسروقات

  

 (بوابة األخبارجنيه ) ألف بكفالة" التيشيرت"  طالب سبيل إخالء تأييد

طالب “بـ جنايات القاهرة، االستئناف المقدم من النيابة على إخالء سبيل محمود محمد والمعروف إعالميا  04رفضت الدائرة 

 المحكمة السابق بإخالء السبيل.التيشيرت" وإسالم طلعت بكفالة ألف جنيه لكل منهما، وأيدت حكم 

 

 (الشروق) مندوبين لدول أوروبية في جلسة منع جمال عيد وحسام بجهت من التصرف في أموالهما 4

اهرة المنعقدة بها جلسة منع كل من الناشطين الحقوقيين جمال عيد، وحسام بهجت، من شهدت قاعة محكمة جنايات الق

 دول أوربية باالضافة إلى حضور ممثلين عن اإلتحاد األوروبي. 4التصرف في أموالهما، حضور عدد كبير من مندوبي سفارات 

http://akhbarelyom.com/article/56f45c94800563877a00d6a9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1458855060
http://akhbarelyom.com/article/56f45c94800563877a00d6a9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1458855060
http://akhbarelyom.com/article/56f45b59800563547a00d6a9/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1458854745
http://akhbarelyom.com/article/56f45b59800563547a00d6a9/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1458854745
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%88/2644763
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%88/2644763
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82/2644764
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82/2644764
http://akhbarelyom.com/article/56f3cdd39e787376244a6a30/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1458818515
http://akhbarelyom.com/article/56f3cdd39e787376244a6a30/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1458818515
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=3466760a-739e-496c-be10-856ea2745a91
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24032016&id=3466760a-739e-496c-be10-856ea2745a91
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 )بوابة االهرام( حمرأليشهدون مناورات "تحية النسر" بالبحر اقادة أمريكيون ومصريون وإماراتيون 

بالقاهرة في بيان لها اليوم الخميس، أن قادة عسكريين من الواليات المتحدة ومصر، واإلمارات العربية  مريكيةأللنت السفارة اأع

المتحدة زاروا السفينة الحربية "يو إس إس بولكلي" التابعة للبحرية األمريكية باألمس، لالحتفال بمناورات "تحية النسر" البحرية 

 مارس. 27مارس واستمرت حتى  07البحر األحمر، والتي بدأت في  فيالثالثية الجارية 

 

 )بوابة األهرام( "كوبلر" يؤكد نجاح مؤتمر تجمع الساحل والصحراء بشرم الشيخ

قال مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا "مارتن كوبلر" إن تجمع دول الساحل والصحراء قادر على تحقيق نتائج إيجابية فى مجال 

رم الشيخ ،أن المؤتمر ناجح جدا ووصف دولة أفريقية اليوم بش ٠٢مكافحة اإلرهاب، وأكد على هامش اجتماع وزراء الدفاع وممثلي 

 نتائجه باإليجابية.

 

 )بوابة األخبار( قائد المهام المشتركة بالجيش األمريكي يغادر القاهرة

مارس،متوجها إلى البحرين  27غادر الجنرال "كارل مندى" قائد المهام المشتركة بالجيش األمريكى، مطار القاهرة الدولي، الخميس 

 . ايام ، التقي خاللها عدد من المسئولين لبحث بعض القضايا ذات االهتمام المشترك بين البلدين 7بعد زيارة لمصراستغرقت 

 

 )اليوم السابع( المتحدث العسكرى: يعلن تدمير القوات المسلحة ألماكن تجمع إلرهابيين بسيناء

د بتجمع قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إنه فى إطار إستكمال عملية حق الشهيد وعلى ضوء توفر معلومات تفي

جنوب مدينتى رفح والشيخ زويد بشمال سيناء قامت فجر اليوم الجمعة، عناصر مقاومة اإلرهاب  مسلحةعدد من العناصر ال

بإستهداف البؤر اإلرهابية والتى تم رصدها للقصاص لدماء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين األبرياء 

 وقد تم تدمير أماكن تجمع اإلرهابيين والقضاء عليهم. 

 

 (األهرامسى: ألف منحة دراسية للدول اإلفريقية فى الكليات العسكرية المصرية )السي

جاء ذلك .لكليات والمعاهد العسكرية المصريةأعلن السيسى قيام وزارة الدفاع بتقديم ألف منحة دراسية للدول اإلفريقية فى ا

خالل اللقاء الذي عقده مساء أمس مع رؤساء وفود الدول المشاركة بمؤتمر وزراء الدفاع لتجمع دول الساحل والصحراء المنعقد 

  .بمدينة شرم الشيخ

 

 (األهرام) «2102تحية النسر »انتهاء فعاليات التدريب البحرى المشترك 

نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية واالمريكية  الذي« 2102تحية النسر »اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك 

 واالماراتية، واستمر لعدة أيام بنطاق المياه االقليمية بالبحر األحمر.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/895934/%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%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/895934/%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%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/896079/%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%83%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%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-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/896079/%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%83%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%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-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56f3d44f9e7873b9264a6a30/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1458820175
http://akhbarelyom.com/article/56f3d44f9e7873b9264a6a30/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1458820175
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89--%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7/2645112
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89--%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7/2645112
http://www.ahram.org.eg/News/141855/25/489067/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141855/25/489067/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141855/25/489090/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141855/25/489090/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7.aspx
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 (اليوم السابع) بدء الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء فى شرم الشيخ

وزير دفاع دولة  24فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء، فى مدينة شرم الشيخ، بحضور  بدأت

عة القضايا األمنية االقليمية والدولية ومشكالت أفريقية، وعدد من الدول األوروبية والمنظمات الدولية، فى إطار الحرص على متاب

  .مواجهة اإلرهاب والتطرف، خاصة فى القارة األفريقية

 

 (اليوم السابع) اجتماع وزراء الدفاع يوافق على إنشاء مركز لمكافحة اإلرهاب واختيار مصر مقرا له 

أن مركز مكافحة اإلرهاب يستهدف تسهيل تبادل مندوب مصر الدائم لدى تجمع دول الساحل والصحراءأوضح السفير أبو بكر 

خطط لمعالجة أزمات بعينها، فى دول القاةر السمراء وسوف يتم رفع المقترح إلى القمة المنتظر عقدها فى المعلومات ووضع 

 دولة المغرب العربى النصف الثانى من العام الجارى

https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%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-%D9%81%D9%89/2645047
https://www.youm7.com/story/2016/3/25/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%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-%D9%81%D9%89/2645047
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AE/2644322
https://www.youm7.com/story/2016/3/24/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AE/2644322

