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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( كيرى يبحث األوضاع اإلقليمية والعالقات الثنائية تليفونيًا مع شكرى

الخارجية تلقى اتصااًل هاتفيًا من وزير الخارجية األمريكى جون  صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير

كيرى تناول العديد من الملفات اإلقليمية، وخاصة سبل دعم العملية السياسية فى سوريا، واستكمال اإلطار الدستورى والقانونى 

 د مكافحة اإلرهاب فى المنطقة.الداعم لحكومة الوفاق الوطنى الليبية وتوفير الدعم الدولى لها، فضاًل عن تنسيق جهو

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية(الخارجية المصرية تصدر بيان بشأن منظمات المجتمع المدني فى مصر 

شأن ممارسات عدد من القائمين علي شئون منظمات المجتمع حول التحقيقات الجارية ب المصرية بيانا ت وزارة الخارجيةرصدأ

دوائر رسمية أجنبية تتهم من خاللها الحكومة المصرية بالتضييق على حرية التي اصدرت التعليقات وبخصوص المدني في مصر، 

 .مل منظمات المجتمع المدني في مصرع

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( ألمنبمبادرة مصرية:مصر ترأس اجتماع للجنة مكافحة اإلرهاب بمجلس ا

عقدت اجتماعًا  -والتي تترأسها مصر  -مكافحة اإلرهاب بمجلس األمن صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن لجنة 

الجاري لمناقشة االحتياجات الفنية للعراق في مجال مكافحة اإلرهاب، وضم االجتماع أعضاء اللجنة،   82غير رسمي يوم األربعاء 

منظمة دولية،  02ضاء مجلس األمن وممثلي باإلضافة إلى ممثلين للعراق وعدد من الدول األعضاء في األمم المتحدة من خارج أع

 .سابقة في تاريخ المنظمة الدولية وهو ما يعد

 

 وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين لبحث دعم العالقات بين البلدين )بوابة األخبار(

زيارة يلتقي خاللها عدد من  مارس، وزير الخارجية سامح شكري متوجها إلي البحرين، في 82غادر مطار القاهرة الدولي، مساء األحد 

 .المسؤولين، لبحث سبل دعم العالقات الثنائية بين البلدين
 

 )بوابة األخبار( الخارجية: أكدنا للجانب األمريكي عدم التدخل في شئونا الداخلية

الخارجية مع نظيرة األمريكي تناولت عددا من الملفات  قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير

أن السفير سامح شكري نقل لوزير الخارجية األمريكي رفض الشعب المصري تدخل أحد في و المختلفة أبرزها األوضاع في سوريا .

 ي مصر.شئوننا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية األمريكية تطرق في حديثة إلى أوضاع منظمات المجتمع المدني ف

 (80)عربي شكري يفرغ قرار الجامعة العربية ضد حزب اهلل من مضمونه

أفرغ وزير الخارجية المصري سامح شكري، قرار الجامعة العربية القاضي باعتبار حزب اهلل اللبناني "منظمة إرهابية، وقال إنه ال 

أن "حزب اهلل مصنف لدى دول على   تابع يكون "توصيفا ألعمال أكثر منه إقرارا بصفة معينة على الحزب في مجمله". يعدوا أن

أنه إرهابي، وليس له تصنيف في المجتمع الدولي، وما تم تداوله مؤخرا فيما يتعلق بالجامعة العربية مرتبط بتوصيف لتصرفات، 

 توافق على تعريف لما هو اإلرهاب".وبالطبع المجتمع الدولي حتى اآلن لم ي

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e7822cbe-1e5b-4ad6-8ca1-a59cc44b310c
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e7822cbe-1e5b-4ad6-8ca1-a59cc44b310c
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1526e501-ed6d-4ebb-81c8-ed1e03d84046
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=1526e501-ed6d-4ebb-81c8-ed1e03d84046
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8b2c8247-26a8-4692-9f26-b324a5486eec
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8b2c8247-26a8-4692-9f26-b324a5486eec
http://akhbarelyom.com/article/56f825c9800563be2fdee8e3/%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%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-1459103177
http://akhbarelyom.com/article/56f7aa668005637e76ca2bf3/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-1459071590
http://akhbarelyom.com/article/56f7aa668005637e76ca2bf3/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-1459071590
http://arabi21.com/story/897708/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87


 

 

8102مارس  82 المصريمرصد اإلعالم        2     

 

 (80)عربي شكري: زيارة الملك سلمان لمصر مهمة إلزالة مواضع الشك

 ي وقتوصف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، زيارة الملك سلمان المقررة إلى القاهرة في أوائل الشهر المقبل بأنها تأتي ف

مهم لتكريس أهمية العالقة، وإزالة كل مواضع الشك، وتقر بأن هناك اهتماما متبادال من الملك بشخصه ورمزية قيادته 

وكشف شكري النقاب عن وجود عدم ارتياح لدى الرياض لبعض  للمملكة، ووجوده في القاهرة، واهتمامه بأن تكون زيارة ممتدة.

 .مصري، ويكون خارج "إطار الحديث الموضوعي"ما يصدر، في بعض دوائر اإلعالم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/897663/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 الرئاسة المصرية

 

 )األهرام( السيسى يكلف إسماعيل برئاسة الحكومة ويدعو المجلس لمنحها الثقة

عرض الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى بداية جلسة المجلس أمس، الرسالة التى أرسلها السيسى للمجلس بتكليف 

اسة الوزراء والذى دعا فيه المجلس لمنح الحكومة الثقة معبرا عن تمنياته بالتعاون بين المجلس المهندس شريف اسماعيل برئ

 والحكومة لتحقيق رقى البالد.

 

 )األهرام( نائبة رئيس وزراء الصين لشئون التعليم العالي والبحث العلمي والثقافةالسيسي يلتقي 

األهمية التي توليها مصر بالتعاون مع الصين في مجالى التعليم والثقافة والنهوض بجودة التعليم العام على  أكد السيسى 

جاء  المتطرفة والهدامة ومكافحة اإلرهاب.والفني، مشددا على أهمية الدور المحوري للتعليم في حماية المجتمعات من األفكار 

 .العالي والبحث العلمي والثقافة خالل استقباله ليو ياندونج نائبة رئيس وزراء الصين لشئون التعليمذلك 

 

 )اليوم السابع( السيسى يلتقى اليوم أعضاء المجلس القومى للمرأة

 يس عبد الفتاح السيسى اليوم، االثنين، بالمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى.يجتمع الرئ

 

 )بوابة األخبار( قرارات جمهورية بتخصيص أراض بجنوب سيناء واإلسكندرية للقوات المسلحة

ناحية رأس سدر لصالح  األراضي المملوكة للدولة أرض من أصدر السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة 

 -طريق اإلسكندرية 081حتى عالمة الكيلو  011باعتبار األراضي الشاطئية الواقعة من عالمة الكيلو وقرار أخر القوات المسلحة، 

 .از مشروعات أراضى القوات المسلحةفدان، لصالح جه 22.2.28مطروح البالغ مساحتها 

 

 )بوابة األخبار(" تحرير سيناء"قرار جمهوري بالعفو عن سجناء في ذكرى 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراًرا جمهورًيا بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة االحتفال 

 .8102أبريل  81حرير سيناء بعيد ت

 

 -الحكومة المصرية: 

 )الشروق( مساعد وزير العدل للتشريع ووكيله يتقدمان باستقالتها من الوزارة

البدراوي مساعد وزير العدل لقطاع التشريع وشئون مجلس النواب، والمستشار الدكتور أسامة تقدم المستشار الدكتور حسن 

 عبدالعزيز وكيل قطاع التشريع، بطلبين إلنهاء انتدابهما بوزارة العدل واستقالة من منصبهما.

http://www.ahram.org.eg/News/141858/25/489573/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141858/25/489573/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141858/25/489551/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89--%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141858/25/489551/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89--%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/2649199
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/2649199
http://akhbarelyom.com/article/56f808d99e78730b05af61ce/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-1459095769
http://akhbarelyom.com/article/56f808d99e78730b05af61ce/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-1459095769
http://akhbarelyom.com/article/56f8054f8005639622af61ce/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1459094863
http://akhbarelyom.com/article/56f8054f8005639622af61ce/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-1459094863
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=a3bd5532-ad41-48ba-8dda-d7c8cba30e7a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=a3bd5532-ad41-48ba-8dda-d7c8cba30e7a
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 )األهرام( محاور رئيسية فى بيان الحكومة 2

إستراتيجية قومية تتضمن: الرصد المبكر للتنظيمات اإلرهابية  الذى طرحة شريف إسماعيل على البرلمان يتبني برنامج الحكومة

وإجهاض مخططاتها وكشف تحركاتها وتجفيف منابع تمويلها واالهتمام بالمناطق الحدودية والعمل علي تنميتها وتطوير 

وتطوير منظومة األمن  الخدمات بها وطرح مشروعات استثمارية وإحكام السيطرة علي الموانى البحرية والجوية والمنافذ البرية

 واالرتقاء باألداء الشرطي عدم االكتفاء بالتصدي األمني وإنما مواجهة الفكر المتطرف بالفكر المعتدل والفن واألدب.

 

 )اليوم السابع( اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة االقتصادية

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم االثنين، اجتماع المجموعة االقتصادية، بحضور وزراء االستثمار والمالية 

 وعدد من وزراء المجموعة االقتصادية الجدد، لمتابعة المشروعات االقتصادية التى تعمل عليها الحكومة.

 -البرلمان المصري: 

 

 )بوابة االخبار( برنامج الحكومة تبدأ عملها الخميس المقبل مراجعة لجنة: «النواب» وكيل 

 النواب، سليمان وهدان، إن اللجنة التي شكلها مجلس النواب لمراجعة بيان الحكومة تبدأ عملها الخميس المقبل.قال وكيل مجلس 

 

 )اليوم السابع( "دعم مصر": من الوارد الدفع بأكثر من مرشح على رئاسة اللجان النوعية

أكد طاهر أبو زيد، رئيس لجنة التوافق الداخلى الئتالف دعم مصر، أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها مع اللجان النوعية المختلفة 

ئتالف بداية من منتصف األسبوع الجارى، الفتا أنها ستكون اجتماعات مستمرة للتوافق. وأضاف أبو زيد والمرشحين من أعضاء اال

أنها ستكون اجتماعات منفردة مع المرشحين على كل لجنة، وسنسعى للتوصل لتوافق بشكل شبه نهائى، موضحا أنه من الوارد 

 .لجان نوعية على أن يكون االحتكام فيها بالمنافسة أن يكون هناك أكثر من مرشح تابع الئتالف دعم مصر لرئاسة

 

 )اليوم السابع( عضو بـ"النواب": أرفض الحديث عن"ترسيم الحدود" وإذا حدث سأتقدم باستقالتى

قال أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر األحمر، إن ما ذكر فى بيان الحكومة أمس األحد بشأن ترسيم الحدود، 

ن قبل ويخص تقسيم أجزاء من محافظة البحر األحمر وإضافتها لمحافظات الصعيد، مرفوض تمامًا، مؤكدا أنه إذا والذى ذكر م

 تمت الموافقة على ترسيم الحدود وتقسيم البحر األحمر سوف يتقدم باستقالته من المجلس.

 -األحزاب واالئتالفات: 

 

 )بوابة األخبار( التجمع: بيان الحكومة لم يقدم إيجابيات

قال حزب التجمع، إن بيان الحكومة الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل، أمام مجلس النواب، لم ُيقدم للمصريين سوى وعود 

ة مارس، أنه لم يجد طريق لخفض عجز الموازن 82وأكد الحزب في بيان، األحد  بزيادة األسعار مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

 سوى فرض ضريبة القيمة المضافة والتي سيدفعها األغلبية الشعبية.

 

http://www.ahram.org.eg/News/141858/145/489624/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141858/145/489624/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2649162
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2649162
http://akhbarelyom.com/article/56f83ff19e7873ab1ecfba2b/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1459109873
http://akhbarelyom.com/article/56f83ff19e7873ab1ecfba2b/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1459109873
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88/2649208
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88/2649208
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%A3%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/2649137
http://akhbarelyom.com/article/56f7e0099e7873ac716905ea/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1459085321
http://akhbarelyom.com/article/56f7e0099e7873ac716905ea/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1459085321
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 )بوابة األخبار( االستقالل يشكل لجنة عاجلة للرد على بيان الحكومة

ام التيار بتشكيل لجنة عاجلة للرد على بيان الحكومة، وإصدار كشف رئيس تيار االستقالل، المستشار أحمد الفضالي، عن قي

وأكد الفضالي، في تصريحات صحفية أن موقف التيار من برنامج الحكومة، سيتوقف على مدى  التوصيات الالزمة بشأنه.

 صالحيته على أرض الواقع وقابليته للتنفيذ العملي.

 

 )اليوم السابع( لجنة لدراسة بيان الحكومةحزب المصريين األحرار يحدد اليوم آليات تشكيل 

اقشة آلية الحزب فى يعقد حزب المصريين األحرار، ظهر اليوم االثنين، مؤتمره الصحفى األسبوعى بمقره فى وسط القاهرة، لمن

 تشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمام مجلس النواب. 

 

 )اليوم السابع( الحركة الوطنية: الناس بحاجة لـ"حقنة أكسجين"وبيان الحكومة "دون المستوى" 

انتقد محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية عضو لجنة دراسة بيان الحكومة، بيان المهندس شريف 

الفترات المذكورة فى البيان، الفتا  إسماعيل، ووصفه بـ"دون المتوسط"، حيث كان األولى أن يشمل البيان مدد زمنية أقرب من

 .إلى أن حزبه سيدرس البيان بصورته الكلية ويصيغ المالحظات ويطالب بتعديل الفترات الزمنية

 

 )الوطن(يهاجم بيان الحكومة  عضو مجلس النواب عن حزب الوفد

اليزيد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن بيان الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء على البرلمان عبارة عن قال عمرو أبو 

وأضاف كما افتقد البيان إلى االرتباط بجدول زمني محدد وآليات تنفيذ الخطة التي  جمل إنشائية وكان يحتاج مزيدا من التوضيح.

الوزاري األخير ألنه يرى أنه كان ال بد من استبعاد عدد من الوزراء وهم وزراء الصحة  عرضها، مشيرا إلى أنه غير راٍض عن التعديل

 .والتربية والتعليم والتضامن االجتماعي والزراعة نظرا ألدائهم الضعيف

 

 )اليوم السابع("دعم مصر": الحكومة صادقة فى وعودها والبرلمان سيساعدها لتنفيذ برنامجها 

أكد النائب فرج عامر، القيادى بائتالف دعم مصر، أن البرلمان سيساعد حكومة المهندس شريف إسماعيل من أجل االنتهاء من 

. وأضاف أن الحكومة استجابت لمطالب الشارع 8102الذى أعلنت عنه فى المدة التى حددها، وهو منتصف عام تنفيذ برنامجها 

وزراء، وتم اختيار شخصيات أكفاء لتولى الوزارات المتعلقة بالمجموعة االقتصادية، وهو ما يجعل  01والبرلمان وقامت بتغيير 

 الحكومة الحالية صادقة فى تنفيذ وعودها.

 

 )الوطن( ": الحزب يدرس بيان الحكومة عبر لجانه النوعية إلعداد تقرير متكامل"النور

بر ع تفاصيل بيان شريف إسماعيل قال محمد صالح خليفة المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، سيقوم الحزب بدراسة 

لجانه النوعية المتخصصة كل حسب اختصاصه إلعداد تقرير متكامل عن البرنامج التخاذ القرار المناسب وفًقا لما نصت  عليه 

 من الدستور. 042المادة 

 

http://akhbarelyom.com/article/56f7f36a8005638818f68e5a/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-1459090282
http://akhbarelyom.com/article/56f7f36a8005638818f68e5a/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-1459090282
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86/2649073
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AD%D9%82%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7/2649062
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AD%D9%82%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7/2649062
http://www.elwatannews.com/news/details/1052281
http://www.elwatannews.com/news/details/1052281
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A8/2649020
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A8/2649020
http://www.elwatannews.com/news/details/1052392
http://www.elwatannews.com/news/details/1052392
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 )الوطن( نواب يتقدمون بطلبات لوقف الجلسات الثالثاء لمتابعة مباراة مصر ونيجيريا

قرر عدد من أعضاء مجلس النواب تقديم طلبات إلى رئيس البرلمان علي عبد العال يلتمسون فيها عدم عقد جلسات يوم الثالثاء 

المقبل للتفرغ لمشاهدة ومتابعة مسيرة منتخب مصر لكرة القدم في مباراته المهمة مع منتخب نيجيريا في استاد برج العرب 

 درها المؤهلة للمونديال اإلفريقيكندرية المقررة الثالثاء في مباراة العودة في إطار تصفيات مجموعة مصر التي تتصباإلس

 

 وفود أجنبية

 

 )اليوم السابع( نائبة رئيس الوزراء الصينى تزور اليوم المركز القومى للبحوث

تزور "ليو يو يان دونج"، نائبة رئيس الوزراء الصينى، اليوم اإلثنين، المركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، 

 المجاالت العلمية المشتركة بين الجانب المصرى والصينى، وسبل تعميق التعاون بينهما.لبحث 

 

  -تصريحات: 

 )الشروق( مصطفى بكري: ليس لدي شك في قبول النواب لبرنامج الحكومة

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة، إنه ليس لديه شك في قبول النواب لبيان 

 الذي ناله رئيس الوزراء من النواب يؤكد موافقتهم على البيان.« الحار»حكومة المهندس شريف إسماعيل، الفتا إلى أن التصفيق 

 

  )الشروق( مسعود ينفي أي لقاء له بالسفير اإلسرائيلي في القاهرةالنائب أمين 

ية بمحافظة القاهرة، أي لقاء له نفى المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة الزاوية الحمراء والشراب

 .بالسفير اإلسرائيلي بالقاهرة

 

 (العربي الجديد) مرافق ريجينى المصرى:"الشنطة والنظارة والحشيش مش بتوع جوليو"

ى نفس الشقة بمنطقة الدقي بالجيزة نفى المحامى المصري محمد السيد الذي كان يقيم مع الطالب اإليطالي جوليو ريجينى ف

رؤيته للحقيبة الحمراء التى أظهرتها وزارة الداخلية فى صورها على أنها "شنطة" ريجينى التى كان يحملها معه لحظة اختطافه 

 . يناير الماضى 81فى 

 

 (80)عربي مصري يؤيدون وثيقة لتجديد حراك ثورة يناير 22111

 لموافقين على "ميثاق مستقبل مصر"أعلنت، األكاديمية السياسية الوطنية، الراعية لبرنامج "رؤية للتغيير" عن وصول عدد ا

وأعرب المنسق العام لبرنامج "رؤية للتغيير"  موافقة ومساندة.   22111الذي تم اإلعالن عنه يوم األحد الماضي، إلى أكثر من 

 .لى الميثاق، وأعلن عن مساندته لهعن شكر وتقدير فريق العمل لكل من وافق عباسم خفاجي، 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1049242
http://www.elwatannews.com/news/details/1049242
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/2649163
https://www.youm7.com/story/2016/3/28/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/2649163
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=f80f228b-eb29-4d01-a93e-d6f1eea28bb3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=f80f228b-eb29-4d01-a93e-d6f1eea28bb3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032016&id=556b9ef9-c95f-4a6e-8c98-aadfffa14c0d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28032016&id=556b9ef9-c95f-4a6e-8c98-aadfffa14c0d
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/981978-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/981978-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://arabi21.com/story/897727/33500-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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 التوك شو

 (الشروق) وسأقاضيه« سي أي كابيتال»في صفقة « طارق عامر»أمتلك دليال على تدخل «: ساويرس»

سي »لعرقلة صفقة شراء شركة  ل طارق عامر محافظ البنك المركزيقال رجل األعمال نجيب ساويرس،إنه يملك دليال على تدخ

أن محافظ « ساويرس»وأضاف  .يستطيع كشف هذا الدليل حاليا حتى ال يحرج من منحه هذا الدليل ، الفتا إلى أنه لن«أي كابيتال

 ال يملك سوى نفي تدخله.« عامر»مؤكًدا أن «سي أي كابيتال»محمود في صفقة  البنك المركزي تدخل تدخال غير

 

 (الشروق) مصطفى بكري: قرار طارق عامر بخصوص رؤساء البنوك غير منطقي وله أسباب شخصية

رؤساء بنوك خاصة غير منطقي  .يير بتغ طارق عامر محافظ البنك المركزي قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار

قرار سيؤدي لحدوث مشكالت مع البنوك التسعة التي شملها الأن  بكري»وأضاف  على حد وصفه واتخذ على أسباب شخصية

 التغييرات، كذلك سيؤدي لحدوث مشكالت مع أصحاب رؤوس األموال.

 (الشروق) خايفين من إيه؟«: اإلبراشي»بعد إذاعة بيان الحكومة مسجال.. 

وأضاف "اإلبراشي"  ."علق اإلعالمي وائل اإلبراشي، على عدم إذاعة بيان الحكومة أمام البرلمان على الهواء، قائال: "خايفين من إيه؟

الحكومة ليس به أي جديد، وال يختلف عن بيانات الحكومات خالل برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، األحد، أن بيان 

 سنوات مضت، مشيًرا إلى عدم اهتمام المواطنين بالتعرف على ما جاء به. 01المصرية منذ 

 (الشروق) دليل على االرتباك وعدم الثقة«: بيان الحكومة»إبراهيم عيسى عن عدم بث جلسة 

علق اإلعالمي إبراهيم عيسى، على قرار عدم إذاعة بيان الحكومة على الهواء، قائال: "شيء مخجل جًدا ولم يحدث منذ إنشاء 

"القاهرة والناس"، األحد: "أين ذهبت عقولكم وأضاف خالل برنامجه "مع إبراهيم عيسى"، المذاع على قناة ."اإلذاعة المصرية

 حتى تذيعوا البيان مسجل، وإلى متى ستظلوا تحكموننا بدون سياسة؟".

 (80عربي) طارق عبد الجابر: عودتي لمصر مبادرة تطمئن مخالفي السيسي

كشف اإلعالمي المصري المثير للجدل، طارق عبد الجابر، أن عودته إلى مصر تمت بضوء أخضر من السلطات المصرية، واعتبرها 

 ن أن تتلوث يداه بالدماء أو يحرض على اإلرهاب، على حد قوله.مبادرة توفر الطمأنينة لمن يختلف مع نظام حكم السيسي دو

 (الوطن) إبراهيم عيسى: شعار بيان الحكومة "مسروق" من الحملة االنتخابية ألوباما

عيسى، خالل برنامجه "مع إبراهيم عيسى"، على قناة "القاهرة والناس"، أن الشعار الذي قدمته الحكومة اليوم تحت عنوان  قال

، وتابع: "نحن أمام 8112"نعم نستطيع" هو شعار مسروق من شعار الحملة االنتخابية للرئيس األمريكي باراك أوباما في عام 

 ديرون الدولة".مجموعة من الهواة وأنصاف موهوبين ي

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=51e7e0d3-3478-4162-a353-d66a9e54cf00
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=51e7e0d3-3478-4162-a353-d66a9e54cf00
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=ba852016-cc29-40ac-baa1-80ece0183d1c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=ba852016-cc29-40ac-baa1-80ece0183d1c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=93945140-4f78-465a-9faf-7a6dc46a40f1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=93945140-4f78-465a-9faf-7a6dc46a40f1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=e1edcb17-c54e-4b1b-b598-4aa95b2e8666
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=e1edcb17-c54e-4b1b-b598-4aa95b2e8666
http://arabi21.com/story/897630/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#tag_49232
http://www.elwatannews.com/news/details/1052851
http://www.elwatannews.com/news/details/1052851
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (اليوم السابع) حاملو الماجستير والدكتوراه يعلنون االعتصام أمام البرلمان

أعلن أعضاء حملة الماجستير والدكتوراه، الدخول فى اعتصام مفتوح أمام بوابة مجلس النواب بشارع قصر العينى اليوم، األحد، 

ار بتعيينهم. وقال أحد منسقى حملة الماجستير والدكتوراه، إنهم أعلنوا االعتصام أمام بوابة البرلمان لحين حتى يتم إصدار قر

 .االستجابة لمطالبهم وتعيينهم أسوة بالدفعات السابقة

 (العربي الجديد) صحافيو مصر يتظاهرون بالذكرى الثانية لمقتل ميادة أشرف

أعلنت مجموعة من الصحافيين المصريين المنضوين تحت لجنة "الحسيني أبو ضيف" للدفاع عن مهنة الصحافة، عن تنظيم 

أشرف، وقفة بالشموع على ساللم نقابة الصحافيين، غدًا االثنين، وذلك إلحياء الذكرى السنوية الثانية الستشهاد ميادة 

 الصحافية بجريدة الدستور.

 

 قضايا المجتمع-8

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) اإلعفاءات الضريبية ذات تأثير سلبي علي االقتصاد

أكد رئيس مصلحة الضرائب األسبق الدكتور أشرف العربي أن نظام اإلعفاءات الضريبية لها تأثير سلبي علي االقتصاد حيث تعد 

 حجم أن بعض الخبراء يقدروأضاف  ايل لالستفادة من اإلعفاءحافزا لزيادة حاالت التهرب الضريبي حيث تدفع الممولين للتح

 من حجم االقتصاد الرسمي. %21إلي  21االقتصاد غير الرسمي في مصر بنحو 

 (وبة االخبارب) مليون دوالر بالبنوك .. الثالثاء 081البنك المركزي يضخ 

، 8102مارس  .8مليون دوالر بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، الثالثاء  081يضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 

بالعطاء الدوالرى الدوري األسبوعي، بعد تعديل آلية العطاءات الدوالرية لتطرح الثالثاء من كل أسبوع، في عطاء واحد، بعدما 

 مليون دوالر في ثالثة عطاءات أسبوعًيا. 41كان يتم ضخ 

 (بوابة االخبار) في مستهل االسبوع مدفوعة بعمليات جنى األرباح البورصة مؤشرات فى جماعي تراجع

مليار جنيه، بعد تداوالت بلغت  414ر0مليار جنيه من قيمته ليصل إلى  0ر2ات المقيدة نحو خسر رأس المال السوقي ألسهم الشرك

وتزامن ذلك مع عودة أزمة صفقة االستحواذ  مليون جنيه، وسط مبيعات للمؤسسات وصناديق االستثمار العربية والمصرية 21.

 .على سي أي كابيتال

 (بوابة االخبار) ق السوداءبالسو جنيه 21.. يسجل الدوالر سعر

وسجل سعر الدوالر بالسوق  قرش 01قروش و  01تراجعت أسعار الدوالر بالسوق السوداء، بشكل طفيف، وتراوح معدل التراوح بين 

 .8102مارس  82جنيه للبيع، اليوم األحد 21..جنيه للشراء، و 21..السوداء، ليسجل نحو 

https://www.youm7.com/story/2016/3/27/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2648555
https://www.youm7.com/story/2016/3/27/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/2648555
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/3/27/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/3/27/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://akhbarelyom.com/article/56f7f8ef9e7873f87b30a6a3/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-1459091695
http://akhbarelyom.com/article/56f7f8ef9e7873f87b30a6a3/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-1459091695
http://akhbarelyom.com/article/56f7c5899e787370652cd1d5/%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%A1-1459078537
http://akhbarelyom.com/article/56f7ee29800563ad16f68e58/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-1459088937
http://akhbarelyom.com/article/56f7ee29800563ad16f68e58/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-1459088937
http://akhbarelyom.com/article/56f7b9fd800563a97e1bcdda/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-9-80-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%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%A1-1459075581
http://akhbarelyom.com/article/56f7b9fd800563a97e1bcdda/%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-9-80-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%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%A1-1459075581
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 (بوابة االخبار) محطات وقود جديدة بالصعيد والبحر األحمر ٠١النيل للبترول : تشغيل 

صل لت يارات التابعة للشركةتم زيادة عدد محطات خدمة وتموين الس إنه قال رئيس شركة النيل للبترول المحاسب عمرو الكعكى

وأضاف  محطات جديدة خالل العام فى قنا وأسيوط والبحر األحمر 4محطة فى محافظات الصعيد والبحر األحمر بعد تشغيل  21إلي 

 .محطة قائمة 08ورفع كفاءة  محطات أخرى خالل العام الجارى، فضال عن االنتهاء من تطوير 01أنه يجرى اإلعداد لتشغيل 

 (بوابة االهرام) خالل أسبوع %8.2الذهب يخسر 

من أسعاره خالل  %8.2والر لألونصة فاقًدا نحو د 0808أسابيع مالمسا مستوى  4هبط معدن الذهب إلى أدنى مستوى له خالل 

 .أسبوع واحد وهي أكبر خسارة للذهب منذ نوفمبر الماضي

 (البوابه نيوز) مليار جنيه 8.2"المالية" تطرح سندات خزانة بـ

 سنوات 1مليار جنيه، ألجل  8.2يوم اليوم اإلثنين سندات خزانة بقيمة  يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية،

ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي  مليار جنيه 841ام المالي الجاري للع العجز في الموازنة العامة للدولةوقد تصل قيمة 

 .ألذون وسندات خزانة

 (رصد) جنيًها زيادة في سعر طن السكر 211

جنيها األسبوع الماضي بارتفاع  4011جنيه مقابل  4111سجل سعر كيلو السكر المبيع بالسوق المحلية ارتفاعا، ليسجل الطن 

أحمد  القاهرةشعبة المواد الغذائية بغرفة رئيس  وأكد جنيهات 1.11جنيًها في الطن ، ليصل إلى المستهلك بنحو  211قدره 

 وهو ما سينعكس على سعر السكر النهائي للمستهلك. بالسوق لةيحيى أن الزيادة الحالية بسعر الكيلو ستؤدي لحدوث بلب

 

 االعالم

 (البوابه نيوز) " بسبب حذاء ميسيMBCدعوى قضائية ضد قناة "

، متهًما فيها القناة بإهانة الشعب المصري على خلفية إعالن "MBC" فرحات، بدعوى قضائية ضد قناةتقدم المحامي أشرف 

ولفت إلى أن ميسي الذي يدعم بكل قوة الجيش اإلسرائيلي باإلضافة الى  ميسي في حلقة مسجلة أنه تبرع بحذائه لفقراء مصر

 مصري بإعالنه التبرع بالحذاء لفقراء مصر.أراد إهانة الشعب ال ه بمليون دوالر للجيش اإلسرائيليتبرع

 

 االسكان

 (بوابة االخبار) نة طيبة الجديدةبمدي االجتماعى باإلسكان وحدة 0121 تسليم: اإلسكان 

دة سكنية وح 0121أعلن وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم االنتهاء من تنفيذ 

باإلسكان االجتماعى بمدينة طيبة الجديدة، وتم البدء في تسليمها للمستحقين بعد انتهاء بنك التعمير واإلسكان من إجراءات 

 وحدة سكنية أخرى بالمدينة. 1218التخصيص لهم، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ 

 (العربي الجديد) مدينة 80ألف قطعة أرض في  80مصر تطرح 

كمرحلة أولى من إجمالي قطعة أرض  802.2المصرية اليوم األحد، عن طرح أعلنت وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

مترًا  0111و .81مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين  80في  لإلسكان االجتماعي والمتميز، واألكثر تميزاً ألف قطعة  21

 .أبريل المقبل 02مربعًا، يتم سحب كراسات الشروط الخاصة بها ابتداء من 

http://akhbarelyom.com/article/56f7ab82800563e377ca2bf2/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%A1%D9%A0-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-1459071874
http://akhbarelyom.com/article/56f7ab82800563e377ca2bf2/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%A1%D9%A0-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-1459071874
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/213/897950/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/213/897950/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1.aspx
http://www.albawabhnews.com/1849349
http://www.albawabhnews.com/1849349
http://rassd.com/181423.htm
http://rassd.com/181423.htm
http://www.albawabhnews.com/1848922
http://www.albawabhnews.com/1848922
http://akhbarelyom.com/article/56f7af95800563f6791bcdda/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-1560-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-1459072917
http://akhbarelyom.com/article/56f7af95800563f6791bcdda/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-1560-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-1459072917
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/27/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-21-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A-21-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/27/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-21-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A-21-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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 سياحهال

 (العربي الجديد) رحالت من مطار القاهرة بسبب التدابير األمنية 4تأخر إقالع 

ن اإلقالع رحالت متوجهة للمطارات األوروبية بسبب انتظارها ألذو 4شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم االثنين تأخًرا فى إقالع 

 من مطارات الوصول، فيما شهدت باقى الرحالت انتظاًما فى حركة اإلقالع والوصول.

 

 قباطاأل

 (اليوم السابع) تواضروس مهنئا الكاثوليك بعيد القيامة: نداء للخروج من قبور الخطية

هنأ تواضروس الثانى المسيحيين الكاثوليك بعيد الفصح "قيامة السيد المسيح المجيد" حسب طقس الكنيسة الغربية وقال 

يامة لذين يحتفلون بعيد القحسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر "تويتر"، تهنئة قلبية لكل األحباء ا البابا فى تغريدة عبر

 ."القيامة نداء للخروج من قبور الخطية واإلهمال والكسل والعناد والكذب والالمباالة اليوم

 (رصد) مسيحيون يطالبون بتعديل الئحة البابا شنودة الخاصة بالطالق

الخاصة باألحوال  22نظم عدد من النشطاء المسيحيين، مؤتمًرا، صباح اليوم، بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة؛ لمناقشة الئحة 

ن المشاركو أكدو  الشخصية لألقباط والتي عدلها البابا الراحل شنودة الثالث، وأبقى على علة الزنا فقط، كسبب وحيد للطالق

 .بالمؤتمر، أنهم تحدثوا عن هذه األزمة مراًرا وتكراًرا ولكن الكنيسة ال تريد أن تضع لهم حًلا

 

 أخرى

 (مصر العربيه) "ريجيني" والدولة متحركتش 011أمهات "المهاجرين المفقودين": عندنا 

أثناء هجرتهم غير الشرعية إليطاليا، خالل وقفة احتجاجية أمام مجلس صرخات، ووجوه غاضبة، ألمهات تحمل صور أبناٍء، ُفقدوا 

ريجيني مش القينهم،  011النواب، اليوم األحد، في محاولة إليصال أصواتهن للمسؤولين"إيطاليا قلبت الدنيا على واحد.. وإحنا لنا 

 .يف إسماعيلمحدش بيسأل فيهم" كلمات وجهتها "سيدة علي" والدة أحد المفقودين، لحكومة "شر

 (رصد) انقطاع المياه عن بني سويف منذ أمس.. واألهالي: كفاية خراب

أكد و انقطعت المياه عن محافظة بني سويف بالكامل منذ أمس وحتى صباح اليوم، وسط سخط وغضب شديد من المواطنين

يقول علي كمال: "فين وعود الحكومة و ؤولين للتوصل إلى أسباب ذلك االنقطاع، دون نتيجةاألهالي أنهم حاولوا التواصل مع المس

 بأن الحال هيتصلح والدنيا هتمشي وهتبقي قد الدنيا، ده احنا عايشين في جهنم بسببكم".
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد األمني

 

 األخبار األمنيه

 (بوابة االخبار) على سيدة داخل القسم رئيس مباحث المعصرة وأمين شرطة يعتديان

شرطة على  تجمهر عدد من المحامين واألهالي أمام قسم شرطة المعصرة، بسبب اعتداء رئيس مباحث قسم المعصرة وأمين

 . خاصة بعد إخطار سامح عاشور نقيب المحامين واحتجازها داخل القسم"نورهان العشري" شقيقة المحامية "عزة العشري"

 (بوابة االخبار) «ريجيني» مقتل حول بتصريحات يدل لم «العام األمن» رئيس: الداخلية

نفى مسئول مركز اإلعالم األمني صحة ما تناولته بعض الصحف والمواقع من تصريحات ُنسبت إلى اللواء مساعد الوزير لقطاع 

وأكد مسئول مركز اإلعالم األمني أن رئيس األمن العام  ."ألمن العام، حول قضية مقتل الشاب اإليطالى "جوليو ريجينىمصلحة ا

 لم يدل بأية تصريحات حول القضية.

 (جريدة االهرام) قضية قتل بينها معاون مباحث الخانكة 04لتورطه فى « الدكش»القبض على 

شخصا بينهم  04تمكن األمن العام من القبض على زعيم تجارة المخدرات بالقليوبية )الدكش( وأعوانه، وتبين أنه متهم فى قتل 

اعتدى وأعوانه على قوة من مركز مخبرين اخرين فى فبراير الماضى عندما  2واصابة  النقيب إيهاب جورج معاون مباحث الخانكه

 .شرطة الخانكة باالضافة إلى ارتكابه عشرات القضايا

 (الوطن) التحقيقات تكشف هوية الجثة المجهولة في "عصابة قتل ريجيني"

الجثة المجهولة التي عثر عليها، إثر تبادل إطالق نار بين األمن وأعضاء كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن هوية 

 التشكيل العصابي، في "أحداث القاهرة الجديدة"، والتي يشتبه بتورط أعضائه في جريمة قتل الطالب اإليطالي جوليو ريجيني

 .عاما( 24ويدعي "إبراهيم. ف" )

 (اليوم السابع) ة من فرنساطوارئ بالمطار لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادم

اتخذت سلطات األمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات امنية مشددة لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من فرنسا بالتعاون 

قرية البضائع بالمطار. ووصلت الشحنة على متن الطائرة الفرنسية القادمة من باريس لصالح إحدى والتنسيق مع سلطات 

  .كيلو جرام 812طرًدا بوزن بلغ نحو  24الشركات العاملة فى مجال عالج األورام السرطانية، داخل 

 

 محاكم ونيابات

 (جريدة االهرام) ضم التحقيقات إلى قضية مقتل جوليو ريجينى

أمر قاضى المعارضات بشبرا الخيمة بتجديد حبس شقيقة وشقيق وزوجة وزوج شقيقة زعيم تشكيل سرقة األجانب ويدعى 

قات الشاب اإليطالى جوليو وذلك فى واقعة العثور على شنطة بها متعل قيوما على ذمة التحقي 01طارق سعد عبد الفتاح، 

 .آخرين  4داخل منزلهم بشبرا الخيمة، عقب تصفية المتهم الرئيسى وزعيم التشكيل، و ريجيني
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 (الشروق) «سيد بالل»سنوات لضابط أمن الدولة المتهم بقتل  2السجن 

قضت محكمة جنايات اإلسكندرية بالسجن المشدد لمدة ثالثة سنوات ضد أحد الضباط السابقين بجهاز مباحث أمن الدولة؛ إلدانته 

ي التفجير الذي شهدته كنيسة القديسين وآخرين علي خلفية التحقيقات ف« السيد بالل»بتهمة تعذيب ووفاة الشاب السلفي 

 .8100عشية رأس السنة الميالدية 

 (البوابه نيوز) متهمين جدًدا في مقتل هشام بركات 2نيابة أمن الدولة تضم 

عليهم بتهمة قتل المستشار هشام بركات النائب العام، ضمت نيابة أمن الدولة العليا أسماء جديدة للمتهمين الذين تم القبض 

وهم أحمد زكريا محيى الدين ومحمد شعبان محمد محمد ومحمد يوسف محمد عبدالمطلب وأبوالقاسم أحمد على يوسف ومحمد 

 أحمد محمد ربيع وعبداهلل السيد الشبراوى ومحمد على حسن.

 (اليوم السابع) االنضمام لجماعة إرهابيةيوما التهامه ب 01نيابة أمن الدولة تجدد حبس طفل 

مد زهر جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام األول المستشار تامر الفرجانى، اليوم األحد، حبس الطفل آسر مح

يوما على ذمة التحقيقات، التهامه باالنضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة للقانون، والتخطيط لعمليات إرهابية  01سنة،  04الدين 

 .الستهداف مؤسسات الدولة

 (العربي الجديد) تجديد حبس الصحافي إسماعيل اإلسكندراني بتهمة االنضمام لـ"اإلخوان"

يومًا، للمرة السابعة، على ذمة  01مدة أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بتجديد حبس الصحافي إسماعيل اإلسكندراني ل

 التحقيقات التي تجري على خلفية اتهامه باالنضمام إلى جماعة اإلخوان المسلمين، والترويج ألفكارها.

 

 (80عربي) معتقال على ذمة اغتيال النائب العام المصري هشام بركات 40

قال محام مصري، األحد، إن "عدد المتهمين المحبوسين في قضية مقتل النائب العام المصري السابق،هشام بركات، ارتفع إلى 

متهمين جدد  2" فوجئنا اليوم بإضافة وأضاف قائال  ما على ذمة التحقيقات، بحسب قولهيو 01شخصا"، تم حبسهم جميعا  40

 .النائب العاملقضية مقتل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=b59c0680-1956-477a-a6d1-cf600255195b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=b59c0680-1956-477a-a6d1-cf600255195b
http://www.albawabhnews.com/1849030
http://www.albawabhnews.com/1849030
https://www.youm7.com/story/2016/3/27/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B7%D9%81%D9%84-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7/2648398
https://www.youm7.com/story/2016/3/27/%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B7%D9%81%D9%84-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7/2648398
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/3/27/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-1
http://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/3/27/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-1
http://arabi21.com/story/897734/41-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA#tag_49232
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري 

 )بوابة األخبار(الفريق محمود حجازي يعود إلى أرض الوطن 

عاد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية للعاصمة السعودية 

كة لالرياض، والتي شارك خاللها حضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان دول التحالف اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب الذي استضافته المم

 العربية السعودية بمشاركة العديد من الدول العربية واإلسالمية.

 

 وق()الشر اللواء كامل الوزير يشهد وضع حجر أول مصنع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد

شهد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضع حجر أساس أول مصنع تحت اإلنشاء بالمنطقة الصناعية 

 شرق ميناء بورسعيد.

 

 )الوطن( بعد ساعات من تصنيفه العاشر عالميا 04"جلوبال فاير باور" تعيد الجيش المصري إلى المركز 

 01عدلت مؤسسة "جلوبال فاير باور" المعنية بالتصنيف الدولي للجيوش حول العالم، تصنيف الجيش المصري من المرتبة الـ 

 .ركي المرتبة العاشرة بدًلا من مصربعد ساعات من إعالنها للترتيب األول، ليحتل الجيش الت 04دولًيا إلى المرتبة الـ

 

 )الوطن( ألف جنيه 84وزير الدفاع يقبل إهداء شركة وحدتي شرب للقوات المسلحة بقيمة 

الحربي، قرارا بشأن قبول إهداء مقدم من أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 

 .إحدى الشركات لصالح القوات المسلحة

 

 )الوطن( رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير دفاع كوت ديفوار يبحثان دعم العالقات المشتركة

ين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وزير دفاع دولة كوت ديفوار آلين ريتشارد استقبل الفريق عبدالعزيز سيف الد

وناقش الجانبان عدد من الملفات والموضوعات ذات االهتمام المشترك في المجاالت  والوفد المرافق وسفير كوت ديفوار بالقاهرة.

 المكتسبة في مجال التصنيع المشترك.المختلفة، وبحث االستفادة من اإلمكانيات التصنيعية والخبرات 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56f841e8800563c840cfba2b/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-1459110375
http://akhbarelyom.com/article/56f841e8800563c840cfba2b/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-1459110375
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032016&id=49794134-6747-4360-94f2-7ce780b8757e
http://www.elwatannews.com/news/details/1052239
http://www.elwatannews.com/news/details/1052239
http://www.elwatannews.com/news/details/1051711
http://www.elwatannews.com/news/details/1051711
http://www.elwatannews.com/news/details/1051366
http://www.elwatannews.com/news/details/1051366
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 المحور السادس

 تطورات األوضاع فى سيناء
غرب مدينة العريش مما أدى لمقتل  02إذاعة البيان تعلن عن انفجار عبوة ناسفة على ناقلة جند للشرطة المصرية قرب قرية      

 من أفراد األمن. 1وإصابة 

 بمدينة العريش. بالم بالزا الساحلي بعد العثور على عبوة ناسفة قرب فندققوات األمن تغلق الطريق الدولي    -

 بية تحلق بكثافه جنوب الشيخ زويد ورفح مع سماع دوي انفجارات قوية .حر طائرات   -

من  جنوب رفح، كما اغلقت الكمائن العسكريه الطريق بدايه البرث تمكنت قوات الجيش من انشاء كمين على اطراف مربع  -

 البرث وصوال لمنطقة المنبطح التابعه لمركز القسيمة بوسط سيناء.

الرصاص قرب منطقة الجورة، واصوات اطالق  جنوب الشيخ زويد قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفه بين الجيش ومسلحين       -

 مجند واصابة ضابط وجندي من الجيش. مقتل تسمع من مسافات بعيدة، و

جنوب  22طريق البرث القسيمه بوسط سيناء وقوات الجيش تتحرك من اماكن كانت تقيم بها اكمنه قرب قرية  اغالق استمرار   -

االهالي الذين رفح، واألهالي يؤكدون ان الجيش منع اقامة سوق البرث االسبوعي اليوم االحد ما تسبب في غضب شديد لدى 

 ينتظرونه خاصه مع ندرة وصول البضائع للمنطقة ما جعل الكثير منهم يصف الوضع بالحصار.

 والية سيناء تفجر عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش المصري بالقرب من ساحل مدينة رفح. -
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