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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 

 )بوابة األهرام( وشكري يعقدان مؤتمر صحفي مشترك فى واشنطن  كيري

وأضاف  إن مصر تعمل ضد اإلرهاب في شبه جزيرة سيناء، وواشنطن تقف إلى جانبها. لخارجية األمريكي جون كيري،قال وزير ا

كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في واشنطن، أن مصر منخرطة في تشجيع الحلول السلمية في 

العالم العربي، وهناك الكثير لبحثه مع المسئولين المصريين"، بحسب اليمن وسورية، وإن "مواقف القاهرة مهمة ألنها تمثل ربع 

من جانبه، قال شكري إن "واشنطن والقاهرة تتعاونان بشكل قوي في مجاالت  ما نقله الموقع اإللكتروني لقناة "الحرة" األمريكية.

وأعرب شكري عن  الخارجية المصرية". عدة، ولديهما رؤية مشتركة لقضايا المنطقة والتوافق مع واشنطن هو ركيزة للسياسة

 رغبة القاهرة في القيام بدور إيجابي في سورية وليبيا وفي مجال مكافحة اإلرهاب.

 

  وزير الخارجية يستهل زيارته لواشنطن بلقاء مع اللجنة اليهودية األمريكية ووزير الدفاع األمريكى األسبق

 )موقع وزارة الخارجية المصرية(

للمشاركة فى أعمال قمة األمن النووى بلقاء مع اللجنة اليهودية استهل سامح شكرى وزير الخارجية زيارته الحالية لواشنطن 

األمريكية، حيث استعرض شكرى خالل اللقاء الرؤية المصرية تجاه العديد من األزمات التى تواجه منطقة الشرق األوسط، وفى 

لفلسطينية، فضاًل عن العالقات مقدمتها األزمة السورية، والوضع فى ليبيا، وجهود مكافحة اإلرهاب، باإلضافة إلى القضية ا

مجمل األوضاع األمنية والسياسية فى منطقة الشرق  تناوالو وزير الدفاع األسبق "تشاك هيجل" مع كما التقي .المصرية األمريكية

 .ارفة ومنهج العنف لتحقيق اهدافهاألوسط، وجهود مكافحة تنظيم داعش اإلرهابى وباقى التنظيمات التى تتبنى االفكار المتط

 

 )المصري اليوم( بين وزير الخارجية ومستشارة هيالري كلينتون« لقاء المصارحة»تفاصيل 

ارة مستشالتقى سامح شكري، وزير الخارجية ، خالل زيارته الحالية لواشنطن لحضور قمة األمن النووي، الخميس، ويندي شيرمان، 

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن   المرشحة المحتملة للرئاسة األمريكية هيالري كلينتون.

لقاء شكري وشيرمان اتسم بقدر كبير من المصارحة والرغبة المتبادلة لتعزيز العالقات المصرية األمريكية في حالة فوز كلينتون »

 «.رئاسةبانتخابات ال

 

 )بوابة األخبار( إستراتيجية طبيعة لها" األمريكية-المصرية" العالقات: شكري

شكري، في تصريحات صحفية قبيل اجتماعه مع نظيره األمريكي جون كيري بمقر وزارة الخارجية األمريكية إن زيارته سامح قال 

فرصة لمواصلة الحوار مع الواليات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الثنائية واإلقليمية والتعاون القائم بين الحالية لواشنطن تعد 

وأضاف الوزير أن مصر تعتبر عالقتها بالواليات المتحدة أحد ركائز سياستها الخارجية لطبيعتها االستراتيجية والمصالح  البلدين.

 المشتركة بين البلدين.

http://gate.ahram.org.eg/News/899304.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899304.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=7d9d7222-b5a4-468a-92ea-34ba43dc027b
http://www.almasryalyoum.com/news/details/920017
http://www.almasryalyoum.com/news/details/920017
http://akhbarelyom.com/article/56fc8080800563cc196cfe04/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-1459388544
http://akhbarelyom.com/article/56fc8080800563cc196cfe04/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-1459388544
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 )األهرام( أمام قمة واشنطن حول إجراءات األمان النووى مصر تعرض تقريرا

الخارجية إلى واشنطن لرئاسة وفد مصر فى اعمال قمة األمن النووى التى تعقد فى واشنطن اليوم وغدا، وصل سامح شكرى وزير 

أن وفد مصر سيقدم خالل القمة تقريرا  المتحدث الرسمى باسم الخارجية وقال  دولة. ٢٥الخميس والجمعة، ويشارك فيها 

اصة ما يتعلق بتوفير الحماية للمواد النووية وإنشاء قاعدة خ يستعرض اإلجراءات التى اتخذتها مصر فى مجال األمن النووي

 .بيانات لهذه المواد والمصادر اإلشعاعية، ومكافحة االتجار غير المشروع فى المواد النووية

 

 

 )بوابة األخبار( عامًا على إنشاء البرلمان 351إطالق حملة في واشنطن احتفااًل بمرور 

بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية سامح  6132أطلقت السفارة المصرية في واشنطن فعاليات حملة الدبلوماسية العامة لعام 

عام على إنشاء أول  351وتعتبر الحملة الدبلوماسية العامة احتفااًل بمرور  ووي.شكري إلى واشنطن للمشاركة في قمة األمن الن

 .3622برلمان مصري ذو صفة تمثيلية عام 

 

 )بوابة األخبار( التعجب يثير «المختطفة المصرية الطائرة» بشأن «اندبندنت» إدعاء: الخارجية

البريطانية بأن حادث اختطاف الطائرة التابعة لمصر  رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ادعاء صحيفة "االندبندنت"

 .للطيران باألمس يضع أمن الطيران في مصر "تحت التدقيق المتزايد"، واصًفا ما ذكرته الجريدة بأنه أمر مثير للتعجب والحيرة

 

 )األهرام( بتهمة تسريب االمتحانات .. وزيرة الهجرة تتابع قضية الطالب المتحفظ عليهم بالسودان

صرحت نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن زيارتها للسودان تأتي في إطار متابعة قضية 

تسريب اإلمتحانات السودانية، حيث قامت بالتواصل مع السلطات السودانية ووزير الخارجية  الطالب المصريين المحتجزين بتهمة

السودانية واستعرضت معه قضية هؤالء الطالب، وبحث سبل اإلفراج عنهم، الذي أكد لها أنه سيكون هناك لجنة تتجه لمصر 

 .ون وتورط فيها هؤالء الطالب المصريونبالمستندات التي تثبت تورط هؤالء الطالب في خلية كبيرة أدارها أردني

 

 )األهرام( السيسى يهنئ الرئيس التنزانى بمناسبة فوزه فى االنتخابات

نقل ياسر الشواف سفير مصر لدى تنزانيا تحيات السيسى الى رئيس جمهورية تنزانيا الذى قام باستقبال السفير وأعضاء السفارة 

فى االنتخابات الرئاسية وتنصيبه رئيسا جديدا لتنزانيا وتطلعه للدفع بالعالقات الثنائية إلى اإلمام وأشاد الرئيس  وتهنئة بفوزه

 .التنزانى بالعالقات الثنائية التاريخية بين البلدين،

 

 )بوابة األخبار( القاهرة توضح لموسكو حقائق اختطاف الطائرة المصرية

، سلسلة لقاءات إعالمية لقنوات روسية، لشرح مالبسات حادث اختطاف الطائرة وسيا الدكتور محمد البدريأجرى سفير مصر بر

 .ث الفردي على مفاوضات استئناف حركة الطيران بين البلدينالمصرية والتأكيد على أهمية عدم تأثير هذا الحاد

 

http://www.ahram.org.eg/News/141861/26/490132/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/26/490132/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56fccb078005630f3c2eb5dc/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-150-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-1459407623
http://akhbarelyom.com/article/56fccb078005630f3c2eb5dc/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-150-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-1459407623
http://akhbarelyom.com/article/56fbdf02800563bb5175e7c3/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8-1459347202
http://akhbarelyom.com/article/56fbdf02800563bb5175e7c3/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A8-1459347202
http://www.ahram.org.eg/News/141861/25/490181/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/25/490181/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA--%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/136/490191/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/136/490191/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%87%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56fbfbd4800563e76107481e/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1459354580
http://akhbarelyom.com/article/56fbfbd4800563e76107481e/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1459354580
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 )بوابة األخبار( البرلمان الروسي": مصر ستقنع العالم بأمن مطاراتها"

قالت رئيسة مجلس االتحاد بالبرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن السلطات المصرية تتخذ إجراءات قوية من أجل التأكيد على 

 .بأن مطاراتها آمنة أمن مطاراتها، ليس إلقناع روسيا فحسب، بل العالم أجمع

 

 )المصري اليوم( يزور القاهرة األسبوع المقبل.. ويصلى فى األزهر« سلمان»

وقالت مصادر يصل العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاهرة ، األسبوع المقبل، فى أول زيارة رسمية لمصر، 

سعودية إن الزيارة سيتخللها أداء الملك الصالة فى الجامع األزهر، وستشهد توقيع مذكرات تفاهم حول االستثمارات المشتركة، 

 .مليار جنيه 11والتى يتوقع أن تتجاوز 

 

 )بوابة األخبار( للقاهرة سلمان الملك زيارة خالل والسعودية مصر من مشتركة برامج بث

األخبار استقبل رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون عصام األمير، الوفد اإلعالمي السعودي برئاسة د. ظافر الشهري مدير عام 

بالتليفزيون السعودي والمتحدث الرسمي بهيئة اإلذاعة والتليفزيون السعودية، الذي يزور القاهرة حاليا، لبحث سبل التعاون 

إلى مصر،  "ملك سلمان"للوتناول اللقاء بحث تفاصيل التغطية اإلعالمية للزيارة المرتقبة  اإلعالمي مع اتحاد اإلذاعة والتليفزيون.

 .ة من التليفزيون المصري والسعوديللزيارة، وتبادل البث الحي، وبث نشرات أخبار مشترك من تغطية حية

 

 )بوابة األهرام( مجهول ينتحل شخصية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على تويتر

الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد على تويتر من خالل إنشاء قام شخص مجهول بانتحال شخصية المتحدث 

 .حساب مزيف بصورة المتحدث الرسمى على رابط رمزى

 

 )الشروق( طلبت تعليق جميع االتفاقيات التجارية مع مصر« ريجينى»صحيفة إيطالية: عائلة 

تعليق جميع »اإليطالية، إن عائلة باحث الدكتوراه القتيل جوليو ريجينى طلبت بالفعل « ال ريبوبليكا»كشفت صحيفة 

ه الصحيفة، أمس األول، ، وذلك فى تقرير مطول أوردت«االتفاقيات التجارية مع مصر، بداية من اتفاقيات شركة إينى اإليطالية

 «.قضية ريجينى.. إيطاليا تفكر فى فرض العقوبات ووضع مصر فى القائمة السوداء» تحت عنوان 

 

 )بوابة األخبار( القاهرة يصل باإلمارات اإلسالمية للشؤون العامة الهيئة رئيس

من اإلمارات  وصل مطار القاهرة الدولي رئيس الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بدولة اإلمارات، محمد مطر الكعبي، قادما

 .علي طائرة االتحاد في زيارة لمصر يلتقي خاللها عددا من المسئولين

 

 (63)عربي البايس: السيسي يمر بمرحلة تراجع ومستقبله على المحك

نشرت صحيفة البايس اإلسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن تراجع شعبية عبد الفتاح السيسي في مصر، خالل األشهر األخيرة، 

 ألسباب سياسية واقتصادية. واعتبرت أن مستقبل "العمالق العربي" )مصر( أصبح على المحك.

http://akhbarelyom.com/article/56fc3d549e78738250be6bea/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1459371348
http://akhbarelyom.com/article/56fc3d549e78738250be6bea/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1459371348
http://www.almasryalyoum.com/news/details/919836
http://www.almasryalyoum.com/news/details/919836
http://akhbarelyom.com/article/56fc49478005632c042e9307/%D8%A8%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%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%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1459374407
http://akhbarelyom.com/article/56fc49478005632c042e9307/%D8%A8%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%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%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1459374407
http://gate.ahram.org.eg/News/899173.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899173.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=3c32927b-7ffa-4059-8bdd-b53fe4bf4155
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=3c32927b-7ffa-4059-8bdd-b53fe4bf4155
http://akhbarelyom.com/article/56fba761800563bf37da9ca1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1459332961
http://akhbarelyom.com/article/56fba761800563bf37da9ca1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1459332961
http://arabi21.com/story/898392/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83
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 (63)عربي إسرائيلية: السيسي طالب أوباما بقوات للقتال في سيناءصحف 

قال موقع "ديبكا" اإلسرائيلي إن  السيسي بعث منذ عدة أيام برسالة عاجلة وسرية إلى الرئيس األمريكي باراك أوباما يطلب منه 

وأوضح الموقع أن السيسي طالب  يها المساعدة العسكرية في الحرب التي يشنها الجيش المصري على تنظيم الدولة في سيناء.ف

أوباما بإرسال قوات أمريكية خاصة إلى شمال سيناء لقتال التنظيم، بحيث تفتح الواليات المتحدة جبهة جديدة ضد داعش بجانب 

 سوريا.العمليات التي تنفذها في العراق و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://arabi21.com/story/898386/%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 الرئاسة المصرية

 )األهرام( : مصر تعتز بعالقتها المتميزة مع ألمانيا لوزير داخلة المانيا السيسى

كما ثمن موقف ألمانيا عقب حادث سقوط الطائرة  اعتزاز مصر بالعالقات المتميزة التى تربطها بألمانيا  عليالسيسى أكد 

وأعرب عن التطلع لتعزيز  عدم تعليق الرحالت الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية.الروسية فى سيناء، وحرصها على 

 خالل استقباله ذلك.جاءت  العالقات الثنائية على جميع المستويات وتوطيد العالقات االقتصادية والثقافية بين البلدين،

 الداخلية.توماس دى مازيير وزير الداخلية األلماني، بحضور مجدى عبد الغفار وزير 

 

يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة و وزيرة خارجية النيجر السيسي يستقبل

 )األهرام( اإلرهاب

حرص مصر على تعزيز التعاون مع النيجر فى مجال مكافحة اإلرهاب، مشيرًا إلى أن مصر تقدم ألف دورة تدريبية  عليالسيسى أكد 

لألشقاء األفارقة فى المجال العسكرى من أجل دعم قدرات الكوادر اإلفريقية فى مجال مكافحة اإلرهاب، فضالً على المنح والدورات 

حات تصري جاءت من المجاالت األخرى من خالل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.التدريبية التى تقدمها مصر فى العديد 

 خالل استقباله أمس عائشة بوماال وزيرة خارجية النيجر، وذلك بحضور سفير النيجر بالقاهرة. سيسيال

 

 )اليوم السابع( مليون دوالر 111قرار جمهورى بالموافقة على قرض من صندوق النقد العربي بـ

بشأن الموافقة على عقد  6135لسنة  446نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 

حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى الموقع فى القاهرة بتاريخ قرض تسهيل التصحيح الهيكلى الخامس بين 

 مليون دوالر أمريكى. 111الف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو  661مليونا و 86، بمبلغ 31/9/6135

 

 -الحكومة المصرية: 

 

 )األهرام( االقتصاديةمجلس الوزراء يوافق على مشروعى قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية 

اشرف العربي ان مجلس الوزراء وافق على مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية االقتصادية  أعلن وزير التخطيط 

واكد وزير المالية ان الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وانما مجرد تسهيالت واذا جاءت منح  .٥١٠٢/  ٥١٠٢لعام 

ك. واشار وزير المالية إلى انه غير وارد تخفيض الدعم في المواد البترولية خالل فستساعد في الموزانة العامة ولن نعتمد على ذل

 .الموازنة المالية الحالية

 

http://www.ahram.org.eg/News/141861/25/490145/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/25/490145/%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%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/136/490186/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%B5-.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/31/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%80333-%D9%85%D9%84/2653971
https://www.youm7.com/story/2016/3/31/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%80333-%D9%85%D9%84/2653971
http://www.ahram.org.eg/News/141861/25/490175/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/25/490175/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.aspx
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حسام القاويش: الحكومة لم ُتقرر زيادة في أسعار البنزين أو الكهرباء.. و"الموازنة" يصعب فهمها على غير 

 )بوابة األهرام( المختصين

، والذي كان محل 6138 - 6132قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مشروع الموازنة للعالم المالي 

مناقشة اجتماع الحكومة اليوم، يشمل عددا كبيرا من األرقام والمعامالت، التي تجعل من الصعب علي غير المختصين فهمه 

وأكد أن هناك برامج لدعم الغذاء، وإسكان محدودي الدخل، والسلع، بما يتوافق مع الدستور المصري، دون أن نتجاهل  ومتابعته.

 التعليم والصحة، مشيًرا إلى أن الحكومة لم تقرر زيادة في أسعار البنزين أو الكهرباء.

 

 )األهرام( الشركات التابعة للقناة مميش على هامش أستقبال وفد اقتصادى أمريكى: خطة إلعادة هيكلة

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن شركات الهيئة مستعدة تمامًا إلبرام أي شراكات تضمن تكاملها مع 

ها سواء األمريكية أو غيرها، ملمحًا إلى أن الشركة تمتلك العديد من نقاط القوى تتمثل أبرزها في اإلمكانيات المادية نظيرات

عن إضافة عدد من  وأوضح أن الهيئة تبنت خطة إعادة هيكلة لبعض الشركات، والتي أثمرت والمواقع العبقرية التي تمتلكها.

 .األنشطة األخرى

 

 )المصري اليوم( أحمد تيمور بتسيير أعمال محافطة القاهرة رئيس الوزراء يكلف

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، اليوم، الخميس، بتكليف اللواء أحمد تيمور شوقي عبد اهلل، نائب 

 .الشرقية، بتسيير أعمال المحافظة لحين تعيين محافظ للقاهرة محافظة القاهرة للمنطقة

 

 -لبرلمان المصري: ا

 

 )بوابة األهرام(لسيسي لداخلية" ويرفعها لمجلس النواب يوافق على "الالئحة ا

، إلقرارها ونشرها  للسيسيأعضاء، وتم رفعها  411س بأغلبية الداخلية للمجلوافق مجلس النواب على مشروع قانون الالئحة 

 في الجريدة الرسمية.

 

 األخبار( )بوابة رئيس النواب: سنضطر إلسقاط العضوية عن النواب المتغيبين

أعرب رئيس مجلس النواب عن حزنه لعدم اكتمال النصاب القانوني الالزم للتصويت على مشروع الالئحة الداخلية في شكله 

 وقال إن أعضاء المجلس ينتقدون تركيز الصحافة على السلبيات إال أن األعضاء أنفسهم يقدمون المادة الخام للصحافة. النهائي.

تطبيق الالئحة على النواب المتغيبين حتى لو وصل الجزاء إلى إسقاط العضوية حتى يفكر الشعب في وقال إنه سيضطر إلى 

 األعضاء الذين اختارهم ولم يفكروا فى حضور الجلسات.

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/899246.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899246.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/25/490178/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/25/490178/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/920005
http://www.almasryalyoum.com/news/details/920005
http://gate.ahram.org.eg/News/899253.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899253.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56fc21e19e78734545e16355/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%B6%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86-1459364321
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 )بوابة األهرام( "البرلمان" يلغي عودة النواب من الضباط المستقيلين لوظائفهم

التي أقرت بضرورة أخذ رأي بعض الجهات والهيئات في  ٥٢٢وافق مجلس النواب، على رأي لجنة الالئحة الداخلية، في نص المادة 

المشروعات القوانين المتعلقة بهذه الجهات والتي تتعلق بعودة النواب المستقيلين وخاصة من ضباط الشرطة لمناصبهم بعد 

والمادة كانت تمنح حق العودة للمستقيلين إلى الجهات التي استقالوا منها، إال أن مالحظة مجلس الدولة  س.ترك مقعد المجل

 طالبت بحذف هذه المادة لعدم الدستورية هذا بخالف رفض الجهات كجهاز الشرطة ووزارة الدفاع على هذا النص.

 

 البرلمان.. ويبقي على مهلة مراجعة مجلس الدولة للقوانين"النواب" يلغي "التمثيل المناسب" للمرأة في أجهزة 

 )بوابة األهرام(

وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة إعداد مشروع قانون الالئحة حول مالحظات مجلس الدولة في مشروع القانون، وأشار الدكتور 

رئيس المجلس، إلى أن قبول مالحظات مجلس الدولة يتطلب إعادة المداولة في المواد التي أبدى مجلس الدولة  على عبد العال

كما وافق المجلس في الجلسة المنعقدة اآلن، على حذف الفقرة األخيرة من المادة السادسة التى تنص على  مالحظاته عليها.

 و ما يتفق مع رأى مجلس الدولة بهذا الشأن.تمثيل المرأة تمثيال مناسبا فى أجهزة المجلس، وه

 

 )الشروق( يتمسك باستقالل موازنته وإدراجها رقما واحدا بمشروع الئحته الداخلية« النواب»

من مشروع الالئحة الداخلية لمجلس  414في جلسته العامة مساء األربعاء، على اإلبقاء على نص المادة  وافق مجلس النواب،

النواب، حسبما وردت من اللجنة الخاصة بإعداد مشروع الالئحة وعدم األخذ بتوصية مجلس الدولة وذلك في إعادة المداولة، حيث 

 «.رقما واحدا في موازنة الدولة المجلس مستقل بموازنته، وتدرج»تنص المادة على أن 

 

 )األهرام( لجنة الدفاع واألمن القومى توصى بتطوير قدرات القوات المسلحة والشرطة

دعم وتطوير اإلمكانات والقدرات بة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة لجنة االمن القومى بالبرلمان المنبثقة عن اللجناوصت 

 لدعم األمن القومى الشامل لمصر. المطلوبة لكل من القوات المسلحة والشرطة المدنية بما يدعم إمكاناتها لتنفيذ مهامها

 

 )بوابة األخبار( ه من البنك المركزي يوميانائب برلماني: الحكومة تقترض مليار جني

ن يتفق مع قانون الخدمة المدنية ألنه يهدف إلي تقليص نسبة األجور للدخل قال عضو مجلس النواب، إبراهيم نوار، إنه كا

 القومي، مؤكدا أن الحكومة تقترض مليار جنيه من البنك المركزي يوميا والمواطن هو من يسدد فوائدها.

 

 )األهرام( وزير الخارجية حول الطالب المصريين المقبوض عليهم بالسودانيسئل  حزب الوفد

ة من وعتقدم النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بسؤال إلى وزير الخارجية بشأن القبض على مجم

 الطالب المصريين فى السودان بتهمة تسريب امتحان الثانوية العامة السودانية...قائال إننا ال نعلم عنهم شيئا حتى اآلن.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/899240.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899240.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899228.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=bb62a9b4-2a39-4e3e-90ed-98ad377e8284
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=bb62a9b4-2a39-4e3e-90ed-98ad377e8284
http://www.ahram.org.eg/News/141861/145/490205/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/145/490205/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56fbfe4b9e7873ee3502e4c0/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-1459355211
http://akhbarelyom.com/article/56fbfe4b9e7873ee3502e4c0/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-1459355211
http://www.ahram.org.eg/News/141861/145/490212/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/145/490212/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%B9%D9%84.aspx
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 )بوابة األخبار( بالسودان المصريين الطالب عن لإلفراج بالتدخل الوزراء رئيس يطالب نائب

اء، المهندس شريف إسماعيل، بسرعة التدخل إلنقاذ طالب عضو مجلس النواب، المهندس أمين مسعود، رئيس مجلس الوزر

 .الطالب المصريين المحتجزين بالسودان على خلفية أزمة امتحانات الثانوية العامة

 

 )الشروق( «سيف اليزل»يعترضون على صالحيات « دعم مصر»أعضاء في 

عضوا، بسبب ما  651، الذى يقوده النائب سامح سيف اليزل، ويضم «دعم مصر»سادت حالة من الغضب بين أعضاء ائتالف 

يس االئتالف داخل وثيقة النظام األساسى قبل تقديمها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور لرئ« الصالحيات الُمطلقة»وصفوه بـ

 على عبدالعال، إلشهاره رسميا فور العمل بالئحة المجلس الجديدة.

 

 )األهرام( للحوار حول قضايا حقوق اإلنسان سيسيالسادات يدعو الالنائب 

السيسى إلى تنظيم لقاء مع أعضاء المجلس  ضو مجلس النواب دعا المهندس محمد أنور السادات رئيس حزب اإلصالح والتنمية وع

ا وغيره لقاءات بالمجالس الوطنية للمرأة سيسيتمع المدنى وذلك فى إطار عقد اللقومى لحقوق اإلنسان وبعض منظمات المجا

وبحضور الوزراء والمسئولين للحوار والنقاش حول قضايا حقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية واالجتماعية وأولويات المرحلة 

 ها مصرى ظل التحديات التى تواجهالحالية ف

 

 )بوابة األهرام( دمنهور مجلس النواب ُيوافق على طلب النائب عماد ناصف برفع الحصانة عنه للمثول أمام محكمة

األربعاء، على الطلب المقدم وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس في جلسته العامة مساء اليوم 

من النائب عماد فؤاد محروس ناصف باإلذن برفع الحصانة عنه؛ للمثول أمام محكمة جنايات دمنهور لإلدالء بأقواله في الرابع من 

 أبريل المقبل.

 -األحزاب واالئتالفات: 

 

 )األهرام( يعقد مؤتمره العام اليوم« المصريين األحرار»

ر إن المؤتم اليوم مؤتمره العام طبقا لالئحة الحزب، وذلك فى مقر الحزب الرئيسى بوسط البلد، حيث« المصريين األحرار»يعقد 

حزب أن هناك نوابا مستقلين وقعوا الكشف عصام خليل رئيس  العام هو أعلى سلطة فى الحزب، ويتخذ كل القرارات الرئيسية.

خليل  وقال«.المصريين األحرار والمستقلين»رسميا على وثيقة االئتالف البرلمانى الذى يشكله الحزب حاليا ويحمل اسم ائتالف 

ف ليس البحث عن زيادة أعداد داخل البرلمان ؛ لكن الحزب يرى من خالل الممارسة أنه من األنسب وجود ثالث إن الهدف من االئتال

 فقط .« دعم مصر»ئتالف واو أربع قوى داخل البرلمان ، وليس ا

 

 )اليوم السابع( أسامة هيكل: دعم مصر سيستقبل الراغبين فى االنضمام حتى صدور الئحة البرلمان

قال النائب البرلمانى، أسامة هيكل، نائب رئيس ائتالف دعم مصر، إن االئتالف يركز جهوده حاليًا على تكوين قاعدة بيانات 

 ا إلى أنه مستمر فى استقبال المنضمين إليه حتى إصدار الالئحة الداخلية لمجلس النواب.خاصة بأعضائه، مشير

http://akhbarelyom.com/article/56fcce2c800563aa3dc22dd7/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-1459408428
http://akhbarelyom.com/article/56fcce2c800563aa3dc22dd7/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-1459408428
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=5d50e613-e98b-4c96-8ac8-d03672c8e51c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=5d50e613-e98b-4c96-8ac8-d03672c8e51c
http://www.ahram.org.eg/News/141861/145/490207/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/145/490207/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899251.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899251.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/145/490210/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%C2%AB%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%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/145/490210/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%C2%AB%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%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/31/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84--%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7/2653865
https://www.youm7.com/story/2016/3/31/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84--%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7/2653865
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)بوابة  التحالف الشعبي: عزل جنينة يتعارض مع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى لم يجر تعديله

 األهرام(

بعزل المستشار هشام  السيسيهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى االشتراكى عن دهشته من قرار أعرب مدحت الزا

وأرجع الزاهد رفض الحزب القرار لعدة أسباب، تصدرها اعتبار الحزب كون القرار ينطوى على  جنينة، معلًنا رفض الحزب هذا القرار.

السلطة التنفيذية، بعزل رئيس جهاز رقابى مهمته مراقبة أعمال السلطة  تضارب مصالح بقيام رئيس الجمهورية، وهو رئيس

التنفيذية، مشيًرا إلى أن إحدى ثمار هذا العزل ستكون أن يجنح رؤساء األجهزة الرقابية إلى مراعاة ما يعتقدون أن أهواء السلطة 

 وميولها فيما يصدر عنهم من تقارير.

 

 )بوابة األخبار( مصر القومياجتماعات مكثفة وتعيينات جديدة بحزب 

أصدر رئيس حزب مصر القومي المستشار د.روفائيل بولس، قرارًا بتعيين "سوسن زاهر صديق" بمنصب األمين العام للحزب 

اصدر رئيس الحزب قرارًا بتعيين "فتحي أحمد حمزه" بمنصب  كما .بأمريكا لخدمة المصريين هناك سالتكساس مدينة دا يةالبو

سياق متصل ، استقبل د.روفائيل بولس ، فتحي احمد حمزه األمين العام  وفي .األمين العام المساعد للحزب بمحافظة القليوبية

تسلما قرارات تعينهما  المساعد بمحافظة القليوبية ،و سامى السيسي األمين العام بدائرة قسم شبرا الخيمه أول واللذان

 بالمناصب القيادية بالحزب

 

 منظمات مجتمع مدني:

 )بوابة األخبار( أجنبية منظمة 91 منها مصر في أهلية جمعية ألف 42.645: والي غادة

قالت وزيرة التضامن االجتماعي غادة والي، إنها تنحاز لدور الجمعيات األهلية التي تخدم وتهتم بالفقراء، مشيرة إلى أن عدد 

 منظمة أجنبية تعمل بتصريح. 91جمعية أهلية منها  645ف وأل 42الجمعيات األهلية في مصر بلغ 

 

 مؤسسات دينية:

 )األهرام( وزير الداخلية األلمانىب شيخ األزهر يلتقي

 وزير الداخلية األلماني؛ لبحث سبل التعاون بين األزهر و ألمانيا. "دى ميزيير"أستقبل أحمد الطيب، شيخ األزهر الدكتور توماس 

أكد االمام االكبر الدكتور احمد الطيب شيخ االزهر الشريف، أن األزهر يأخذ على عاتقه حماية الشباب من الوقوع فى براثن اإلرهاب 

 افة السالم هناك.والتطرف، وهو على استعداد ألن يتفاعل مع المجتمع األوروبى من أجل ترسيخ ثق

 )مصرالعربية( الطيب لـ وفد روسي: األزهر فقط المؤهل لتخريج علماء وسطيين

إن األزهر هو المؤسسة الوحيدة المؤهلة لتخريج علماء قادرين على نشر وسطية  -شيخ األزهر -قال الدكتور أحمد الطيب 

وأضاف  الطيب في لقائه بوفد روسي برئاسة شيخ رفيق  م وتعاليمه السمحة، وتصحيح الصورة المغلوطة عن اإلسالم.اإلسال

محمد شين، رئيس الجامعة اإلسالمية الروسية بمدينة كازان، رئيس المجلس التعليمي اإلسالمي الروسي، يرافقه سيرجي 

 كربيتشنكو، سفير روسيا لدى القاهرة

 

http://gate.ahram.org.eg/News/899076.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899076.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899076.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56fbc4f99e7873191a33468f/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-1459340537
http://akhbarelyom.com/article/56fbc4f99e7873191a33468f/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-1459340537
http://akhbarelyom.com/article/56fc4c999e7873f5562e9307/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-46-845-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-93-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1459375257
http://akhbarelyom.com/article/56fc4c999e7873f5562e9307/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-46-845-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-93-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1459375257
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/490188.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/490188.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/988980-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%80-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/988980-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%80-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86
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  -تصريحات: 

 )بوابة األهرام( مصطفي الفقي: "العيار اللي مايصبش يدوش" رغم "تفاهة" حادثة اختطاف الطائرة 

 قال الدكتور مصطفي الفقي المفكر السياسي، لدينا تراكم سوء حظ، فحادثة اختطاف الطائرة، رغم تفاهتها أثرت سلًبا علي

 األوضاع المصرية، وزادت من قلق المواطن الخارجي حول زيارة مصر، "والعيار اللي ميصبش يدوش".

 

 )بوابة األخبار( «ريجيني» أزمة حول اإليطالي الشيوخ مجلس رئيس تصريحات نرفض:  جبرائيل

 اليطالي والتي أعلنها فيانتقد رئيس منظمة االتحاد المصري لحقوق اإلنسان د.نجيب جبرائيل تصريحات رئيس مجلس الشيوخ ا

 مارس في روما بحضور والدي الشاب االيطالي ريجيني الذي قتل بمصر نهاية يناير الماضي . 69مؤتمر صحفي عقد الثالثاء 

 

 )اليوم السابع( يونس مخيون مدافعا عن "جنينة": ال نعرف خلفيات ودوافع إعفاءه من منصبه

دافع الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، عن المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المعفى من 

بصرف النظر عن دوافع ومالبسات وخلفيات عزله التى ال  -إن الرسالة التي وصلت بعزل جنينةمنصبه بقرار جمهورى، قائال:" 

 كانت سلبية جدا". -و بصرف النظر عن مدى دقته-وفى هذا التوقيت بعد إعالنه عن حجم الفساد في مصر -نعرفها

 

 )اليوم السابع( مصطفى بكرى: توصياتنا بوضع ضوابط على "فيس بوك" فى إطار التشريعات اإلعالمية

قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن قانون التشريعات اإلعالمية والصحافة هو الذى يمكن أن يعالج قضية موقع 

" وليس شيئًا آخر، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة الٌمكلفة بدراسة محور األمن القومى فى بيان التواصل االجتماعى "فيس بوك

الحكومة داخل مجلس النواب، بوضع ضوابط على وسائل التواصل االجتماعى تحديدًا "فيس بوك" تأتى فى إطار قانون 

 .التشريعات اإلعالمية

 

 )الشروق( «جنينة»ر عزل حول قرا« المركزي للمحاسبات»انقسام بين موظفى 

قال عاصم عبدالمعطى، الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، تعليقا على القرار الجمهورى الصادر بإعفاء المستشار هشام 

من منصبه كرئيس للجهاز، إنه ألول مرة فى تاريخ الجهاز يحال رئيسه للنيابة ويحقق معه، وتتم إقالته بهذا الشكل، مما  جنينة

االختالفات فى وجهات النظر بعد قرار العزل تظهر فيما بين »، أن «عبدالمعطى»وأضاف  يضر بهيبة الجهاز ومنصب رئيسه.

 .«أعضاء الجهاز

 

 التوك شو

 (الوطن) التضامن: ال نية لتخفيض المعاشاتوزيرة 

وأن الحكومة عملت على زيادتها السنوات  ه ال نية لتخفيض المعاشات إطالقاأكدت غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي، أن

مي خيري رمضان ببرنامج "ممكن"، أن هناك تعاون بين الوزارة وصندوق تحيا مصر وتابعت والي، خالل حوارها مع اإلعال الماضية

 بعدد من المشروعات المتعلقة بتطوير العشوائيات.

http://gate.ahram.org.eg/News/899284.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899284.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56fbdf1c9e787358259a517e/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-1459347228
http://akhbarelyom.com/article/56fbdf1c9e787358259a517e/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-1459347228
https://www.youm7.com/story/2016/3/31/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D9%85%D9%86-/2653727
https://www.youm7.com/story/2016/3/31/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7/2653842
https://www.youm7.com/story/2016/3/31/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%89--%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7/2653842
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=2dc2891f-0783-472e-b553-3e374e6fd151
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=2dc2891f-0783-472e-b553-3e374e6fd151
http://www.elwatannews.com/news/details/1060114
http://www.elwatannews.com/news/details/1060114
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 (الشروق) «الغشم والغباوة»إبراهيم عيسى: منع الجمهور من حضور المباريات إصرار من الدولة على 

، األربعاء، عن سعادته بعودة الجمهور مرة أخرى «نجوم إف إم»، على محطة «لدي أقوال أخرى»، خالل برنامجه «عيسى»أعرب 

الغشم »المباريات ماهو إال إصرار على إلى المالعب خالل مبارة األمس، الفتا إلى أن إصرار الدولة على منع الجمهور من حضور 

 ، متمنيا عودة الجمهور مرة أخرى في جميع المباريات.«والغباوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=4d483c2b-ae2d-4fb8-bf39-69996add5ab9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=4d483c2b-ae2d-4fb8-bf39-69996add5ab9
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-3

 (بوابة االخبار) عامال عن الطعام وتجديد عقود عملهم اليوم 49سعفان: فض إضراب 

برتغال كوميرسيو بشركة سايبم ال مارس11عامال عن الطعام األربعاء  49فض إضراب  محمد سعفان وزير القوى العاملة  أعلن

لين بالبترول اتفاقية عمل ومغادرة الحفار وتسليمه إلدارة الشركة ووقعت الشركة والنقابة العامة للعام ماريتمو فرع مصر

 .تؤكد رغبة الشركة في الحفاظ على جميع العاملين علي الحفار  جماعية

 (رصد) وقفة احتجاجية لخطباء المكافأة أمام البرلمان للمطالبة بالتعيين

نظم العشرات من خطباء المكافأة وعمال المساجد المؤقتين، اليوم األربعاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان؛ للمطالبة بالتعيين 

جنيها مقابل  51جنيًها، فيما يحصل بعضهم على  341والتثبيت؛ ألن معظمهم يعمل بنظام المكافأة الشهرية، التي ال تتجاوز 

 عة الواحدة.خطبة الجم

 (رصد) وقفة احتجاجية لمعلمي التعاقد أمام مبنى محافظة الشرقية

نظم عدد من المعلمين وقفة احتجاجية، ظهر اليوم أمام مبنى محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، مطالبين بتثبيتهم في 

ألف معلم من متعاقدي  62سنوات، ويبلغ عددهم  5جنيها منذ  81أن رواتبهم لم تتجاوز  وأكد المحتجون وظائفهم ورفع األجور

 التربية والتعليم بالشرقية.

 

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) «أبو طرطور»تستكشف مناجم فوسفات « بوابة أخبار اليوم»

هضبة أبو طرطور.. أمل جديد إلنعاش االقتصاد.. يوجد بها أكبر احتياطي على مستوى العالم من الفوسفات في طبقة تمتد 

وفي الوقت  قطاعات 8كيلومتر مربع مقسمة إلى  3611هضبة تبلغ مساحة الو لمسافات طويلة ما بين الواحات الخارجة والداخلة

 كيلومترا فقط كقطاع واحد يتم استخراج الفوسفات منه. 336الحالي ال يتم االستفادة إال من 

 (بوابة االخبار) متحف المصريال مشروع الستكمال اليابان من تمويلمليون جنيه  466

 مليون 466وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة اآلثار بالبدء في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من الحكومة اليابانية بقيمة 

دوالر، الستكمال تنفيذ مشروع المتحف الكبير بالجيزة، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، على أن يتم االفتتاح الجزئي للمتحف 

 .6136في مايو 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56fbcde79e7873571d33468f/%D8%B3%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-49-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-1459342823
http://akhbarelyom.com/article/56fbcde79e7873571d33468f/%D8%B3%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-49-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-1459342823
http://rassd.com/181940.htm
http://rassd.com/181940.htm
http://rassd.com/181944.htm
http://rassd.com/181944.htm
http://akhbarelyom.com/article/56fcb67d8005636233ea99e6/%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%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B1-1459402365
http://akhbarelyom.com/article/56fcb67d8005636233ea99e6/%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%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B1-1459402365
http://akhbarelyom.com/article/56fbf3529e78738f2fe6cb00/482-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1459352402
http://akhbarelyom.com/article/56fbf3529e78738f2fe6cb00/482-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1459352402
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 (بوابة االخبار) مليار جنيه 6. 8البورصة تخسر 

مارس مدفوعة بعمليات بيع لجني األرباح من 11تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغالق تعامالت األربعاء

 وخسر رأسمال فيما مالت تعامالت المستثمرين المحليين واألجانب نحو الشراء ؤسسات وصناديق االستثمار العربيةقبل الم

 .مليار جنيه  6. 8السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 

 (بوابة االخبار) أشهر 6 خالل دوالر ألف 611و مليونا 449و مليارات 1 تحقق السويس قناة

مليونا  449مليارات و  1( إيرادات بلغت جملتها  6132/  6135أشهر األولي من العام المالي الحالي)  6حققت قناة السويس خالل 

مقابل  ية شهر فبراير الماضيسفينة خالل الفترة من األول من شهر يوليو الماضي وحتي نها 33253حيث عبرت  ف دوالرأل 611و 

 .6135حتي نهاية فبراير من العام الماضي  6134سفينة خالل الفترة من األول من يوليو  33236

 مليار 3.3أشهر.. وتراجع تحويالت المصريين  2مليار دوالر فى  1.4المركزي: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى 

 (بوابة االهرام)

يسمبر مليار دوالر خالل الفترة من يوليو حتى د 1.4كشف البنك المركزى عن ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقفز إلى 

حصيلة  تتراجع كما مقابل عجز كلي بلغ مليار دوالر خالل الفترة نفسها من العام المالي السابق 6132-6135من العام المالي 

 .%31.2تراجع تحويالت المصريين بالخارج بنحو و %62الصادرات السلعية بـنحو 

 (الشروق) مليار جنيه سنوًيا حجم التهرب الضريبى فى مصر 651األسبق: « الضرائب»رئيس 

مليار جنيه من اإليرادات العامة تمثل حجم التهرب الضريبى سنويا وفقا لما أوضحه أشرف  651تفقد الخزانة العامة المصرية نحو 

ُيشار إلى أن حجم اإليرادات الضريبية خالل العام المالى الماضى وورئيس مصلحة الضرائب األسبق  المعينالعربى عضو البرلمان 

 مليار جنيه. 466نحو  وقع موازنة العام المالى الحالىمليارات جنيه وتت 115بلغ نحو 

 (الشروق) من حقل ُظهر %61الروسية لبيعها « لوك أويل»اإليطالية تتفاوض مع « إينى»

را فى المياه من امتياز حقل ظهر المكتشف أخي %61لبيعها نحو  شركة لوك اويل الروسية تتفاوض شركة اينى االيطالية مع

س التنفيذ الزى الرئيعبر كالوديو ديسك وبحسب الصحيفة االيطالية« الريبوبليكا»صحيفة ه وفقا لما كشفت االقتصادية المصرية

 طوال الوقت. %311عن صعوبة بقاء حقل ُظهر مملوكا لشركته بنسبة  رامرارا وتكرا لشركة اينى

 (لبوابه نيوزا) الذهب يغلق منخفًضا رغم تراجع الدوالر

تراجعت أسعار الذهب خالل تداوالت أمس األربعاء وتخلت عن مكاسبها السابقة رغم استمرار انخفاض الدوالر مقابل أغلب 

 3666.21دوالر إلى  6.91أو بمقدار  %1.8وانخفضت العقود اآلجلة للذهب تسليم يونيو عند التسوية بنسبة  العمالت الرئيسية

 دوالر لألوقية.

 (المصري اليوم) عالمًيا في قائمة الدول المصدرة للعمالة 36ل المرتبة الـمصر تحت

عالميا في قائمة الدول المصدرة للعمالة في  36كشف أحمد الضبع، الخبير االقتصادي المصري، عن أن مصر حلت في المرتبة الـ

مليون عامل بنهاية العام  648من إجمالي العمالة المهاجرة في العالم، المقدرة بنحو  %3.4مليون عامل، يمثلون  1.4بنحو العالم 

6131. 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56fbd0e89e78737f1e6b5f82/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-7-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1459343592
http://akhbarelyom.com/article/56fbd0e89e78737f1e6b5f82/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-7-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1459343592
http://akhbarelyom.com/article/56fbba8e9e7873ff147a371e/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88449-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88800-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-1459337870
http://akhbarelyom.com/article/56fbba8e9e7873ff147a371e/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88449-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88800-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-1459337870
http://gate.ahram.org.eg/News/899237.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899237.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=8cfa17cd-c9e4-468f-842c-9520f74b8743
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=8cfa17cd-c9e4-468f-842c-9520f74b8743
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=6f65a9c3-26d4-4992-b9c6-8e1aa5e43fad
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30032016&id=6f65a9c3-26d4-4992-b9c6-8e1aa5e43fad
http://www.albawabhnews.com/1855303
http://www.almasryalyoum.com/news/details/919660
http://www.almasryalyoum.com/news/details/919660
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 (المصري اليوم) ملياًرا ٥٢تخفيض دعم الطاقة «: المالية»الحكومة توافق على مشروع الموازنة.. و

قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إنه لم يتخذ قراًرا حتى اللحظة باللجوء إلى صندوق النقد الدولي، مضيفا أن مجلس الوزراء وافق 

زنة ، وقال عمرو الجارحي وزير المالية ، إن الموا6138/  6132على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، عن العام المالي الجديد 

 .جنيه للدوالر 9دوالر للبرميل، وسعر  41أقرت على أساس سعر برميل النفط  6138/  6132الجديدة 

 (اليوم السابع) مليار دوالر 3.2البنك المركزى: تراجع صادرات مصر لدول االتحاد األوروبى لـ

 – 6135مليار دوالر، بنهاية الربع األول من العام المالى الجارى  3.2انخفضت صادرات مصر لدول االتحاد األوروبى لتصل إلى نحو 

، بانخفاض 6135 – 6134مليار دوالر خالل الربع الرابع من السنة المالية الماضية  3.6، مقارنة بـ6135بتمبر والمنتهى فى س 6132

 .مليون دوالر، وفًقا ألحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى 611قدره نحو 

 (العربي الجديد) ارتفاع أسعار السلع وعجز بالتموين المدعوم

إن أسعار السكر ارتفعت داخل السوق المحلي ليسجل  قال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة أحمد يحيى

جنيه  5111دوالرًا( األسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن سعر طن األرز زاد إلى  428جنيهًا ) 4351دوالرات( مقابل  518جنيه ) 4511الطن 

 .وسط عجز في السلع التموينية المدعومة جنيه في الطن 3611دوالرًا( بزيادة  598)

 (رصد) مليون جنيه ألورانج 665اتصاالت مصر تسدد 

لتحكيم التجاري، بإلزام شركة أمس الثالثاء، عن حصولها على حكم من مركز القاهرة ل -موبينيل سابقا-أعلنت شركة "أورانج" 

 مليون جنيه لها بشأن خالف بين الشركتين حول رسوم الترابط. 665.39اتصاالت مصر بتسديد نحو 

 (البوابه نيوز) وفد إماراتي يزور القاهرة لتدشين مشروعات "التمور"

 للتنسيق حول زيادة االستثمارات والتعاون فى مجال تصنيع التمور بين البلدين إبريل المقبلد إماراتى مصر خالل يزور وف

وتقرر تشغيل مصنع للتمور فى واحة سيوة بالتعاون مع اإلمارات «الفاو»بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 فى أكتوبر المقبل.

 

 االعالم

 (بوابة االخبار) للقاهرة سلمان الملك زيارة خالل والسعودية مصر من مشتركة برامج بث

األمير، الوفد اإلعالمي السعودي برئاسة د. ظافر الشهري مدير عام األخبار استقبل رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون عصام 

بالتليفزيون السعودي والمتحدث الرسمي بهيئة اإلذاعة والتليفزيون السعودية، الذي يزور القاهرة حاليا، لبحث سبل التعاون 

 اإلعالمي مع اتحاد اإلذاعة والتليفزيون.

 النقل والمواصالت

 (رصد) كوبري الحماد بالطريق الدولي في كفر الشيخانهيار جزئي على 

مع وجود ثقوب كبيره  نهيار جزئي بكوبري الحماد العلويعن ا لمطلة على الطريق الدولي الساحليا كشف موطنون بقرية البرلس

وطالب األهالي بفحص جميع الكباري  قين المرور من الحارة المنهارةورفض العديد من السائ خرسانية ما يهدد بكارثةوانهيارات 

 .المقامة بالطريق الدولي؛ حرصا على أرواح وممتلكات المواطنين

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/919671
http://www.almasryalyoum.com/news/details/919671
https://www.youm7.com/story/2016/3/31/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%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%89-%D9%84%D9%8016-%D9%85/2653943
https://www.youm7.com/story/2016/3/31/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89--%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%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%89-%D9%84%D9%8016-%D9%85/2653943
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/30/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/30/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-1
http://rassd.com/181890.htm
http://rassd.com/181890.htm
http://www.albawabhnews.com/1855446
http://www.albawabhnews.com/1855446
http://akhbarelyom.com/article/56fc49478005632c042e9307/%D8%A8%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%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%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1459374407
http://akhbarelyom.com/article/56fc49478005632c042e9307/%D8%A8%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%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%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1459374407
http://rassd.com/181946.htm
http://rassd.com/181946.htm
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 التعليم

 (بوابة االهرام) يوًما يشتبه فى إصابتهم بالغدة النكافية بكفرالشيخ 35تلميًذا إجازة  16منح 

أعلنت الدكتورة منى مصطفى يحيى، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، من خالل تصريحات صحفية األربعاء عن االشتباه 

 يوًما. 35لمركز كفرالشيخ وقررت منحهم إجازة تلميًذا بالغدة النكفية بمدرسة مصطفى كامل االبتدائية التابعة  16فى إصابة 

 

 سياحهال

 (بوابة االخبار) السياحة على إيجابيًا أثر المصرية الطائرة اختطاف حادث: «السياحية الغرف»

اف وأض أثر إيجابيا في السياحة المصرية لطائرة المصريةحاد الغرف السياحية ناجي العريان إن حادث اختطاف اقال نائب رئيس ات

وكانت  ساعات 8لعالم ذكرت اسم مصر خالل وكل صحف ا أن وكاالت األنباء دقيقة 91ُمداخلة هاتفية لبرنامجفي  -« العريان»

 أكثر الدول تركيزا في كل إعالم العالم.

 

 أخرى

 (الوطن) "محمد محمود"سنوات.. إفاقة معوض عادل أحد مصابي  5بعد غيبوبة 

أحد مصابي أحداث محمد محمود األولى، الذي تعرض خاللها إلصابة بطلق ناري أثناء إسعافه أحد المتظاهرين  أفاق معوض عادل

في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع  الناشط مالك عدليوقال  أيام من دخوله في غيبوبة 5، أمس، عقب 6133نوفمبر  61في 

 . أنقي حد باقي لنا من ريحة الثورة"فيسبوك": "من دقايق شفت أنضف و

 

 (البوابه نيوز) عاطل ينتحر شنًقا بعد إصابته باكتئاب بإمبابة

البداية كانت بتلقى  عمره، بشنق نفسه داخل غرفة نومه، بعد أن أصيب بحالة اكتئاب حادةانتحر شاب فى العقد الثالث من 

البالغ من « خالد»يفيد بالعثور على جثة نجله « فراج. ت. ف»المقدم محمد راسخ، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بالغا من 

 ربية بإمبابة.عاما مشنوقا داخل غرفة نومه بمنطقة البراجيل بالمنيرة الغ ٥٢العمر 

 

 (رصد) غضب بين قراء القرآن بعد اختيار الرئاسة منشدا غير معتمد أخطأ في التالوة

أعرب عدد من القراء المعتمدين عن غضبهم بعد تعيين السلطات المصرية، المنشد الشاب مصطفى عاطف غير المعتمد 

وفوجئ القراء المعتمدون أن  ذاعة، وهو قار  غير مقيدد بنقابة القراء أو اإلذاعة المصرية في مؤسسة الرئاسةبنقابة القراء أو اإل

 قار  القرآن في صالة يوم الجمعة الماضي بمسجد السالم في شرم الشيخ، أمام السيسي، هو مصطفى عاطف.

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/899325.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899325.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56fc490b9e787342542e9307/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-1459374347
http://akhbarelyom.com/article/56fc490b9e787342542e9307/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-1459374347
http://www.elwatannews.com/news/details/1059820
http://www.elwatannews.com/news/details/1059820
http://www.albawabhnews.com/1855392
http://www.albawabhnews.com/1855392
http://rassd.com/181960.htm
http://rassd.com/181960.htm
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد األمني

 

 األخبار األمنيه

 (بوابة االهرام) الداخلية يستقبل نظيره األلمانى لمناقشة "مكافحة اإلرهاب" والهجرة غير الشرعية وزير

مية وم بزيارة رساستقبل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بمكتبه، الدكتور توماس دى ميزيير وزير الداخلية األلمانى الذى يق

تم خالل اللقاء مناقشة آليات تبادل المعلومات حول و للبالد على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات وزارة الداخلية األلمانية

 .األنشطة اإلرهابية ومكافحة الهجرة غير الشرعية 

  (اليوم السابع)مصريا مرحلين من السعودية يصلون مطار القاهرة 29

لمخالفتهم شروط  ةمرحاًل مصرًيا من العاملين فى المملكة العربية السعودي 69استقبلت سلطات األمن بمطار القاهرة الدولى، 

وتم تشكيل فريق أمنى لمناقشتهم والتحقق من أسباب الترحيل، موضحا أنهم أقروا بمخالفتهم شروط اإلقامة  اإلقامة والعمل

  .وقامت السلطات السعودية بالقبض عليهم وترحيلهم خارج المملكةوالعمل 

 (63عربي) من قيادات "اإلخوان" 35إدارة سجن "العقرب" تمنع زيارة 

لفة لقوانين السجون، منعت قالت رابطة أسر معتقلي العقرب، في بيان، إنه "في تعنت غير مبرر ودون إبداء أي أسباب وبالمخا

إدارة سجن العقرب )جنوب القاهرة(، الزيارة عن أسر العديد من المعتقلين وألجل مفتوح، كما أنها قامت بطرد األهالي ورفض 

 إدخال أي أدوية أو طعام أو مالبس لذويهم".

 

 محاكم ونيابات

 (بوابة االخبار) النائب العام يأمر بتشكيل فريق تحقيق في حادث "ريجيني"

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بتشكيل فريق تحقيق بمكتب النائب العام الستكمال التحقيقات حول واقعة مقتل الشاب 

النائب العام المصري باالتصال بالنائب العام بروما و اطلعه خالل االتصال على  كما قام اإليطالي جوليو ريجيني لكشف الحقيقة

 .ريجيني مستجدات قضية مقتل المواطن االيطالي

 (بوابة االخبار) سنوات 31 إلى 5 بين بالسجن إخوانًيا 33 تعاقب" العسكرية"

سنوات فى أحداث تفجير محول  31و 5إخوانيًا حضوريا وغيابيًا بالسجن لمدد تترواح بين  33بمعاقبة  قضت المحكمة العسكرية

والثالث  سنوات  8والثانى حضوريًا بالسجن بمعاقبة المتهمين األول  خالد الكومي محامي المتهمين د أفادوق كهرباء بمركز المنيا

 .سنوات لكل منهم  31باقى غيابيًا بالسجن المشدد لمدة وال سنوات 5حضوريًا بالسجن 

 (الوطن) متهمين بالتحريض على العنف في حلوان 1أعوام لـ 1السجن 

أعوام، بتهم التجمهر والتحريض  1متهمين بالسجن لمدة  1قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بمعاقبة 

 على ارتكاب أعمال عنف بمنطقة حلوان، كما برأت المحكمة متهم رابع من ذات التهم.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/899255.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/899255.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/31/29-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2653868
https://www.youm7.com/story/2016/3/31/29-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2653868
http://arabi21.com/story/898453/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-15-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86#tag_49232
http://akhbarelyom.com/article/56fbdf6d800563a65175e7c4/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-1459347309
http://akhbarelyom.com/article/56fbdf6d800563a65175e7c4/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-1459347309
http://akhbarelyom.com/article/56fbe722800563bf5575e7c3/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-11-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-5-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-1459349282
http://akhbarelyom.com/article/56fbe722800563bf5575e7c3/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-11-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-5-%D8%A5%D9%84%D9%89-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-1459349282
http://www.elwatannews.com/news/details/1059454
http://www.elwatannews.com/news/details/1059454
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 (البوابه نيوز) الكبرى" "البوابة" تنشر أدلة اإلعدام لمرسي وأعوانه في قضية "الخيانة

أثناء رئاسته للبالد وعدد من قيادات جماعة اإلخوان  م فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، المته«التخابر الكبرى»شغلت قضية 

الجلسات أثبتت تهريب مرسى وأعوانه مستندات تهدد  خاصة أن تحريات أمن الدولة العليا ووقائع مع دولة قطر القاصى والدانى

 .أمن وسالمة الوطن وأراضيه، خاصة شبه جزيرة سيناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1855432
http://www.albawabhnews.com/1855432
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )األهرام( بالشيخ زويدمسلحيين  ٥العسكرى : القضاء على المتحدث 

مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات  مسلحةافراد من العناصر ال 1فى  تم االشتباهأنه كري العميد محمد سمير المتحدث العسقال 

تم القضاء على العناصر معدنية وبمحاولة توقيفهم قاموا بإطالق أعيرة نارية تجاه القوات، ونتيجة لتبادل إطالق النيران 

 وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على )بندقية آلية وجهاز السلكي(.

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/141861/136/490190/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%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--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%A3-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/141861/136/490190/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%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--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%A3-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF.aspx

