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 المحور األول

 السياسة الخارجية المصرية

 األهرام()  بالسعودية« رعد الشمال»يحضر البيان الختامى لمناورات  السيسي

بدأ السيسى أمس، زيارة إلى السعودية لحضور البيان الختامى لمناورات رعد الشمال، فى منطقة حفر الباطن بالمنطقة الشمالية 

لدى وصوله إلى مطار الملك خالد بقاعدة  سيسيوكان فى استقبال ال فيها مصر إلى جانب عدة دول عربية. للمملكة، التى تشارك

الملك سعود سمو األمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق محمود حجازى 

 .رئيس أركان حرب القوات المسلحة

 

 )بوابة األخبار(" الملك خالد"وعدد من قادة الدول بمدينة « السيسي»يستقبل "سلمان"

اء بحفر الباطن، مس« الملك خالد العسكرية»استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مدينة 

مارس، الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الدول الذين وصلوا للسعودية لحضور المناورة الختامية لتمرين  9األربعاء 

 رعد الشمال والعرض العسكري للقوات المسلحة السعودية والقوات المشاركة من الدول الشقيقة في التمرين.

 

 )األهرام(السيسي يلتقي برئيس سلوفنيا السابق 

دة، حيث مم المتحاستقبل السيسى أمس الدكتور دانيلو تورك رئيس جمهورية سلوفينيا السابق والُمرشح لمنصب سكرتير عام األ

أكد الرئيس خالل اللقاء على متانة عالقات التعاون والصداقة التى تجمع مصر بسلوفينيا فى شتى المجاالت، كما تمنى التوفيق 

 لرئيس سلوفينيا السابق فى مسعاه لتولى منصب سكرتير عام األمم المتحدة.

 

 )األهرام( السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا

استقبل السيسي اليوم جان مارك إيرو وزير خارجية فرنسا وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، باإلضافة إلى المبعوث 

 سفير فرنسا بالقاهرة.الفرنسي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، و

 

 )بوابة األخبار( وباريس القاهرة بين العالقات عمق يؤكدان الفرنسي ونظيره شكري

ن القاهرة مارس ،على عمق العالقات التي تربط بي 9أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي جون مارك ايرولت، األربعاء 

 .جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران شكرى وايرولت وباريس في شتى المجاالت.

 

 )األهرام( وزير خارجية فرنسا: نقف بقوة بجانب مصر في مواجهة اإلرهاب

رهاب الذي يضرب المنطقة، كما لفت إلى أن هناك أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلده تقف بقوة بجانب مصر في مواجهة اإل

 تنسيًقا مشترًكا بين البلدين فيما يتعلق بالملف الليبي، وحل النزاع القائم بين اإلسرائيليين، والفلسطينيين.
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 ()بوابة األخبارواإلسرائيليين الفلسطينيين بين للسالم دولي مؤتمر لعقد الفرنسية المبادرة تدعم مصر: شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تدعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم من أجل إيجاد حل للصراع الفلسطيني 

 .اإلسرائيلي -

 

 )بوابة األهرام( أوالند بالقاهرة منتصف إبريل

يس الفرنسي فرانسوا أوالند، سيقوم بأول زيارة رسمية الي القاهرة منتصف أعلن وزير الخارجية الفرنسي "جان مارك ابرو" أن الرئ

شهر إبريل المقبل، مؤكدا أهمية هذه الزيارة وما سوف تتناوله من قضايا لتعزيز التعاون بين بالده ومصر في كافة المجاالت 

 وخاصة التكنولوجية والعلمية والصناعية وغيرها.

 

 )بوابة األهرام( من السفر إلى ليبيا وزارة الخارجية ُتجدد التحذير

ليبيا في الوقت الحالي، وأعادت الوزارة مناشدة المصريين المقيمين بها توخي جددت وزارة الخارجية، تحذيرها من السفر إلى 

 أقصى درجات الحيطة والحذر واالبتعاد عن مناطق التوتر واالشتباكات.

 

 )بوابة األهرام( الجزائر تدعم رسمًيا أحمد أبو الغيط أميًنا عاًما لجامعة الدول العربية

 أبدت الجزائر دعمها رسمًيا ترشيح السيد أحمد أبو الغيط أميًنا عاما لجامعة الدول العربية.

 

 )األهرام( ى : ندعم استقرار مصراالتحاد األوروب

وقال موران ـ في  أكد جيمس موران سفير االتحاد األوروبي بالقاهرة حرص الجانب األوروبي على مساندة مصر سياسيا واقتصاديا.

ـ إن االتحاد يتعاون مع مصر في مجال مكافحة اإلرهاب، وأكد أن هذا  الموضوع يحتل أولوية كبيرة نظرا لحرصه تصريحات صحفية 

 على االستقرار في مصر.

 

 ()بوابة األهرام اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تعقد اجتماًعا لدعم عقد مؤتمر دولي للسالم

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني، اجتماعا لها اليوم األربعاء، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، 

العربي، ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك ابرو بمقر قصر التحرير التابع لوزارة وحضور األمين العام للجامعة العربية نبيل 

 الخارجية.

 

 )بوابة األخبار( وزراء الخارجية العرب يحسمون األمين العام للجامعة العربية.. الخميس

ية، اليوم الخميس، دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بناء على طلب من مصر يعقد مجلس جامعة الدول العرب

يونيو القادم، على أن يعقد  01الختيار األمين العام الجديد للجامعة خلفا للدكتور نبيل العربى، الذى تنتهى فترة واليته فى 

ارجية برئاسة مملكة البحرين خلفا لدولة اإلمارات العربية على مستوى وزراء الخ 041المجلس عقب ذلك دورته العادية الـ

 المتحدة، وذلك لمناقشة عدد من التحديات التى تواجه األمة العربى.
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http://www.ahram.org.eg/News/131841/25/484242/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
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http://akhbarelyom.com/article/56e104ec9e78738d78c7edfc/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%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%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-1457587436
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 )بوابة االخبار( نائب رئيس وزراء سنغافورة يغادر القاهرة متوجها لإلمارات

غادر القاهرة "تيو تشى هين" نائب رئيس وزراء سنغافورة ووزير األمن القومي، متوجها على رأس وفد إلى اإلمارات بعد زيارة 

 لمصر استغرقت ثالثة أيام استقبله خاللها السيسي.

 

 )بوابة األخبار( «مدعي الخالفات»قطان: زيارة السيسي للسعودية رد واضح على 

اعتبر السفير السعودي بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية، السفير أحمد قطان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح 

، تؤكد عمق العالقات المصرية السعودية، وترد بوضوح على «رعد الشمال»ى المملكة لحضور البيان الختامي لمناورات السيسي إل

 .من يقول إن هناك خالفات عميقة بين البلدين

 

 )األهرام( تدعيم التعاون المصرى اليونانى فى مجال مشروعات الرى

بحث الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى مع خريستوس سبيرتزس وزير النقل والبنية التحتية اليونانى 

لعالقات االقتصادية بوزارة الخارجية اليونانية سبل التعاون بين البلدين لتنفيذ بعض وجيوروجيوس تسيبراس امين عام ا

 السيسى أثناء زيارته الرسمية ألثينا ديسمبر الماضي. مجاالت، وفقا للرؤية التى طرحها المشروعات المشتركة فى مختلف ال

 

 )اليوم السابع( ن لمصرالقائم بأعمال سفير إيران: نتطلع لعالقات قوية واإليرانيون مشتاقو

آلالف قال القائم باألعمال اإليرانى فى القاهرة، محمد محموديان، إن مصر وإيران قوتان عميقتان فى المنطقة وحضارتان تمتد 

السنين، مشددا على أن بالده تتطلع إلى التعاون مع القاهرة، قائال: "اإليرانيون مشتاقون لمصر". وأضاف محموديان، خالل 

تصريحات صحفية له مساء اليوم األربعاء، إن مصر دولة عريقة ويتمنى كل إيرانى أن يزورها، كما أن طهران تطلع إلى تعاون بين 

 .سنة 01للمصريين منذالبلدين، ويدها ممدودة 

 

 )مصرالعربية( مسؤول إيطالي: مصر تستهزئ بنا

اء ج  أعتقد أننا في حاجة إلى رد فعل أكثر وقارا )من الحكومة المصرية( في قضية ريجيني، ألنهم بهذا الشكل يستهزئون بنا".“

الشيوخ اإليطالي تعليقا على تصريحات جديدة ذلك على لسان بيير فرديناندو كاسيني رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 

ردود الفعل المصرية ليست كافية، ومتناقضة، وتحمل نية “ومضى يقول:  من القاهرة حول مالبسات وفاة الطالب اإليطالي.

 إنه شيء ما ال يمكن أن نرتكن عليه. قضية ريجيني تحمل شرف إيطاليا وشعبها".“واضحة إلضاعة الوقت، 

 

 )مصرالعربية( اتهامات الداخلية لحماس واإلخوانتايم تشكك في 

سيين ماللماذا ال يصدق أحد تقريبا األجهزة األمنية المصرية؟" تحت هذا العنوان، جاء تقرير لمجلة تايم األمريكية للصحفي جاريد “

 تعليقا على اتهامات الداخلية لحماس واإلخوان باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصرية
 

المصرى ) الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على تعديل باتفاقية مساعدة بين مصر والواليات المتحدة

 (اليوم

 01الخميس، عدًدا من القرارات الجمهورية والوزارية في عددها الصادر  الرسمية،نشرت جريدة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة 

سبتمبر الماضي  00التفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ برزها قراًرا بشأن الموافقة على التعديل التاسع أ.6102مارس 

 .ين حكومتي مصر والواليات المتحدةب

 

 -الحكومة المصرية: 

 (اليوم السابع) محافظات 0أعضاء مجلس النواب عن  يلتقيرئيس الوزراء  اليوم

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، أعضاء مجلس النواب عن محافظات قنا وأسوان واألقصر لعرض برنامج  يلتقي

ك فى إطار سلسلة اللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مع كافة نواب الحكومة عليهم واالستماع لمطالب أهالى دوائرهم، وذل

  .المحافظات

 

 (األهرام« )التاكسى المالكى»لجنة وزارية لبحث تشغيل 

برئاسة شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية  أمس مجلس الوزراء فى اجتماعقرر 

تضامن االجتماعى، واالستثمار، والتنميةالمحلية، وممثل عن الداخلية، لبحث موضوع تشغيل السيارات وزراء النقل، والمالية، وال

 .جارية تتمثل فى نقل االفراد بأجرالخاصة فى اغراض ت

 

رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من االتفاقيات بهدف توفير الطاقة وجذب االستثمار وتفعيل منظومة الشباك 

 (بوابة األهرام) الواحد

عيل رئيس الوزراء، مراسم توقيع عدد من االتفاقات في العديد عقب انتهاء االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء شهد شريف إسما

وذلك في إطار خطة الدولة لالرتقاء بالخدمات المقدمة إلى المواطنين، والنهوض بكافة القطاعات وعلى رأسها البنية .من المجاالت

 التحتية والصحة والتعليم، وتحقيق التنمية المستدامة.

 

 (المصرى اليوم) ل األردن والعراق اليومرئيس الوزراء يلتقي وزراء بترو

يلتقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، وزراء البترول باألردن والعراق بحضور وزير البترول المصري 

 لبحث التعاون المشترك.

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/907537
http://www.almasryalyoum.com/news/details/907537
http://www.almasryalyoum.com/news/details/907537
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/2622333
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%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%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/2622333
http://www.ahram.org.eg/News/131841/25/484265/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%89%C2%BB%D9%A4%D9%A2%D9%A0-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131841/25/484265/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%89%C2%BB%D9%A4%D9%A2%D9%A0-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882338/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%81.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882338/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%81.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/907527
http://www.almasryalyoum.com/news/details/907527
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 -البرلمان المصري: 

 

 (اليوم السابع) اليوم أعضاء مجلس النواب وأمناء شباب األحزاب يلتقيخالد عبد العزيز 

المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، أمناء شباب األحزاب السياسية، وأعضاء مجلس النواب  يلتقي

ك فى إطار جلسات سنة بمركز شباب الجزيرة، وذل 41نائبًا، ومعاونى الوزراء تحت سن  19سنة، والذين يبلغ عددهم  01تحت سن 

 .االستماع الخاصة

 

 (الشروق) جولة إسقاط عضوية مرتضى منصورتبدأ « دعم مصر»

عضوا، إن رئيس االئتالف عقد  611يقوده النائب سامح سيف اليزل، ويضم ما يقارب  الذي، «دعم مصر»قال قيادى بارز بائتالف 

قيادات االئتالف، أمس األول، لمناقشة تحركات االئتالف خالل الفترة المقبلة إلسقاط عضوية النائب  4اجتماعا مصغرا مع 

 مرتضى منصور.

 

 (اليوم السابع) الدولة من الالئحةوكيل"النواب": عقد جلسة قبل بيان الحكومة حال انتهاء مجلس 

حدد النعقاد جلساته  الذيقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه المتوقع أن يعقد المجلس جلسة قبل الموعد 

من الشهر الجارى، وذلك حال انتهاء مجلس الدولة من مراجعه  62والخاص بإلقاء حكومة المهندس شريف اسماعيل بيانها يوم 

  .صياغة مشروع الالئحة وإرسالها الى البرلمان قبل موعد إلقاء البيان

 

 (بوابة األهرام) مل المجلسنائب يتهم رئيس البرلمان بالسماح للسلطات األخرى بالتدخل في ع

إرسال الالئحة التنفيذية الداخلية لمجلس النواب، إلى مجلس الدولة  علىالنواب،  اعترض النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس

 لمراجعتها وإبداء الرأي القانوني فيها، مشيرًا إلى أن ذلك تغول على السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 

 (اليوم السابع) النوعية بالبرلمانحزب المحافظين: لن ندفع بمرشحين لرئاسة اللجان 

أكد الدكتور بشرى شلش، أمين عام حزب المحافظين، أن الحزب ال يسعى للترشح على رئاسة لجان نوعية بالبرلمان حتى اآلن، 

 لها.ينتوى أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين الترشح  والشفافية والتى كانجنة النزاهة بعد إلغاء ل

 

 (بوابة األهرام) اعتذار صباحي والتمسك بالتيار كجبهة ترحيب باندماج "الكرامة" و"التيار الشعبى "

قال المهندس حمدى السطوحي، رئيس حزب العدل وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، إن اجتماع التيار الذي 

تطرق لمناقشة موقف أحزاب التيار الديمقراطي من المبادرة التى طرحها عدد من  عقد بمقر حزب العدل مساء أمس األربعاء،

 الشخصيات العامة بينهم المرشح الرئاسي السابق والقيادى بالتيار حمدين صباحي.

https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84/2622335
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%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-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84/2622335
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=cd61cb95-1d42-453b-ab28-2c5e6945f1ca
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=cd61cb95-1d42-453b-ab28-2c5e6945f1ca
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/2622259
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/2622259
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882354/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882354/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86--%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%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%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85/2622278
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86--%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%84%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%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85/2622278
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882504/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882504/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%A7.aspx
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 (اليوم السابع) يريد العمل فى السياسة عليه بالشارع ال الشعارات صباحي": منحزب المؤتمر لــ"

النواب، أن المبادرات التى تسعى لها القوى الوطنية محل تقدير من  وعضو مجلسمرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر  مجدياعتبر 

 .وإشهاره رسمياحزب  ويسعى لتكوينقبل مجلس النواب، لكن من يريد لم شمل التيارات السياسية فليتخذ طريقه الشرعى 

  ."يخرج علينا باقتراحات كل حين، ثم يبتعد عن الساحة السياسية صباحي"قائال:

 

البريطاني عرب عن استيائه من قرار منع الرحالت السياحية لمصر فى لقاء مع وفد "العموم" أبو الفتوح ُي

 (بوابة األهرام)

استقبل عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية أمس وفًدا من مجلس العموم البريطاني، وقد تطرق اللقاء إلى األوضاع 

أعرب أبو الفتوح للوفد البريطانى عن استيائه من قرار منع الرحالت السياحية إلى مصر و.السياسية في مصر والمنطقة العربية

 طال الطائرة الروسية. الذيعلى خلفية الحادث اإلرهابي 

 

 (بوابة يناير) المصريين األحرار تلتقي السفير المصري باليابان

عضو مجلس النواب عن حزب المصريين األحرار بدائرة المنتزة بمحافظة اإلسكندرية، بالسفير  عبد الوهاب التقى النائب إبراهيم

 المصري باليابان إسماعيل خيرت سفير، أثناء زيارته إلى السفارة المصرية بطوكيو أمس.

 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) دعم مصر": ليس من حق مجلس الدولة رفض الئحة البرلمان“بـ نائب 

أكد محمود الصعدى، عضو مجلس النواب عن ائتالف دعم مصر، أن مجلس الدولة له الحق فى وضع مالحظات على الالئحة 

س من حقه رفضها أو االعتراض عليها، مشيرا إلى أن رأى مجلس الدولى الداخلية للبرلمان بعد انتهاء مجلس النواب منها، لكن لي

   .استشارى وليس ملزم

 

 (الشروق) موسى: ال نهدف للتشاجر مع الدولة وأبوالغار: الدولة ال تريد أحزاًبا وال أي شيء

قال عمرو موسى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور: ال أريد أن أحكم على أداء البرلمان وهو فى بداياته اآلن، 

من المفترض أن يقوم به المجلس فى الفترة  الذييقدم ما نحتاجه، وال نريد أن نحبط نوابه، فالدور  لكيونحن نؤيده وندعمه 

 المقبلة هو التشريع والرقابة فقط، وهو ما يؤكده الدستور.

 

 (اليوم السابع) أبوحامد عن إعالن عمرو موسى"حماية الدستور": يبحث عن دور ولو بالمزايدة

هاجم النائب البرلماني، محمد أبوحامد، عضو ائتالف دعم مصر، إعالن عمرو موسى تأسيس مؤسسة لحماية الدستور بالصيغة 

  ."مزايدة سياسية"، قائال:"الشعب هو المسئول عن حماية الدستور“بـ التى تم عرضها، ووصفه 
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 (اليوم السابع) سأتواصل مع النواب لطرح مبادرة المصالحة مع اإلخوانسعد الدين إبراهيم: 

مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية، أنه  أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم االجتماع بالجامعة األمريكية، مدير

  .سيتواصل خالل الفترة المقبلة مع أعضاء مجلس نواب لطرح مبادرة المصالحة مع جماعة اإلخوان

 

 (مصر العربية) رئيس الحجر الزراعي الُمقال يفتح النار على وزير الزراعة

هاجم الدكتور سعد موسى، رئيس اإلدارة المركزية للحجر الزراعي الُمقال، الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصالح األراضي، 

 ، بإدخال شحنات قمح مصابة بفطر اإلرجوت المسبب للسرطان.6110لسنة  0112ته قرارات إدارة الحجر الزراعي لمخالف

 

 -توك شو: 

 (الشروق) ويجب إقالة وزيرة التضامن «داخلين على كارثة اجتماعية»ي: البدري فرغل

شن البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، هجوما على الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن االجتماعي، على خلفية تصريحاتها 

 مليار جنيها معاشات، مطالبا بإقالتها. 11تحمل بأن الدولة لن تستمر في 

 

 (60عربى) القرموطي: أكلنا البالوظة وربما السيسي يسرح بناجابر 

ي ه بالبلدقائال: "فيه تلقيح غير مقبول على أن انتقد جابر القرموطي، ما يدعيه السيسي، من إنجاز مشروعات قومية في البالد

 يتعلق بمشاريعنا القومية". فيما كده: أكلنا البالوظة"

 

 (الشروق) أسامة الشيخ: مصر في حاجة لوزارة إعالم توضح إنجازات الحكومة

قال أسامة الشيخ، رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون األسبق، إن مصر في حاجة إلى وزارة دولة لشئون اإلعالم تكون مسئولة عما 

 دور اإلعالم في الفترة العصيبة التي تمر بها مصر ويوضح دور الدولة وإنجازاتها.يقدم للمشاهد وينسق 

 

 -سو شيال ميديا: 

 (بوابة يناير) بعد ظهور زميله المحامي سالمة في النيابة: ثوروا يا محامين مصر من أجل كرامة المهنة” منير“

مختار منير، عن زميله الُمحامي إسالم سالمة، بأنه بعد إخفاءه قسريًا ظهر في نياببة زفتى ويتم التحقيق معه اآلن قال الُمحامي 

ثوروا يا محامين مصر من أجل كرامة المهنة، فقد أصبح ثمن المحامي “وتابع .وذلك بحضور التحقيق معه الُمحامي محمد فرحات

 .”كلبش أو رصاصة

 

 (بوابة يناير) ”بالش تتكلم في السياسة“قمع يتلخص في جملة عمرو سالمة: مقياس ال

مشيرًا .يومياً ” بالش تتكلم في السياسة“قال الُمخرج، عمرو سالمة، أن مقياس القمع بنسبة له يتلخص في عدد تكرار سماع جملة 

 .6100يناير  61تردي األوضاع السياسية في البالد، بعد أن تمكن الشعب المصري من اإلطاحة بحكم مبارك المستبد في  إلى
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 (مصر العربية) "العربية لحقوق اإلنسان" تدين القبض على المحامي "إسالم سالمة"

مارس  8الثالثاء  يومأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان اليوم اعتقال المحامي والناشط الحقوقي إسالم سالمة، 

 ."، من منزله بمحافظة الغربية دون اإلعالن عن مكان أو سبب اعتقاله6102

 

 (مصر العربية) محسوب: قرارات البرلمان األوروبي بشأن "ريجيني" تتهم "السيسي" بالقتل

إلى أن قرارات البرلمان األوروبي بشأن مقتل الطالب  السابقأشار الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية 

 بالقتل والتعذيب. اإليطالي "جوليو ريجيني" تتهم نظام السيسي

 

 (مصر العربية) نادر نور الدين ساخًرا: ما تحبسوش أصحاب األفران المخالفين اضربوهم على إيديهم "آآه"

انتقد نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، قرار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في الالئحة 

 الجديدة بإلغاء عقوبات الحبس وغلق المخابز في حال وجود مخالفات، واالكتفاء بالغرامة المالية.

 

 (مصر العربية) الحتفال بيوم الشهيد سيظل "صورًيا" حتى تستعد مصر مكانتهاسيف الدولة: ا

رأى الكاتب محمد سيف الدولة الباحث في الشأن القومي العربي أن االحتفال بيوم الشهيد سيظل "صورًيا" حتى تعود مصر إلى 

 ."الشهيد؟ بيوم كامب ديفيدوتساءل ": "لماذا تحتفل جماعة .مكانتها الطبيعية

 

 (مصر العربية) عضويتهأحمد مرتضى ينفي صدور أحكام قضائية تفيد بإسقاط 

 نفى النائب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب صدور أي أحكام قضائية تفيد بإسقاط عضويته البرلمانية.

 

 (مصر العربية) رو سمير عاطف عن "الحناوي": هل انتقاد رئيس الجمهورية ممنوًعا؟عم

لمؤلف وكاتب السيناريو عمرو سمير عاطف تقديم بالغ للنائب العام ضد عزة الحناوى مذيعة القناة الثالثة باتحاد اإلذاعة استنكر ا

مش فاهم واهلل هل ممنوع إن أي حد ينتقد رئيس الجمهورية يعني دي “وقال ": .والتليفزيون بتهمة بإهانة رئيس الجمهورية

 ."مادة فى الدستور مثالً 
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 المحور الثالث

 الشأن المجتمعي

 الحراك المجتمعي-0

 (رصد) العاملون بالمصرية لالتصاالت يتعرضون للتهديدات بسبب احتجاجاتهم

دد من العاملين، تعرض عدد من العاملين بالشركة المصرية لالتصاالت للتهديد، من قبل عدد من قيادات الشركة، على حد قول ع

بسبب استخدامهم حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم سلميًّا وذلك بعد  تصاعد حركة احتجاجات العاملين بالشركة في أغلب 

 محافظات الجمهورية.

 (رصد) وقفة احتجاجية للعاملين بمصنع الدلتا لألسمدة بالدقهلية

العشرات من العاملين بمصنع الدلتا لألسمدة والصناعات الكيماوية في مدينة طلخا التابعة لمحافظة الدقهلية، وقفة نظم 

احتجاجية داخل المصنع، أمس األربعاء، احتجاًجا على رفض رئيس مجلس اإلدارة التسوية الخاصة بمؤهالتهم العلمية، على 

 وام.الرغم من وعود ُمنحت لهم على مدار ثالثة أع

 

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) «بالدي»سعر فائدة شهادة  %1.1بنك القاهرة: 

" للمصريين ريةالأنه ال يجوز للبنوك المشتركة في إصدار شهادة "بالدي الدو أكد عضو مجلس إدارة بنك القاهرة محمد فتحي

وتم تحديده لبنوك األهلي  سعر العائد يحدده البنك المركزي إن وأضاف العاملين بالخارج، تغيير سعر الفائدة الخاصة بالشهادة

 سنوات. 1للشهادة مدة  %1.1سنوات و 0للشهادة مدة  %4.1و للشهادة مدة عام %0.1ة بـوالقاهرومصر 

 (بوابة االخبار) ألفا جنيه إيرادات جمارك نويبع في شهرين 221مليون و 11

جنيهات خالل شهري يناير وفبراير الماضيين، وتم  219ألفا و 221مليونا و 11بلغ إجمالي إيرادات اإلدارة العامة لجمارك نويبع نحو 

مليون جنيه محصل لجهات  1ر204ليون جنيه ضرائب مبيعات ونحو م 04ر261مليون جنيه إيرادات سيادية و 01ر101تحصيل نحو 

 أخرى.

 (بوابة االخبار) ادرات االسماعيلية من الخضر والفاكههص جحم دوالر مليون ٦٤

أعلن الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة باإلسماعيلية أن حجم التصدير الفعلى من المنتجات الزراعية التى تغزو 

من  طنا 246189مليون دوالروذلك لكمية قدرها  42.1الماضى فقط قد بلغت  6102عربية واألوربية خالل شهر فبراير األسواق ال

 الفاكهة والخضروات والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية والطبية .

 (بوابة االخبار) 6101الغرف التجارية ترحب بقرار المركزي باإللغاء الجزئي لقرارات فبراير 

على بدء استجابته لما طرحه االتحاد والمتضمن ضرورة  لمركزيالشكر لطارق عامر محافظ البنك ا جه االتحاد العام للغرف التجاريةو

خاصة ما يخص حدود السحب واإليداع إلعادة الثقة في المنظومة المصرفية واستقرار سوق العمالت  6101إلغاء قرارات فبراير 

 .األجنبية لتحقيق ما أعلنه السيسى فى طوكيو وسيول من إيجاد حل سريع جزري ومستدام لالزمة االقتصادية
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http://akhbarelyom.com/article/56e024579e7873fa175a3c1e/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2015-1457529943
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 (بوابة االخبار) مليار يورو 4سيمنس" تنشأ محطتي كهرباء البرلس والعاصمة اإلدارية الجديدة ب

قال جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء انه تم اليوم توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس بخصوص إنشاء محطتي 

كما تم توقيع القروض الخاصة بهم مع  ميجاوات ٦٠٤٤ميجاوات والعاصمة اإلدارية الجديدة  ٦٠٤٤كهرباء في البرلس بطاقة 

 بنوك المصرية وهم مشروعات خاصة بشركة سيمنس .كونسرتيوم من ال

 (بوابة االخبار) المضافة القيمة علي الضريبة لقانون ستخضع السياحية الخدمات:  الضرائب

لضرائب وادارة البحوث إن الخدمات السياحية قال الدكتور حسن عبد اهلل، رئيس االدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة ا

أوضح حسن أن المصلحة تدعم القطاع السياحي في و وتحديدا المقدمة في الفنادق تخضع لقانون الضريبة علي القيمة المضافة

 .ظل االزمة التي تعرض لها خالل السنوات الماضية

 (بوابة االخبار) االستثمارلتشجيع  %01الضرائب : الضريبة بالقيمة المضافة خفضت العبء لـ 

صلحة وإدارة البحوث، أن الضريبة بالقيمة المضافة قال الدكتور حسن عبد اهلل، رئيس اإلدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الم

 معتبرا أن ذلك يشجع علي جذب االستثمار. %01خفضت العبء الضريبي لـ

 (بوابة االخبار) زيادة ملحوظة في أسعار اللحوم بالمحافظات

  أسعار اللحوم داخل األسواق شهدت ارتفاعا في مختلف محافظات الجمهوريةمارس، إن 9قال تقرير صادر عن وزارة المالية، األربعاء 

جنيًها، بينما تراوح سعر  011إلى  11وتعتبر محافظة اإلسكندرية األعلى سعًرا في اللحم البتلو، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 

 جنيًها لتكون محافظة مطروح األعلى سعًرا. 91و 21كيلو لحم الضأن ما بين 

افظ البنك المركزي يكشف لالهرام أسباب إلغاء الحد األقصى لإليداع الدوالري : نستهدف رفع االحتياطى الى مح

 (جريدة االهرام) مليار دوالر بنهاية العام.. وال نية لتعويم الجنيه 61

 أعلن البنك المركزي إلغاء الحد األقصى على اإليداع النقدي الدوالرى للشركات بغرض استيراد السلع األساسية ومستلزمات اإلنتاج 

 الخاصة بتقييد اإليداع والسحب بالنقد األجنبي ، موضحا أن الرصد المبدئي إللغاء القيود 6101وذلك بهدف إلغاء قرارات فبراير 

 .على اإليداع والسحب لألفراد الطبيعيين بدأت نتائجها تظهر بشكل جيد أمس

 (جريدة االهرام) يار جنيهمل 1٫0تباين فى مؤشرات البورصة ومكاسب 

 مليار 416٫8مؤشراتها حيث اغلق رأس المال السوقي عند مستوى انهت البورصة تداوالتها فى جلسة امس على تباين فى حركة 

فى حين اتجهت تعامالت المستثمرين  والعرب المصريين المستثمريين من بدعم جنيه مليار 0٫1 قيمتها ارباح محققا جنيه

 مليون جنيه. 819االجانب للبيع، وسجلت تداوالت جلسة امس نحو 

 (جريدة االهرام) جديدةمليون دوالر استثمارات سعودية  041

 841أعلنت شركة سعودية جديدة عن بدء مشروع استثمارى جديدة بمصر النشاء اول ناطحه سحاب يصل ارتفاعها الى 

 .الف فرصه عمل 01مليون دوالر توفر  041متر،باستثمارات 

 (جريدة االهرام) تسجيل المصانع شهرينجمعية رجال األعمال تطالب وزير الصناعة بمد فترة 

أوصت جمعية رجال األعمال المصريين بمد فترة تطبيق العمل بقرار تسجيل المصانع بسجل هيئة الرقابة العامة على الصادرات 

 .والخاص بتسجل المصانع التى تصدر منتجاتها لمصر 6102" لسنة 40و" 6101" لسنة 990والواردات رقم "

 

http://akhbarelyom.com/article/56e026478005635c215a3c1e/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-1457530439
http://akhbarelyom.com/article/56e026478005635c215a3c1e/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A3-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-1457530439
http://akhbarelyom.com/article/56e050739e7873892f21dfa4/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-1457541235
http://akhbarelyom.com/article/56e050739e7873892f21dfa4/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-1457541235
http://akhbarelyom.com/article/56e056b79e7873113021dfa4/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A1-%D9%84%D9%80-30-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-1457542839
http://akhbarelyom.com/article/56e056b79e7873113021dfa4/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A1-%D9%84%D9%80-30-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-1457542839
http://akhbarelyom.com/article/56e08ec69e78732949e192fa/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-1457557190
http://akhbarelyom.com/article/56e08ec69e78732949e192fa/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-1457557190
http://www.ahram.org.eg/News/131841/5/484281/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%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%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131841/5/484281/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%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%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131841/5/484292/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%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%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131841/5/484292/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86-%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%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131841/5/484294/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131841/5/484294/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131841/5/484304/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131841/5/484304/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC.aspx
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 (بوابة االهرام) وزيرة الهجرة: طرح شهادات استثمارية بـ"اليورو" للمصريين في الخارج األسبوع المقبل

صريين في الخارج، إن مبادرة شهادة بالدي الدوالرية، التي تم إطالقها األسبوع قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون الم

 الماضي، تستهدف حماية استثمارات ومدخرات المصريين بالخارج ودعم اقتصاد الدولة.

 (بوابة االهرام) الذهب يهبط مع صعود األسهم والدوالر قبل اجتماع المركزي األوروبي

تفاع األسهم شهًرا الذي سجله األسبوع الماضي مع ار 00تراجع الذهب للجلسة الثالثة، اليوم الخميس، لينزل أكثر عن أعلى سعر في 

 اآلسيوية والدوالر األمريكي، وسط توقعات بأن البنك المركزي األوروبي سيقوم بمزيد من التحفيز لتعزيز اقتصادات منطقة اليورو

 .وتعرض اليورو لضغوط في ظل التوقعات بأن يخفض البنك المركزي األوروبي سعر اإليداع 

 (الشروق) تخطى أزمة النقد األجنبىمصر قادرة على «: الشروق»محافظ البنك المركزى لـ

 ضةدرة على تخطى أزمة النقد األجنبى والتى اعتبرها مؤقتة وعاران مصر قا« الشروق»قال طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ

ت الدولة ممثلة فى وتمكن 6110ان أزمة النقد األجنبى حدثت فى  وأضاف مشيرا إلى ان مصر تجاوزت الصعاب على مدى العصور

 . 6114من القضاء على السوق السوداء بشكل كامل بحلول  البنك المركزى

 (البوابه نيوز) ارتفاًعا في أسعار المواد الغذائية خالل فبراير % 0.8

مقارنة بيناير  %0.0كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خالل فبراير الماضى بنحو 

مشيرا  6101مقارنة بشهر فبراير من عام  %9.1أن معدل التضخم السنوى خالل الشهر الماضى ارتفع ليبلغ  وأوضح  السابق عليه

 مقارنة بالشهر السابق عليه. %0.8إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت خالل الشهر الماضى بنسبة 

 (ه نيوزالبواب) الدوالر يواصل التراجع بالسوق الموازي مع إحجام المستوردين عن الشراء

بعد قرار البنك المركزي المصري بإلغاء الحدود القصوى للسحب  الجنيه تراجعه في السوق الموازي واصل سعر صرف الدوالر مقابل

قاهرة اتفق مستوردوا ال ووسط تفاؤل وإشادة بالقرار واإليداع بالعمالت األجنبية للشركات المستوردة للسلع والمنتجات األساسية

 .على التوقف عن شراء الدوالر من السوق الموازي؛ إليقاف المضاربات على العملة الصعبة

 (البوابه نيوز) 6101مليار دوالر حجم االستثمارات األجنبية حتى مارس  1.2"الصناعة": 

ستعادة ثقة اللمصرية ابيل، وزير التجارة والصناعة، على جدية الخطوات التي انتهجتها الحكومة أكد المهندس طارق قا

 6104الفترة من يوليو مليار دوالر خالل  1.2المستثمرين في االقتصاد المصري حيث زادت االستثمارات األجنبية المباشرة بنحو 

 بنهاية العام الجاري. %1ومن المستهدف أن يصل إلى  %4.6كما يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي حالًيا  6101ومارس 

 (اليوم السابع) أحمد بهجت لـ"خالد صالح": قانون االستثمار الجديد "مخيف" ويجب "نسفه" فورا

وال بد أن يتم "نسفه" فورًا وإعداد  معتبرًا أنه قانون "مخيف ومشوه" انتقد رجل األعمال أحمد بهجت، قانون االستثمار الجديد،

مان حماية الموظف العام من ببرنامج "آخر النهار" بضرورة ض بهجت" فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صالحوطالب "آخر جديد 

 .تائج قراراته مفيش حد هيمضى قرارموضحًا: "لو مفيش قانون يحمى الموظف من ن السجن

 (اليوم السابع) مليون طن خالل خمسة أيام 06.4سفينة قناة السويس بحمولة  641عبور 

 س شهدت خالل الخمسة أيام الماضيةإن قناة السوي هاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفيةقال الفريق م

حيث شهدت القناة من اتجاه الشمال  ألف طن 411مليون و 06ينة بحمولة سف 641عبور  داية من السبت وحتى أمس األربعاءب

  .ألف طن 111مليون و 2سفينة بحمولة  000ألف طن ومن اتجاه الجنوب عبرت  911مليون و 1سفينة بحمولة  004عبور 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882496/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882496/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/882560/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/114/882560/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=66e2d268-ce7f-4f1d-9071-c61255372c55
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=66e2d268-ce7f-4f1d-9071-c61255372c55
http://www.albawabhnews.com/1816648
http://www.albawabhnews.com/1816648
http://www.albawabhnews.com/1816725
http://www.albawabhnews.com/1815363
http://www.albawabhnews.com/1815363
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%87/2622091
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD--%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%87/2622091
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-245-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9--124-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%8A/2622176
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-245-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9--124-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%8A/2622176
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 (الشروق) دوالر 4.1وزير الصناعة: تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب إلى 

 4.1دوالرات إلى  2قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، إن الحكومة قررت تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 

مليار  0.4مليار جنيه ولكنه يوفر  0.6حكومة إلى دوالر للمليون وحدة حرارية، وأن التخفيض سيعمل أيضا على تخفيض إيرادات ال

 دوالر في سعر الخام.

 (60عربي) شركات أجنبية تغادر مصر بسبب األزمات

ادت ع في اآلونة األخيرةف يهدد خروج الشركات األجنبية من مصر بتقويض ثقة المستثمرين في مصر كدولة جاذبة لالستثمار

ول على الدوالر، أو تحويل نغمة الخروج لتهز جنبات االقتصاد المصري المتعثر، بسبب عدم قدرة الشركات والمصانع على الحص

 .مليون جنيه 21أرباحها للخارج بالعملة الصعبة، مثل شركة السويس لألسمنت حيث تكبدت خسائر بنحو 

 (رصد) دوالر بميناء نويبع 0211إلى  6411تخفيض رسوم الشاحنات من 

دوالر بميناء نويبع للتسهيل  0211دوالر إلى  6411تخفيض رسوم الشاحنات المجمعة من أعلنت هيئة موانئ البحر األحمر، عن 

 على أصحاب الشاحنات والعاملين بدول الخليج.

 )الشروق( محطات كهرباء ٣مليارات يورو إلنشاء  ٤عقدين بقيمة « سيمنز»الحكومة توقع مع 

مليار يورو  ٤قال جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء انه تم توقيع عقود اتفاق مع شركة سيمنز االلمانية بقيمة 

 ميجا وال قبل نهاية العام. ٦٤٤الف و ٤٦محطات كهرباء في البرلس وبني سويف والعاصمة اإلدارية الجديدة لتوليد  ٣إلنشاء 

 )مصرالعربية( مليارات جنيه لتمويل عجز الموازنة 9"المالية" تقترض 

مليارات جنيه، وتبلغ  9يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ

ومن  يوًما. 012مليار جنيه ألجل  4.211مليارات جنيه، وأذون بقيمة  4.611يوًما،  086ول ألذون خزانة ألجل قيمة الطرح األ

 .مليار جنيه 641المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 

 صحهال

 

 (اليوم السابع) آالف جنيه 1إلى   Cفيروسالصحة" تخفض سعر عقار "هارفونى" المستورد لعالج "

 1لى إ قار هارفونى المستورد بالصيدلياتمساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، أنه سيتم خفض سعر ع أكد الدكتور طارق سلمان

مشيًرا إلى أن وزير الصحة  جنيه 0011ونى المصرى بالصيدليات إن سعر هارف وأضافجنيه  911ألف و 09جنيه بداًل من  111و آالف

 .مهتم بمرضى فيرس سى، ويسعى إلى توفير األدوية لهم بأسعار فى متناولهم

 االعالم

 

 (الشروق) «انتقاد السيسي»لم يبلغني أحد بإحالتي للتحقيق في «: الحناوي»

على القناة الثالثة بالتلفزيون المصرى، أن اتحاد اإلذاعة والتلفزيون لم يبلغها « أخبار القاهرة»أكدت عزة الحناوى، مقدمة برنامج 

، حتى اآلن، وأنها قرأت خبر تشكيل لجنة برئاسة د. عماد حسن مكاوى للتحقيق فى انتقادها لرئيس الجمهورية بأى إجراء رسمى

 من خالل وسائل اإلعالم فقط.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=f0e365c3-c289-46ad-8288-13b5deff4999
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=f0e365c3-c289-46ad-8288-13b5deff4999
http://arabi21.com/story/893543/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83#tag_49232
http://rassd.com/179483.htm
http://rassd.com/179483.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=dd0ab037-9295-4a10-a278-d5ca13d24b35
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=dd0ab037-9295-4a10-a278-d5ca13d24b35
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/959823-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/959823-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-C-%D8%A5%D9%84%D9%89-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7/2622421
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-C-%D8%A5%D9%84%D9%89-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7/2622421
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=535bb995-5758-4113-b0c7-749946e6155b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=535bb995-5758-4113-b0c7-749946e6155b
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 االسكان

 (المصري اليوم) وحدة ضمن مشروع اإلسكان االجتماعي بالشرقية 009توزيع 

وحدة سكنية تابعة لإلسكان االجتماعي بمركز ومدينة ههيا على  009وزع اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية ، عقود تمليك 

 الحاجزين المستحقين ضمن مشروع تنفيذ المليون ونصف وحدة سكنية والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 الزراعه

 (اليوم السابع) سنوات 2لف فدان من األراضى الزراعية خالل أ 22الزراعة": مصر خسرت "

المركزية لحماية قال المهندس سيد عطية، رئيس اإلدارة المركزية لحماية األراضى بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير صادر عن اإلدارة 

ألف  494ألف فدان بواقع عدد حاالت بلغت مليون  22األراضى بشأن التعديات على األراضى الزراعية يوضح ارتفاع التعديات إلى 

 .حالة منذ ثورة يناير وحتى آالن

 (مصر العربيه) وزير الزراعة يسمح بدخول "قمح مسرطن" في بطون الشعب

محتوي على قمح العلى تشريعات الحجز الزراعي بوزارة الزراعة التي أكدت عدم السماح بدخول شحنات ال حصلت "مصر العربية"

 اح بدخول نسبةبحرية السم ز وزير الزراعة واستصالح األراضيوهو ما ينفي تصريحات الدكتور عصام فاي فطر اإلرجوت المسرطن

 .من قمح اإلرجوت 1%

 سياحهال

 (بوابة االخبار) فوج سياحي اندونيسي يصل القاهرة لزيارة المعالم األثرية والتاريخية

ج وصل الفو زيارة المعالم األثرية والتاريخية بالقاهرةاستقبل مطار القاهرة الدولي، فوًجا سياحًيا اندونيسًيا قادم من اإلمارات ل

 سائًحا بمعرفة شرطة السياحة 88ه على متن الطائرة التابعة لشركة طيران االتحاد، وتم إنهاء إجراءات وصوله والذي بلغ قوام

 وتم تأمين مغادرة الفوج حتى خروجه من دائرة المطار متوجها إلى محل إقامته بأحد فنادق القاهرة.

 (الشروق) %1.2بنسبة  6101اإلحصاء: انخفاض عدد السائحين الوافدين لمصر خالل 

ليبلغ 6101ل العالم إلى مصر خالل عام أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، تراجع عدد السائحين الوافدين من كافة دو

وأوضح أن أوروبا الشرقية كانت أكثر المناطق إيفاًدا  .%1.2بنسبة انخفاض  6104مليون سائح عام  9.9مليون سائح مقابل  9.0

 .%01.6ثم الشرق األوسط بنسبة  %01.0بنسبة  يليها أوروبا الغربية %02.2نسبة لسائحين خالل العام بل

 قباطاأل

 

 (الوطن) الكنيسة تحيي ذكرى وفاة شنودة األسبوع المقبل

مارمرقس بكنيسة  األربعاء وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته األسبوعية مساءاستهل تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية 

مشيًرا إلى أن الكنيسة  يوًما 11يد القيامة ويستمر لمدة بتهنئة األقباط ببدء الصوم الكبير الذي يسبق ع بإيبارشية شبرا الشمالية

 وستحيي األسبوع المقبل ذكرى وفاة شنودة. م ذكرى رحيل البابا كيرلس السادستحيي اليو

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/907545
http://www.almasryalyoum.com/news/details/907545
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D8%AA-66-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-6-%D8%B3%D9%86%D9%88/2622294
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D8%AA-66-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-6-%D8%B3%D9%86%D9%88/2622294
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/959630-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/959630-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://akhbarelyom.com/article/56e0a4b88005631765408b24/%D9%81%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-1457562808
http://akhbarelyom.com/article/56e0a4b88005631765408b24/%D9%81%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-1457562808
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=8e2ae135-2dfb-4a63-9215-ce5f5de014ec
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=8e2ae135-2dfb-4a63-9215-ce5f5de014ec
http://www.elwatannews.com/news/details/1016458
http://www.elwatannews.com/news/details/1016458
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  أخرى

 (بوابة االخبار)  مصريًا مرحلين من السعودية واليونان والكويت 40وصول 

وقال مصدر أن  مصرًيا مرحال من السعودية والكويت واليونان لمخافتهم شروط اإلقامة والعمل 40استقبل مطار القاهرة الدولي 

 آخرين من الكويت. 0آخرين من اليونان و  8وصل  مصرًيا وصلوا مرحلين من قبل السلطات السعودية بينما 06

 (بوابة االخبار) الغردقة عن الكهرباء انقطاع

وأكد مصدر أمني، أن قطاع كهرباء البحر األحمر يجري  دون معرفة األسباب  هربائي عن مدينة الغردقة بالكاملانقطع التيار الك

 من محوالت محافظة قنا.محاوالت لمعرفة سبب انقطاع التيار، موضحا أن هناك احتماالت بتعطل خطوط الشبكة القادمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56e0a23c9e78732c52408b24/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-43-%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%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1457562172
http://akhbarelyom.com/article/56e0a23c9e78732c52408b24/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-43-%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%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1457562172
http://akhbarelyom.com/article/56e0b5fa9e7873f7582c566f/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-1457567226
http://akhbarelyom.com/article/56e0b5fa9e7873f7582c566f/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-1457567226
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 المحور الرابع

 الشأن األمني المصرى

 -األخبار األمنية: 

 

 (األهرام) حكما بالمؤبد فى مطاردة بحدائق األهرام 61تصفية هارب من اإلعدام و

حكما بالسجن  61فى قضية مقتل الضباط فى كرداسة و العناصر االجرامية والصادر ضده حكم باالعدام أخطر أحدتمت تصفية 

 .سيارات 2رصاص فى منطقة حدائق االهرام مما تسبب فى تحطم المؤبد فى قضايا سرقة باإلكراه بعد معركة بال

 

 (الشروق) ويتفقد غرف الحجز هرة يفاجىء قسم الزاوية الحمراءمدير أمن القا

مفاجئة على قسم شرطة الزاوية الحمراء لالطالع على سير العمل  تفقدية بجولة عبد العال مدير أمن القاهرةاللواء خالد قام 

 .اجتمع بمأمور وضباط وأفراد القسموكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث 

 

 (اليوم السابع) أشهر 2إرهابيا شديد الخطورة خالل  642خلية تضم  49مدير أمن البحيرة: ضبط 

أشهر نجحت األجهزة  2، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أنه منذ توليه منصبة خالل ساميأكد اللواء محمد عماد الدين 

إرهابيا شديد الخطورة والمتورطين فى  642طر الخاليا اإلرهابية تضمم خلية إرهابية من أخ 49األمنية بالمديرية من ضبط 

  .من أفراد الشرطة 4جريمة إرهابية أبرزها اغتيال  000ارتكاب 

 

ة بواب) تشريع مجلس الدولة: تعديالت قانون الشرطة تضمنت إضافة عدد من المحظورات لضبط األداء األمني

 (األهرام

القسم، من مراجعة انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسةالمستشار محمود رسالن، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس 

 مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة بجلسته المنعقدة اليوم األربعاء.

 

 (البوابة نيوز) مدير أمن الجيزة يتفقد موقع "انفجار فيصل"

وتم معاينة موقع  بمحافظة الجيزة وسط تكثيف أمني قنبلة فيصلتفقد اللواء أحمد حجازي، مدير أمن الجيزة موقع انفجار 

 الواقعة وعودة حركة السير إلى طبيعتها.

 

 (الشروق) مساعد وزير الداخلية يتفقد نقاط وتمركزات أمنية بالمنيا

تفقد اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير لقطاع االمن العام أمس، عدة تمركزات ونقاط أمنية بمديرية أمن المنيا ومنها كمين 

 .بمركز المنيا، كما زار قسمى شرطة المنيا الجديدة وابوقرقاص بنى أحمد وكمين الصفا

 

http://www.ahram.org.eg/News/131841/38/484373/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%AD--%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131841/38/484373/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%81%D9%8A%D8%AD--%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%B1.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=9cddabbe-69e4-4e83-9888-b30d1eb57c00
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=9cddabbe-69e4-4e83-9888-b30d1eb57c00
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9--%D8%B6%D8%A8%D8%B7-49-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85-247-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AE/2622355
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9--%D8%B6%D8%A8%D8%B7-49-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85-247-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AE/2622355
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/882395/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/882395/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%AA-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9.aspx
http://www.albawabhnews.com/1816585
http://www.albawabhnews.com/1816585
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 (اليوم السابع) فى انفجار فيصل وضبط أحد المتورطين فى الحادث أشخاص0الداخلية": إصابة "

نفجار بعبوة مزروعة بالجزيرة الوسطى بشارع فيصل، وذلك تبين وقوع اصرح مسئول مركز اإلعالم األمنى بوزارة الداخلية، أنه 

ع لقوات أمن الجيزة. وأسفر االنفجار عن إصابة ثالثة مواطنين ووقوع تلفيات بسيارتى شرطة، وتم إلقاء أثناء مرور قول أمنى تاب

 .القبض على أحد المتورطين فى ارتكاب الواقعة

 

 (بوابة األهرام) أكاديمية الشرطة تنظم ندوة بعنوان "تطوير األداء األمني"

 وزير الداخلية. عبد الغفار مجدييوم األربعاء، ندوة بعنوان "تطوير األداء األمني"، تحت رعاية اللواء نظمت أكاديمية الشرطة 

 

 (اليوم السابع) برصاصة فى الرأس بسبب خالف على أولوية المروررقيب شرطة بالمنوفية يصيب عامال 

الميرى فى رأس عامل خردة بعد  أطلق رقيب شرطة بقرية محلة سبك التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية النار من سالحه

  .مشادات بينهما نتيجة الخالف على أولوية المرور بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

 

 (بوابة األهرام) عاطل يطعن شرطًيا فى أثناء تأمين بنك بالدقي

بعدما حاول منعه من التعدي على أحد المواطنين،  الدقي،طعن عاطل شرطًيا، أثناء وجوده بخدمته لتأمين أحد البنوك بمنطقة 

 .األمن من القبض على المتهم وتمكن رجال

 

 -محاكم ونيابات: 

 

 (اليوم السابع) ضمن الكيانات اإلرهابيةالنائب العام يتلقى طلًبا إلدراج "حماس" 

مة "حماس"، تقدم المحامى أشرف فرحات، بطلب للنائب العام المستشار نبيل صادق، إلصدار قرار عاجل بإدراج حركة المقاو

  .منظمة إرهابية وفًقا لقانون الكيانات اإلرهابية، وذلك بعد ثبوت تورطها فى اغتيال المستشار هشام بركات

 

 (الشروق) النائب العام يحيل بالغ أبو هيشمة ضد توفيق عكاشة للتحقيق

أحال المستشار نبيل صادق النائب العام، أمس، بالغا يتهم اإلعالمى توفيق عكاشة، بسب وقذف أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس 

 إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية للتحقيق. إدارة مجموعة حديد المصريين،

 

 (بوابة األهرام) عاما 01على سجنهم « 0رمسيس »متهما فى  20ترفض طعن « النقض»

 6100عاما فى قضية أحداث عنف األزبكية التى وقعت عام  01متهما على حكم سجنهم  20رفضت محكمة النقض، أمس، طعن 

ـ وعرفت   ألحداث.سنوات على المتهمين ا 0سنوات إلى  01، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة من «أحداث رمسيس الثالثة»ب
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 (الشروق) «جماعة فيس بوك»ضم المتهمين باغتيال هشام بركات إلى قضية 

قال مصدر قضائى، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت ضم المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إلى القضية المتهم 

هناك سيدة من شخصا بتكوين جماعة أعلنت فى وقت على موقع فيس بوك مسئوليتها عن اغتيال النائب العام، وأن  06بها 

 .62ى ذمة التحقيقات، ليصل بذلك عدد المتهمين فى القضية إلى قرارا بحبسهم عل متهما صدر 04بين 

 

 (بوابة األهرام) آالف جنيه 4رفض طلب رد ناجي شحاتة فى قضية"أحداث المنشية" وتغريم المتهم 

، المقدم من أحد المتهمين بالقضية المعروفة قضت محكمة استئناف القاهرة، برفض طلب رد المستشار محمد ناجي شحاتة

 آالف جنيه. 4أحداث عنف المنشية"، وتغريمه “بـ إعالميًّا 

 

 (الشروق) إلى الغد انتظارًا لتحريات األمن الوطنى« إسالم سالمه»نيابة زفتي تحجز المحامي 

، لصباح غدًا الخميس، لحين وصول «المختفين قسريا»قررت نيابة زفتى حجز إسالم سالمة، أحد محامي عدد من المتهمين 

التهامات الموجهة إليه باالنضمام لجماعة أسست خالفا ألحكام القانون والدستور الغرض منها تحريات األمن الوطني عنه، بشأن ا

 تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

 

 (اليوم السابع) إحالة بالغ اتهام مذيعة التليفزيون المصرى عزة الحناوى بإهانة الرئيس للنيابة

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، البالغ المقدم من سمير صبرى، المحامى بالنقض، ضد عزة الحناوى، مذيعة القناة الثالثة 

اد اإلذاعة والتليفزيون، إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق، فى اتهامها بإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على باتح

  .قلب نظام الحكم

 

 (الشروق) «الكحكي»مليون جنيه لصالح  011« البدوي»تغريم 

رفضت محكمة مدني مستأنف جنوب الجيزة، االستئناف الذي قدمه السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، على حكم أول درجة القاضى 

« ميديا الين»مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض لصالح رجل األعمال، عالء الكحكي، وشركة اإلعالنات  011بتغريمه مبلغ 

 للدعاية واإلعالن.

 

 (بوابة األهرام) جنيه بدون رصيد مليون002بـ الحياة: اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد "الكحكي" إلصداره شيكات 

صرح المستشار القانوني لمجموعة قنوات الحياة، بأن حقيقة ما نشر اليوم األربعاء، من إلزام رئيس حزب الوفد بتعويض عالء 

لإلعالم المالكة لمجموعة قنوات الحياة، تداين  موضًحا أن شركة "سيجما" مليون جنيه، هو تصريح مغلوط. 010الكحكى بمبلغ 

 مليون جنيه، وأنها قامت باتخاذ اإلجراءات القانونية مدنًيا وجنائًيا ضده. 002عالء الكحكى بمبلغ 
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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=d0a3d835-3911-4636-90d8-942cf6cc9de9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=d0a3d835-3911-4636-90d8-942cf6cc9de9
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-/2621448
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-/2621448
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=11bf8890-4cf5-436f-8b4f-e28fc7cb0e36
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=11bf8890-4cf5-436f-8b4f-e28fc7cb0e36
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882482/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882482/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87.aspx


 

 

6102مارس  01   مرصد اإلعالم المصري       18   

 

 (الشروق) القليوبية للنيابة بتهمة التالعب في صرف األسمدة« زراعة»مسؤولين بـ 01إحالة 

من مديري ومسؤولي الجمعيات الزراعية بقليوب للنيابة اإلدارية بسبب التالعب في  01قررت مديرية الزراعة بالقليوبية، إحالة 

 لفالحين.صرف األسمدة المدعمة ل

 

 (بوابة يناير) تمهيدًا إلخراجه من البرلمان” أحمد مرتضي“تعيد فرز أصوات دائرة ” النقض“

 وذلك من البرلمان.” مرتضي منصور أحمد ” ـبأشهر تظهر مؤشرات تمهد اإلطاحة  0مجلس النواب الجديد قرابة  علىبعد مرور 

أحمد “أمام ” الشوبكي“.وتبين المؤشرات األولية تقدم والعجوزة الدقي دائرة أصوات فرز إعادة من النقض محكمة انتهت أن بعد

 في عدد من األصوات.” منصور

 

 

 -اعتقاالت: 

 

 (البوابة نيوز) من المشتبه فيهم في حملة مداهمات بفيصل 0القبض على 

شنت أجهزة األمن بالجيزة، باالشتراك مع قطاع األمن الوطنى، حملة أمنية موّسعة فجر اليوم، بمنطقة فيصل بجوار موقع انفجار 

 0عبوة ناسفة بالطوابق، لمداهمة الشقق المفروشة لضبط المتهمين بتفجير العبوة الناسفة وتمكنت القوات من القبض على 

 .ل إحدى الشقق، وجار التحقيق معهمخمن المشتبه بهم دا

 

 (البوابة نيوز) عنصًرا من تنظيم والية الصعيد 08األمن الوطني: ضبط 

سويف،  من عناصر تنظيم داعش اإلرهابي في محافظة بنى 08أعلنت أجهزة األمن الوطنى ببنى سويف، األربعاء، عن القبض على 

 من محافظتى السويس والجيزة. 01عناصر من بنى سويف و 8من بينهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=003eaff0-6fe9-4f16-a195-69efb8a8afe8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=003eaff0-6fe9-4f16-a195-69efb8a8afe8
http://yanair.net/?p=56559
http://yanair.net/?p=56559
http://www.albawabhnews.com/1816628
http://www.albawabhnews.com/1816628
http://www.albawabhnews.com/1816167
http://www.albawabhnews.com/1816167
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األخبار( "م مناورات "رعد الشمالختا لحضور الباطن حفر إلى يصل حجازي محمود الفريق

طار قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقي في وصل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي األربعاء إلى م

اله وكان في استقب حفر الباطن لحضور المناورة الختامية لتمرين "رعد الشمال" والعرض العسكري للقوات المشاركة في التمرين.

 اللواء أحمد عسيري.رئيس هيئة األركان العامة السعودية الفريق أول ركن عبد الرحمن البنيان، وقائد قاعدة الملك سعود 

 

 )بوابة األخبار( السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

السيسي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على  أناب 

 .النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

 

 )بوابة األخبار( رعد الشمال»مصر ثاني أكبر قوة عسكرية ُتشارك في 

تشارك القوات المسلحة المصرية التي تعد ثاني أكبر قوة مشاركة في مناورات رعد الشمال بعد السعودية، بقوات ومعدات كبيرة 

 .مارس، في مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن شمال شرق السعودية 01عرض العسكري الضخم الذي يقام الخميس خالل ال

 

 )مصرالعربية( قيادات شمال سيناء تبحث األوضاع األمنية مع مشايخ بئر العبد

ومدينة بئر العبد، بمنطقة غرب سيناء لبحث األوضاع  التقت قيادات األمن بمحافظة شمال سيناء، اليوم األربعاء، مع مشايخ مركز

ترأس اللقاء اللواء محمد جاد باألمن الوطني، بحضور العميد   األمنية بالمنطقة وتفاعل أبناء ومشايخ القبائل مع األجهزة األمنية.

 إبراهيم سالمة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء، ومفتش مباحث منطقة بئر العبد ومأمور قسم شرطة المدينة.

 
 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56e02f1e9e7873a81c7a68ba/%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%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-1457532702
http://akhbarelyom.com/article/56e02f1e9e7873a81c7a68ba/%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%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-1457532702
http://akhbarelyom.com/article/56dfe2ed9e7873fc78938471/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1457513197
http://akhbarelyom.com/article/56dfe2ed9e7873fc78938471/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1457513197
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