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 المحور األول

 تطورات السياسة الخارجية المصرية

 (األهرام) باألمم المتحدة 43الـ بأعمال الدورة  مصر تشارك

بعينها، وجهت مصر انتقادات الذعة ألوروبا وأمريكا لتسييس أعمال المجلس الدولى لحقوق اإلنسان بجنيف لخدمة أغراض 

مشاركتها بقوة فى أعمال دورته الجديدة الحادية والثالثين  العالم، خاللفى التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان فى  واالنتقائية

 المتحدة.المنعقدة حاليا بالمقر األوروبى لألمم 

 

 (الوطن) مصر تمتنع عن التصويت لقرار ضد االعتداءات الجنسية لجنود األمم المتحدة

تبنى مجلس األمن الدولي أمس بصعوبة، قراًرا يردع للمرة األولى، االنتهاكات الجنسية التي يرتكبها جنود قوات األمم المتحدة، األمر 

صوًتا، وامتناع عضو واحد )مصر(،  41بـ الذي تكرر خصوًصا في جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.وأقر القرار 

 وذلك بعد رفض المجلس تعديًلا مصرًيا.

 

 (اليوم السابع) الخارجية تتجاهل حكومة أردوغان وتعزى الشعب التركى فى ضحايا تفجيرات أنقرة

 أسفر عن والذيوقع فى وسط العاصمة التركية أنقرة،  الذيأعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن إدانة مصر للتفجير 

هذه اللحظة الحرجة. كما أعرب عن  سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، مؤكدا على وقوف مصر بجانب الشعب التركى فى

  .مواساته ألسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين

 

 (موقع وزارة الخارجية) وزير الخارجية يتوجه إلى موسكو فى زيارة تستهدف تعزيز العالقات الثنائية

العاصمة الروسية موسكو فى زيارة تستهدف تعزيز إلى  6142مارس  41يتوجه السيد سامح شكرى وزير الخارجية صباح الثالثاء 

 العالقات الثنائية والتشاور حول عدد من القضايا اإلقليمية.

 

نأسف لصدور قرار البرلمان االوروبى بشأن اوضاع حقوق االنسان فى مصر بهذا  الخارجية:المتحدث باسم وزارة 

 (موقع وزارة الخارجية) الشكل غير المنصف

البرلمان االوروبي األخير، أعرب المستشار احمد ابو  أوضاع حقوق اإلنسان فى مصر في قرار بشأنتعقيبا على االتهامات الواردة 

ال يتفق مع حقيقة األوضاع  والذيزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن أسفه لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف، 

 ت مرسلة ال تستند إلى أيه دالئل.فى مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءا

 

 (بوابة األخبار) رة السيسي دعمت التعاون التعليمي المشتركسفير اليابان بالقاهرة: زيا

جاء ذلك خالل حفل  ام بها السيسي إلى اليابان مؤخراأكد سفير اليابان لدى مصر، تاكيهيرو كاجاوا، أهمية الزيارة الناجحة التي ق

رئيس جامعة األهرام واستقبال لخريجي منح الحكومة اليابانية الذي أقامه السفير الياباني، بحضور وزير التربية والتعليم 

 .ريجي وباحثي الجامعات اليابانيةرئيس جمعية خوالكندية، 

http://www.ahram.org.eg/News/131845/145/485093/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9--%D9%85%D8%B5.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131845/145/485093/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9--%D9%85%D8%B5.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1019614
http://www.elwatannews.com/news/details/1019614
https://www.youm7.com/story/2016/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81/2628209
https://www.youm7.com/story/2016/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%81/2628209
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c381dd40-d8f5-4acf-8050-ca1de7b2bf20
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c381dd40-d8f5-4acf-8050-ca1de7b2bf20
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=069d91b5-feef-4375-acce-1746c9771c4e
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=069d91b5-feef-4375-acce-1746c9771c4e
http://akhbarelyom.com/article/56e5d3649e787304147b1904/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-1457902436
http://akhbarelyom.com/article/56e5d3649e787304147b1904/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-1457902436
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 (اليوم السابع) رة فى زيارة تهدف لتعزيز التعاونوزير التجارة البيالروسى يصل مطار القاه 

وصل إلى مطار القاهرة الدولى "فالديمير كولوتوفيتش"، وزير التجارة فى بيالروسيا ومن المقرر، أن يشارك الوزير البيالروسى فى 

جتماع الثالث للجنة التجارية المصرية البيالروسية المشتركة، التى تهدف تعزيز التعاون التجارى واالستثمارى المشترك بين اال

  .البلدين خالل المرحلة المقبلة

 

 (64عربى) وفد قيادي من "حماس" يغادر إلى القاهرة للقاء مسؤولين

قالت مصادر مطلعة إن وفدا قياديا من حركة حماس غادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري، إلى األراضي المصرية للقاء مسؤولين 

ق، تب السياسي للحركة: موسى أبو مرزوويضم الوفد األعضاء في المك سيتناول قضية التنسيق بخصوص معبر رفح البري مصريين

 .وعماد العلمي، وخليل الحية، ومحمود الزهار، وماهر عبيد

 

 (موقع وزارة الخارجية) نائب وزير الخارجية يلتقي وفدا من ممثلي كليات الدفاع اإلفريقية

من ممثلي كليات الدفاع اإلفريقية الذين يزورون  فداً و اإلفريقية،زير الخارجية للشئون استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب و

 .ية العليا وكلية الدفاع الكينيةالقاهرة في إطار برنامج تبادل بين أكاديمية ناصر العسكر

 

 (موقع وزارة الخارجية) وزير الخارجية يستقبل مرشحى مقدونيا والبرتغال لمنصب سكرتير عام االمم المتحدة

رئيس وزراء  انطونيو جواتيراسم وزير خارجية مقدونيا السابق، وكل من سرجيان كري الخارجية،استقبل سامح شكرى وزير 

 البرتغال السابق والمفوض السامى لالجئين، المرشحين لمنصب سكرتير عام األمم المتحدة.

 

 (اليوم السابع)" اإليطالى“بـ أسرة "ريجينى المصرى"تطالب البرلمان األوروبى االهتمام به أسوة 

طالبت أسرة المواطن المفقود بإيطاليا " ريجينى المصرى" البرلمان األوروبى أن يهتم بالقضية والكشف عن مالبساتها على غرار 

وقفه من حادث الشاب اإليطالى بالقاهرة. وأكدت زوجة المواطن المصرى المفقود أنها تطالب كافة الجهات المعنية بالتدخل م

 الحقيقة.لمعرفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A/2628403
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A/2628403
http://arabi21.com/story/894087/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86#tag_49232
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9eac281d-594a-4480-bb9b-af69521eca87
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9eac281d-594a-4480-bb9b-af69521eca87
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c1b27375-5267-4103-923e-8ac9e3b1f275
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c1b27375-5267-4103-923e-8ac9e3b1f275
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A9-%D8%A8/2628524
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A9-%D8%A8/2628524
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 المحور الثانى

 المصرية السياسة الداخليةتطورات 

 -المصرية: الرئاسة 

 (األهرام) السيسي يلتقي الرئيس المقدوني

 الذيعقد أمس عقب لقاء القمة  الذيالمؤتمر الصحفى المشترك  خاللالمقدونى جورجى إيفانوف  والرئيسأعلن السيسى 

جمعهما أمس بقصر االتحادية على ضرورة مواجهة ظاهرة اإلرهاب، وبذل الجهود من أجل حل مشكلة الالجئين من جراء 

 االضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق األوسط.

 

 (الوطن) تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء و"حنفي" و"قابيل"

شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس  بالمهندس السيسي،اجتمع 

طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.لبحث إقامة مناطق صناعية في الصعيد، باإلضافة إلى جهود الحكومة في السيطرة على سعر 

 صرف الدوالر.

 -المصرية: الحكومة 

 (األهرام) القليوبيةنواب  يلتقيرئيس الوزراء 

نواب محافظة القليوبية، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والشئون  أمسأكد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خالل لقائه 

ومة ملتزم بتنفيذ االستحقاقات الواردة فى الدستور والخاصة بزيادة اإلنفاق فى مجاالت القانونية ومجلس النواب، أن برنامج الحك

 الصحة والتعليم.

 

 (األهرام) رئيس الوزراء يقيل الزند من منصبه

 أصدر شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أمس قرارًا بإعفاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل، من منصبه.

 

 (اليوم السابع) اليوم رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة االقتصادية ويواصل لقاءاته بالنواب

يستأنف شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم االثنين، لقاءاته بأعضاء مجلس النواب عن محافظة اإلسكندرية فى إطار اللقاءات 

ويعقد أيضا اجتماع المجموعة االقتصادية لمناقشة  .التى يعقدها رئيس الوزراء بأعضاء مجلس النواب عن مختلف المحافظات

  .المشروعات التى تعمل عليها الحكومة لجذب االستثمارات

 

 (اليوم السابع) آالف فرصة عمل بالجيزة 8يفتتحون اليوم ملتقى توظيف يوفر  وزراء  4

شركة،  61آالف فرصة عمل توفرها  8يفتتح وزير القوى العاملة جمال سرور، اليوم االثنين، ملتقى "توظيف وتدريب"، يوفر 

وتنظمه مديرية القوى العاملة بالجيزة، بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بحضور ومشاركة وزراء الزراعة، والتعليم 

 أيام 3العالى، والشباب والرياضة ومحافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة، ويستمر 

http://www.ahram.org.eg/News/131845/25/485078/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89--%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131845/25/485078/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89--%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1020661
http://www.elwatannews.com/news/details/1020661
http://www.ahram.org.eg/News/131845/25/484969/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131845/25/484969/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131845/25/485126/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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%82%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF--%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131845/25/485126/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%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%82%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF--%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%82/2628628
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%82/2628628
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/4-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A/2628568
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/4-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-8-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A/2628568
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 (األهرام) السفير األلمانى خالل لقائه محافظ قنا

مليون يورو تتمثل  011يوليوس جيورج لوى السفير األلمانى بالقاهرة أن حجم االستثمارات األلمانية فى مصر بلغ مليارا و أكد

جاء ذلك  ألف موظف وأن بالده تسعى مع الحكومة المصرية لضخ المزيد من االستثمارات 63شركة ألمانية يعمل بها نحو  01فى 

 .الحميد الهجان أمس خالل زيارة السفير للمحافظة بمحافظ قنا اللواء عبدخالل لقائه 

 

 (بوابة األخبار) المستشار رضا شوكت القائم بأعمال وزير العدل

السيرة الذاتية للمستشار رضا شوكت القائم بأعمال وزير العدل، بصفته مساعد أول لوزير العدل ومن « اليوم بوابة اخبار» نشرت

 .أقدم المستشارين في وزارة العدل خلفا للمستشار أحمد الزند الذي أقاله المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء

 

 -المصري: البرلمان 

 (األهرام) أسماء مطعون على صحة عضويتهم 941بـ قض مجلس النواب يتلقى كشفا من محكمة الن

مجلس النواب باسماء اعضاء المجلس المطعون فى صحة عضويتهم بالبرلمان والتى تلقتها محكمة محكمة النقض  رتاخط

 النقض.من دعوى امام محكمة  أكثرمن بينهم من ضده  419نقض حيث بلغ عدد النواب المطعون عليهم ال

 

 (الشروق) نائبتان تلتقيان أعضاء الكونجرس لمناقشة األوضاع فى مصر

توجهت أمس األول، نائبتا مجلس النواب داليا يوسف، وماريان عازر إلى العاصمة األمريكية واشنطن، للمشاركة فى ندوة تنظمها 

السفارة المصرية بواشنطن، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، والمشاركة فى لقاء مع نواب الكونجرس األمريكى، لتبادل اآلراء، ودعم 

 نائية بين البلدين وتوضيح الحقائق حول األوضاع فى مصر.العالقات الث

 

 -واالئتالفات: األحزاب 

 (اليوم السابع)" حول قانون المجالس المحلية اعتمد على"الالمركزية : مقترحناالمصريين األحرار""

قال عماد رؤوف، القيادى بحزب المصريين األحرار، إن مقترحات الحزب حول قانون المجالس المحلية اعتمدت باألساس على تطبيق 

   .مركزية، موضًحا أن القانون اعتمد على نماذج وتجارب دول حققت نجاًحا فى تطبيقهاالال

 

 (بوابة األخبار) "المصريين األحرار" يشيد بقرار إقالة "الزند" ويطالب بمحاكمته بتهمة "ازدراء األديان"

طلعت، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين األحرار، أنه كان يتوقع قرار إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وذلك قال ماجد 

 بعد تصريحه الذي اتهم فيه بازدراء األديان.

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131845/29/485019/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A3%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131845/29/485019/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A3%D9%84%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56e669de9e78736e519a8d93/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-1457940958
http://akhbarelyom.com/article/56e669de9e78736e519a8d93/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-1457940958
http://www.ahram.org.eg/News/131845/145/485030/%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%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%83%D8%B4.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131845/145/485030/%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%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%83%D8%B4.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=abce396a-ffa5-4e30-af82-ddf9040d6de9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=abce396a-ffa5-4e30-af82-ddf9040d6de9
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89/2628549
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89/2628549
http://akhbarelyom.com/article/56e5d1ec800563502b7b1904/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-1457902060
http://akhbarelyom.com/article/56e5d1ec800563502b7b1904/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-1457902060
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 -المدني: منظمات المجتمع 

 (اليوم السابع) لجان مبادرة "نصنع البديل" تبدأ فى البحث عن السياسات البديلة

قال الدكتور عمار على حسن، القيادى بمبادرة "نصنع البديل"، إن عددا من لجان المبادرة بدأت اجتماعاتها بالفعل للبحث عن 

م لجنة التنظيم، التى عقدت اجتماعا ببنها وستتحرك لباقى المحافظات خالل األيام القليلة القادمة، السياسات البديلة وعلى رأسه

  .عالوة على اللجنة العلمية والتى تدرس االستعدادات لعقد مؤتمر اقتصادى

 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) فقيه دستورى: يجوز للبرلمان تشكيل لجنة لمناقشة بيان الحكومة حال تأخر الالئحة

، الفقيه الدستورى، إنه يجوز تشكيل لجنة خاصة داخل البرلمان لمناقشة بيان الحكومة حال تأخر إصدار فوزيقال الدكتور صالح 

  .وبالتالى غياب اللجان النوعية، مشيرا إلى أن البرلمان مقيد بمواعيد دستورية البد من االلتزام بهاالالئحة 

 

 (اليوم السابع) ألف إرهابى 31بعد "انفجار أنقرة" مختار نوح: تركيا تستضيف أكثر من 

ألف إرهابى داخل أراضيها، وتتعاون بشكل غير مباشر مع التنظيمات اإلرهابية  31أكد مختار نوح، أن تركيا تستضيف ما يزيد عن 

  .وهو السبب األساسى فى زيادة التفجيرات التى تشهدها العاصمة التركية أنقرة خالل الفترة األخيرة

 

 (اليوم السابع) مشاكل الصحفيين وتيسير عملهم داخل البرلمانيحيى قالش: تشكيل لجنة لحل 

كيل لجنة لحل مشاكل أكد يحيى قالش، نقيب الصحفيين، أنه تم االتفاق مع على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تش

  .الصحفيين وتيسير عملهم داخل المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة ضمت األمين العام للمجلس ووكيلى النقابة وكارم محمود

 

 (اليوم السابع) العرابى: ممارسات تركيا بسوريا والعراق ساهمت فى زيادة التفجيرات بأنقرةمحمد 

أكد السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب عن ائتالف دعم مصر، أن التفجيرات التى شهدتها أنقرة خالل الساعات الماضية، 

  .ة الممارسات التى تقوم بها السلطات التركية فى شمال سوريا والعراقتأتى نتيج

 

 (اليوم السابع)" القضاة": ال صحة العتصام أعضائنا بمقر النادى ردا على "إقالة الزند"

قال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، أن مجلس إدارة نادى القضاة طالب بعودة "الزند" إلى منصة القضاء. 

رة النادى فى انعقاد مستمر وسيعقد اجتماعا اليوم، نافيا ما تردد عن دخول أعضاء فى اعتصام بمقر وأضاف أن مجلس إدا

  .النادى

 

 (اليوم السابع) مرتضى منصور يطلق مبادرة للتصالح مع "وايت نايتس" شرط االعتذار لكيان الزمالك

أطلق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مبادرة للصلح مع أعضاء "وايت نايتس" للعودة لمساندة فريقهم من المدرجات، 

المشجعين اعتذارًا رسميًا ألعضاء الجمعية العمومية، ولكيان القلعة البيضاء، وأن يبتعدوا عن أعمال  مشترطًا أن تقدم رابطة

  .الشغب

https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9/2628519
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9/2628519
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89--%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD/2628597
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89--%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AD/2628597
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD--%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-30-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7/2628582
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%AD--%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-30-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7/2628582
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B4--%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7/2628536
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B4--%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7/2628536
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%89--%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1/2628497
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%89--%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1/2628497
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2/2628445
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9--%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2/2628445
https://www.youm7.com/story/2016/3/13/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%84/2628328
https://www.youm7.com/story/2016/3/13/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%84/2628328


 

 

6142مارس  41  مرصد اإلعالم المصري       6   

 

 -شو: توك 

 (اليوم السابع)" مدافعان عن "الزند": اعتذر و"قانونكم ظالم ومظهر شاهينأحمد كريمة 

عن المستشار أحمد الزند،  مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرمودافع أحمد كريمة، أستاذ الشريعة اإلسالمية بجامعة األزهر، 

  ."وجبار والشريعة رحيمةإلى الشريعة، ألن قانونكم ظالم  ويجب االحتكامالزند لم يرتد اكد أن وزير العدل السابق، و

 

 (اليوم السابع) خرج بسببه الزند من الوزارة الذيرئيس نادى القضاة: أزمتنا فى "المبرر" 

قال المستشار عبد اهلل فتحى، رئيس نادى القضاة، إن هناك أزمة فى إقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، من ناحية المشهد 

  .مناسبة التى خرج بسببها المستشار الزند من الوزارةواألسلوب والمبرر وال

 

 (بوابة األهرام) أحمد موسى: السيسي أخطأ فى إقالة "الزند"والقرار "عجيب وغريب"

قال اإلعالمي، أحمد موسى في تعليقه على قرار إقالة الزند، إنه جرى تشاور بين الرئيس السيسي ورئيس الحكومة وتم التوافق 

على قرار إعفاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال من منصبه، مؤكًدا أن هذا القرار "عجيب وغريب".مؤكًدا أن الرئيس 

 زند من منصبه.السيسي أخطأ بقبوله إقالة ال

 

 (بوابة األهرام) أحمد موسى مهاجًما األزهر بسبب بيانه ضد "الزند": "أين أنتم من اإلخوان واإلرهاب"

أصدره بشأن ما قاله المستشار  الذيقال أحمد موسى تعليًقا على قرار إقالة وزير العدل، إن شيخ األزهر لم يعلم شيًئا عن البيان 

 م؟ أحمد الزند، متسائًلا: من كتب بيان األزهر؟ وأسأل شيخ األزهر، أين أنتم من اإلخوان واإلرهاب ومن بياناتك

 

 (رصد) وزراء جدد لتعديل وزاري مقبل 8شريف إسماعيل ينهي لقاءاته مع 

وزراء جدد، وذلك  8أكد الصحفي كمال ريان أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، انتهى بالفعل من عقد لقاءات مع 

 .الفضائية خالل مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة األخبار" المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا"

 

 -ميديا:  سو شيال

 (اليوم السابع) : ال يجوز تكفير "الزند" بسبب تصريحاته عن النبىياسر برهامى

بسبب أكد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه ال يجوز تكفير المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، 

قاله الزند حول النبى هو أمر ال يجوز، وهو خالف  الذيتصريحاته التى صدرت عن النبى صلى اهلل عليه وسلم، مشيًرا إلى أن الكالم 

   .ما أمر اهلل به من تعظيم الرسول

 

 (الشروق) عالء األسواني: الثورة مستمرة وستحقق أهدافها« الزند»عقب إقالة 

أعرب الكاتب الصحفي والروائي، عالء األسواني، عن سعادته بإقالة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، مؤكدا أنها تمثل انتصارا 

 يناير. 61الذي صنعته ثورة حقيقيا للرأي العام 
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https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9--%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%89-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7/2628398
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/883954/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D8%A8-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/883954/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D8%A8-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/883956/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/883956/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A3.aspx
http://rassd.com/180057.htm
http://rassd.com/180057.htm
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89--%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%89/2628426
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89--%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%89/2628426
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=75f49536-342c-408b-b1ad-13d1290efbc2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=75f49536-342c-408b-b1ad-13d1290efbc2
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 (اليوم السابع) خالد صالح عن إعفاء الزند: شريف إسماعيل انتصر لإلخوان بمعركة الدين منها برىء

علق خالد صالح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، على قرار شريف إسماعيل رئيس الوزراء بإعفاء المستشار أحمد الزند 

حصل مع الزند مخيف، أحنا بنسيب الناس فى زلة لسان، أسجل فزعى من هذا القرار، شريف  قائاًل: اللىه، وزير العدل من منصب

  ."إسماعيل انتصر لإلخوان فى معركة الدين برئ منها

 

 (الشروق) «حاكموا الزند»يدشن هاشتاج « صباحي»

طالب حمدين صباحي، بمحاكمة المستشار أحمد الزند وزير العدل، بسبب تصريحاته األخيرة، بأنه ملتزم بحبس أى مخطئ فى 

 ى اهلل عليه وسلم، معتبرا هذا تطاوال منه على النبى محمد صلى اهلل عليه وسلم.الدولة، حتى إذا كان النبى، صل

 

 (64عربى) باسم يوسف يبارك أغنية ضد نظام السيسي

بارك باسم يوسف أغنية جديدة لفريق "كايروكي"، بعنوان "آخر أغنية"، التي ُسّخرت للهجوم على نظام السيسي، والدعوة 

: "كالم قوي ورسالة قوية. إن وتابع ."تصوير بسيط على موبايل علشان فيه كتير خافوا يخرجوها.لالنتفاض من أجل الحرية

 ."شاء اهلل تبقى جزء من حاجة أكبر )حتعرفوا الشهر الجاي(

 

 (رصد) خالد أبوالنجا يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة بسبب سياسات السيسي

قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان؛ بعدما تفاقمت أزمة الدوالر،  استنكر الفنان خالد أبوالنجا من التعديل الوزاري المرتقب

بانتخابات رئاسية مبكرة إلنقاذ البالد من سياسات  .وطالببالفاشلة الحكومة واصفا وعدم السيطرة عليها بقرارات صحيحة،

 السيسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/13/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF--%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-/2628218
https://www.youm7.com/story/2016/3/13/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF--%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-/2628218
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13032016&id=33ff85a5-f510-420c-bf72-f89b8e53d3a5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13032016&id=33ff85a5-f510-420c-bf72-f89b8e53d3a5
http://arabi21.com/story/894180/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF#tag_49232
http://rassd.com/180079.htm
http://rassd.com/180079.htm
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-4

 (بوابة االخبار) بالغردقة السياحية البازارات لمستأجري احتجاجية قفةو

نظم العشرات من مستأجري الشواطئ والبازارات السياحية التابعة لمجلس مدينة الغردقة وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان 

لتخفيض القيمة اإليجارية بعد تضررهم من حالة الركود التي أصابت القطاع السياحي بعد عام محافظة البحر األحمر، وذلك 

 مغادرة السياح الروس.
 

 (بوابة االخبار) عمال النظافة بطنطا يضربون عن العمل للمطالبة بالتثبيت

إضراب نظم العشرات من عمال النظافة التابعة لجهاز حي ثان طنطا بمحافظة الغربية وقفة احتجاجية معلنين الدخول فى 

سنوات على تعاقدهم، الفتين أن  3مفتوح عن العمل للمطالبة بتثبيتهم وزيادة األجور وذلك على الرغم من مرور أكثر من 

 المسئولين بديوان المحافظ يتجاهلون الدفاع عن حقوقهم.

 

 (العربي الجديد) موظفو األوقاف بمصر يواصلون اعتصامهم لليوم العاشر

واصل موظفو هيئة األوقاف المصرية، اليوم األحد، اعتصامهم أمام المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة القاهرة، لليوم العاشر 

العاملون  وهدد على التوالي، وذلك للمطالبة بتحسين أحوالهم المادية وإقالة القيادات، إضافة إلى فصل الهيئة عن الوزارة

 .منهم 46وقف إعترضا على قرار  بالتصعيد والحشد بالدخول في اعتصام مفتوح

 

 (رصد) إضراب عدد من األطباء بمستشفى منية النصر في الدقهلية

م في إضراب عن العمل اعتراضا على أعلن عدد من األطباء والممرضين في مستشفى منية النصر بمحافظة الدقهلية، دخوله

وأعلن األطباء المضربون عن العمل توقف العمل بأقسام  تولية إدارة المستشفى مسؤوال جديدا يمارس قرارات تعسفية ضدهم

 المستشفى باستثناء قسم الطوارئ والعيادات الخارجية، لحين تلبية مطالبهم.

 

 (رصد) السيسيذوو االحتياجات الخاصة: نداس باألحذية في عهد 

نظم عدد من ذوي االحتياجات الخاصة وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم في الوظائف الحكومية، وتفعيل 

تهانوا بنا ونحن نريد حياة أحمد فتحي المنسق العام التحاد معاقي مصر: " المسؤلون اس وقالالدستور التي نص عليها %1نسبة 

 في عهد السيسي يداس علينا باألحذية " كريمة، فنحن

 

 (رصد) وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين لسحب الثقة من سامح عاشور

وقفة احتجاجية على ساللم نقابة المحامين، بمشاركة منتصر الزيات للمطالبة بسحب الثقة من نظم مجموعة من المحامين 

سامح عاشور نقيب المحامين، واإلفراج عن المحامين المعتقلين داخل السجون، والذين يتم حبسهم من جلسات المحاكمة 

 وإخفاؤهم قسريا.

http://akhbarelyom.com/article/56e55b409e7873315c304b92/%D9%88-%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-1457871680
http://akhbarelyom.com/article/56e55b409e7873315c304b92/%D9%88-%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-1457871680
http://akhbarelyom.com/article/56e16ab39e78731023f46fa1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-1457613491
http://akhbarelyom.com/article/56e16ab39e78731023f46fa1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7-%D9%8A%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-1457613491
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/13/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/13/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://rassd.com/180063.htm
http://rassd.com/180063.htm
http://rassd.com/180005.htm
http://rassd.com/180005.htm
وقفة%20احتجاجية%20أمام%20نقابة%20المحامين%20لسحب%20الثقة%20من%20سامح%20عاشور
وقفة%20احتجاجية%20أمام%20نقابة%20المحامين%20لسحب%20الثقة%20من%20سامح%20عاشور
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 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) سى إلنتاج الصناعات التحويلية يناير الماضيانخفاضا بالرقم القيا % 2.0

 %2.0ناعات التحويلية واالستخراجية بنسبة أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع الرقم القياسي العام إلنتاج الص

وبين أن الرقم القياسي لصناعة المركبات ذات المحركات خالل شهر ديسمبر  464.11خالل شهر يناير الماضي مقابل  446.96ليبلغ 

 مصنع وانخفاض فى إنتاج المصانع نتيجة عدم توافر الدوالر. 6بسبب توقف مؤقت لعدد  ٪48.1تراجع بنسبة انخفاض 

 

 المصري اليوم() 8.91قرًشا مقابل الدوالر ليصل  446البنك المركزي يخفض سعر الجنيه 

جنيه مقابل الدوالر في أول تخفيض رسمي في عهد  4.46خفض البنك المركزي المصري االثنين سعر العملة المحلية بمقدار 

مليون دوالر في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية  498.4« المركزي»وباع  محافظ الجديد طارق عامر.ال

  جنيه في العطاء الدوري السابق، أمس األحد. 0.03جنيه للبنوك من  8.81بسعر 

 

 (الوطن) والدولة ال تدعمنا دوالرات 3": السعر العادل للغاز منتجو "الحديد

دوالر للمليون  1.1دوالرات إلى  0قال منتجو الحديد إن "الدولة ال تقدم طاقة مدعومة لنا حتى بعد قرار خفض أسعار الغاز من 

خالل مؤتمر صحفي عقدته غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أمس، أن قرار خفض سعر الغاز  وأوضحوا ."وحدة حراراية

 مليار دوالر لخزانة الدولة. 6.6سيسهم في توفير نحو 

 

 (البوابه نيوز) مليار جنيه في صورة سندات خزانة 1.0الحكومة تقترض 

مليارات  3مليار جنيه، األولى بـ 1.0يطرح البنك المركزى المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم اإلثنين، سندات خزانة بقيمة 

 العجز في الموازنة العامة للدولةومن المتوقع أن تصل قيمة  سنوات 41مليار جنيه، ألجل  4.011سنوات، والثانية  1جنيه، ألجل 

 .جنيهمليار  611 رىللعام المالى الجا

 

 (البوابه نيوز) ماليين دوالر تراجًعا في الصادرات المصرية للدول العربية في العام الحالي 1

 6142- 6141الحالية من السنة المالية مليار دوالر خالل الربع األول  4.318تراجعت صادرات مصر للدول العربية لتصل إلى نحو 

ومن  ماليين دوالر 1بتراجع قدره نحو  6141 – 6141مليار دوالر خالل الربع الرابع من السنة المالية الماضية  4.346بـ مقارنة 

 .مليون دوالر 111الـ أن يطرح البنك عطاء استثنائيا جديدا بقيمة تتجاوز  ادمةالمتوقع خالل الفترة الق

 

 (اليوم السابع)  %41يكشف التفاصيل الكاملة لشهادة االدخار الجديدة بـ رئيس البنك األهلى

إن مصرفه قرر اليوم االثنين إصدار شهادة إدخار بالجنيه المصرى  مجلس إدارة البنك األهلى المصرى رئيس قال هشام عكاشة

مؤكًدا أنه لن يتم بيع  سنوات 3أشهر، ومدة الشهادة  3سنوًيا ويصرف العائد كل  %41تحت اسم "شهادة الجنيه المصرى" بفائدة 

 .الشهادة الجديدة إال للمتنازل عن العملة األجنبية

http://akhbarelyom.com/article/56e53789800563ce62386f7b/6-7-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1457862537
http://akhbarelyom.com/article/56e53789800563ce62386f7b/6-7-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1457862537
http://www.almasryalyoum.com/news/details/909781
http://www.almasryalyoum.com/news/details/909781
http://www.elwatannews.com/news/details/1023019
http://www.elwatannews.com/news/details/1023019
http://www.albawabhnews.com/1823336
http://www.albawabhnews.com/1823336
http://www.albawabhnews.com/1823084
http://www.albawabhnews.com/1823084
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A/2628720
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A/2628720
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 (رصد) قف قريبا بسبب اإلفالسممدوح حمزة: مشروعات السيسي ستتو

 الل األشهر القادمة بسبب اإلفالسأن مشروعات السيسي القومية سيتوقف العمل فيها خ أكد الناشط السياسي ممدوح حمزة

السيسي المسماة ن "أعمال مقاوالت وذلك خالل تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي "تويتر" وقال حمزة في تغريدته إ

 ولن يستطيع استكمالها بسبب عجز الموارد واإلفالس".  بالمشروعات القومية ستتوقف خالل عدة أشهر

 

 (رصد) مصنع بالمحلة الكبرى 4111إغالق  بسبب أزمة الدوالر

الق تم إغحيث  لغزل والنسيج بمحافظة الغربيةإلى نشوب أزمة حقيقية بصناعة ا ه المصريسعر الدوالر مقابل الجنيأدى ارتفاع 

التي تعد أهم  تطريز غير مرخصة في مدينة المحلةمصنع ومشغل للتريكو وال 811مصنًعا مرخًصا، وما يقرب من  211أكثر من 

 معاقل صناعة الغزل والنسيج في مصر.

 

 (رصد) رصد": كارثة اقتصادية جديدة“لـ وخبير  مليار جنيه 69.0المركزي يطبع 

شهًرا؛ وذلك لسد  46في  مليار جنيه 6990نك المركزي لنحو كشفت النشرة الدورية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن طبع الب

ما  األوراق النقدية دون غطاء دوالريمن استمرار طباعة  فخري الفقي ير االقتصادي الدكتورحاجة الدولة من السيولة وحذر الخب

 يزيد من نسبة التضخم ويرفع معدالت الغالء، وذلك بالتزامن مع أزمة نقص الدوالر بالسوق.

 

 صحهال

 اليوم السابع() جمال بفيروس كورونا فى شحنة قادمة من السودان 41اكتشاف إصابة 

ا فى شحنة جمال قادمة حاالت مصابة بفيروس كورون 41أعلنت إدارة الحجر البيطرى بأبو سمبل فى محافظة أسوان اكتشاف وجود 

 1وعددها  من الشحنة %41أخذ عينات من بعد  نوب أسوان عبر ميناء أرقين البرىعقب وصولها إلى أبو سمبل ج من السودان

 .آالف جمل

 

 (رصد) مياه المجاري أصبحت بديًلا لمياه الشرب في منطقة فيصل السيسي ينفذ وعده

 األمر الذي سبب حالة من السخط مياه "صرف صحي" من صنابير المياه صباح اليومبنزول  ئ أهالي شارع الملكة بمنطقة فيصلفوج

وقال أحد السكان: "استيقظنا صباح اليوم لنجد أن المياه مقطوعة، وعندما عادت كانت  والهلع بين األهالي والسكان في المنطقة

 رائحتها "منتنة" وبهذا اللون الغريب، لنكتشف بعدها أنها مياه صرف صحي، وال نعلم كيف دخلت إلى بيوتنا".

 

 االعالم

 (الشروق) الرأي العام« ينافقون»رو خفاجي: بعض اإلعالميين عم

بالحديث فيما يحب أن  الرأي العام« ينافقون»قال الكاتب الصحفي واإلعالمي، عمرو خفاجي، إن بعض اإلعالميين في مصر 

يسمعه المواطنين، وليس الحديث بما يجب قوله، موضًحا أن هذا القالب اإلعالمي يزين المشكالت الحقيقية وال يبرزها بالشكل 

 المطلوب، خشية من نفور الرأي العام عنهم.

http://rassd.com/180040.htm
http://rassd.com/180040.htm
http://rassd.com/179965.htm
http://rassd.com/179965.htm
http://rassd.com/179892.htm
http://rassd.com/179892.htm
https://www.youm7.com/story/2016/3/13/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-10-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/2628058
https://www.youm7.com/story/2016/3/13/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-10-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/2628058
http://rassd.com/180088.htm
http://rassd.com/180088.htm
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=3b4fc172-78ac-407d-8afc-2dcfc1816bcf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=3b4fc172-78ac-407d-8afc-2dcfc1816bcf
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 سياحهال

 (العربي الجديد) غضب في مصر بسبب الترويج للسياحة بـ"راقصات"

تسببت استعانة الوفد المصري المشارك في بورصة برلين للسياحة، براقصات مصريات، في حالة من الغضب بين صناع السياحة 

الفتين إلى أنه كان األولى الترويج  قعةالواوطالب عدد من العاملين في قطاع السياحة بالبحر األحمر، بالتحقيق في  في البالد

 التي تم اتخاذها بالمطارات لتأمين السائحين والطائرات.لعودة السياحة باإلجراءات 

 

 (رصد) من عاملي قطاع السياحة هاجروا القطاع %11 الغرف السياحية

ل الخمس سنوات األخيرة بصفة عن ارتفاع أعداد العمالة التى هجرت قطاع السياحة خال كشف اتحاد الغرف السياحية بمصر

أي  مستوى الجمهورية ماليين عامل يعملون في جميع األنشطة السياحية على 1من إجمالي  عامة إلى أكثر من مليونى عامل

 خاصة خالل الستة شهور األخيرة. من إجمالي عدد العاملين %11معدل ب

 

 قباطاأل

 (الوطن) ىللحوار المجتمع« األحوال الشخصية»الكنيسة ترفض طرح 

هم أكدت الكنيسة القبطية األرثوذكسية أن المجمع المقدس هو الجهة التشريعية لألقباط وأن أعضاءه من مطارنة وأساقفة 

وذلك ردًا على مطالبة بعض األقباط على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة  الذين يعبرون عن الشعب القبطى

 ، برغبتهم فى طرح القانون الجديد للحوار المجتمعى والنقاش العام بين األقباط.«فيس بوك»

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) انقطاع الكهرباء عن عدد من قرى البحيرة

مارس لموجة طقس سيئة مصحوبة بهطول أمطار ورعد وبرق، ما تسبب في  43تعرضت مدن وقرى محافظة البحيرة، مساء األحد 

انقطاع الكهرباء عن الكثير من المدن والقرى وخاصة كفر الدوار ودمنهور وشبراخيت وأبو المطامير وأبو حمص وحوش عيسى 

 وكوم حمادة.

 

 (البوابه نيوز) طن بوتاجازآالف  41موانئ السويس تستقبل 

آالف  1آالف طن بوتاجاز والسفينة كركابى وعلى متنها  2استقبل ميناء الزيتيات في السويس، السفينة مصر جاز وعلى متنها 

 .طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى

 

 (اليوم السابع) يوم بسبب الصيانة 41قرى بمطروح لمدة  41 قطع التيار الكهربائى عن

مناطق  41عن  أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمحافظة مطروح، فى بيان للمواطنين مساء األحد، عن قطع التيار الكهربائى،

  .يومًا، إلجراء أعمال الصيانة الدورية 41ساعات يوميًا على مدار  2سكنية وقرى وتوابعها، لمدة 

 

http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/13/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/13/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA
http://rassd.com/179968.htm
http://rassd.com/179968.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/1020865
http://www.elwatannews.com/news/details/1020865
http://akhbarelyom.com/article/56e5dc03800563b2300b34a5/%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%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1457904643
http://akhbarelyom.com/article/56e5dc03800563b2300b34a5/%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%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1457904643
http://www.albawabhnews.com/1823397
http://www.albawabhnews.com/1823397
https://www.youm7.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-65
https://www.youm7.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-65
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 المحور الرابع

 المصرى األمني تطورات المشهد

 -األمنية: األخبار 

 (اليوم السابع) مساعد وزير الداخلية األسبق: ال نستبعد تورط صديق الشاب اإليطالى فى قتله

 الذيقال اللواء حسام الشين مساعد وزير الداخلية األسبق، إن هناك شكوك تدور حول صديق جوليو ريجينى الشاب اإليطالى، 

  .يناير بالقرب من القنصلية اإليطالية ووقعت بينهما مشاجرة ٢٤ظهر برفقته يوم 

 

 (الوطن) "األمن العام": مقتل تاجر مخدرات في مداهمة لبؤرة إجرامية على طريق الفيوم

تمكن قطاع األمن العام، من مهاجمة إحدى البؤر اإلجرامية بطريق مصر الفيوم، وتمكنت القوة االمنية من الدخول، وتبين فرار 

عاًما، عاطل ومقيم بعرب الصف في الجيزة، إلصابته  36أشخاص يحملون أسلحة آلية، وُعثر على جثة عيد ضيف اهلل سويلم  1

 .األيمنبطلق ناري في الرأس وآخر بالكتف 

 

 (اليوم السابع) حصر أموال اإلخوان" تتحفظ على هيئة اإلغاثة اإلسالمية عدا مكتب السعودية بمصر"

برئاسة المستشار عزت خميس رئيس اللجنة، أنه تم التحفظ على جميع فروع  اإلخوان،أوضحت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة 

ما يتعلق بهيئة اإلغاثة اإلسالميه العالمية بالمملكة العربية السعودية مكتب مصر وفيسالمية بمعرفة اللجنة. هيئة اإلغاثة اإل

  .غير متحفظ عليها، ولم تتخذ أى إجراءات بشأنها

 

 (البوابة نيوز) تضارب حول مكان اختفاء "مستر إكس" اإلخوان محمود عزت

محمود عزت، الصيد الثمين لجهاز األمن الوطنى، بعد تضارب األنباء حول مكان تواجده « بتنظيم اإلخوان»أين يختبئ الرجل األول 

 .ائل متضاربة حول مكان تواجد عزتتنظيم اإلخوان سعى إلرسال رس.في مصر أو في قطاع غزة وتارة أخرى في تركيا

 

 (البوابة نيوز) ن حساب عميلة إسرائيلية على "فيس بوك"الجيش اإللكتروني يحذر م

  .حذر الرائد خالد أبوبكر قائد الجيش المصري اإللكتروني من حساب على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك باسم نجالء إبراهيم

 تنتميان جرجس، تعمل على تأجيج الفتنة الطائفية بين المواطنين، موضًحا أنها وأكد أن الحساب تديره سيدة ُتدعي ماري

 اإلسرائيلية. 8611للوحدة 

 

 (البوابة نيوز) فرق قتالية تقتحم وكر السحر والجمال باإلسماعيلية

الداخلية لمصلحة األمن العام حملة أمنية موّسعة لمنطقة السحر والجمال باإلسماعيلية، جه اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير و

وتم تطويق المنطقة  المخدرات باإلسماعيلية، وفرض السيطرة األمنية على البؤرة اإلجرامية رمن تجا 1وتمكنت الحملة من ضبط 

 بالكامل.

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82--%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7/2628453
https://www.youm7.com/story/2016/3/14/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82--%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7/2628453
http://www.elwatannews.com/news/details/1022098
http://www.elwatannews.com/news/details/1022098
https://www.youm7.com/story/2016/3/13/%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-/2627856
https://www.youm7.com/story/2016/3/13/%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-/2627856
http://www.albawabhnews.com/1823123
http://www.albawabhnews.com/1823123
http://www.albawabhnews.com/1822935
http://www.albawabhnews.com/1822935
http://www.albawabhnews.com/1822902
http://www.albawabhnews.com/1822902
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 (البوابة نيوز)القاهرة مناطق من اإلشغاالت والباعة الجائلين في  2تطهير 

 مكبرة.مناطق بجنوب وشرق العاصمة من االشغاالت والباعة الجائلين من خالل حمالت  2قامت أجهزة األمن بالقاهرة بتطهير 

 

 (رصد) مصدر قضائي يؤكد عدم تمكن الزند من العودة لمنصة القضاء بعد اإلقالة

أكد مصدر قضائي أن المستشار أحمد الزند وزير العدل األسبق، لن يتمكن من العودة إلى منصة القضاء المصري مرة أخرى، بعد 

 عزله من منصبه، وذلك بناًء على قرار المجلس األعلى للقضاء.

 

 -ونيابات: محاكم 

 (الوطن) قوائم الممنوعين من السفر إدراج توفيق عكاشة على

 قرر النائب العام إدراج توفيق عكاشة، على قوائم الممنوعين من السفر، للتحقيق معه في اتهامه بتزوير الدكتوراه.

 

 (األهرام) بحلوانعاما للمتهمين بحرق سيارة شرطة  41إلى  0المشدد من 

عاما،  41متهمين بالسجن المشدد  41أعوام ومعاقبة  0متهمين بالسجن المشدد  3قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 

 .شرطة بمنطقة حدائق حلوانق سيارة أعوام آلخر التهامهم بحر 1والسجن 

 

 (الوطن) متهمين في قضية "خلية أكتوبر" 1"النقض" تلغي حكم إعدام 

عذراء متهمين، والسجن المؤبد لمتهم خامس في قضية االعتداء على كنيسة ال 1ألغت محكمة النقض حكم اإلعدام الصادر بحق 

 بأكتوبر، والمعروفة باسم "خلية أكتوبر".

 

 (البوابة نيوز) متهمين بإشعال "شماريخ" وإحداث شغب بالمترو 9إخالء سبيل 

 .4111بأعمال شغب وتكسير باألبواب بمترو األنفاق بكفالة قدرها  متهمين قامو 9قررت نيابة األزبكية، اليوم، إخالء سبيل 

 

 (الوطن) عاما آلخر في "خلية الظواهري" 41البراءة لمتهمين اثنين والسجن 

اثنين في إعادة محاكمتهما في قضية "خلية الظواهري"، برأت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، متهمين 

 عاما. 41وقضت المحكمة بإدانة ثالث بالسجن المشدد 

 

 (البوابة نيوز) المؤبد لثالثة متهمين في قضية "الهروب من قسم الموسكي"

 ٥آخرين بالسجن المشدد  9ة متهم بالمؤبد، وآخر بالسجن ثالث سنوات، ومعاقبة قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقب

 سنوات، على خلفية اتهامهم بمحاولة الهروب من قسم الموسكي.

 

 

http://www.albawabhnews.com/1822139
http://www.albawabhnews.com/1822139
http://rassd.com/180070.htm
http://rassd.com/180070.htm
http://www.elwatannews.com/news/details/1020634
http://www.elwatannews.com/news/details/1020634
http://www.ahram.org.eg/News/131845/38/484986/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86--%D8%A5%D9%84%D9%89--%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131845/38/484986/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86--%D8%A5%D9%84%D9%89--%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1020361
http://www.elwatannews.com/news/details/1020361
http://www.albawabhnews.com/1822416
http://www.albawabhnews.com/1822416
http://www.elwatannews.com/news/details/1019875
http://www.elwatannews.com/news/details/1019875
http://www.albawabhnews.com/1822211
http://www.albawabhnews.com/1822211
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 (الوطن) اإلنتاج اإلعالمي"“بـ براءة توفيق عكاشة من تهمة االعتداء على موظفة 

ببراءة اإلعالمي توفيق عكاشة، من تهمة التعدي على موظفة أمام مدينة اإلنتاج اإلعالمي، بسبب  أكتوبر،قضت محكمة جنح 

 خالف على أولوية المرور.

 

 (البوابة نيوز) في حال ازدواجها القضاء اإلداري: ال يجوز فقد الجنسية للمصرى

مبدًأ قضائًيا جديًدا يفيد بأنه "ال يجوز فقد الجنسية المصرية  مة القضاء اإلدارى بمجلس الدولةأرست الدائرة الثانية بمحك

 لفقد.للمصرى في حالة حمل جنسية مزدوجة"، وأكدت على بطالن قرار ا

 

 (الوطن)األموال العامة" تحفظ التحقيق مع صالح دياب ومحمود الجمال

قررت نيابة األموال العامة حفظ التحقيقات في االتهامات الموجهة لرجل األعمال صالح دياب ومحمود الجمال، صهر الرئيس األسبق 

مبارك ومحافظ الجيزة األسبق فتحي سعد في قضية أرض "نيو جيزة"، التي سبق للنيابة أن اتخذت قرارات قضائية بحقهم حسني 

 بناء على التحقيقات.

 

 (الشروق) بالتجسس« عكاشة»النائب العام يأمر بالتحقيق فى اتهام 

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، أمس، بإحالة البالغ المقدم من أمين حزب األحرار بالدقهلية، الصحفى، حمادة عوضين، 

من مارس  66اتهامه بالتجسس على مصر، وتكدير السلم العام، فيما تم تحديد موعد  ضد توفيق عكاشة، للنيابة للتحقيق فى

 الحالى، موعدا لبدء إجراءات التحقيق.

 

 (الشروق) واإلساءة للذات النبوية« ازدراء األديان»بـ بالغات تتهم وزير العدل  3

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس، بالغا جديدا يتهم وزير العدل المستشار أحمد الزند، بازدراء األديان واإلساءة للذات 

لفضائية وتطاول خاللها على النبوية وتحقير الرسل، على خلفية تصريحاته التى أدلى بها خالل استضافته على إحدى القنوات ا

 .«لو النبى هحبسه»نبى محمد بقوله ال

 

 (رصد) فريد الديب في قضية "رشوة وزارة الزراعة": المتهمون نفذوا أوامر السيسي

رشوة وزارة “بـ كشف المحامي فريد الديب، دفاع صالح هالل وزير الزراعة السابق والمتهم األول في القضية المعروفة إعالميا 

في مرافعته، إن مساعدي وزير  الزراعة"، عن تنفيذ موكله ألوامر السيسي، خالل جلسة اليوم بمحكمة جنايات القاهرة.وقال

 الزراعة السابق نفذوا أوامر السيسي من خالل تقنين وضع يد األرض التابعة لشركة "كايرو ثري".

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1020208
http://www.elwatannews.com/news/details/1020208
http://www.albawabhnews.com/1822234
http://www.albawabhnews.com/1822234
http://www.elwatannews.com/news/details/1021630
http://www.elwatannews.com/news/details/1021630
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=79aea409-4ae0-488c-b5cc-15b6d9eeb867
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14032016&id=79aea409-4ae0-488c-b5cc-15b6d9eeb867
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13032016&id=086ba2fe-0752-4a6c-8b32-8522b25b1a04
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13032016&id=086ba2fe-0752-4a6c-8b32-8522b25b1a04
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 -اعتقاالت: 

 (الوطن) ضبط صاحب محل يصنع القنابل اليدوية داخل منزله في حدائق القبة

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب محل، لتحويل مسكنه إلى ورشة لتصنيع القنابل اليدوية لالتجار فيها، وضبط 

 بحوزته قنبلتين وكمية من البارود، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 

 (البوابة نيوز) ضبط متهم بحرق سيارة شرطة في الزاوية الحمراء

سبق اتهامه في قضية حريق سيارة شرطة  طالبتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط 

وذلك حال قيامه بإطالق أعيرة نارية من بندقية آلية ابتهاًجا  اإلخوان،وتعد على أفراد شرطة واالشتراك بتظاهرات تنظيم 

 بحفل عرس بذات المنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1021276
http://www.elwatannews.com/news/details/1021276
http://www.albawabhnews.com/1822691
http://www.albawabhnews.com/1822691
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكرى

 

 (موقع وزارة الدفاع)السيسى يؤدى صالة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى فى ذكرى يوم الشهيد 

وعدد من قادة وضباط وضباط  الحربيالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج  صبحيأدى السيسى والفريق أول صدقى 

مسجد المشير طنطاوى، وذلك تزامًنا مع احتفاالت مصر الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة صالة الجمعة ب

 الشهيد.والقوات المسلحة بذكرى يوم 

 

 (اليوم السابع) رئيس األركان يزور المصابين من أبطال الجيش ويتفقد تطوير الرعاية الطبية

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إن الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة زار عدد من المصابين 

أثناء أدائهم لمهامهم فى التصدى لإلرهاب والقضاء على البؤر اإلرهابية، ويخضعون للعالج حاليًا بالمجمع الطبى  الذين أصيبوا

 .القبة بكوبريللقوات المسلحة 

  

 (الوطن) وزير الدفاع يزور مصابي الجيش في "عمليات سيناء"

الضباط والصف والجنود الذين أصيبوا في  زار الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي

أثناء أدائهم مهامهم في التصدي لإلرهاب بشمال سيناء؛ لالطمئنان على حالتهم الصحية، والذين يخضعون للعالج حالًيا بالمجمع 

 بالمعادي.الطبي للقوات المسلحة 

 

 (الوطن) رعد الشمال"“لـ رئيس األركان يعود إلى الوطن بعد حضور فعاليات البيان الختامي 

العربية السعودية، شهد عاد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى مصر، بعد زيارة رسمية إلى المملكة 

 خاللها فعاليات التدريب المشترك "رعد الشمال".

 

 (الشروق) القوات المسلحة تقيم مهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجانا رياضيا على مالعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات 

 .جمعية المحاربين القدماء كلمة الغرابلى مدير مجديوألقى اللواء اركان حرب  المسلحة احتفاال بهذه المناسبة.

 

 (موقع وزارة الدفاع) "6142المشترك "رمسيس انطالق المرحلة الرئيسية للتدريب 

تشارك فيه عناصر من القوات الجوية والبحرية  الذي"، 6142انطلقت فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "رمسيس 

استمر لعدة أيام أمام سواحل مدينة اإلسكندرية والمجال الجوى المصرى، وذلك فى إطار خطة  والذيالمصرية والفرنسية، 

 الصديقين.التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكال البلدين 
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