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 المحور األول

 السياسة الخارجية المصرية

 

 موقع وزارة الخارجية() إبراهيم محلب يلتقي عددا من رجال األعمال خالل زيارته إلى نيجيريا

إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية صرح السفير/ أشرف عبد القادر سالمه، سفير مصر في نيجيريا، أن المهندس 

، وذلك فى طريق عودته لمصر عقب الزيارة 6102مارس  2 – 4للمشروعات القومية، قام بزيارة إلى نيجيريا خالل الفترة من 

 .الرسمية التي قام بها إلى توجو

 

 (اليوم السابع) سفير االتحاد األوروبى: مصر تسير على الطريق الصحيح للتقدم

قال سفير االتحاد األوروبى لدى مصر، جيمس موران، إن "مصر تسير على الطريق الصحيح للتقدم"، وإن الحكومة المصرية تنتهج 

  .ة بقطاع الطاقةالعديد من السياسات الناجحة والمشجعة، خاصة تلك المتعلق

 

 (اليوم السابع) مع مسئولين حكوميين بألمانيا الستئناف الرحالت لشرم الشيخ يلتقيزعزوع 

كشف هشام زعزوع، وزير السياحة، عن عقد لقاءات مهمة مع وزير النقل، ووزير الداخلية، ووزيرة السياحة اليوم األربعاء، 

استئناف الرحالت األلمانية لشرم الشيخ، واالستماع لرؤية ومطالب الجانب األلمانى إن كانت لديه أى مالحظات على  لمناقشة

  .المطارات المصرية لتنفيذها فوًرا

 

 (العربى الجديد) "الغارديان": انتقادات للسفير البريطاني بمصر لتجاهله الوضع الحقوقي

ع لي موضع السفير البريطاني بمصر نفسه في موقف حرج بعدما تجاهل قضية انتهاك حقوق اإلنسان بمصر، أثناء لقاء تفاع

مستخدمي موقع "تويتر"، حينما طلب من متتبعيه ترتيب أربع أولويات لزيارة سيقوم بها خمسة أعضاء من البرلمان إلى القاهرة، 

 اإلثنين القادم، وفق ما نقلته صحيفة "ذي غارديان".

 

 المصرى اليوم() مع وزير خارجية فرنسا« تعزيز العالقات»يبحث « شكري»اليوم

جان مارك أيرولت، حيث من المنتظر أن تتناول  فرنسا،وزير الخارجية، اليوم، األربعاء، وزير خارجية  شكري،يستقبل سامح 

 بين القاهرة وباريس في شتى المجاالت.المباحثات التي تعقد بقصر التحرير، تعزيز العالقات الثنائية التي تربط 

 

 (العربى الجديد) تحركات مصرية بين السعودية ولبنان لجمع الجبير وباسيل بالقاهرة

ن وزارتي الخارجية المصرية واللبنانية، عن وجود اتصاالت يقوم بها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، كشفت مصادر في كل م

لعقد لقاء بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ونظيره اللبناني، جبران باسيل، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب 

 المقرر يوم الخميس في القاهرة.

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8d057ef2-e5df-4f85-a1a4-7e24c14e2cb3
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=8d057ef2-e5df-4f85-a1a4-7e24c14e2cb3
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85/2620806
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85/2620806
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B4%D8%B1/2620583
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B4%D8%B1/2620583
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/8/%D8%B0%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/8/%D8%B0%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906819
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906819
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/8/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/8/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 (موقع وزارة الخارجية) اتصااًل من وزير خارجية روسياشكرى يتلقى 

مارس الجاري من  8يوم الثالثاء سامح شكر تلقى اتصااًل لرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث ا

وزير خارجية روسيا سيرجى الفروف، تركز على التشاور حول األوضاع في كل من سوريا وليبيا، وجهود اإلعداد للمفاوضات السياسية 

 بين األطراف السورية في جنيف خالل أيام.

 

 (المصرى اليوم) مع وزير جزائري« مكافحة اإلرهاب»ث يبح« شكري» اليوم

وزير الخارجية، اليوم، األربعاء، وزير الشؤون المغاربية واالتحاد األفريقي والجامعة العربية بالجزائر، عبد  شكري،يستقبل سامح 

 .ون بين البلدين في كافة المجاالتالقادر مساهل، الذي يزور القاهرة حاليا، حيث سيبحث الوزيران سبل تعزيز عالقات التعا

 

 (بوابة يناير) عطالت شرم الشيخ إلى أكتوبرالبريطانية تمدد إلغاء ” توماس كوك“

أكتوبر مما يعنى غلق الوجهة أمام الرحالت البريطانية  10قررت شركة توماس كوك مد قرار إلغاء عطالت منتجع شرم الشيخ حتى 

 لنحو عام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c58a1cd5-fe0e-4db6-ada2-1e01a7976f07
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=c58a1cd5-fe0e-4db6-ada2-1e01a7976f07
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906820
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906820
http://yanair.net/?p=56281
http://yanair.net/?p=56281
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 المحور الثانى

 المصرية الداخليةالسياسة 

 -ية: رالمصالرئاسة 

 (األهرام) السيسي يستقبل نائب رئيس وزراء سنغافورة

أن هذه  السيسيوأكد  نائب رئيس وزراء سنغافورة والوزير المنسق لألمن القومي.« هين تشيتيو »أمس استقبل السيسي 

 .نسيق والتعاون فى مختلف المجاالتات بين البلدين، وستشهد مزيدا من التالمناسبة تدشن مرحلة جديدة من العالق

 

 -المصرية: الحكومة 

 (األهرام) محلب: المساس بالمستثمرين الجادين والتراجع عن مواجهة مغتصبى حقوق البلد

لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات أجتمعت 

 عدد من أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون األمن، ومكافحة اإلرهاب وممثلون عنالقومية واالستراتيجيةوحضره اللواء 

 .وزاراتال

 

 (اليوم السابع)إسماعيل بدء اجتماع الحكومة األسبوعى برئاسة شريف 

منية واالقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، باإلضافة إلى متابعة توافر السلع بدأ اجتماع الحكومة األسبوعى لمناقشة األوضاع األ

  .التموينية والمشروعات التى تعمل عليها الحكومة

 

 (بوابة األخبارواإلسالمية ) العربية لألمتين سند ورئيسها مصر: األوقاف لوزير تشادي وفد

 ،المدربينشاديين بأكاديمية األوقاف لتدريب األئمة وإعداد قرر وزير األوقاف د.محمد مختار جمعة الموافقة على تدريب األئمة الت

 وزيادة المنح الدراسية لطالب العلم التشاديين. اإلسالمية،وعلى صرف عدة مكتبات من مطبوعات المجلس األعلى للشئون 

 

 (المصرى اليوم) «الشين»في القليوبية بدًلا من « الصحة»وكيًلا لـ« الحفناوي»

تعيين الدكتور نصيف الحفناوى أحمد، وكيًلا لوزارة الصحة بالقليوبية، بدًلا من الدكتور  الصحة،قرر الدكتور أحمد عماد الدين وزير 

 محمد سليمان الشين، الذي تم نقله للعمل بقطاع شؤون األقاليم بديوان عام الوزارة.

 

 (الوطن) مطار القاهرة: لم نعلق الفتة بمنع التعامل بالجنيه داخل صاالت الوصول

األتربي رئيس القطاع التجاري إن الصورة المنتشرة بصفحات موقع التواصل االجتماعي بمنع التعامل بالجنيه بصاالت  علىقال 

ران للسياحة واألسواق الحرة، وهذه الالفتة الوصول في مطار القاهرة ال تخص الشركة من قريب أو بعيد بل تتبع شركة مصر للطي

 تخص فقط الركاب الوافدين من الخارج، والذين يشترون من األسواق الحرة بالمطار.

 

http://www.ahram.org.eg/News/131840/25/484143/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131840/25/484143/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131840/25/484174/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8--%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131840/25/484174/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8--%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%B1.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84/2620807
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84/2620807
http://akhbarelyom.com/article/56df4e739e78734b3f475573/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-1457475187
http://akhbarelyom.com/article/56df4e739e78734b3f475573/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-1457475187
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906841
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906841
http://www.elwatannews.com/news/details/1014130
http://www.elwatannews.com/news/details/1014130


 

 

6102مارس  9   مرصد اإلعالم المصري       4   

 

 -األجنبية: الوفود 

 

 (اليوم السابع) السيسى وسامح شكرى ويلتقيوزير خارجية فرنسا يزور مصر اليوم  

يزور جان مارك إيرولت، وزير الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسى مصر اليوم األربعاء، فى زيارة تستغرق يومين، للمشاركة 

  .اجتماع مع نظرائه باللجنة المصغرة التابعة للجامعة العربية لشئون عملية السالمفى 

 

 -المصري: البرلمان 

 

 (األهرام) ومنع كمال أحمد لنهاية دور االنعقاد يقر مشروع الالئحة النوابمجلس 

جلسة متتالية، وافق مجلس النواب فى جلسته أمس، بشكل  61بعد مناقشات استمرت شهرا كامال، واستغرقت ما يزيد على 

افق المجلس على منع النائب كمال أحمد من المشاركة فى أعمال المجلس حتى ووللمجلس.نهائى على مشروع الالئحة الجديدة 

 .نهاية دور االنعقاد الحالي

 

 -واالئتالفات: األحزاب 

 

 (العربى الجديد) يونيو يهّدد بوفاتها قبل والدتها 11توصيف  جبهة صباحي

تتالت ردود أفعال قوى سياسية وناشطين مصريين على المبادرة التي أطلقها حمدين صباحي، تحت عنوان، "صناعة البديل". 

منها مصر، ومن ضمنها العدالة  وهي مبادرة لتجميع القوى الوطنية المدنية، إليجاد بديل وطرح حلول للمشاكل التي تعاني

 .جتماعية، بعد فشل النظام الحالياال

 

 (بوابة يناير) المصريين األحرار يناقش وضع المحليات في الدساتير

 ،″6104وحتى  61المصرية بدء من وضع المحليات في الدساتير “نظمت أمانة التدريب والتثقيف بمحافظة سوهاج ندوة بعنوان 

 .”المحليات مدرسة“ ندوات سلسلة ضمن وذلك

 

 -المدني: منظمات المجتمع 

 

 (60عربى) معارض مصري يطرح رؤية جديدة إلسقاط االنقالب العسكري

طرح المعارض المصري والمرشح الرئاسي السابق باسم خفاجي، رؤية جديدة إلسقاط سلطة االنقالب العسكري، حيث أعلن منذ 

بناء مصر المستقبل، والتواصل المتجدد مع شعب قليل عن انطالق برنامج عملي حمل شعار "رؤية للتغيير" إلسقاط االنقالب، و

 مصر.

https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-/2620773
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-/2620773
http://www.ahram.org.eg/News/131840/25/484152/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131840/25/484152/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-.aspx
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/8/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/8/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%81-30-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://yanair.net/?p=56272
http://yanair.net/?p=56272
http://arabi21.com/story/893160/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A#tag_49232
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 -تصريحات: 

 

 (اليوم السابع) الزال يمارس سياسة اإلقصاء فى البرلمان ":خالد يوسف مهاجما "دعم مصر

أن ائتالف دعم مصر وافق على أن توسع الهيئات البرلمانية لألحزاب التى تملك نواب بحد  النواب،أكد خالد يوسف عضو مجلس 

عى الحالى، ألنه ليس لديه أزمة تجاه األحزاب التى ستمثل باللجنة العامة بواقع تلك أقصى "نائبين" للفصل التشري

  ."تغير موقف النواب تجاهه المادة، لنتلك  وموافقته على .المادة

 

 -شو: توك 

 

 (اليوم السابع) ويؤكد: لهم كل الحق فى الغضب خالد صالح يتضامن مع أصحاب "التاكسى األبيض"

أعلن خالد صالح، تضامنه مع سائقى التاكسى األبيض فى أزمتهم الحالية، مؤكًدا أن لهم كامل الحق فى الغضب، ألنهم فى مواجهة 

لضرائب فى مصر، مثل شركات "أوبر وكريم"، حيث جاءت الشركتان من الخارج رغم معاناة أصحاب سيارات شركات عالمية ال تسدد ا

  .األجرة فى مصر سواء فى تسديد األقساط أو القروض

 

 (اليوم السابع)إجازاته خالد صالح منتقدا "إجازة البرلمان": عدد أيام عمل "النواب" أقل من 

مارس الجارى،  62انتقد خالد صالح، اإلجازة التى حصل عليها مجلس النواب عقب االنتهاء من إقرار الالئحة الداخلية به، وحتى 

  .إلى أنه إذا حصرنا عدد األيام التى عمل فيها المجلس منذ انعقاده، سنجدنها أقل من التى حصل على إجازات فيهاالفًتا 

 

 (الشروق) يتميز بالنشاط الدائم وحسن التنظيم« أبو الغيط»عمرو موسى: 

أشاد عمرو موسى، األمين العام لجامعة الدول العربية سابًقا، بترشيح مصر ألحمد أبو الغيط، وزير الخارجية األسبق، لتولي منصب 

 ة الدول العربية، خلًفا للدكتور نبيل العربي.األمين العام لجامع

 

 (اليوم السابع)"عكاشة" إخالل بتقليد برلمانى لكنى"غير نادم“لـ  ": ضربىخالد صالح“لـ كمال أحمد 

قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إن قرار حرمانه من االشتراك فى أعمال البرلمان حتى نهاية دور االنعقاد الحالى، بسبب 

ن عريقة، وال يمك"الحذاء"، سيكون حتى يونيو المقبل، مشيًرا إلى أن ما وقع منه تحت القبة إخالل بالتقاليد البرلمانية ال واقعة

 .أن تكون موجودة

 

 (الشروق) «أبو الغيط»عماد الدين أديب: ال يوجد اسم عربي قوي قادر على منافسة 

أشاد الكاتب واإلعالمي، عماد الدين أديب، بترشيح مصر السم أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية األسبق، لتولي منصب األمين العام 

 لجامعة الدول العربية، خلًفا للدكتور نبيل العربي.

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1---%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1/2620614
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1---%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1/2620614
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-/2620566
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-/2620566
https://www.youm7.com/story/2016/3/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/2620439
https://www.youm7.com/story/2016/3/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/2620439
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=7ca8ba3e-a07c-42c0-917b-7a47985e84a8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=7ca8ba3e-a07c-42c0-917b-7a47985e84a8
https://www.youm7.com/story/2016/3/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85/2620450
https://www.youm7.com/story/2016/3/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%84%D9%80%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85/2620450
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=21af90c2-6269-42d9-889c-5c115a048e12
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=21af90c2-6269-42d9-889c-5c115a048e12
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 (اليوم السابع)أشهر  2وكيل مجلس النواب لـ"خالد صالح": نطالب الشعب المصرى بالحكم علينا بعد .

مارس الجارى، بعد االنتهاء  62اإلجازة التى حصل عليها مجلس النواب، حتى  قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن

من الالئحة الداخلية به، اضطرارية، حيث البد من إرسال الالئحة إلى مجلس الدولة لصياغتها، ثم إلى رئاسة الجمهورية حتى 

  .تتحول إلى قانون ليتم العمل به

 

 (الشروق) «واالستيالءالفساد »بـ البدري فرغلي يتهم الحكومة 

مليون مواطن من أصحاب المعاشات، تدهورت أحوالهم بسب ما وصفه  9قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن 

 حكومة على أموالهم، موضًحا أن أموال المعاشات ملكا ألصحابها، إال أن الحكومة تتصرف فيها كيفما تشاء.ال« استيالء»بـ

 

 (العربى الجديد) الحناوي تشبه السيسي بهتلر: "حضرتك مبتشتغلش وخطابك ديكتاتوري"

في برنامجها "أخبار القاهرة"، على قناة "القاهرة" اإلقليمية التابعة للتلفزيون المصري، انتقدت الحناوي، السيسي، واتهمته 

الذي يبلع المليارات، في حين يطالب الشعب، بالتبرع بالجنيهات، ويتبرع ألفريقيا بمئة مليون دوالر، ويطلب بتجاهل الفساد 

 قرضًا بمليار ونصف المليار.

 

 (الشروق) «عمرو موسى»لـ مصطفى بكري: الدستور ليس ملكا 

انتقد النائب البرلماني، مصطفى بكري، قرار عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بتأسيس المؤسسة المصرية 

 «.تور ليس ملكا لعمرو موسى أو لجنة الخمسين، ولكنه ملًكا للشعب المصري اآلنالدس»لحماية الدستور، قائًلا: 

 

 (الشروق) تصب في مصلحة الوطن« لنصنع البديل»عمار علي حسن: مبادرة صباحي 

قال الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث في علم االجتماع السياسي، إن وجود تيارات تطرح بدائل وأفكارا وحلول بديلة، يثري 

 الحياة السياسية في مصر، ويفتح آفاقا فكرية جديدة تساهم في تحيق العدالة االجتماعية بشكل حقيقي بعيدا عن الشعارات.

 

 -ميديا:  سو شيال

 

 (مصر العربية) ر الدين عن إضراب التاكسي: الداخلية "رخوة" والشعب يدفع الثمننادر نو

إضراب سائقي التاكسي األبيض، بسبب اعتراضهم على  القاهرة، علىعّلق الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة 

"استهتار زائد من فئة فاسدة، أفسدت نظام التاكسي، وحولته إلى مقاولة حتى كفر الناس بهذه  قائاًل.عمل شركتي أوبر وكريم

 لبشر وطالبوا بشركات أخرى محترمة".النوعية من ا
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 (مصر العربية) شريف الروبي: الدستور في مصر يطبق على الغالبة

" وقال .إبريل، أداء أعضاء البرلمان فيما يتعلق بالموافقة على التشريعات والقوانين 2انتقد شريف الروبي، عضو حركة شباب 

حماية  والمساكين، طيببق على مين الغالبة بيط ، طيببيطبقة بجد طيب هو في دستور ياجماع ،لجنة حماية الدستور

 إيه.الدستور من 

 

 (مصر العربية) عمرو مصطفى عن سائقي التاكسي: ُيستدرجون لتدمير البلد

وقال "ينفع .عّلق الفنان عمرو مصطفى، على احتجاجات سائقي التاكسي األبيض، بسبب اعتراضهم على عمل شركتي أوبر وكريم

 ." ما القي كالم يتقال، أنا حزين، أنا شايف في فئة بيتم استدرجهال لتدمير البلدواهلل ،بالزمةكده 

 

 (مصر العربية) إبريل تعليًقا على إحالة قاٍض للمعاش: "مصر مش عزبة الزند" 2

ريا عبد العزيز للمعاش، فى واقعة اتهامه إبريل، أحمد الزند، وزير العدل، وذلك بعد إحالة المستشار زك 2هاجمت حركة شباب 

 ."وأضافت في تغريده على حسابها بموقع "تويتر": مصر مش عزبة الزند وشركاه.باقتحام مبنى أمن الدولة واالشتغال بالسياسة

 

 (مصر العربية) تامر أبو عرب: محامي المختفيين قسرًيا اختفى قسرًيا

وم يقضايا المختفيين قسرًيا، صباح  استنكر الكاتب الصحفي، تامر أبو عرب، القبض على المحامي إسالم سالمة، المسؤول عن

 ."اختفى قسرًيا ي المختفيين قسرًيا": "محاموأضاف في تغريده بموقع "تويتر.الثالثاء، من منزله بقرية زنفى بالغربية

 

 (مصر العربية) حمزة نمرة: مفيش دولة بتسمي العمالت األخرى "صعبة"

وقال في تدوينة على حسابه بموقع "فيس بوك": .عّلق المطرب حمزة نمرة، على انخفاض سعر الجنيه المصري، أمام الدوالر

لحلوح ونبتدي نتعامل بيه، ساعتها هيبقى  جنيه01الـ جنيه، طب ولو سمينا  01بـ "مش عارف إيه المشكلة لما الدوالر يبقى 

 ."الدوالر = لحلوح ومحدش أحسن من حد
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 المحور الثالث

 الشأن المجتمعي

 الحراك المجتمعي-0

 

 (بوابة االخبار) محمود مصطفى بميدان احتجاجية وقفة ينظمون «األبيض التاكسي» سائقو

جا ذلك احتجاو ة بميدان مصطفى محمود بالمهندسينمن سائقي سيارات التاكسي األبيض، بتنظيم وقفة احتجاجيالعديد قام 

المشاركين في الوقفة  وقد قام على قيام شركات خاصة بتسيير سيارات مالكي لنقل المواطنين بدال من سيارات األجرة

 وقطع حركة المرور. فى االتجاهين بميدان مصطفى محموداالحتجاجية بوضع سياراتهم 

 

 (بوابة االخبار) وقف تسريحهموقفة احتجاجية لعمال كيميكاليس بالسويس للمطالبة بإعادة التشغيل و

 صر التهامياحتجاجا على فصل نا بمقر المصنع منذ أسبوعينيتسبريدج كيميكالز مصر وقفة احتجاجية نظم عمال مصنع نا

والمطالبة بتدخل  إلعادة تشغيل المصنع المتوقفوكذلك  فبراير الماضي 62عامل آخرين  01وفصل  رئيس اللجنة النقابية

 .اجالجهات المسئولة لوقف تصفيتهم ومنع تفكيك المعدات بوحدات اإلنت

 

 (الوطن) وقفة احتجاجية لخطباء المكافأة أمام البرلمان للمطالبة بالتعيين

لدكتور علي لمطالبة نواب البرلمان وعلى رأسهم ا وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تنظيم أعلن عدد من خطباء المكافأة

هام واإلس األوقاف وتحسين أوضاعهم المعيشيةللتدخل في تحقيق مطلبهم الخاص بالتعيين في وزارة  رئيس المجلس عبدالعال

 .في تفرغهم للعمل الدعوي

 

 (الوطن) مالكو "الحزام األخضر" في أكتوبر يتظاهرون السترداد أراضيهم

اتهموا فيها وزارة اإلسكان  وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب نظم مالكو أراضي الحزام األخضر بمدينة السادس من أكتوبر،

وأشار المتظاهرون إلى أنهم لجأوا للقضاء ورفعوا دعوى  بالتعسف واستغالل النفوذ واالستيالء على أراضيهم دون سند قانوني

 الزراعات.قضائية إال أنهم فوجئوا العام الماضي بقيام وزارة اإلسكان بهدم المباني وتجريف 

 

 (رصد) استمرار إضراب موظفي األوقاف لليوم الثالث على التوالي

ارة األوقاف، اليوم الثالثاء، اعتصامهم بمبنى هيئة األوقاف بميدان الدقي، لليوم الثالث على التوالي، مطالبين استكمل موظفو وز

 ن: "إنهم لن يكتفوا بثالثة أياموقال الموظفو بسرعة محاكمة المفسدين في الوزارة وحث الجهات المسؤولة لالستماع إليهم

 للمطالبة باإلصالح وعودة الهيئة كما كانت". نوًما في الشارع أمام الهيئةوات وإنهم على استعداد إلتمام ثالث سن

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56debc4280056360081c7918/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-1457437762
http://akhbarelyom.com/article/56debc4280056360081c7918/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-1457437762
http://akhbarelyom.com/article/56dec5589e78738e018b4c50/%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%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%87%D9%85-1457440088
http://akhbarelyom.com/article/56dec5589e78738e018b4c50/%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%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D9%87%D9%85-1457440088
http://www.elwatannews.com/news/details/1014598
http://www.elwatannews.com/news/details/1014598
http://www.elwatannews.com/news/details/1014478
http://www.elwatannews.com/news/details/1014478
http://rassd.com/179517.htm
http://rassd.com/179517.htm
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 قضايا المجتمع-6

 

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) ماليين دينار للشركة المصرية لنقل الكهرباء 1ليبيا تسدد 

وأضافت الحكومة، في  قالت الحكومة الليبية المؤقتة إنها تواصل جهودها لحل االختناقات التي تواجه قطاع الكهرباء في ليبيا

ثالثة ماليين ديناًرا لمصرف ليبيا المركزي اكثر من فيسبوك" إن ديوان رئاسة الوزراء أحال صكًّا بقيمة بيان عبر صفحتها على "

 لغرض إحالته لحساب المندوبة الليبية في القاهرة لسداد مديونية الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

 

 (الوطن) وخبير: القرار لتهدئة رجال األعمال األقصى لإليداع والسحب لألفراد "المركزي" يلغي الحد

اء على بقإلغاء الحدود القصوى لإليداع والسحب النقدي بالنسبة لألفراد الطبيعيين فقط مع اإل قرر محافظ البنك المركزي اليوم

إن القرار يعني إلغاء  ير المصرفي الدكتور هشام إبراهيموقال الخب."الشركات أي" عتباريةاال لألشخاص بالنسبةالحدود القصوى 

 ألف شهريا. 11آالف دوالر يوميا و 01الحدود القصوى لإليداع والسحب لألفراد المقدرة بنحو 

 

 (الشروق) من بداية مارس %11قطاعات صناعية بنسبة  4الحكومة ترفع دعمها لصادرات 

وافقت المجموعة االقتصادية الوزارية فى اجتماعها، أمس األول، على بدء تطبيق البرنامج االستثنائى لمساندة الصادرات، منذ 

للشركات التى تحقق الزيادة المستهدفة فى صادراتها  %11دة عام، ويتضمن صرف دعم إضافى بنسبة بداية الشهر الحالى ولم

 بقطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية. %61بنسبة 

 

 (المصري اليوم) إلنقاذ الجنيه« العريان»الحكومة تلجأ لـ

، من مصادر مطلعة، أن االقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان قدَّم ورقة مقترحات تم رفعها إلى «المصرى اليوم»علمت 

حدود القصوى المقررة لإليداع والسحب النقدى بالعمالت جهات رفيعة المستوى لحل أزمة الدوالر، فيما قرر البنك المركزى إلغاء ال

 األجنبية، وذلك بالنسبة لألفراد الطبيعيين اعتبارًا من اليوم الثالثاء.

 

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

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

 .على أصحاب الشاحنات والعاملين بدول الخليج

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56decb689e7873e0038b4c52/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1457441640
http://akhbarelyom.com/article/56decb689e7873e0038b4c52/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D8%AF-3-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1457441640
http://www.elwatannews.com/news/details/1014496
http://www.elwatannews.com/news/details/1014496
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=e29d66a4-55eb-4e75-adc0-d0e50c906922
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=e29d66a4-55eb-4e75-adc0-d0e50c906922
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906590
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906590
http://rassd.com/179483.htm
http://rassd.com/179483.htm
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 النقل والمواصالت

 

 (بوابة االخبار) األلتراس بشماريخ تتأثر لم األول الخط قطارات حركة": المترو"

قال المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية إلدارة وتشغيل المترو أحمد عبد الهادي إن حركة القطارات لم تتوقف بالخط األول 

وأشار إلى أن شرطة  ج" بسبب قيام أفراد رابطة "األلتراس" بإطالق الشماريخ داخل محطة مترو جمال عبد الناصرالمر-"حلوان

 وتم تحرير محضر بالواقعة. بإلقاء القبض على عدد من الشباب النقل التي تؤمن المترو قامت

 

 (البوابه نيوز) أيام 01"النقل العام" بالقاهرة تعلق إضرابها 

تى ال ل العام التابعة لمحافظة القاهرة وقفاتها االحتجاجية وإضرابها أمام هيئة النقلعلقت النقابة المستقلة لعمال هيئة النق

 .على مطالب العمال المالية واإلداريةمع رئيس الهيئة  وذلك بعد التفاوض مارس ٢١ة األحد الماضي إلى يوم كانت مقرر

 

 االعالم

 (الشروق) يلجأ لفاصل اضطراري بعد اتهامات متبادلة من ضيوفه حول أزمة الدوالر« اإلبراشي»

لمستوردين باتحاد الغرف التجارية وأحمد نيازي صاحب إحدى شركات رئيس شعبة ا كالمية بين أحمد شيحةنشبت مشادة 

من جانبه رد رئيس شعبة المستوردين، قائال إن عددا  شيحة بأنه أكبر تاجر عملة في مصرعقب اتهام األخير أحمد  الصرافة

 .وجزء يمول اإلرهاب وتجارة المخدرات تهريب أموالبوسين على ذمة قضايا كبيرا من مديري شركات الصرافة مح

 

 الزراعه

 (بوابة االخبار) مصر تنوي ضم بلغاريا لقائمة موردي القمح في المناقصات

قال تجار أوروبيون اليوم الثالثاء إن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية تنوي إضافة بلغاريا إلى قائمة الموردين المحتملين  

وفي العادة تطلب مصر أكبر مستورد للقمح في العالم من الواليات المتحدة وكندا  للقمح في مناقصات االستيراد التي تطرحها

 مانيا وبولندا واألرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا.وأستراليا وفرنسا وأل

 

 قباطاأل

 (اليوم السابع) الرئيس العراقى يلتقيتواضروس 

الذي و معصوم والوفد المرافق له تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الرئيس العراقى فؤادالتقى 

 الرئيس العراقى مستشارو مدير مكتب الرئيس العراقىو مستشار األمن الوطنىو ية ووزير الزراعةضم كال من: وزير الخارج

 .بالقاهرة وعدد من مسئولى الرئاسة العراقية سفير العراقومستشار الرئيس العراقى و

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56df4f3d800563334ab45dbf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-1457475389
http://akhbarelyom.com/article/56df4f3d800563334ab45dbf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-1457475389
http://www.albawabhnews.com/1814365
http://www.albawabhnews.com/1814365
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=5d988bc0-6ae7-4b31-acf0-39a2f5ac6202
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=5d988bc0-6ae7-4b31-acf0-39a2f5ac6202
http://akhbarelyom.com/article/56df0ace9e7873fc20b85d7f/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%B6%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-1457457870
http://akhbarelyom.com/article/56df0ace9e7873fc20b85d7f/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%B6%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-1457457870
https://www.youm7.com/story/2016/3/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89/2619759
https://www.youm7.com/story/2016/3/8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89/2619759
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 أخرى

 

 (بوابة االخبار) في طي النسيان« البحيرة»جزيرة نيلية بـ 01

جزيرة نيلية بمحافظة البحيرة من انعدام الخدمات ومن أهمها الصرف الصحي والمدارس والغاز الطبيعي ورصف الطرق،  01تعاني 

 .كما أن المسؤولين ال يعيرونها أي اهتمام

 

 (جريدة االهرام) والغرامات حبر على ورق مامة تتحدى المسئولين بالدقهليةالق

رامةفى رغم صدور قرار محافظ الدقهلية توقيع غرامة ألف جنيه على أى مواطن يقوم بإلقاء القمامة في الشوارع و مضاعفة الغ

إال والبناء على الطرق آالف جنيه على من يقوم بإلقاء مخلفات  1غرامات مالية تبدأ من ألفى جنيه حتى بو قرار آخر حالة تكرارها 

 المحافظة.حيث انتشرت مقالب القمامة العشوائية فى مدن وقرى  ه القرارات ال تزال حبرا على ورقأن هذ

 

 (المصري اليوم) «احتجاجات العاملين»لبحث « لالتصاالتالمصرية »لـ اجتماع طاريء 

تعقد الشركة المصرية لالتصاالت اجتماعا طارئا لمجلس اإلدارة بمقر الشركة بالقرية الذكية وذلك للنظر في أجندة الجمعية 

مطالب العاملين، الذين تظاهروا، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وإعادة النظر فيما يتعلق بصرف العمومية المقبلة، ومناقشة 

 .6101أرباح العاملين عن العام الماضي 

 

 (رصد) قطع كابل رئيسي يغذي شبكة اإلنترنت يتسبب في سوء الخدمة بمصر

ة االنقطاع التام عن ضية، بطئا شديدا في خدمات اإلنترنت على مستوى الجمهورية، وصل إلى درجشهدت مصر في الساعات الما

االت مصرية لالتصوكشف مصدر مسؤول بالشركة ال وذلك بسبب قطع في كابل رئيسي يزود مصر بخدمة اإلنترنت بعض المناطق

 الجمهورية.أن هذا البطء يرجع إلى قطع في كابل رئيسي يغذي أغلب مناطق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56df6a009e78731e4a564e23/15-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-1457482240
http://akhbarelyom.com/article/56df6a009e78731e4a564e23/15-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-1457482240
http://www.ahram.org.eg/News/131840/29/484142/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131840/29/484142/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906839
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906839
http://rassd.com/179530.htm
http://rassd.com/179530.htm
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 المحور الرابع

 المصرى األمنيالشأن 

 -األمنية: األخبار 

 

 (الشروق) ال قرابة بين رئيس األركان وأحد المتهمين باغتيال النائب العام«: الداخلية»

نفى مسؤول مركز اإلعالم األمني صحة ما تناولته بعض المواقع اإلخبارية ومواقع التواصل االجتماعي، حول وجود صلة قرابة 

 .النائب العام السابق مقتلقعة ت المسلحة بأحد المتهمين المتورطين في واتربط رئيس أركان حرب القوا

 

 (اليوم السابع) ضبط أمين شرطة اعتدى على زوجته وأصاب شقيقها وابن عمها بطلق نارى بالقليوبية

النار من طبنجة ميرى  وأطلقتمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط أمين شرطة من قوة مركز القناطر، لتعديه على زوجته 

  .عهدته على شقيقها وابن عمها واصابتهما بالساق والكتف، وذلك بسبب وجود خالفات زوجية

 

 (بوابة األخبار) مساعد وزير الداخلية يكرم ضباط وأفراد الشرطة بالمنيا

 ضباط وأفراد الشرطة بالمنيا.  مارس، بتكريم 8قام مساعد وزير الداخلية لألمن العام اللواء جاد الحق، الثالثاء 

 

 (اليوم السابع)العياط تبادل إطالق نار بين الشرطة وتشكيل عصابى فى 

تمكنت قوات مباحث طرق ومنافذ الجيزة من القبض على أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والمواطنين 

  .بعد تبادل كثيف إلطالق النار بين الطرفين البليدة بالعياط، كوبريتحت تهديد السالح أسفل 

 

 (الشروق) أمناء شرطة: لقاء وزير الداخلية بالضباط يقلل من معنوياتهم

أمس، عن استيائهم من لقاء وزير الداخلية، بعدد من ضباط الشرطة دون األمناء واألفراد، عبر عدد من أمناء وأفراد الشرطة، 

 لمناقشة العديد من األمور، واصفين لقاء الوزير بالضباط فقط يعد تمييزا ويقلل من الروح المعنوية بين األفراد.

 

 (بوابة األخباروذخيرة ) بأسلحة األزهر لجامعة الدخول بمحاولة متهم طبيب

ء وش أثناطبيب لحين ورود تحريات األمن الوطني، ضبط بحوزته أسلحة بيضاء وفرد خرط أمر مدير نيابة ثان مدينة نصر بحجز

 دخوله بسيارته لجامعة األزهر.

 

 (الشروق) عبد الغفار لوزير الدفاع ورئيس األركان: مسيرة شهدائنا ستبقى خالدة

 ، بمناسبة االحتفال بيوم الشهيد.الحربي، وزير الدفاع واإلنتاج صبحي، وزير الداخلية، الفريق أول صدقى عبد الغفار مجديهنأ 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=403fa761-18dc-443a-a814-cbaeac0230ac
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=403fa761-18dc-443a-a814-cbaeac0230ac
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7/2620631
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7/2620631
http://akhbarelyom.com/article/56df12c8800563452cb85d80/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%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-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1457459912
http://akhbarelyom.com/article/56df12c8800563452cb85d80/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%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-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1457459912
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7/2620589
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7/2620589
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=50f1a6b4-7207-44c4-88d5-850770daac4d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09032016&id=50f1a6b4-7207-44c4-88d5-850770daac4d
http://akhbarelyom.com/article/56dedb288005630c17f0da85/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1457445672
http://akhbarelyom.com/article/56dedb288005630c17f0da85/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1457445672
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=07de359c-2595-4442-b39d-0a748e36b2c9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=07de359c-2595-4442-b39d-0a748e36b2c9
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 (60عربى) العريان بفيروس وبائي داخل سجن العقربعصام إصابة 

قالت رابطة أهلية مصرية، إن عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين، 

 أصيب بااللتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي"، بمحبسه في سجن العقرب )جنوب القاهرة(.

 

 (الشروق) إصابات باإليدز فى حجز قسم الهرم 1اكتشاف 

بوزارة الصحة، محتجزا بقسم شرطة الهرم على المعامل المركزية  022قال مصدر أمنى إن النيابة العامة بالهرم، أمرت بعرض 

 1من عدمها، وذلك بعد بالغ من شقيقة أحد المحتجزين، قبل أن يتبين إيجابية إصابة « اإليدز»لبيان حقيقة إصابتهم بمرض 

 حاالت.

 

 -ونيابات: محاكم 

 

 (الشروق) «أحداث عنف الزيتون»ألف جنيه لمتهم في  011سنوات وغرامة  1المشدد 

ألف جنيه على المتهم عبد الرحمن عصام محمود )حضورًيا(،  011سنوات وغرامة  1بالسجن المشدد  قضت محكمة جنايات القاهرة

 «.أحداث عنف الزيتون»مدة مماثلة لمدة عقوبته، في إعادة محاكمته بقضية ووضعه تحت مراقبة الشرطة 

 

 (اليوم السابع) الجنايات" فى محاولة استهداف المستشار معتز خفاجى“لـ متهمين إخوان  2إحالة 

إلى محكمة الجنايات فى واقعة  االخوان،من أعضاء تنظيم جماعة  2أحال المحامى العام االول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، 

  ار معتز خفاجى رئيس محكمة جنايات القاهرةإستهداف المستش

 

 (الشروق) حسين سالم يبدأ إجراءات التصالح مع الدولة

سالم مع الدولة دخلت مراحلها النهائية بعد بدء دفاع األخير، نقل كشف مصدر قانونى أن عملية تصالح رجل األعمال حسين 

 ملكية أسهم شركاته وأصوله العقارية واألموال المتفق عليها إلى الدولة.

 

 (بوابة األخباركاذبة ) أخبار نشر تهمة من صالح خالد براءة

التهامهما بالسب والقذف ونشر أخبار كاذبة في تقرير  الصحفي،خالد صالح، ومحمد محسوب  الدقي، ببراءةقضت محكمة جنح 

 نوفمبر من العام الماضي تحت عنوان "مخترعون يوافقون على تجنيسهم مقابل تطبيق اختراعاتهم". 11نشره بتاريخ 

 

 (60عربى) حقوقية أفريقية تطالب بالتحقيق في "تعذيب" وزير مصري سابقلجنة 

أصدرت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، قرارا بتحويل وزير الشباب والرياضة السابق، أسامة ياسين، والمعتقل بسجن 

في مكان متخصص، والتحقيق في ادعاءات تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة ضده، ودعت اللجنة  بأسرع وقت للعالج العقرب،

 السيسي إلى إخطارها في خالل خمسة عشر يوما بالخطوات التي اتخذتها مصر لتنفيذ التوصية.

http://arabi21.com/story/893282/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8#tag_49232
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=59ca687e-7475-4296-9572-334b8cbcd619
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=59ca687e-7475-4296-9572-334b8cbcd619
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=886caaf6-0bb9-4b6a-8a9c-e73ecf3404a6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=886caaf6-0bb9-4b6a-8a9c-e73ecf3404a6
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-6-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85/2620555
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-6-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85/2620555
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=5b966560-ed7a-47ee-a420-0f77f18cd8a9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=5b966560-ed7a-47ee-a420-0f77f18cd8a9
http://akhbarelyom.com/article/56def83a8005636d234ae00f/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-1457453114
http://akhbarelyom.com/article/56def83a8005636d234ae00f/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A9-1457453114
http://arabi21.com/story/893269/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82#tag_49232
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 -اعتقاالت: 

 

 (الشروق) بتهمة التحريض على العنف في الغربية أشخاص 2ضبط 

بتهمة التحريض على الشغب والعنف واالنتماء لجماعة إرهابية بحيازتهم منشورات  أشخاص 2ضبطت األجهزة األمنية بالغربية، 

 لخروج في مسيرات ومظاهرات معارضة للنظام بمراكز زفتي والمحلة وسمنود.ومطبوعات ورقية تحرض على ا

 

 (بوابة األخبار) لى السودانإ هروبه قبل إخواني قيادي ضبط

باإلذاعة  مهندس-عاما  42-تمكنت األجزة األمنية بقنا من ضبط القيادي التنظيمي اإلخواني الهارب عماد الدين عبيد إسماعيل 

 والتلفزيون في القصير بالبحر األحمر.

 

 (المصرى اليوم) شخًصا بتهمة االنتماء لإلخوان في قنا 01القبض على 

 شخصا بتهمة االنتماء لجماعة اإلخوان بمركزى قفط وقوص.  01ألقت أجهزة األمن بقنا القبض على 

 

 (بوابة يناير) القبض على إسالم سالمة محامي ضحايا االختفاء القسري

 أكدت دعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات القبض على المحامي إسالم سالمة فجر اليوم واختفائه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=b61d7a14-60ba-41be-8f48-15bfa97fbd14
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08032016&id=b61d7a14-60ba-41be-8f48-15bfa97fbd14
http://akhbarelyom.com/article/56deca118005632c0ed81899/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-1457441297
http://akhbarelyom.com/article/56deca118005632c0ed81899/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-1457441297
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906863
http://www.almasryalyoum.com/news/details/906863
http://yanair.net/?p=56121
http://yanair.net/?p=56121
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 المحور الخامس

 الشأن العسكرى

 

ن الدولة وتأميصبحي: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة واالستعداد القتالى لفرض سيادة صدقى 

 (األهرام) حدودها

أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومى  الحربيالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج  صبحيالفريق أول صدقى  أكد

 جاء ذلك خالل لقاءه بعدد من قادة وضباط وضباط الصف وجنود حرس الحدود.فيها.اون مهمة مقدسة ال ته

 

 (اليوم السابع) السيسى والملك سلمان يشهدان ختام مناورات "رعد الشمال" بالسعودية غًدا

أفادت تقارير إعالمية، بأن السيسى، يشهد غًدا الخميس، مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدًدا من قادة الدول الخليجية 

يقام فى مدينة الملك خالد العسكرية فى حفر الباطن بالمملكة العربية  والذيية واإلسالمية، ختام مناورات "رعد الشمال"، والعرب

  .السعودية

 

 (بوابة األخبار) القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد بحضور وزير الدفاع

، وضع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، يرافقه رئيس والذي يقام صباح اليوم يشهد االحتفال بيوم الشهيد هذا العام

 الزهور على النصب التذكاري على قبر الجندي المجهول.األركان وقادة األفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار القادة، إكليل من 

 

 (مصر العربية) القوات المسلحة تعرض فيلم "مارد سيناء" عن المجند أيمن شويقة

المعنوية للقوات المسلحة، عن عرضت القناة الرسمية لوزارة الدفاع عبر موقع "يويتوب" فيلًما من من إنتاج إدارة الشؤون 

 المجند محمد أيمن شويقة بعنوان "مارد سيناء".

http://www.ahram.org.eg/News/131840/25/484176/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131840/25/484176/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2620544
https://www.youm7.com/story/2016/3/9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2620544
http://akhbarelyom.com/article/56df705b9e7873794c564e23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-1457483867
http://akhbarelyom.com/article/56df705b9e7873794c564e23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-1457483867
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/957873-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/957873-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%A9

