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 المحور األول

 المصرية السياسة الخارجية تطورات

 

 العام مين األللمرشح المصري لمنصب وزير الخارجية يجرى اتصاالت مع وزراء الخارجية العرب لتأمين الدعم 

 (موقع وزارة الخارجية المصرية) 

ة، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية يجرى حاليا اتصاالت صرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجي

مكثفه مع وزراء الخارجية العرب لتأمين الدعم العربي المطلوب للمرشح المصري لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، مشيرا 

 . إلى أن المؤشرات األولية لتلك االتصاالت ايجابية وتعكس دعما متزايدا للمرشح المصري

 

 األهرام()  فى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها تنجحالسيسي مصر 

إنفاذ إرادته الحرة، وخياراته المستقلة، ونجح أن الشعب المصرى استطاع  أمام البرلمان الياباني )الدايت( قال  السيسي فى خطاب

 فى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، وفى تجنيب وطنه االنزالق إلى مصائر دول أخرى فى المنطقة مزقتها الحرب األهلية.

 أن مصر تعمل على تسوية سياسية ألزمات المنطقة، ومنها القضية الفلسطينية. الىوأشار 

 

 األهرام() فظ طوكيو االستفادة من تجربتها فى حل مشكالت المرور والنظافةالسيسي يبحث مع محا

التجربة الفريدة لمدينة طوكيو فى التغلب السيسى عن تطلع مصر لتعزيز التعاون بين طوكيو والقاهرة، واالستفادة من أعرب 

على مشكالت المرور والنظافة وتطبيق أساليب متطورة فى النقل والتخطيط العمراني، وإدارة الشئون المحلية وآليات إدارة 

 .جاء ذلك خالل استقباله أمس بمقر إقامته فى طوكيو، يوئيتشى ماسوزوى محافظ طوكيو .األزمات

 

 يفى الطاقة والكهرباء والطيران المدنى مع الجانب اليابان اتفاقيات لتمويل مشروعات 3السيسى يشهد توقيع 
 )األهرام(

السيسي، ورئيس الوزراء الياباني، شنزو آبى أمس، مراسم توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع الحكومة شهد 

اتفاقيات فى مجاالت الطاقة والكهرباء والطيران المدني، بإجمالى نحو نصف  3« جايكا»اليابانية للتعاون الدولى اليابانية والوكالة 

 .%1.3و  %1.1مليار دوالر، بفائدة تتراوح ما بين 

 

 )بوابة األهرام( السيسي يلتقى برئيسي شركتي ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وهيتاشي ألنظمة الطاقة

بمقر إقامته في طوكيو رئيسي شركتي ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وميتسوبيشي هيتاشي ألنظمة الطاقة،  السيسيالتقى 

 بحضور وزيرّي الكهرباء والتعاون الدولي، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.
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 )بوابة األخبار( اليابان عهد وليب يلتقي السيسي

والوفد للسيسي مأدبة غداء بالقصر اإلمبراطوري تكريما و مع ولي عهد اليابان األمير ناروهيتو. مارس 1السيسي، الثالثاء التقى 

 .المرافق له

 

 )بوابة األخبار( اليابانية المصرية العالقات لتدعيم «آبي»و «السيسي» بين مباحثات جلسة

ادة لبحث سبل زي رته الحالية لطوكيو.السيسي مساء االثنين، جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي"، خالل زيا عقد

 التعاون بين البلدين في المجاالت المختلفة.

 

 )اليوم السابع( السيسى يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا اليابانية

التقى السيسي بعد ظهر اليوم الثالثاء بمقر إقامته فى طوكيو مع رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا اليابانية. تناول اللقاء سبل 

 ستثمار المتاحة والمزايا الممنوحة للمستثمرين فى مصر.تعزيز التعاون بين الشركة ومصر وأفاق اال

 

 )بوابة األخبار( المشترك العربي العمل تفعيل بشأن اللبنانية الحكومة لرئيس السيسي من رسالة

د بدر الدين رسالة من السيسي لرئيس الحكومة اللبنانية تمام سالم، تتعلق بتفعيل سلم السفير المصري في لبنان الدكتور محم

 برئيس مجلس الوزراء اللبناني. رح بذلك السفير المصري عقب لقائهص العمل العربي المشترك.

 

 

 )بوابة األهرام( إيطاليا تنفي استدعاء سفيرها من القاهرة على خلفية مقتل "ريجيني"

رية حول قرار الخارجية اإليطالية استدعاء سفيرها من القاهرة نفت السفارة اإليطالية بالقاهرة ما نشرته إحدى الصحف المص

وأوضحت السفارة، في بيان اليوم اإلثنين، أن "الخبر المشار إليه في هذه الصحيفة حول  على خليفة قضية مقتل جوليو ريجيني.

 استدعاء السفير ظهر في الصحافة اإليطالية، وال يعكس موقف الحكومة".

 

 )بوابة األهرام( فير المصري الجديد بتل أبيب لبحث العالقات الثنائيةنتنياهو يجتمع بالس

، عن اجتماعه مع حازم خيرت، السفير المصري الجديد بتل أبيب، وبحث أعلن مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلي

 المصرية وقضايا إقليمية مختلفة وعملية السالم مع الفلسطينيين وقضايا أخرى.-معه العالقات اإلسرائيلية

 

 )بوابة األهرام( التليفزيون اإلسرائيلي: إصرار "عكاشة" على زيارة تل أبيب "مثير للدهشة"

اشة توفيق عك ي عن رصده وباندهاش إصرار اإلسرائيلأعرب تسفي يحزيقالي محرر الشئون العربية بالقناة العاشرة بالتليفزيون 

 عضو البرلمان المصري على زيارة تل أبيب.
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http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/867741/%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%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/867635/%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/867635/%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%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/869975/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/869975/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%8A.aspx
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 )بوابة األخبار( مصر مع التعاون تعميق علي حريصون: بالقاهرة بولندا سفير

أبدى السفير البولندي بالقاهرة، ميهاو موركوتشينسكي، حرص بالده علي تعميق التعاون مع مصر في جميع المستويات 

 إلي استعداد بالده نقل خبرتها في اإلصالح المالي واإلداري واالقتصادي لمصر.السياسية واالقتصادية والثقافية، الفتا 

 

 )بوابة األخبار( أيام 4يصل القاهرة في زيارة لمدة « مساعد األمم المتحدة للسالم

وصل مطار القاهرة الدولي، مساعد أمين عام األمم المتحدة لعمليات حفظ السالم القاسم وين، قادما على رأس وفد من نيويورك 

في زيارة للبالد تستغرق أربعة أيام في أولى جوالته منذ تعيينه ديسمبر الماضي، وذلك للقاء عدد من المسؤولين لبحث القضايا 

 االهتمام المشترك.ذات 

 

 اليوم السابع() سفير ماليزيا بالقاهرة: وفد تجارى ماليزى يزور مصر لبحث فرص االستثمار

، داتو كو جعفر كو شعارى، إن وفًدا رفيع المستوى من غرفة التجارة والصناعة الماليزية يزور مصر قال سفير ماليزيا بالقاهرة

 حالًيا لبحث فرص االستثمار وإقامة اتصاالت مباشرة مع دوائر األعمال المصرية.

 

 )مصر العربية( النيابة اإليطالية تتجه التهام مصر رسمًيا بتعذيب وقتل ريجيني

اإليطالي، عن أن التوجه العام للتحقيقات تتجه  كشفت صحيفة الريبوبليكا اإليطالية، وفق مصادر داخل مكتب قاضي التحقيق

يوًما بعد يوم إلى قصر االتهام على مصر بتعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني، باعتبار أن الدافع لذلك كان نتيجة لنشاطه 

 البحثي.

 

 )العربي الجديد( "حماس": اتصاالت مع مصر لتخفيف وطأة حصار غزة

أكد مسؤول في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وجود اتصاالت مع السلطات المصرية للتخفيف من وطأة الحصار على قطاع 

 غزة، غير أنه رفض تأكيد المعلومات المتداولة حول وجود زيارة مرتقبة لوفد من الحركة للعاصمة المصرية.

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56d437cb9d78731240ad27b5/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1456748491
http://akhbarelyom.com/article/56d437cb9d78731240ad27b5/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1456748491
http://akhbarelyom.com/article/56d439eb9e78733067ad27b5/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%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%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-1456749035
http://akhbarelyom.com/article/56d439eb9e78733067ad27b5/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%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%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-1456749035
http://www.youm7.com/story/2016/2/29/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9--%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84/2608038#.VtVa0PkrLIU
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/945849-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/945849-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/29/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B7%D8%A3%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/29/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B7%D8%A3%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 المحور الثانى

 السياسة الداخليةالمصريةتطورات 

 -الرئاسة المصرية: 

 (اليوم السابع) إبراهيم محلب يفتتح فعاليات ملتقى "بناة مصر" الثانى

يفتتح مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب، يصاحبه وزراء اإلسكان، واإلنتاج الحربي، 

انى، لعرض الخطط التنفيذية للمشروعات القومية على والتخطيط، والنقل، والقوى العاملة، فعاليات ملتقى "بناة مصر" الث

  .القطاع الخاص

 (الوطنلليابان )« السيسى»من المشاركة فى زيارة « سالمان»غضب رئاسى يستبعد 

وزير االستثمار، باستبعاده من الجولة اآلسيوية لـ السيسى، وتم كشفت مصادر بوزارة االستثمار، عن أنه تم إبالغ أشرف سالمان، 

نتيجة وجود « سالمان»وأرجعت ذلك إلى وجود غضب رئاسى من  .«اختيار عالء عمر، رئيس الهيئة العامة لالستثمار، نيابة عنه

 شكاوى متكررة من قبل المستثمرين ضده إضافة إلى الغضب السعودى.

 -الحكومة المصرية: 

 (األهراموزراء توفير احتياجات المواطنين ) ٤يل يبحث مع إسماع

ر في إطار المتابعة عقد شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اجتماعًا مع وزراء التموين، والتجارة والصناعة، والتخطيط، واإلستثما

المستمرة لخطط الحكومة من أجل توفير إحتياجات المواطنين، واإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق التنمية 

 الشاملة في كافة القطاعات.

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يفتتح اليوم محطة مياه "العاشر من رمضان" ويجتمع بمستثمريها

يفتتح شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم محطة مياة العاشر من رمضان إضافة إلى تفقد مجمع صناعات الجلود بمنطقة 

   .كما يعقب الزيارة اجتماع مع رجال األعمال ومستثمرى العاشر من رمضان بمقر الجمعية بمدينة العاشر الروبيكى.

 (بوابة األخبارمليار دوالر تراجعا في عائدات السياحة منذ سقوط الطائرة الروسية ) 1.3إسماعيل: 

مليار دوالر منذ تحطم الطائرة  1.3قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، في مقابلة تلفزيونية إن إيرادات السياحة تراجعت نحو 

 سيناء العام الماضي.الروسية في 

 (الشروقال تهاون في حق المواطن والداخلية ملتزمة بحماية الحقوق )«: رئيس الوزراء

إن الدولة لن تتهاون في حقوق المواطن المصري بأي شكل من األشكال أيا قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 

وأضاف معلقا على واقعة اعتداء أمناء شرطة على أطباء بمستشفى المطرية، أنه تم تحرير محضر .كان االنتهاك صادر أي جهة

 .بالواقعة، ووزارة الداخلية أجرت تحقيقا داخليا وأحالته للنيابة التخاذ إجراءات فقه

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء: يجب اتخاذ إجراءات داخلية وخارجية تجاه سد النهضة اإلثيوبى

للتليفزيون المصرى، أن المشكلة مع إثيوبيا ليست فى سد النهضة، ولكن فى الفترة التى قال رئيس الوزراء خالل تصريحاته 

سنة، وقال: "ال بد من اتخاذ إجراءات  16إلى  9يحتاجها سد النهضة لملء البحيرة خلف السد، و"نسعى أن تكون فى فترة زمنية من 

 داخلية وخارجية تجاه سد النهضة اإلثيوبى.

http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89/2608800#.VtVGn_l97IU
http://www.elwatannews.com/news/details/998764
http://www.elwatannews.com/news/details/998764
http://www.ahram.org.eg/News/131832/27/482660/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D8%B3%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131832/27/482660/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D8%B3%D9%85.aspx
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 (الشروقوسائل اإلعالم ببث األمل في المواطنين )شريف إسماعيل يطالب 

نين، ورفع الروح ناشد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وسائل اإلعالم أن تتكاتف مع الدولة من أجل بث األمل في نفوس المواط

 .وقال إن اإلعالم يجب أن يكون محفزا للحكومة، الفتا إلى أن الوزراء يقبلون النقد الهادف.المعنوية لهم

 (اليوم السابعرئيس الوزراء: وزارة الداخلية حائط صد وأمان للدولة )

قال رئيس الوزراء، إن شبكة الطرق تطورت بشكل كبير، وهناك مجموعة من األنفاق يتم تنفيذها حاليًا لربط سيناء بالوادى، 

قال: "وزارة الداخلية حائط صد  وحول أداء وزارة الداخلية، .وتسعى الحكومة إلى االعتماد على النقل النهرى فى الفترة المقبلة

 وأمان للدولة، ومن غير المعقول تقييم جهاز بالكامل على أساس أخطاء فردية".

 (بوابة األخبارمليار دوالر ) 44رئيس الوزراء: المنتجات المصرية جودتها عاليةونستورد بـ

قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل"جودة المنتج المصري عالية جدا، وبدليل التصدير، إحنا بقينا بنصنع كل 

مليار دوالر  44رتفاع سعر الدوالر، مؤكدا: " أن مصر تستورد سلع من الخارج بفرق شيء"، وأوضح أن الحكومة تحاول السيطرة على ا

 عن الصادرات".

 (اليوم السابع) مليار لتسديد الدين 641مليار جنيه منها  424رئيس الوزراء: الموازنة العامة 

مليار تخص  614مليار تسديد للدين، و 641مليار جنيه، منها  424قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة 

مليار، ال يمكن أن تتطور بها مصر وتحقق نتائج وال بد من وجود موارد، ويتم  121مليار جنيه، ويبقى  631األجور، وملف الدعم 

   .طية عن طريق االقتراض، ويزيد الدين العام مما يؤدى لفوائد أعلىالتغ

 (الوطنالزند من الكويت: أفكر في قانون يعاقب "أولياء أمور اإلرهابيين" )

الزند، قال إنه "يفكر في تشريع ملحق لقانون اإلرهاب يعاقب كشفت صحيفة "القبس" الكويتية أن وزير العدل المصري أحمد 

 ولي األمر الذي يترك ابنه يهاجر ألشهر ويقول "ال أعرف عنه شيئا".

 -البرلمان المصري: 

 (األهراممن األعضاء تثير الفوضى والخالفات فى القاعة ) %64الموافقة على تشكيل االئتالف بنسبة 

، والذي وافق عليه المجلس %64إلى  %61تسبب االقتراح الذي تقدم به النائب طاهر أبوزيد بزيادة نسبة تشكيل االئتالف من 

أزمة طاحنة وحدوث حالة من الهرج والمرج تحت القبة أدت إلى انسحاب عدد من النواب مما اضطر  صوت فى 316بعدد أصوات 

 الدكتور على عبد العال لرفع الجلسة الصباحية ورفض االستماع ألي مقترحات أخرى مقدمة من النواب.

 (األهرامعقوبة عكاشة إلهانته النواب )« الحرمان»

جلسات إلهانته الدكتور على عبد العال رئيس المجلس خالل جلسة  11قرر مجلس النواب حرمان النائب توفيق عكاشة من حضور 

 األسبوع الماضي، فضال عن تجاوزاته فى حق رئيس المجلس وأعضائه ومؤسسات الدولة على القنوات الفضائية.

  (اليوم السابعالخميس )  " Cالنواب يطلق مبادرة أسوان خالية من "فيروس رئيس مجلس

يتوجه على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى مدينة أسوان، بعد غد الخميس، الفتتاح فرع الجمعية المصرية لرعاية مرضى 

   .لمحطة وإطالق مبادرة أسوان خالية من فيروس سىالكبد، بميدان ا
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 (بوابة األخبارالبرلمان يوافق على مواد سحب الثقة من رئيس الجمهورية )

من الالئحة الداخلية،  ١١١و ١١١و ١١١موافقة البرلمان باألغلبية على المادة فبراير، عن  69أعلن رئيس مجلس النواب، االثنين 

بشأن إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية.ووافق خالل جلسته المسائية على الفصل الخامس من الئحته الداخلية الخاص 

 بمناقشة "إعالن حالتي الحرب والطوارئ".

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع" يعلن رسميا عن وثيقته نهاية األسبوع الجارى ) 31– 64ائتالف "

ع، وسيتم " سيتم اإلعالن عنه رسميا نهاية هذا األسبو31 – 64أكد النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أن ائتالف "

   .نائبا 41عرض وثيقته، فى مؤتمر صحفى داخل البرلمان، موضحا أن عدد األعضاء حتى اآلن لم يزد عن 

 (اليوم السابعحزب الوفد: المشاركة فى "صبح على مصر" شخصية ولم نوجه أعضائنا للتبرع )

أكد أحمد عز العرب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حزبه لم يوجه أيا من أعضاءه للمشاركة فى مبادرة "صبح على مصر "التى 

 "، الفتا إلى أن المشاركة أمر شخصى.6131أطلقها السيسى خالل خطابه فى مؤتمر "رؤية مصر 

 (الشروقيطالب بإغالق سجن العقرب ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات به )« القويةمصر »

سجن العقرب، ومحاسبة كافة المسؤولين عما وصفه طالب أحمد إمام المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، باإلغالق الفوري ل

بالتجاوزات واالنتهاكات اليومية التي يعاني منها المعتقلون به.وأنه بالرغم من توقيع مصر على مواثيق حقوق اإلنسان المعمول 

 «.بها في معظم دول العالم إال أن الحد األدنى لهذه الحقوق غير معمول بها داخل هذا السجن

 -نقابات: 

 (بوابة األخبار"المهندسين" تعلن أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي )

راف على االنتخابات أسماء الفائزين في الشعب السبع وأكد المهندس أعلن المهندس حسن عبد العليم رئيس اللجنة العليا لإلش

طارق النبراوي، أن المهندسين حصلوا على استحقاقهم الديمقراطي الثاني وهو "إجراء انتخابات التجديد النصفي" بعد توقف دام 

 عاما. 64أكثر من 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابعوتهدد جهود السيسي ) أحمد البرعى: فضائح البرلمان خطر على الجبهة الداخلية

مجلس النواب، معتبرًا أن  أبدى الدكتور أحمد البرعى عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، تعجبه مما يحدث داخل

األمر نذير خطر على الجبهة الداخلية التى بدأت تنقسم، قائال:" نحن فى حالة ضرورة لاللتفاف حول السيسى، ألن مصر تحتاج إلى 

   .استقرار ولن تتحمل أى اضرابات بسبب أوضاعها االقتصادية

 (اليوم السابع) " توفيق عكاشة": "سد النهضة مش شغلتك“فؤاد عالم لـ 

وصف اللواء فؤاد عالم، نائب رئيس جهاز أمن الدولة األسبق رد فعل أعضاء مجلس النواب تجاه النائب توفيق عكاشة عقب لقائه 

القى مبرر لعكاشة فى إنه يعمل كده وإذا كان متصور انه يقدر يتدخل فى مشكلة  السفير االسرائيلى بالتصرف الصحيح، مش

 .سد النهضة فبقوله دى مش شغلتك وأنك تتكلم باسم الدولة ده خطأ جسيم
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 (اليوم السابع) النائب المستقيل من "دعم مصر": استقالتى نهائية وأتوقع استقاالت أخرى

أكد النائب أحمد سميح، المستقيل من ائتالف دعم مصر، أن عددا من قيادات االئتالف تواصلوا معه خالل الساعات الماضية 

وحذر من االستقاالت داخل  .ثنائه عن قرار االستقالة، إال أنه أبلغهم بشكل مباشر أن استقالته نهائية ولن يعيد التفكير فيهاإل

 االئتالف حال عدم شعور نوابه أنهم يخدمون مصر وأنه ال يتم سماع صوتهم.

 (البوابة نيوزأمين عام جماعة األخوان ينفى وجود جبهة للمصالحة )

نفى الدكتور محمود حسين أحمد أمين عام جماعة اإلخوان، ما تداولتها بعض المواقع اإلخبارية بعقد جبهة للمصالحة خالل 

ن قيادات لقاء جمع بين الدكتور سعد الدين إبراهيم والدكتور ايمن نور ومنصف المرزوقي الرئيس التونسي األسبق وآخرون م

 الجماعة.

 (61عربىعمرو دراج يدعو قيادات اإلخوان لتبني أسلوب آخر لتجاوز الخالفات )

دعا رئيس المكتب السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين المصريين في الخارج، عمرو دراج، جميع قيادات اإلخوان المسلمين إلى 

ب آخر لحل خالفاتهم، من أجل "تجاوز الخالفات واستعادة تماسك الجماعة على أسس سليمة، تعيد ألبنائها الثقة فيها تبني أسلو

 كمحضن رئيس للفكر والعمل بدال من أن تتخاطفهم األنواء وأجواء التفريط أو اإلفراط".

 (ربوابة ينايحبوسين )نقيب الصحفيين يعلن تضامنه مع المعتصمين احتجاجًا على أوضاع الصحفيين الم

أعلن يحيى قالش نقيب الصحفيين، انضمامه للتضامن مع اعتصام، وعدد من الصحفيين، بمقر النقابة، احتجاجًا على األوضاع 

سكرتير عام نقابة الصحفيين، كما شهد اإلعتصام انضمام جمال عبد الرحيم، .السيئة التى يعاني منها األعضاء المحبوسين

 .وإبراهيم أبو كيلة، رئيس لجنة النشاط، باإلضافة لعدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة

 -توك شو: 

 (اليوم السابعنائبا فى ائتالف دعم مصر ) 641خالد صالح": اقتربنا من “سيف اليزل لـ 

نائبا، مشددا على أنه  641قال سامح سيف اليزل، رئيس ائتالف "دعم مصر"، إن العدد الرسمى الئتالف دعم مصر يقترب من 

واألوضاع السياسية  فائدة للبرلمان“ائتالفات على األقل بالبرلمان تنافس بعضها، ووصف األمر بـ  4يريد أن تكون هناك 

   .الداخلية"، وأيضا االقتراحات التى ستكون مقدمة لصالح البلد والوطن

 (الشروق« )دعم مصر»سمير غطاس لـ مساء القاهرة: رئيس البرلمان ينحاز لـ 

قال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن على عبدالعال، رئيس البرلمان، ينحاز بشكل واضح الئتالف دعم مصر، واتهم 

االنسحابات التي حدثت اليوم نتيجة لتراكم عدد من األخطاء التي ترتكب داخل »معارضيه بأنهم يحاولون هدم الدولة.وتابع: 

 والتهميش.المجلس، وهناك محاولة للهيمنة 

 (بوابة األخبار) 6161مدير الشئون المعنوية األسبق: أتوقع هجمات ضد مصر قبل 

أعدت دارسة حول كيفية توريط مصر في أكد مدير الشئون المعنوية األسبق اللواء د.سمير فرج أن الواليات المتحدة األمريكية 

، موضحا أن أمريكا تحاول أن 6161وقال: أتوقع هجمات شرسة ضد مصر قبل .حروب خارجية وداخلية لالستنزاف قوتها ومواردها

 تشعل جميع الصراعات الداخلية والخارجية لتضييق الخناق على مصر.
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http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29022016&id=9528139f-8d33-402f-bfbc-fd88fd4cb2f8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29022016&id=9528139f-8d33-402f-bfbc-fd88fd4cb2f8
http://akhbarelyom.com/article/56d4a5be9d7873da73c56d50/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-2020-1456776638
http://akhbarelyom.com/article/56d4a5be9d7873da73c56d50/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-2020-1456776638
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 (رصدجنيه ) 411بـ إبريل: قلب نظام الحكم  2الحسيني يسخر من سجن منسق 

 قّدي، يعرفه وماحدش صاحبي، علي عمرو: "أضاف ثم ،"بالش يا غرامة جنيه 411وقال الحسيني: "تهمة قلب نظام الحكم عليها 

 ."أحرار هم كالمي عاجبهم مش واللي حد، أي على بوطنيته يزايد ويقدر وطني، وهو

 -ميديا: سو شيال 

 (اليوم السابع) خالد الصاوى: ميرهان حسين مخطوفة فى أحد األقسام ومضروبة

قال الفنان خالد الصاوى، فى تدوينه له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل االجتماعى فيس بوك، إن الفنانة ميريهان حسين 

  .للضرب خالل عودتها من العمل"مخطوفة" فى أحد األقسام وتعرضت 

 (مصر العربيةباسم يوسف بعد سخرية أوليفر من السيسي: "مش احنا أولى بالمصلحة دي" )

، للسجادة الحمراء التي سار عليها ”Last Week Tonight“سخر باسم يوسف من تناول البريطاني جون أوليفير، مقدم برنامج 

معلًقا عليها: طب مش كّنا إحنا أولى بالمصلحة دي طيب؟ ما كان زيتنا  موكب السيسي وأثارت الكثير من الجدل في وسائل اإلعالم.

 وال إيه؟ افرم يا ريس. HBOفي دقيقنا والكالم بين بعضينا. طب نحبس جون أوليفر وال نقفل 

 (مصر العربية)نجاد البرعي يطالب المنظمات الحقوقية بزيارة سجن العقرب 

فقد أحوال المحتجزين طالب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، وزارة الداخلية بالسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة سجن العقرب وت

 به.

 (رصد) ممدوح حمزة: هل سنترك القرار للسيسي وحده يكمل الخراب في البلد؟

 وقعبم الشخصي حسابه عبر نشرها تغريدة خالل وذلك مصر أصول بيع السيسي محاوالت حمزة، ممدوح السياسي الناشط انتقد

 الموازنة عجز ارتفاع بعد وتخريبها، البالد إدارة للسيسي سنترك هل القصيرة "تويتر". وتساءل حمزة في تغريدتهدات التغري

 الدولة في المسؤولين ونفاق المخيفة التضخم ونسبة

 (العربى الجديد) هيثم محمدين: القوى السياسية الداعمة للسيسي بدأت تتفكك

، ، ونظام حكمهالسيسي، أحد رموز حركة "االشتراكيين الثوريين"، هجومًا حادًا على هيثم محمدينشن الناشط السياسي المصري، 

التفكك وتراجعت عن تأييدها له، بعد أن طاولتها يد  معتبرًا أن "القوى السياسية التي كانت تقف حول السيسي أخذت في

  ."القمع

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/178666.htm
http://rassd.com/178666.htm
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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%A7/948251-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%85%D8%B4-%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D9%8A
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%A7/948251-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%85%D8%B4-%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AF%D9%8A
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%A7/948101-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8
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%A7/948101-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8
http://rassd.com/178659.htm
http://rassd.com/178659.htm
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/29/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83
http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/2/29/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83
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 ور الثالثمحال

 تطورات األوضاع المجتمعية

 الحراك المجتمعي-1

 العاملون بالمصرية لألخشاب في الغربية ينقلون وقفتهم االحتجاجية لمديرية القوى العاملة )بوابة االخبار(

نقل العاملون بالشركة المصرية لألخشاب المصنعة بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لدائرة مركز طنطا، بالغربية ، وقفتهم 

 االحتجاجية من مقر الشركة إلى مبني ديوان عام مديرية القوى العاملة بمدينة طنطا، للمطالبة بعودتهم للعمل، أو الحصول

 .على مستحقاتهم المالية

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر 44المنتجات المصرية جودتها عالية..ونستورد بـ

ودة عالية جدا، مضيًفا: "والدليل التصدير قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن مصر تصنع كل شيء، والج

مليار  44وأوضح أن الحكومة تحاول السيطرة على ارتفاع سعر الدوالر، مؤكدا: " أن مصر تستورد سلع من الخارج بفرق  للخارج"

 دوالر عن الصادرات".

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر 19مسئول بالمركزي: قيمة تحويالت المصريين في الخارج بلغت 

تياجات المصريين بالخارج، خاصة وأن كشفت نائب محافظ البنك المركزي، لبنى هالل، أن إصدار شهادة "بالدي" جاءت تلبية الح

وأوضحت أن المركزي سيقوم بتحويل عوائد تلك الشهادات  مليار دوالر العام الماضي 19قيمة تحويالت المصريين في الخارج بلغت 

 . ٪4.4و 3.4تتراوح بين بفائده  للخارج لصالح المكتتبين فيها

 (جريدة االهرام) ألف فرصة عمل 41توفر  مليار جنيه استثمارات إماراتية جديدة 40

 

مليار جنيه القامة مشروع متكامل الخدمات  41أطلقت إحدي كبري المؤسسات االماراتية، في مجال العقارات استثمارا جديدا بقيمة 

 31فدانا بين طريق السويس واالسماعيلية الصحراوي إلنشاء  1616مل مباشرة و غير مباشرة علي مساحة الف فرصه ع 41يوفر 

 سنوات. 11ألف وحدة سكنية خالل 

 

 (الشروق) نخشى توجه الشركة األم للتوسع فى تركيا والسعودية«: إل جى ــ مصر»

ذى وأوضح المدير التنفي تنفيذ تعهدات الحكومة للمستثمرين حتى يتسنى لها التوسع فى مصر« إل جى ــ مصر»تنتظر شركة 

فى تركيا « ال جى»دى إلى توجيه الشركة األم استثماراتها فى الشرق األوسط إلى مصانعإن عدم تنفيذ تلك التعهدات سيؤ

 للشركه.لكن هذا الدعم لن يدوم طويال ألنه يتسبب فى خسائر « »إل جى مصر»أن الشركة األم تساعد  و والسعودية

 

http://akhbarelyom.com/article/56d4579c9e7873f473cc0005/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-1456756636
http://akhbarelyom.com/article/56d4579c9e7873f473cc0005/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-1456756636
http://akhbarelyom.com/article/56d4b5ec9d7873f27acb63ec/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8045-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1456780780
http://akhbarelyom.com/article/56d4b5ec9d7873f27acb63ec/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%8045-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1456780780
http://akhbarelyom.com/article/56d464359e7873c27a897f58/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1456759861
http://akhbarelyom.com/article/56d464359e7873c27a897f58/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1456759861
http://www.ahram.org.eg/News/131832/5/482570/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131832/5/482570/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=7c38c33b-0e3d-4aaa-9c0b-6c9fe01e9088
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=7c38c33b-0e3d-4aaa-9c0b-6c9fe01e9088
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 (الشروق) «االحتفاظ بالدوالر هو االدخار«: »بالدى»عاملون بالخارج رًدا على شهادات 

بنوك حكومية لجذب العملة الصعبة عبر طرح شهادات ادخار دوالرية للمصريين العاملين فى الخارج بنسبة فائدة  3تسعى 

لخارج أبدوا تحفظا على التفاعل مع تلك الشهادات، وقالوا إن االحتفاظ بالعملة األمريكية هو مغرية، لكن عددا من المصريين با

 عين االدخار فى الوقت الحالى.

 

 (البوابه نيوز) جنيه في السوق السوداء 9.64الدوالر بـ 

جنيه للشراء، وذلك وسط حالة من الترقب  ١٢.٩جنيه للبيع، و ١٢.٩، عند «السوداء»الموازية استقر سعر صرف الدوالر بالسوق 

سيطرت على حركة البيع والشراء، داخل شركات الصرافة، التى التزمت بالسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى الذى يدور حول 

 جنيه. ١٢١٩الـ 

 

 (المصري اليوم) «مستحقات المصريين»صرف رفع حظر التعامل مع شركة سعودية اللتزامها ب

وافق وزير القوى العاملة جمال سرور على رفع حظر التعامل مع شركة نيوبوي المحدودة بالسعودية، والسماح لها باستقدام 

عامال مصريا يعملون لديهاوصرف جميع مستحقاتها  132بعد حل مشاكل ذلك جاء  عمالة مصرية جديدة وفقا الحتياجاتها

 المالية، والتزامها بالمعاملة الحسنة تجاه كل العمالة المصرية لديها.

 

 (61عربي) تطوير االقتصاد إسرائيلية عكاشة: الشركة التي قدمت

رد النائب في البرلمان المصري توفيق عكاشة، على متهميه بـ"الخيانة والعمالة والصهيونية" إلى أن المؤتمر االقتصادي، الذي 

ت نها التي قدمعقد في شرم الشيخ قبل عام، تم تنظيمه عبر "شركة الزارد المملوكة من بني إسرائيل"، بحسب تعبيره، موضحا أ

 خطة تطوير االقتصاد لزعيم االنقالب عبد الفتاح السيسي.

 

 (رصد) خالل يناير الماضي %4.6إيرادات قناة السويس تتراجع بنسبة 

للشهر السادس على التوالي، سجلت قناة السويس تراجًعا واضًحا باإليرادات الشهرية؛ حيث أعلنت هيئة قناة السويس، عن بلوغ 

بتراجع بلغت نسبته  -مليون جنيه 1.4.9مليارات و 3بما يعادل -مليون دوالر خالل شهر يناير الماضي  411.4إيرادات القناة نحو 

 .مليون دوالر  434.4العام الماضي الذي سجل إيرادات ، مقارنة بالشهر ذاته 4.6%

 

 )رصد( "طيران اإلمارات" تحارب لتحويل أرباحها من مصر

أنها لم تجري شركة طيران اإلمارات العديد من المفاوضات بالوقت الراهن، وذلك للسماح لها بتحويل أرباحها خارج مصر، خاصة 

تستطع تحويل أرباحها مؤخرا؛ بسبب أزمة العمله بمصروتعاني الشركات األجنبية بمصر المشكلة نفسها، والتي تتمثل في عوائق 

 تحويل أموالها للخارج؛ بسبب نقص السيولة الدوالرية بمصر؛ األمر الذي تتم مناقشته مع البنك المركزي. 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29022016&id=d917b353-6e19-48a9-9b1e-6d94b933279a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29022016&id=d917b353-6e19-48a9-9b1e-6d94b933279a
http://www.albawabhnews.com/1799398
http://www.albawabhnews.com/1799398
http://www.almasryalyoum.com/news/details/901985
http://www.almasryalyoum.com/news/details/901985
http://arabi21.com/story/891427/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://rassd.com/178606.htm
http://rassd.com/178606.htm
http://www.rassd.com/178494.htm
http://www.rassd.com/178494.htm
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 صحهال

 (البوابه نيوز) الصحة للمثول أمام لجنة آداب المهنةنقابة األطباء تستدعي وزير 

استدعاء األستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة،  6112/6/69قررت هيئة مكتب نقابة األطباء في اجتماعها بتاريخ 

لنقابة العامة، ولسؤاله حول التصريحات المنسوبة لسيادته والتي تسىء إلى جموع للمثول للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة با

 أطباء مصر وكل طبيب حضر الجمعية العمومية ومجلس النقابة.

 النقل والمواصالت

 (بوابة االخبار) مليون جنيه 11الثالثاء.."الجيوشي" يفتتح متحف السكة الحديد بتكلفة 

مليون جنيه، بعد  11تكلفة مارس، متحف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ب 1يفتتح وزير النقل د.سعد الجيوشي، الثالثاء 

 االنتهاء من تطويره التي خضع لها منذ عدة سنوات.

 

 (وابة االخبارب) توقف قطارات الصعيد نصف ساعة بسبب مشاجرة باألسلحة النارية

تسبب تبادل إطالق النار بين عائلتين بناحية دشنا شمال قنا في توقف حركة قطارات الصعيد نصف ساعة قبل تدخل قوات 

ثم القطار  ..9اإلسباني نصف ساعة القادم من أسوان متجها للقاهرة وأعقبه تعطل القطار  4.4القطار رقم حيث تعطل  األمن

 بالمواد البترولية بمحطة قنا بعد إيقافه بها.كما تعطل قطار محمل  913

 

 االعالم

 (بوابة االخبار) والصحافة اإلعالم تنظيم قانون مشروع على االلتفاف نرفض:  للصحافة األعلى

لتمسك وامع الحكومتين السابقة والحالية، سبق التوافق عليهأكد المجلس األعلي للصحافة رفضه كل محاوالت االلتفاف على ما 

 بمشروعي القوانين اللذين أعدتهما اللجنة الوطنية إلعداد التشريعات الصحفية واإلعالمية كأساس ألي حوار يجرى في هذا الشأن

 .العقوبات باص القانون الخوإصدار القانون الموحد لتنظيم اإلعالم والصحافة ووأعلن المجلس بذل كل الجهود 

 

 سياحهال

 (بوابة االخبار) مليار دوالر تراجعا في عائدات السياحة منذ سقوط الطائرة الروسية 1.3إسماعيل: 

مليار دوالر منذ تحطم الطائرة  1.3ونية إن إيرادات السياحة تراجعت نحو قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، في مقابلة تلفزي

 الروسية في سيناء العام الماضي.

 

 (اليوم السابع) %1أخرى نسب إشغاالتها  1.فندقا أغلقت أبوابها رسميا.. و 64وزير السياحة: 

كشف هشام زعزوع وزير السياحة، عن عدد الفنادق التى أغلقت أبوابها رسميا منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية بسيناء أواخر 

فى  بالغردقة، فيما تبلغ نسب اإلشغال صفر% 14بمحافظة جنوب سيناء و 11فندقا،  64شهر أكتوبر الماضى وحتى اآلن بلغت 

 .فندقا إال أنها لم تبلغ الوزارة بإغالقها 1.نحو 

 

http://www.albawabhnews.com/1799819
http://www.albawabhnews.com/1799819
http://akhbarelyom.com/article/56d4b7b19d78739e7bcb63ec/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1456781233
http://akhbarelyom.com/article/56d4b7b19d78739e7bcb63ec/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1456781233
http://akhbarelyom.com/article/56d49c009e7873d2141df123/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1456774144
http://akhbarelyom.com/article/56d4d2039d7873f407c0beee/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-1456787971
http://akhbarelyom.com/article/56d4d2039d7873f407c0beee/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-1456787971
http://akhbarelyom.com/article/56d4be8e9e78739524cb63ec/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1456782990
http://akhbarelyom.com/article/56d4be8e9e78739524cb63ec/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-1-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1456782990
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9--25-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%8870-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7/2608515#.VtVYiPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9--25-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D8%A7-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%AA-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%8870-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7/2608515#.VtVYiPl97IU
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 قباطاأل

 (الوطن) الكنيسة األرثوذكسية تحذر من إنتاج أفالم عن البابا شنودة قبل موافقتها

اإلنتاج السينمائي بالحصول على موافقة الكنيسة أوًلا قبل إنتاج أفالم حذر المجلس الملي للكنيسة القبطية األرثوذكسية، جهات 

 أو مسلسالت تتناول حياة البابا شنودة الثالث، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل.

 

 (االقباط اليوم) مطران القدس يرأس القداس اإللهي بكنيسة القيامة بالظاهر

الجديد، صالة القداس اإللهى صباح غد األربعاء، بكنيسة  -يرأس األنبا أنطونيوس مطران الكرسي األورشليمي والشرق األدنى 

 ة.بمنطقة الظاهر، ويدشن مذبحا جديدا بالكنيس« رابطة القدس»القيامة والعذراء القبطية األرثوذكسية بـ 

 

 (االقباط اليوم) "إبراهيم عيسى" يفجر مفاجأة بشأن قضية أطفال بني مزار المتهمين بإزدراء األديان

مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مسؤول بصفة شخصية عن قضية ازدراء األديان التي تم أكد اإلعالمي إبراهيم عيسى، أن اللواء 

قائال إنه ال يوجد بالًغا تقدم به المواطنين كما زعموا، بل أن أحد ضباط  وأضاف بناءا عليها سجن أربعة أطفال في بني مزار

 قسم بني مزار هو من قام بعمل المحضر.

 

 أخرى

 (اليوم السابع) تراكات الشرطة تخفيضات ضعف ذوى االحتياجات الخاصةالسكة الحديد تمنح اش

عن منح الهيئة تخفيضات على قطاراتها المكيفة  61112الجديدة لعام فيما يعتبر مفاجأة كشفت جداول اشتراكات السكة الحديد 

لشرطة السكة الحديد ضعف تخفيضات االشتراكات الممنوحة لذوى االحتياجات الخاصة للعاملين فى القطاع الخاص وتقارب 

 .وميةالتخفيضات الممنوحة لذوى االحتياجات الخاصة العاملين فى القطاع القطاع العام والمؤسسات الحك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1000912
http://www.elwatannews.com/news/details/1000912
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=146088
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=146088
%22إبراهيم%20عيسى%22%20يفجر%20مفاجأة%20بشأن%20قضية%20أطفال%20بني%20مزار%20المتهمين%20بإزدراء%20الأديان
%22إبراهيم%20عيسى%22%20يفجر%20مفاجأة%20بشأن%20قضية%20أطفال%20بني%20مزار%20المتهمين%20بإزدراء%20الأديان
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7/2608809#.VtVXjvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%B0%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7/2608809#.VtVXjvl97IU
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد األمني المصرى

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابعقوات أمن الشرقية تفض اعتصام زوجات أمناء الشرطة بمدافع المياه )

 مدافعفضت قوات األمن بمديرية أمن الشرقية، اعتصام زوجات أمناء الشرطة المقبوض عليهم منذ عدة أيام، واستخدمت القوات 

والمقبوض عليهم  شخًصا من أسر أمناء الشرطة المحبوسين 61المياه فى فض االعتصام الذي ال يتعدى عدد المشاركين فيه 

 قبل ظهورهم ببرنامج العاشرة مساًء.

 (بوابة األخبارمن العناصر اإلجرامية بعد معركة شرسة مع األمن بالعياط ) 3تصفية 

من أخطر العناصر اإلجرامية عقب قيام المتهمون بإطالق  3تمكنت األجهزة األمنية بالجيزة، باالشتراك مع األمن العام من تصفيه 

 ط أحداهم.األعيرة النارية اتجاه قوات األمن لضب

 (الوطناستجابة للمعتصمين الداخلية تنقل الصحفيين المحبوسين إلى المستشفيات )

الزمالء بأبلغت وزارة الداخلية، نقابة الصحفيين، رسميا، أنها صدرت تعليمات مشددة بتكثيف المتابعة والرعاية الصحية الخاصة 

الذين تدهورت أوضاعهم الصحية، وهم "هشام جعفر وهاني صالح الدين ويوسف شعبان وحسام السيد"، أو بأي حالة لصحفي 

 مسجون يحتاج لرعاية صحية.

 (اليوم السابع) لجنة رقابية مفاجئة من "الداخلية" للتفتيش على أقسام الشرطة بالبحر األحمر

قالت مصادر أمنية، إن لجنة رقابية تابعة لوزارة الداخلية قامت بحملة تفتيشية مفاجئة على أقسام الشرطة بالبحر األحمر، منذ 

  .أمس، ومستمرة فى العمل حتى اآلن

 (الوطنوزير الداخلية يلتقي رئيس البرلمان العربي )

التقى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، الذي يزور مصر حاليا، لحضور المؤتمر 

 انات العربية، الذي ُعقد بمقر جامعة الدول العربية.األول لرؤساء البرلم

 (رصد) عز وآخرين وعبد الرحمنإخطار اإلنتربول بقرار ضبط وإحضار ممدوح إسماعيل 

أعضاء بحركة  4كلفت الجهات القضائية، األجهزة األمنية بسرعة تنفيذ قرار ضبط وإحضار ممدوح إسماعيل، وعبدالرحمن عز، و

"حازمون"، الصادر ضدهم قرار باإلحالة للمحاكمة في أحداث حصار مقر محكمة مدينة نصر، مع إخطار اإلنتربول بوضعهم على 

 قوائمه لضبطهم. 

 (بوابة يناير) ط أثناء السيطرة على مشاجرة باألسلحة النارية بمصر القديمةوفاه شخص وإصابة ضاب

قامت اجهزة االمن القاهرة بالقاء القبض على عاطل وتاجر جلود، التهامهما بالتشاجر باألسلحة النارية بسبب خالفات الجيرة 

 لمشاجرة عن وفاة شخص وأصابة ضابط شرطةوأسفرت ا بمنطقة مصر القديمة،

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/2608686#.VtVG4vl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/2608686#.VtVG4vl97IU
http://akhbarelyom.com/article/56d46ad59d7873b857897f58/%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7-1456761557
http://akhbarelyom.com/article/56d46ad59d7873b857897f58/%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B7-1456761557
http://www.elwatannews.com/news/details/1001017
http://www.elwatannews.com/news/details/1001017
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8/2608410#.VtVIP_l97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8/2608410#.VtVIP_l97IU
http://www.elwatannews.com/news/details/1000663
http://www.elwatannews.com/news/details/1000663
http://rassd.com/178686.htm
http://rassd.com/178686.htm
http://yanair.net/?p=53682
http://yanair.net/?p=53682
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 -محاكم ونيابات: 

 (األهرام« )فتاة المول»شهرا حبسا لريهام سعيد فى قضية  14

آالف جنيه فى القضية المعروفة اعالميًا بقضية فتاة  11أشهر وتغريمها  2قضت محكمة جنح قسم الجيزة بحبس ريهام سعيد 

ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم  14لة المول التهامها بالسب والقذف، والحبس سنة التهامها بالتعدى على حرمة األشخاص، وكفا

 لحين الفصل فى جلسة االستئناف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

 (الشروقللمرة الرابعة خالل عام )« مشروع قانون التعذيب»الخميس البرعى أمام قاضى 

إعداد قاضيين مشروع »قرر القاضى المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى البالغ المقدم من المجلس األعلى للقضاء بشأن 

، أمس، استدعاء المحامى الحقوقى نجاد البرعى، رئيس مجلس «قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى غير شرع

 رة المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، لالستماع إلى أقواله الخميس المقبل.إدا

 (الشروقأشخاص بالغربية) 3ألف جنيه بحق  41السجن عامان وغرامة 

« اإلخوان»من أنصار جماعة  3ألف جنيه بحق  41قضت محكمة جنح السنطة الجزئية بمحافظة الغربية، بالسجن سنتين وغرامة 

التهامهم فى قضايا شغب وعنف وتخريب ممتلكات عامة والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات ومطبوعات ورقية محرضة 

 يونيو بمراكز سمنود والمحلة وزفتي وطنطا. 31 على تكدير األمن والسلم العام فى تداعيات ثورة

 (بوابة األخبارأبريل التهامه بالتظاهر وإثارة الشغب ) 2سنوات لمنسق  3السجن 

آخرين غيابًيا، هم:  3أعوام حضورًيا، وعلى  3أبريل، بالسجن  2عمرو علي مبارك، منسق حركة شباب عاقبت محكمة جنح المرج، 

جنيه.ووجهت النيابة العامة للمتهمعدة اتهامات، منها:  411رامي مجدي، أحمد ممدوح، ونجاة محمد عز، وتغريم كل منهم 

 على خالف القانون.التظاهر، إثارة الشغب، مقاومة السلطات، االنضمام لحركة أسست 

 (الوطنأمناء شرطة التهامهم بتلقي رشاوي من المواطنين ) 3النيابة تحجز 

العامة، ساعة، على ذمة تحريات مباحث األموال  64أمناء شرطة من إدارة مرور الجيزة بكمين المريوطية  3حجزت نيابة الهرم، 

 وذلك على ذمة اتهامهم بتلقي مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير مخالفات لهم.

 أشهر مع الشغل لمتهم باقتحام قسم العرب ببورسعيد )البوابة نيوز( 2الحبس 

 -اعتقاالت: 

 (الشروقفى الغربية)« التحريض على العنف»أشخاص التهامهم بـ  4القبض على 

 4تمكنت المباحث الجنائية بالغربية بالتنسيق مع ضباط فرع جهاز األمن الوطني وقطاع األمن العام من إلقاء القبض على 

عنف وتكدير األمن والسلم العام وترويع حياة المواطنين وحيازة منشورات ومطبوعات أشخاص بتهمة التحريض على الشغب وال

 ورقية محرضة ضد النظام الحالي بمراكز سمنود والمحلة وطنطا.

 (البوابة نيوزفيس بوك" تمثل اإلسماعيلية )“القبض على مدير أكبر صفحة بـ 

فيس بوك" تدعى "مباشر من اإلسماعيلية"، التهامه “لقى رجال مباحث قسم ثاني اإلسماعيلية، القبض على مدير صفحة بـ أ

 بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131832/38/482610/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%C2%BB.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131832/38/482610/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%C2%BB.aspx
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 -حقوقى: 

 (الشروقبمستشفى طره )« جعفر»يتلقى شكوى بإلغاء زيارة زوجة « القومي لحقوق اإلنسان»

تلقى المجلس القومى لحقوق اإلنسان شكوى شفاهية، من زوجة الصحفى هشام جعفر، تفيد بمنعها من زيارة زوجها بمستشفى 

 الزيارة منذ التاسعة صباح االثنين، وحتى الثانية ظهرا.سجن طرة، بعد انتظارها فى موعد 

 (البوابة نيوز"الداخلية": وفد حقوق اإلنسان أشاد بالمعاملة الحسنة داخل السجون بالمنيا )

خلية والمجلس القومي لحقوق اإلنسان، فقد تم الموافقة قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إنه في إطار التعاون بين وزارة الدا

على قيام وفد من المجلس بزيارة سجن شديد الحراسة بالمنيا لالطمئنان على األحوال المعيشية مؤكًدا أن الزيارة القت استحسان 

 أعضاء الوفد، معربين عن تقديرهم لكافة أوجه الرعاية التي تقدم للنزالء.

 (61عربىإضراب المعتقلين بشتى الطرق )داخلية مصر: سنفك 

قال أهالي عدد من المعتقلين في سجن العقرب إن اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اجتمع 

م، وأكد لهم "أنه أخذ اإلذن من المسؤولين في التعامل مع هذا اإلضراب لوقفه بمعتقلي سجن العقرب المضربين عن الطعا

 ."بداية من تكدير األهالي، مرورا بمنع الزيارات، ووصوال إلى التصفية إن لم يتم وقف هذا اإلضراب بشتى الطرق

 (بوابة يناير) تعذيب حالة ..وقتيل  111والتعذيب النديم: حصاد فبراير لضحايا العنف مركز 

قتيل  111تقرير كامل عن حصاد لشهر فبراير حيث وصل عدد القتلى لـ  والتعذيب بإعدادقام مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف 

 44عدد حاالت اإلهمال الطبى حالة خالل شهر فبراير، كما بلغ  144عدد حاالت األختفاء القسرى وصل إلى وإختلفت أسباب وفاتهم 

 حالة تعذيب. ..إصابات بالسرطان، باإلضافة إلى  9حالة من بينهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29022016&id=e5e7ab7f-8688-4c75-92ff-2b1f24ea2230
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=29022016&id=e5e7ab7f-8688-4c75-92ff-2b1f24ea2230
http://www.albawabhnews.com/1798895
http://www.albawabhnews.com/1798895
http://arabi21.com/story/891407/%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%81%D9%83-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82#tag_49232
http://yanair.net/?p=53719
http://yanair.net/?p=53719
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 المحور الخامس

 العسكريتطورات المشهد 

 

 )بوابة األخبار( صدقي صبحي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

كريستوفوروس فوكايدس وزير دفاع جمهورية قبرص والوفد المرافق له الذي يلتقي  (زير الدفاع واالنتاج الحربي)وصدقى صبحى 

 .مجال الدفاعبرنامج التعاون المشترك فى ، والتوقيع على يزور مصر حاليا

 

 )بوابة األهرام( جندي بريطاني من سالح المهندسين يصلون سيناء في مارس لدعم قوات حفظ السالم 111

سيناء  أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن هناك خطة جديدة لتعزيز الدعم للقوة المتعددة الجنسيات والمراقبين المتواجدة في

ندسين البريطاني سيصلون جندي من سالح المه 111أن ما يقرب من  وذكرت لمراقبة تطبيق اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل.

 إلى سيناء لتوفير الدعم الهندسي لبعثة حفظ السالم متعددة الجنسيات.الحالي في مارس 

 

 )بوابة األخبار( 6161مدير الشئون المعنوية األسبق : أتوقع هجمات ضد مصر قبل 

سمير فرج أن الواليات المتحدة األمريكية أعدت دارسة حول كيفية توريط مصر في  أكد مدير الشئون المعنوية األسبق اللواء د.

، موضحا أن أمريكا تحاول أن  6161وقال:أتوقع هجمات شرسة ضد مصر قبل  وتها ومواردها .حروب خارجية وداخلية لالستنزاف ق

 تشعل جميع الصراعات الداخلية والخارجية لتضييق الخناق على مصر.

 

 )اليوم السابع( قائد حرس الحدود يشهد إطالق اسم الشهيد أحمد عبد النبى على مدرسة بالخانكة

يشهد اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم، قائد قوات حرس الحدود، يرافقه اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، احتفالية 

على مدرسة الخانكة الثانوية بنات، تقديرا  –أحد ضباط قوات حرس الحدود  –إطالق اسم الشهيد العقيد أحمد عبد النبى عطوة 

 . لدوره وبطوالته النادرة، التى قدمها فى خدمة الوطن

 

 )الوطن( متسلال في فبراير 164مليون قرص مخدر و 4.4المتحدث العسكري: ضبط 

طن حشيش خالل مكافحة  6.4مليون قرص مخدر، و 4.4طن بانجو، و ..4أعلن العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، ضبط 

عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة الستهداف قواتنا على محاور  3وأخرى قناصة، و FNبنادق  4 ضبطو أعمال التهريب في فبراير.

 .ن أعداد كبيرة من ألغام الدباباتكجم، فضال ع 14شديدة االنفجار، بإجمالي وزن  TNTالتحرك، وجوال يحتوي على كمية من مادة 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56d433539e78731764ad27b5/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-1456747347
http://akhbarelyom.com/article/56d433539e78731764ad27b5/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-1456747347
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/233/870979/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/36/233/870979/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B1.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56d4a5be9d7873da73c56d50/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-2020-1456776638
http://akhbarelyom.com/article/56d4a5be9d7873da73c56d50/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-2020-1456776638
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1/2608909#.VtVWXPkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B1/2608909#.VtVWXPkrLIU
http://www.elwatannews.com/news/details/999853
http://www.elwatannews.com/news/details/999853
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 المحور السادس

 تطورات الوضع في سيناء

 :6112فبراير  69 تطورات 
  

إذاعة البيان التابعة للدولة اإلسالمية تعلن في نشرة الظهيرة نجاح مقاتلي والية سيناء من تفجير عبوة متشظية على قوة  -

راجلة من الجيش المصري على طريق الطويل شرق مدينة العريش مما أدى لمقتل أثنين وإصابة ثالثة أفراد عسكريين، وتفجير 

 صري قرب كمين كرم القواديس جنوب الخروبة دون معرفة الخسائر.عبوة ناسفة على قوة راجلة للجيش الم

 

جنود أثناء عملية تفجير عبوة ناسفة أثناء تفقدهم الطريق الذي تسير عليه قوات االمن  4تنشر عن إصابة  أخبار اليوم بوابة-

 .وذلك بمنطقة الشدايد جنوب الشيخ زويد
 

أثناء نقلهم جندي مقتول  برصاص مسلحين بالقرب من كمين الخروبة جنوب غرب الشيخ زويد اسعاف استهداف سيارتين-   

 خ زويد.من قوات الجيش اثنين اخرين مصابين، وسيارات االسعاف التي تنقلهم تعود مرة اخرى ناحية الشي

 

مسلحين يقتحموا ميدان الفواخرية بوسط مدينة العريش ويقوموا بإعدام شاب بإطالق الرصاص عليه وذبح رجل آخر -

القتل  تعزو عملية ووزارة الداخلية لمقاتلي والية سيناء، تنشر صور القتلى وتنسب العملية منى الزملوط وينسحبون والصحفية

  والذبح إلى خالفات بين المجني عليهم والقتلة وتعلن أن القتلى

http://akhbarelyom.com/article/56d436189e78737765ad27b5/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-4-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-1456748056
http://akhbarelyom.com/article/56d436189e78737765ad27b5/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-4-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF-1456748056
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/523855884463067
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/523855884463067
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/523855884463067
https://www.facebook.com/news24sinai/posts/523855884463067
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/2608623#.VtVn7_l94gs
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%86%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4/2608623#.VtVn7_l94gs

