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 المحور األول

 المصرية السياسة الخارجية تطورات

 للمرشح المصريتكشف عن تأييد قوي الخارجية: المشاورات الخاصة بمنصب أمين عام جامعة الدول 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( 

سامح شكري مع وزراء الخارجية العرب تكشف  االتصاالت التي أجراها بأن  صرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،

وأوضح أن خطاب الترشيح المصري الذي بعث به   عن تأييد قوي للمرشح المصري لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية.

توى وزراء الخارجية السيسي إلى الملوك والرؤساء العرب تضمن طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس الجامعة العربية على مس

 مارس الجاري الختيار األمين العام الجديد. 01يوم 

 

 )المصري اليوم( شكرى يزور روسيا منتصف مارس«: الخارجية»

يسي الس ي ، سيتوجه بعد مشاركته في جولةسامح شكر قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارحية، إن الوزير،

 اآلسيوية، من كوريا الجنوبية، إلى أندونيسيا للمشاركة في القمة اإلسالمية الخاصة بالقدس، على أن يعود بعدها إلى مصر.

 إن وزير الخارجية سامح شكري ، يزور موسكو منتصف مارس الجاري.وأضاف 

 

 )األهرام( اليابانالسيسى يطمئن على صحة إمبراطور 

اسم بفى القصر االمبراطورى باليابان. وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى السيسى  "ناروهيتو"ستقبل ولى العهد األمير ا

السيسى اطمأن من ولى العهد اليابانى على الحالة الصحية المبراطور اليابان أكيهيتو الذى يمر بوعكة  رئاسة الجمهورية، بأن

 .إال أن حالته الصحية حالت دون ذلك سيسيقاء الور أكيهيتو كان يتمنى لإلى أن االمبراطأشار ولي العهد  ومن جانبه. صحية

 

 )بوابة األهرام( السيسي يدعو طالب مدرسة يابانية لزيارة مصر

ي السيسي قد قام ف وكان لزيارة مصر. -بتوقيت اليابان -وجه السيسي الدعوة لطالب المدرسة اليابانية التي زارها صباح اليوم 

 .ختام زيارته الحالية لليابان بزيارة مدرسة يابانية للتعليم األساسي

 

 )بوابة األهرام( بيان مشترك بين مصر واليابان لتعزيز العالقات الثنائية

المصري والياباني بياٌن مشترك بعنوان "التعاون من أجل طفرة ومرحلة السيسي إلى اليابان، صدر عن الجانبين بمناسبة زيارة 

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن البيان تضمن تأكيد دعم  جديدة في العالقات الثنائية".

 .إلصالحات االقتصادية واالجتماعيةوإشادة اليابان بالجهود المصرية المبذولة لتحقيق ا

 

 )بوابة األهرام( السيسي يلتقي بنائب وزير االقتصاد والصناعة والتجارة الياباني

 اء اللقاءأثن السيسي ونوه  ي نائب وزير االقتصاد والصناعة والتجارة الياباني.السيسي صباح اليوم األربعاء بيوسكا تاكاجالتقى 

 .أمام المستثمرين اليابانيين في مصر إلى الفرص االستثمارية

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=88d6a512-4452-4e97-bc97-b4ceb126eb9f
http://www.almasryalyoum.com/news/details/902634
http://www.almasryalyoum.com/news/details/902634
http://www.ahram.org.eg/News/131833/12/482787/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86--%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131833/12/482787/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86--%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871404/%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871404/%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871393/%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%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871393/%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%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871391/%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871391/%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9.aspx
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  السيسي يشهد التوقيع على عدد من االتفاقيات بين مصر واليابان فى مجاالت " الكهرباء والطاقة"

 )بوابة األهرام(

بين مصر واليابان في عدد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم األربعاء التوقيع على عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

جاء ذلك علي هامش أعمال االجتماع العاشر لمجلس األعمال المصري الياباني الذي انطلقت  من القطاع وخاصة الكهرباء والطاقة.

 بحضور السيسي. اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو أعماله صباح

 

 بالعالقات لمستوي الشراكة الكاملة السيسي يجري مباحثات في سول ويشهد التوقيع علي اتفاق االرتقاء

 )بوابة األهرام( 

أيام وهى المحطة الثالثة فى جولته اآلسيوية  3اليوم األربعاء إلي سول في زيارة لكوريا الجنوبية تستغرق السيسي مساء يصل 

الحالية بالتى بدأها بزيارة كازخستان ثم اليابان، وتعقد غدا في العاصمة سول مباحثات القمة بين السيسي، ورئيسة كوريا 

 الجنوبية بارك جون هيه.

 

      )بوابةاألخبار( السيسي ة من منصور هادي يتسلم رسال

تسلم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رسالة من السيسي تناولت مجمل التطورات على الساحة العربية واإلقليمية والدولية 

ل جاء ذلك خال وتطويرها في مختلف المجاالت.، والعالقات األخوية الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها 

 .لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوياستقبال الرئيس اليمني للسفير المصري 

 

 )الشروق( لم تقدم أي دولة مرشح لمنصب أمين عام الجامعة العربية«: الخارجية»

نفى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما تردد بشأن مطالبة عدد من الدول العربية، بتدويل منصب 

بتقديم أي مرشح  قال على حد علمي لم تقم أي دولة عربيةو األمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتقدمهم بمرشحين للمنصب.

لها، بل على العكس فهناك دعم عربي قوي وعريض للمرشح المصري، ظهر خالل المشاورات التي قام بها سامح شكري، وزير 

 «.الخارجية، مع الملوك والقادة والرؤساء العرب

 

 )الشروق( رئيس حكومة الوفاق الليبية يغادر القاهرة

فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، متوجها إلى تونس، في  ر مطار القاهرة الدولي،غاد

 إطار جهوده لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.

 

 )الشروق( األحد المقبلرئيس العراق يزور القاهرة 

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ضرورة تطويره العالقات مع مصر خدمة لمصالح شعبي البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أنه 

 ة يوم األحد المقبل.سيزور القاهر

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871389/%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871409/%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%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56d625989d78735c196ba222/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-1456874904
http://akhbarelyom.com/article/56d625989d78735c196ba222/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-1456874904
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=b33480d5-03cb-4f69-a722-d3c1dd01fd72
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=b33480d5-03cb-4f69-a722-d3c1dd01fd72
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=d74bb4b4-651c-42e4-b7b2-9e3bb503cbc6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=d74bb4b4-651c-42e4-b7b2-9e3bb503cbc6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=d33e7b6a-32ef-425e-860c-b6c3dcbe0cb4
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=d33e7b6a-32ef-425e-860c-b6c3dcbe0cb4


 

 

2102مارس  2  مرصد اإلعالم المصري       3   

 

 )مصرالعربية( حماس: نسعى الستعادة العالقات مع مصر

 قال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أسامة حمدان أن حركته تسعى الستعادة العالقة مع مصر بشكل مناسب.

الثالثاء، أن هناك جهودًا تبذل في هذا الجانب، رافضَا التعقيب على األنباء التي تتحدث عن وأوضح حمدان في تصريحات مساء 

 .إلى القاهرة في األيام المقبلة زيارة وفد من الحركة

 

 )مصرالعربية( السفير اإلسرائيلي مبرًئا عكاشة: ألتقي السيسي ورموز نظامه

فيما تبدو وكأنها محاولة إلحراج الرئيس المصري، والدفاع عن اإلعالمي والبرلماني توفيق عكاشة، ظهر السفير اإلسرائيلي في 

ووصف "كورين"  أنه التقى السيسي عدة مرات، وأنه يلتقي بشكل دائم مع رموز النظام في مصر.القاهرة "حاييم كورين"، مؤكًدا 

 في مداخلة هاتفية للقناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي العالقات بين إسرائيل ومصر بـ"المتينة".

 

 )مصرالعربية( يطير إلى قطر المصري النائب العام

 وأنهى المستشار نبيل صادق النائب العام، متوجًِّها إلى الدوحة، على متن الطائرة القطرية بصحبة وفد قضائي. در القاهرة،غا

والمتجهة إلى الدوحة،  0312النائب العام إجراءات سفره والوفد المرافق له من صالة كبار الزوار على رحلة الخطوط القطرية رقم 

 النائب العام بأي تصريحات صحفية حول طبيعة زيارته لقطر.حسب "أصوات مصرية"، فيما لم يدِل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/949841-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/949841-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%A9/947600-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%87
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%A9/947600-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/949544-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/949544-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصرية

 -الحكومة المصرية: 

 (الشروق) رئيس الوزراء يبحث التعاون مع سنغافورة في مجاالت الغاز وتطوير الموانئ

متابعة ما تم االتفاق عليه من أوجه مختلفة  إطاراجتمع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، مع سفير سنغافورة بالقاهرة، في 

من خبراتها في عدة قطاعات من بينها النقل البحري، وإدارة الموانئ، وإقامة المناطق اللوجيستية واالستفادة  ثنائيللتعاون ال

 .المياه وتحلية مياه البحر والصناعية فيها، ومحطات معالجة

 

 (األهرام) إسماعيل فى زيارته المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

قام شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بزيارة إلى المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتفقد عددًا 

 فقه وزير التجارة والصناعة، ومحافظ الشرقية.من المصانع بالمدينة، يرا

 

 (بوابة األخبار) شريف إسماعيل يترأس االجتماع اإلسبوعي للحكومة

مجلس الوزراء.ويتضمن اإلجتماع بمقر األجتماع االسبوعى للحكومة مارس،  2يترأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، األربعاء 

 .دخل، وفقا لتأكيدات رئيس الوزراءالحكومة بحث سبل االهتمام بالمواطن محدود ال

 

 (الشروق) رئيس الوزراء: المسئول الخائف لن يستمر في منصبه

، «نعمل على حل كافة مشكالت رجال األعمال ونريده أن يرى االستقرار في السياسات خالل المرحلة المقبلة» شريف أسماعيل

وأكد أن ظاهرة المسئول الخائف من اتخاذ القرار لن .مؤكدا أن توقف االستثمار عند أي موظف سيتم التعامل معه بكل شدة

 .مسئول من اتخاذ قرار يعني عدم استمراره في منصبه تستمر كما أن خوف أي

 -البرلمان المصري: 

 (الوطن) البرلمان يرفض رفع الحصانة عن محمود بدر

إبراهيم غنيم لرفع الحصانة عن النائب قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه ورد إليه طلب من المواطن سامي 

 محمود بدر، بسبب دعوة قضائية أقامها ضده، لكن الطلب لم يستوف الشروط، فقرر المجلس حفظه.

 

 (األهرام) مشروعات القوانين« مجلس الدولة»على مراجعة  المنسحبين الموافقةاحتواء أزمة النواب 

ه مدت زمنيبعد سجال طويل بين النواب، انتهى المجلس الى الموافقة على نص المادة بالعرض على مجلس الدولة، وتحديد أجل 

ثالثون يوما على األكثر، لرد مجلس الدولة على البرلمان فى مشروعات القوانين المعروضة عليه، وإال ُعد مجلس الدولة موافقا 

 على مشروع القانون دون مالحظات عليه.

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=84870943-8d17-4568-a61b-9cf2ea2bf983
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=84870943-8d17-4568-a61b-9cf2ea2bf983
http://www.ahram.org.eg/News/131833/25/482807/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131833/25/482807/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56d692d39d7873754b042261/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-1456902867
http://akhbarelyom.com/article/56d692d39d7873754b042261/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-1456902867
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=3959e9dc-08f2-4901-bd95-b87de25c03f1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=3959e9dc-08f2-4901-bd95-b87de25c03f1
http://www.elwatannews.com/news/details/1001884
http://www.elwatannews.com/news/details/1001884
http://www.ahram.org.eg/News/131833/25/482798/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131833/25/482798/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-.aspx
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 (اليوم السابع) توقيعات برلمانية للتصويت على إسقاط عضوية "عكاشة" اليوم

اللجنة الُمشكلة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة إثر لقائه السفير اإلسرائيلى لدى القاهرة، طلبا موقعا من مايزيد أستقبلت 

  .التوصية التى اقترحتها من عدمهعضوا بمجلس النواب للتصويت على إسقاط العضوية عن عكاشة وإقرار  021عن 

 

 (اليوم السابع) اليوم التحقيق مع كمال أحمد حول ضربه لعكاشة بالحذاء

تعقد لجنة التحقيق برئاسة المستشار حسن بسيونى اجتماعها األول مساء اليوم األربعاء، للتحقيق مع النائب كمال أحمد فى 

  .لى استقباله للسفير اإلسرائيلى فى منزلهواقعة ضربه للنائب توفيق عكاشة بالحذاء، اعتراًضا ع

 

 (بوابة األهرامالجديدة )مادة من مشروع الالئحة  211على  الموافقة

التي تتعلق  011المادة على  حيث تمت الموافقةمادة. 211بعد االنتهاء من الموافقة على للمجلس الجلسة الصباحية ت رفع

التي تنص على أن لكل عضو أن يوجه  211على المادة وبإبالغ رئيس الجمهورية لرئيس مجلس النواب بالمعاهدات التي يبرمها، 

 .لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه األسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصهم

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (اليوم السابع)" لألحزاب الدينية" تجتمع اليوم بجابر نصار لتفعيل مبادرة "أمنعوا النقاب ال"

لثانى مع عدد تعقد حملة "ال لألحزاب الدينية"، اليوم األربعاء، اجتماعين األول مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وا

  .من الشخصيات السياسية، لبحث تفعيل مبادرة "أمنعوا النقاب" فى المؤسسات الحكومية

 -تصريحات: 

 (برلماني) حامد جبر "القيادى بالكرامة": توفيق عكاشة يريد هدم صورة الرئيس داخليا وخارجيا

قال حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة تعليًقا على دعوة السفير اإلسرائيلى للنائب توفيق عكاشة، لرد الزيارة، وإعالن األخير 

من يدافع عنه يجب أن يعى أن عكاشة يريد  ه على، وإنالمجلسربه بالحذاء داخل قاعة موافقته على الدعوة، بعد واقعة ض

 هدم صورة الرئيس خارجيا وداخليا.

 

 (اليوم السابع) مارس المقبل 8عمرو موسى: تدشين جبهة "حماية الدستور" رسميًا 

قال عمرو موسى:"ال أعلم شيئا عن منتدى الحياة الدستورية أو القائمين عليه، ولم يتواصل معى أحد منهم للتنسيق بين 

  .مارس الجارى 8تى سيتم تدشينها رسميًا فى مبادرتهم وجبهة حماية الدستور، ال

 

 (االناضول) نتلقى "تهديدات بالقتل" داخل السجن جهاد الحداد المتحدث السابق باسم جماعة األخوان:

كمة مصرية، عن تلقيه متحدث سابق باسم جماعة اإلخوان المسلمين في مصر، أثناء مثوله أمام محال جهاد الحداد كشف

 "تهديدات بالقتل" داخل السجن المعتقل فيه، بحسب مراسل "األناضول".

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/3/2/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2610476#.VtaWZvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/2/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/2610476#.VtaWZvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/2/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%A1/2610461#.VtaWbPl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/2/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%A1/2610461#.VtaWbPl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871207/%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%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9--%D9%88.aspx
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 -توك شو: 

 (اليوم السابع) فيال 511مليون جنيه"سمسرة" بيع أراضى ويمتلك  058تقاضى  بكري: عكاشةمصطفى 

 ه، مشيًرا إلى أن0112مليون جنيه "سمسرة" فى بيع أراضى داخل الدولة فى عام  058"، عن أن عكاشة تقاضى مبلغ بكريكشف "

  ."فيال يبيعها لإلعالميين بمبالغ رخصية، مضيًفا: وبعد بكرة هتكون فى السجن، وقناتك هتتقفل 511يمتلك مشروع به 

 

 (اليوم السابع) يتلقى معلوماته من المستشار الثقافي اإلسرائيلى بكري: عكاشةمصطفى 

، هات، لمساندتهم لمصر والوقوف بجوارإن التعليمات اإلسرائيلية لهذا العميل، هى الهجوم على السعودية واإلماراأكد بكرى

البرلمان سيغسل هذا "العار"، مشيرا إلى أن هذا الكذاب عكاشة، ال عالقة له باألجهزة األمنية فى الدولة، ومعلوماته مشددا على أن 

 .التى كان يحصل عليها من قبل كانت من المستشار الثقافى اإلسرائيلى

 

 (بوابة األخبار) لحين مقابلة الرئيس السيسي تحاديةالعكاشة يعلن اعتصامه أمام ا

مارس من الساعة السابعة صباحا لمقابلة  2األربعاء  يوم تحاديةالأعلن النائب البرلماني توفيق عكاشة أنه سيعتصم أمام قصر ا

أنه  الإ السيسيمضيفا أنه على الرغم من خالفه مع  النواب،سيعلن استقالته فورا من مجلس  أخطأ،إذا قال إنه و السيسي

 سيرضى بحكمه.

 

 (بوابة األهرام) الحكومة": "جّربوا تقبضوا علّيا وشوفوا هيحصل إيه"“لـ عكاشة 

جربوا تيجوا تقبضوا علّي،  لو مخيل إليكم إني مش ورايا شعب.طالب النائب توفيق عكاشة، من الحكومة إدخاله السجن، قائًلا: "

 وسنري ما سيقوم به الشعب المصري".

 

 (اليوم السابع)" توفيق عكاشة": هتوحشنا يا عوكش ومش هنشوفك تانى“لـ عمرو أديب 

حشنا فى كل المجاالت عمرو أديب، على تجاوزات نائب التطبيع توفيق عكاشة، قائال:"على فكرة هيوحشنا العوكش هيورد 

بس هيوحشنى ومش  امبارح، ألنه نتج عن توتر وكده وهترفع عن الرد عليه اللى قاله عنىوأنا مش عايز أرد على  هيوحشنا

  ."بس هنعمل أية هى دى سنة الحياة وكدههنشوفه تانى 

 

 (اليوم السابع)" خالد صالح": "أقسم باهلل هفضل ورا عكاشة لحد ما أدخله السجن“لـ محمود بدر 

أقسم باهلل  ألنيشن محمود بدر عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على النائب توفيق عكاشة، قائاًل: "مش عاوز أفقد أعصابى 

"مش كل واحد مردفًا:عكاشة لحد ما أدخله السجن، ألن مكانه الطبيعى السجن، وأى كالم غير دا يبقى عبث وتهريج"، هفضل ورا 

  ."ماما معاها قرشين فاتحاله قناة يطلع يشتم الناس ويغير الثوابت والمبادئ الوطنية
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 (المصرى اليوم« )مش ناقصين مشاكل مع إسرائيل»ممتاز القط يدافع عن توفيق عكاشة: 

اعتداء كمال أحمد، عضو مجلس النواب، على توفيق عكاشة بسبب استقباله السفير  القط،انتقد الكاتب الصحفي ممتاز 

ش ناقصين م بين مصر وإسرائيل اتفاقية سالم بالش النعّرة الكدابة، والشعارات التي عفا عليها الزمن،»اإلسرائيلي، قائًلا: 

 .لي، طالما ملتزمة بمعاهدة السالمندخل في مشاكل مع الجانب اإلسرائي

 -سو شيال ميديا: 

 (مصر العربية) جلسة الغد"“بـ خالد أبو بكر يدعو "النواب" إلسقاط عضوية عكاشة 

في تغريده على حسابه بموقع "تويتر": "أصبح واجًبا وطنًيا على كل أعضاء مجلس النواب، الحضور لجلسة باكر خالد ابوبكر قال 

 ، حفاًظا على شكل األمة المصرية شعًبا وتاريًخا وثقافّة".عكاشةوإسقاط عضوية المدعو 

 

 (مصر العربية) "االشتراكيون الثوريون" تتضامن مع إضراب معتقلي سجن العقرب

 عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "متضامنون مع اإلضراب البطولي للعشراتاالشتراكيون الثوريون حركة أضافت 

من معتقلي سجن العقرب عن الطعام، ضد االعتداءات واإلهانات التي يتعرض لها ذووهم عند زيارتهم، وللمطالبة بتحسين 

 طعام ومياه السجن، وبالزيارة األسبوعية".

 

 (بوابة يناير) ”ده قرار جمهوري ملكش حق تعترض عليه“الضابط لغزالن:  بعد منعه من السفر لكونه طالب

، تدوينة يحكي فيها ما جرى معه من قمع في حرية السفر ”فيس بوك“غزالن تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع  علىكتب 

ق الدولة وقوانين والحركة خارج وطنه، وذلك على الرغم من وجوده كحق أساسي لكل إنسان في الحياة، وكما تعترف به المواثي

 االمم المتحدة.

 

 (بوابة يناير) ساعات عشان الظابط كان فاكرني بتاع الكاندوم ٣شادي سرور: وقفت في كمين شرطه 

طلة وهي عن طريقة قال شادي سرور، أنه قد تم إيقافه الشارع لمدة تزيد عن ثالثة ساعات، وكانت ستتم تلفيق له قضية با

عشان الظابط كان “أنه: ” فيس بوك“وأضاف ُمختتمًا عبر تدوينته عبر حسابه الشخصي بموقع .ورقات بودرة 2وضع الضابط له 

 .”فاكرني شادي بتاع الكاندوم

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/902544
http://www.almasryalyoum.com/news/details/902544
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%A7/949754-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF
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%A7/949754-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF
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%A7/949514-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%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%A7/949514-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8
http://yanair.net/?p=53929
http://yanair.net/?p=53929
http://yanair.net/?p=53867
http://yanair.net/?p=53867
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 المحور الثالث

 تطورات األوضاع المجتمعية

 قضايا المجتمع

 

 قتصاداأل

 (جريدة االهرام) أشهر 2 خالل لمصر تمويال دوالر مليار 7٫0 :واالستيرادرئيس البنك اإلفريقى للتصدير 

بزيادة التمويل المخصص لمصر فى كشف بينديكت اوراما رئيس البنك االفريقى للتصدير واالستيراد عن التزام البنك 

 األول النصف فى دوالر مليار 0٫7االستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك بحيث تتم اتاحة تسهيالت ائتمانية لمصر بنحو 

 .للمخاطر ضمان بتوفير االلتزام مع الجارى العام من

 (الوطن) رجال أعمال 5مصر تحتل المركز الثالث ضمن قائمة أثرياء العرب بـ

وحصدت الواليات المتحدة نصيب األسد بعدد من  2102نشرت مجلة "فوربس" العالمية مساء اليوم، قائمة أثرياء العالم لعام 

مليارديًرا واحتلت مصر المركز الثالث عربًيا من حيث  021ألمانيا مليارديًرا ثم  250مليارديرًا وتليها الصين بـ  051المليارديرات بلغ 

 .ملياردير بعد السعودية ولبنان وقبل األمارات 25عدد المليارديرات داخل القائمة التي تضم 

 (الوطن) قروش" في السوق السوداء 5"الدوالر" يواصل جنونه.. ويرتفع "

جنيه أمس، بينما ظل ثابتا في  1.31مقابل  1.35قروش، في التعامالت اليومية، ليباع بـ 5سجل الدوالر ارتفاعا جديدا قدره 

وأكد متعاملون  جنيه، وسط حذر كبير من جانب المتعاملين، تحسبا ألي إجراءات من جانب المركزي 7.83السوق الرسمية، ليباع بـ

 .ق السوداء، أن الشهادات الدوالرية "بالدي"، لم تمنع ارتفاع أسعار الدوالر في السوق المحليفي السو

 (جريدة االهرام) خسائر طفيفة بالبورصة

 مليار 312٫231ة امس على تباين فى مؤشراتها حيث اغلق رأس المال السوقى عند مستوى انهت البورصة تعامالتها فى جلس

 العرب تعامالت اتجهت حين فى المصريين، المستثمرين قبل من بيعية ضغوط بسبب جنيه مليون 051 تراجعا مخلفا جنيه

 وتعامالت األفراد اتجهت للشراء.مؤسسات اتجهت للبيع ال فتعامالت المستثمرين فئات صعيد وعلى للشراء واالجانب

 (العربي الجديد) تراجع إيرادات قناة السويس يثير جدال في مصر

وسط تجاهل اإلعالم المصري أثارت أزمة تراجع إيرادات قناة السويس على مواقع التواصل االجتماعى جدال سياسيا بين مؤيدي 

لفية صدور تقرير رسمي أمس اإلثنين كشف عن تراجع إيرادات قناة السويس للشهر النظام المصري ومعارضيه، وذلك على خ

 السادس، على التوالي.

 

 (مصر العربيه) مميش عن تحول السفن لرأس الرجاء الصالح: شائعات إسرائيلية

ن التجارية من طريق رأس الرجاء الصالح بدًلا من نفى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ما تردد حول عبور السف

وأكد في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" ارتفاع إيرادات قناة السويس لما  قناة السويس، واصًفا ذلك بالشائعات اإلسرائيلية

 مليار جنيه، مؤكًدا أن هذه أول مرة تحدث في التاريخ. 01يقرب من 

http://www.ahram.org.eg/News/131833/5/482743/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131833/5/482743/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1003063
http://www.elwatannews.com/news/details/1003063
http://www.elwatannews.com/news/details/1002511
http://www.elwatannews.com/news/details/1002511
http://www.ahram.org.eg/News/131833/5/482753/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131833/5/482753/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9.aspx
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/949959-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/949959-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 (رصد)يشجع على ضخ أي استثمارات جديدة إل جي": الوضع االقتصادي في مصر ال"

أعلن دون كواك المدير التنفيذي لشركة "إل جي" الكورية، أن الشركة األم ترفض ضخ أي أموال أخرى في السوق المصرية قائال: 

مليون دوالر، لكنها رفضت  271"تحملت الشركة األم في كوريا أزمات السوق المصرية، ودعمت مستلزماتنا لإلنتاج في مصر، بنحو 

 بعد استرداد هذا المبلغ الذي تعجز الشركة عن تدبيره بالعملة األجنبية". اآلن ضخ أي أموال أخرى، إال 

 (رصد)خسائر قناة السويس تتجاوز الخمسين مليون دوالر

سة ارتطمت قبل خم تفاقمت خسائر قناة السويس بسبب جنوح السفينة "نيو كاترين" المحملة ببرادة الحديد، وكانت السفينة

بمنطقة الفردان باإلسماعيلية أثناء رحلتها من أوكرانيا  21أيام بضفة القناة الغربية في القطاع األوسط لقناة السويس بالكيلو 

  .إلى الصين كما تسبب جنوحها في تسرب بقعة من الزيت بالمجرى المالحي

 النقل والمواصالت

 (بوابة االخبار) غيبوبة الكبد المفاجأة للسائقينمن حوادث الطرق بسبب  % 08إحصائية: 

امعة المنوفية د.أسامه عبد الرؤوف، أن أخر أشار وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بج

من نسبة الحوادث التي تقع على الطرق السريعة بجمهورية  % 08إحصائية مسجلة حول حوادث الطرق في مصر تشير إلى أن 

 مصر العربية تنتج عن حالة الغفوة التي تصيب المواطنين والسائقين المصابين بغيبوبة الكبد.

 (جريدة االهرام) تقرير كلية الهندسة يحدد المتورطين ى فى كوبرى سوهاجفى واقعة اإلنهيار الجزئ

تلقت نيابة شمال سوهاج الكلية أمس تقرير اللجنة التى أمرت بتشكيلها من كلية الهندسة بجامعة سوهاج لفحص أسباب اإلنهيار 

من مهندسى االشراف و التنفيذ بجهاز تعمير جنوب  3مسئولية وتحديد  فى كوبرى الطريق الجديد بمدينة سوهاج الجديدة الجزئى

 .الصعيد والمسئولين عن متابعة األعمال والتأكد من مطابقتها للشروط و المواصفات الفنية

 التعليم

 (بوابة االخبار) طفال 81لـفي اإلسكندرية « االختناق»ارتفاع عدد التالميذ المصابين بـ

صابين باالختناق في مجمع مدارس السيوف ارتفع قال وكيل وزارة الصحة باإلسكندرية، الدكتور مجدي حجازي، إن عدد التالميذ الم

تلميًذا للمستشفيات لتلقي العالج نتيجة استنشاقهم غاز الكلوروحاول أولياء أمور  51تلميًذا مصاًبا، مشيًرا إلى وصول  81إلى 

 كلور.التالميذ حاولوا اقتحام مكتب وكيل الوزارة، متهمين إياه بالتقاعس في التحرك فور وقوع حادثة تسرب ال

 االعالم

 (بوابة االخبار) "ميدو يا رجلك من متعلق ألجيبك باهلل أقسم: "منصور مرتضى" 

شن رئيس نادي الزمالك المستشار "مرتضى منصور" اليوم الثالثاء ، هجوم عنيف رداً على المدير الفني السابق لنادي الزمالك أحمد 

:"أقسم باهلل ألجيبك متعلق من أضافو. LTC "ميدو"، وذلك في مداخلة تليفونية مع الكابتن "خالد الغندور" على قناة حسام

 رجلك يا ميدو.. وأنا محدش يقدر يقربلي ".

 (اليوم السابع) "عمرو أديب لـ"توفيق عكاشة": هتوحشنا يا عوكش.. ومش هنشوفك تانى

رد اإلعالمى عمرو أديب، على تجاوزات نائب التطبيع توفيق عكاشة، قائال:"على فكرة هيوحشنا توفيق عكاشة، العوكش 

نا.. وأنا مش عايز أرد على اللى قاله عنى امبارح، ألنه نتج عن توتر وكده.. وهترفع عن الرد هيوحشنا فى كل المجاالت ..هيوحش

  ."عليه.. بس هيوحشنى ومش هنشوفه تانى وكده.. بس هنعمل أية هى دى سنة الحياة

http://rassd.com/178762.htm
http://rassd.com/178762.htm
http://rassd.com/178759.htm
http://rassd.com/178759.htm
http://akhbarelyom.com/article/56d574cc9d78731e48ff3282/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-18-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-1456829644
http://akhbarelyom.com/article/56d574cc9d78731e48ff3282/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-18-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-1456829644
http://www.ahram.org.eg/News/131833/29/482799/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-.
http://www.ahram.org.eg/News/131833/29/482799/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-.
http://akhbarelyom.com/article/56d5c93a9d78734a6fd6706d/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8080-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-1456851258
http://akhbarelyom.com/article/56d5c93a9d78734a6fd6706d/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8080-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7-1456851258
http://akhbarelyom.com/article/56d631329e78738f492af32d/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88-1456877874
http://akhbarelyom.com/article/56d631329e78738f492af32d/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%83-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88-1456877874
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D9%87%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D9%83%D8%B4-%D9%88%D9%85%D8%B4-%D9%87%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%81%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89/2610132#.Vtalpfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D9%87%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D9%83%D8%B4-%D9%88%D9%85%D8%B4-%D9%87%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%81%D9%83-%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%89/2610132#.Vtalpfl97IU
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 سياحهال

 (المصري اليوم) نسبة اإلشغال بالفنادق الثابتة باألقصر %37«: آثار جنوب الصعيد»

قال اللواء حسني حسين، نائب مدير عام إدارة السياحة واآلثار بجنوب الصعيد، إن نسبة األشغال بالفنادق الثابتة باألقصر وصلت 

أجنبيا من مختلف الجنسيات العالمية ،  702زائًرا منهم  0020، أن عدد الذين وصلوا األقصر أمس بلغ «حسين»وأضاف  %37إلى 

 .%08مصريا بنسبة إشغال  708وعدد المصريين الزوار لألقصر اليوم بلغ  %01بنسبة إشغال 

 (رصد) فورين بوليسي: السياحة في مصر تدفع ثمنا باهظا عقب إسقاط الطائرة الروسية

سلط تقرير لصحيفة "فورين بوليسي" األمريكية الضوء على الخسائر الكبيرة التي أعقبت حادث تفجير "تنظيم الدولة" للطائرة 

( مركز غطس مرخص في 202( من إجمالي )%71الروسية بسيناء، في قطاع السياحة المصري وتقول صحيفة اليوم السابع إن )

 ( منها ال تعمل بطاقتها الكاملة.%21بسبب قلة السياح، في حين أن ) محافظة البحر األحمر، قد أغلقت أبوابها

 قباطاأل

 (اليوم السابع) مطران القدس الجديد يدشن كنيسة ألول مرة بعد تعيينه

دشن أنبا انطونيوس، مطران القدس الجديد، كنيسة رابطة القدس بالظاهر، ورأس صلوات القداس اإللهى بمشاركة أنبا 

ى كبير، وبمشاركة رهبان إيبراشية القدس يسطس أسقف ورئيس دير األنبا أنطونيوس بالبحر األحمر، وسط حضور شعب

 .والكرسى األورشليمى

 (االقباط اليوم) مجمع القسوس االنجيلي يستنكر رفض تعيين مديرة مسيحية إلدارة مدرسة بالمنيا

م والنشربالكنيسة االنجيلية المشيخية لوطنى نت من منطلق حرصنا على التماسك القس رفعت فكرى رئيس مجلس اإلعالأصدر 

الوطنى بيان يعلن فية استنكارنا لألحداث الطائفية المؤسفة بمحافظة المنيا ، من رفض تعيين مديرة مسيحية ألدارة مدرسة 

 ا االزدراء الدينى ! .ورضوخ المسؤلين للفكر المتطرف . وحبس اوالدنا ببنى مزار بتهمة ما يسمى قضاي

 (20عربي) حسن يوسف يرغب بتجسيد البابا شنودة بإشراف الكنيسة

قال الفنان المصري حسن يوسف إنه يرغب في تجسيد شخصية البابا شنودة الثالث، في عمل سينمائي جديد، لكنه اشترط أن 

أن شنودة الثالث شخصية محبوبة من المصريين مهما  "يوسفوأضاف  يكون العمل تحت إشراف الكنيسة وليس أحد المنتجين

 .؛ ألنها مقولة صحيحة«مصر وطن يعيش فينا»وتابع: ال أنسى مقولة البابا شنودة الشهيرة  اختلفت دياناتهم

 أخرى

 (المصري اليوم) يغرق أراضي ومقابر في أسوان« الصرف الصحي»انهيار أحواض 

تسبب انهيار األحواض الخاصة بالصرف الصحي، بمنطقة بالنة، التابعة لمركز نصر النوبة، بأسوان، اليوم، األربعاء، في غرق 

 ريبة من األحواض، لحين حل المشكلة.مساحة من األراضي والمقابر القريبة، وتم قطع مياه الشرب عن القرى الق

 (مصر العربيه) القالعية" تفتك بمواشي الغربية.. و"البيطري": حاالت فردية

"المواشي بتموت ومحدش سائل فينا".. هكذا عّبر عدد من فالحي محافظة الغربية، عن استيائهم الشديد من عودة مرض الحمى 

رمضان حيث قال  على حد قولهمالقالعية الذي يصيب، المواشي وينذر بوقوع كارثة على رؤوسهم بسبب نفوق عدد كبير منها 

 .رؤوس 0إلى  3صديق إن المرض بدأ يهاجمهم من جديد ففي كل منزل أو مزرعة ينفق ما يعادل 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/902640
http://www.almasryalyoum.com/news/details/902640
http://rassd.com/178774.htm
http://rassd.com/178774.htm
http://www.youm7.com/story/2016/3/2/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87/2610468#.Vtakmvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/2/%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%87/2610468#.Vtakmvl97IU
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=146114
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=146114
http://arabi21.com/story/891673/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF#tag_49232
http://www.almasryalyoum.com/news/details/902635
http://www.almasryalyoum.com/news/details/902635
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/949676-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/949676-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد األمني

 -األخبار األمنية: 

 (األهرام) مدير أمن القاهرة يفاجأ الضباط بمجمع مرور وقسم األميرية

 قام اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بجولة مفاجئة على قسم شرطة األميرية لإلطالع على سير العمل.

 

 (اليوم السابع) شرطة لالحتياط العتدائهما على أطباء باإلسكندريةوزير الداخلية يحيل أمين ورقيب 

من سرى يب عبد الغفار، وزير الداخلية، إيقاف أمين الشرطة من قوة إدارة الترحيالت باإلسكندرية، وشقيقه رق مجديقرر اللواء 

داخل أطباء بسبب تعديهم على  .قوة قسم شرطة العطارين عن العمل وإتخاذ إجراءات إحالتهما لإلحتياط للصالح العام

 .المستشفى الجامعى باإلسكندرية

 

 (بوابة األخبار) يصل تونس للمشاركة بفعاليات مجلس وزراء الداخلية العرب عبد الغفار

يع المستوى للمشاركة في أعمال إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد أمني رف عبد الغفاروصل وزير الداخلية اللواء مجدي 

 مارس الجاري. 3، 2الدورة الثالثة والثالثون لمجلس وزراء الداخلية العرب والمقرر عقدها بالعاصمة التونسية يومي 

 

 (الشروق) اقتحام مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم« عشرات المواطنين»إحباط محاولة 

وهم أقارب الشخص  تمكنت قوات تأمين مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم من إحباط محاولة عشرات المواطنين المحتشدين

أمام مقر المحكمة من اقتحام المبنى، بعد طلب الدعم من مديرية األمن للسيطرة على  المتوفى في مشاجرة بمصر القديمة

 .الموقف

 

 (اليوم السابع) إصابة مجند شرطة أثناء تصدية لمهربى أفارقة على الحدود الشرقية

أصيب مجند شرطة بطلق نارى، أثناء تصدية لمحاولة تهريب من قبل مهربين أفارقة من الجانب المصرى إلى إسرائيل عبر الحدود 

  .الدولية

 

 (المصرى اليوم) بالقرب من العالمة الدولية بوسط سيناء« طلق ناري خطأ»بـ إصابة مجند 

 سيناء.أصيب مجند بقوات األمن المركزي، بطلق ناري بطريق الخطأ، أثناء وقوفه بموقع خدمته بوسط 

 

 (بوابة األخبار) كمين منطقة النقب بالوادي الجديد علىإطالق النار 

طريق الخارجة أسيوط والذو بالفرار.وقام أفراد  على 71كمين منطقة النقب بالكيلو رقم  علىأطلق مجهولون األعيرة النارية 

 معهم. الكمين بتبادل إطالق النار

http://www.ahram.org.eg/News/131833/38/482833/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131833/38/482833/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/3/2/%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%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3/2610185#.VtaW8Pl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/2/%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%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3/2610185#.VtaW8Pl97IU
http://akhbarelyom.com/article/56d6064d9d7873150d616d3e/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-1456866893
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=08173955-47f2-41b4-8435-6cf261479ff2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=08173955-47f2-41b4-8435-6cf261479ff2
http://www.youm7.com/story/2016/3/2/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/2610148#.VtaW_Pl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/2/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/2610148#.VtaW_Pl97IU
http://www.almasryalyoum.com/news/details/902620
http://www.almasryalyoum.com/news/details/902620
http://akhbarelyom.com/article/56d5a5659e78733e0890f86d/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1456842085
http://akhbarelyom.com/article/56d5a5659e78733e0890f86d/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1456842085
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 (اليوم السابع)ناصر عبوة ناسفة" وراء إنفجار محول كهرباء منشأة 

جارمحول كهرباء منشأة ناصر، وأن االنفجار وقع بوالعة المحول كشفت معاينة فريق نيابة منشأة ناصر أن عبوة ناسفة وراء انف

  .الكهربائى من الناحية الداخلية بجوار سور شركة الغازات البترولية

 -محاكم ونيابات: 

 (الشروق) إلسرائيل وتكدير السلم العام« بالتجسس»يتهمه « عكاشة»بالغ للنائب العام ضد 

ضد توفيق عكاشة، اتهمه فيه قهلية، ببالغ إلى النائب العام، تقدم الكاتب الصحفي حمادة عوضين، أمين حزب األحرار بالد

 السلم العام؛ مطالبا بمنعه من السفر.بالتجسس على مصر وتكدير 

 

 (السابع اليوم) بالغ للنيابة العامة باإلسكندرية يطالب بالكشف عن سالمة القوى العقلية لعكاشة

 بيطبالغ تقدم به المحامى طارق محمود وطالب فيه النائب العام بتشكيل فريق العامة باإلسكندرية التحقيق فى تباشر النيابة 

  .للكشف على سالمة القوى العقلية لتوفيق عكاشة، ومسئوليته عن أفعاله الشخصية بعد إستئذان رئيس مجلس النواب

 

 (بوابة األهرام)مريهان حسين أمام النيابة: تعرضت للضرب المبرح والسب والشتم من ضباط كمين الهرم 

الفنانة مريهان حسين، أمام نيابة الهرم، إنها تعرضت للضرب المبرح والسب والشتم، على يد ضباط بالكمين األمني بالهرم، قالت 

وأنكرت أن تكون قد كسرت الكمين األمني، أو تعدت بالضرب على ضباط الكمين، وأكدت .وأنهم قاموا بتحسس أماكن من جسدها

 .منطقية هذا االتهام، كما أنها لم يكن بحوزتها أى خمور أو ممنوعاتعدم 

 

 (لشروقا) «إهانتها المتهمين»لـ يطلب رد هيئة المحكمة « أنصار الشريعة»فى قضية « الدفاع»

أفراد الشرطة واستهداف منشآت القوات المسلحة بعد  وعدد منمتهًما بقتل ضباط  23أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 

مارس المقبل لتمكين الدفاع من اتخاذ  02، لجلسة «تنظيم أنصار الشريعة»بـ يونيو، في القضية المعروفة إعالمًيا  31ثورة 

 إجراءات رد الهيئة.

 

 (الشروق) جنيه ألمين شرطة أطلق الرصاص على محام 511أشهر وكفالة  2الحبس 

جنيه، بعد أن نسبت  511أشهر وكفالة  2قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتأييد حبس أمين الشرطة بقسم األميرية، 

 له اتهامات بإطالق أعيرة نارية بسالحه الميري على محام يدعى محمد الجمل، مما أدى إلصابته بمحكمة مدينة نصر.

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9/2610138#.VtaXCfl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9/2610138#.VtaXCfl97IU
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=a0e4a228-dcd6-4623-898d-1d23976f5a32
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=a0e4a228-dcd6-4623-898d-1d23976f5a32
http://www.youm7.com/story/2016/3/2/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-/2610190#.VtaW5Pl97IU
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/871342/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8-.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=21dd44e0-f30e-4c07-8ec4-b14ecc6aa761
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=01bad589-2764-462d-9dd7-dc400b11e6f6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=01bad589-2764-462d-9dd7-dc400b11e6f6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01032016&id=01bad589-2764-462d-9dd7-dc400b11e6f6
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 الخامسالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 )اليوم السابع( " مع مصر2102حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول تشارك فى مناورات "رمسيس 

أركان الجيوش الفرنسية فى باريس ان حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول ومجموعتها الجوية البحرية التى أعلنت هيئة 

غادرت الخليج باتجاه المتوسط، ستشارك "فى االيام المقبلة" بمناورات مشتركة مع الجيش المصرى. وقالت هيئة األركان أن 

وغواصة وسفينة إمداد وقيادة( ستشارك فور وصولها إلى البحر المتوسط فى فرقاطات  0حاملة الطائرات والسفن التى ترافقها )

 " مع البحرية المصرية.2102مناورات أطلق عليها اسم "رمسيس 

 

 إبراهيم محلب واللواء كامل الوزير يتفقدون مدينة اإلسماعيلية الجديدة وأنفاق اإلسماعيلية وبورسعيد

  )موقع وزارة الدفاع المصرية(

قام المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واالستراتيجية يرافقه اللواء أركان حرب كامل الوزير 

لمشروعات القومية الكبرى التى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدًدا من طلبة الجامعات المصرية بجولة تفقدية ل

نطقة أنفاق اإلسماعيلية تنفذها الدولة حالًيا ضمن مشروع تنمية إقليم قناة السويس شملت مدينة اإلسماعيلية الجديدة وم

 .وبورسعيد

 

http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-20/2609903#.VtagePkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/3/1/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-20/2609903#.VtagePkrLIU
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29033

