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 المحور األول

 المصرية السياسة الخارجية تطورات

 

 )األهرام( «خط أحمر»مصر : الحفاظ على كيان الدولة السورية 

الدولي لسوريا،  ، وقالت إنها ما زالت عضوا فاعال في مجموعة الدعم«خط أحمر»أن الحفاظ على كيان الدولة السورية  أكدت مصر 

وزارة الخارجية لالمتحدث  "أبو زيد"وصرح  نافية ما يتردد حول ترك ملف األزمة السورية تماما لكل من الواليات المتحدة وروسيا.

 .السورية متماسك رغم بعض الخروقاتبأن مصر ترى أن اتفاق وقف إطالق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين األطراف 

 

 )األهرام( اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجاالت الطاقة وتنمية منطقة قناة السويس 01توقعان  مصر واليابان

اتفاقيات تعاون  3ألعمال المصري الياباني مراسم توقيع في ختام زيارة الرئيس إلي اليابان، شهد المنتدي االقتصادي لمجلس ا

مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والياباني، للتعاون في مجاالت الطاقة الكهربائية التقليدية والجديدة والمتجددة  06و

 ي للتعاون الدوليوباستخدام الفحم، وتنمية منطقة قناة السويس، وتنشيط االستثمار، والشراكة بين مصر والبنك اليابان

 

 )بوابة األهرام( مصر تشارك بجناح ضخم ببورصة السياحة ببرلين في يوبيلها الذهبي

بورصة السياحة هذا مارس الجارى، حيث تحتفل  06إلي  8تشارك مصر بجناح ضخم فى بورصة السياحة ببرلين خالل الفترة من 

العام بيوبيلها الذهبى، وذلك بحضور وزير السياحة هشام زعزوع على رأس وفد يضم مسؤولين من وزارة السياحة وهيئة تنشيط 

 السياحة، والسفير بدر عبدالعاطى سفير مصر لدى ألمانيا االتحادية.

 

 )بوابة األهرام( ةالسيسي ُيجرى عدة لقاءات وحوارات مع وسائل إعالم فى كوريا الجنوبي

 اإلعالم المرئية والمقروءة في كوريا الجنوبية.عددًا من اللقاءات والحوارات مع مختلف وسائل أجرى السيسي، 

 

 )بوابة األخبار( بدء مباحثات السيسي مع رئيسة كوريا الجنوبية

تتناول المباحثات سبل تعزيز التعاون  في سول مباحثات القمة بين السيسي وبارك جون هيه رئيسة كوريا الجنوبية. بدأت

 المشترك بين البلدين والقضايا اإلقليمية ذات االهتمام المشترك.

 

 )بوابة األخبار( «السيسي»الرئاسة الكورية الجنوبية تكريًما لـ بمقر غداء مأدبة

وفد سيسي والللة في البيت األزرق بالعاصمة سول، تكريًما أقامت بارك جون هيه، رئيسة كوريا الجنوبية، مأدبة غداء بمقر الرئاس

وشهد الرئيسان، منذ قليل، مراسم التوقيع على عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجاالت الطاقة والنقل  المرافق له.

 البلدين". والموانئ والتكنولوجيا وإعالن االرتقاء بالعالقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة" و"التعاون بين
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 )بوابة األخبار( بمصر االستثمار في الراغبة الكورية الشركات رؤساء من عددا يلتقي السيسي

مع رئيس مجلس إدارة شركة "اي ام جي" للهندسة واإلنشاءات التقى السيسي، بمقر إقامته بالعاصمة الكورية الجنوبية سول 

 السيسي لقاًء آخر مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "لوتي" للفنادق.وعقد  ورئيس مجلس إدارة مجموعة اريس جلوبال للتوريدات.

 

 )بوابة األخبار( اتفاقيات تعاون مع كوريا الجنوبية 9السيسي يشهد التوقيع على 

اتفاقيات تعاون مع الجانب الكوري الجنوبي، في ختام أعمال القمة المصرية الكورية بالعاصمة  9، التوقيع على شهد السيسي

 .االتفاقيات، وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة التعاون الدولي سحر نصرووقع  سول.

 

 )بوابة األخبار( السيسي: الدستور يكفل تداول السلطة بمصر.. وال يمكن ُمعاداة إرادة المصريين

أكد السيسي، أن تداول السلطة في مصر اآلن، أضحى مكفوال بموجب الدستور، وال يمكن ألي رئيس أن يتواجد على رأس السلطة، 

في عدد من اللقاءات والحوارات التي أجراها مع مختلف وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة  ـ سيسيونوه ال ضد إرادة المصريين. 

 .في كوريا الجنوبية عقب وصوله إلي سول

 

 )بوابة األخبار( تونى بلير يصل القاهرة لبحث مواجهة التنظيمات اإلرهابية

استقبل مطار القاهرة الدولي رئيس وزراء بريطانيا األسبق توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية السابق، قادما من اإلمارات 

أنه سيلتقي مع عدد من المسئولين والشخصيات لبحث آخر تطورات الوضع في وقالت مصادر  في زيارة لمصر تستغرق يومين.

 المسلحة.منطقة الشرق األوسط خاصة في سوريا واليمن وليبيا ومواجهة التنظيمات 

 

 )بوابة األخبار( القاهرة يغادر الروسي اإلتصاالت وزير

مارس، متوجها على رأس وفد بطائرة  6مطار القاهرة الدولي، مساء األربعاء  غادر وزير االتصاالت الروسي نيكوالي نيكيفورف،

 .أيام استقبله خاللها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء 3خاصة إلى إيطاليا بعد زيارة لمصر استغرقت 

 

 )اليوم السابع( مليار جنيه 33"فوربس": ناصف ساويرس أغنى رجل فى مصر بـ

عن أن رجل األعمال المصرى، ناصف ساويرس، احتل رأس قائمة أغنى أغنياء مصر، والمركز  مجلة فوربس األمريكية، كشفت

. وأضافت مصريين شملتهم القائمة 2مليار جنيه، من بين  33مليار دوالر، ما يعادل نحو  1.6عالمًيا، بثروة تقدر بنحو  160الـ

"فوربس" المتخصصة فى رصد وتتبع ثروات وأخبار المشاهير، فى تصنيفها السنوى، أن نجيب ساويرس، احتل المركز الثانى فى 

مليار دوالر، ثم رجل األعمال المصرى المقيم فى بريطانيا، محمد  6.1مليارات دوالر، ثم محمد لطفى منصور، بـ 3أغنياء مصر، بـ

 مليار دوالر. 0.1مليار دوالر، وأخيًرا ياسين منصور، بـ 0.1دوالر، ثم رجل األعمال يوسف منصور بـمليار  0.9الفايد، بـ
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http://akhbarelyom.com/article/56d70c979e7873b8293974bf/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1456934039
http://akhbarelyom.com/article/56d70c979e7873b8293974bf/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1456934039
http://akhbarelyom.com/article/56d763ba9e7873cf513bde08/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%89-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1456956346
http://akhbarelyom.com/article/56d73a3c9e7873563f696d80/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1456945724
http://akhbarelyom.com/article/56d73a3c9e7873563f696d80/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1456945724
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3--%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8033-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/2612102#.Vtf9v_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3--%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8033-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/2612102#.Vtf9v_krLIU
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 المحور الثانى

 تطورات السياسة الداخليةالمصرية

 -الحكومة المصرية: 

 )األهرام( مجموعة عمل وزارية إلعداد مشروع قانون اإلدارة المحلية الجديد نهاية ابريل

برئاسة شريف إسماعيل، على تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التنمية المحلية، التخطيط،  وافق مجلس الوزراء خالل إجتماعه 

ومستشار رئيس الوزراء لإلنتخابات، على أن تتولى إعداد  الشباب، التضامن، الشئون القانونية ومجلس النواب، المالية، العدل،

وزراء فى نهاية شهر م بعرض مشروع القانون على مجلس المشروع قانون لإلدارة المحلية فى ضوء ما ورد فى الدستور، وأن تقو

 .إبريل القادم

 

 )األهرام( رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا فى االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وروسيا بشأن التعاون فى مجال شهد المهندس شري

االتصاالت والخدمات البريدية وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس ياسر القاضى وزير االتصاالت 

 ائل اإلعالم فى جمهورية روسيا االتحادية.وتكنولوجيا المعلومات، ونيكوالى نيكيفورف وزير االتصاالت ووس

 

 )بوابة األخبار( الصين من قادًما للقاهرة يعود المركزي البنك محافظ

وصل مطار القاهرة الدولي محافظ البنك المركزي طارق عامر قادما من الصين عن طريق اإلمارات بعد زيارة استغرقت أسبوعا 

مركزية لدول مجموعة العشرين في شنغهاي لمناقشة سبل دعم شارك خاللها في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك ال

 النمو االقتصادي العالمي وتحقيق االنتعاش واالستقرار المالي واالقتصادي الدولي.

 

 )بوابة األخبار( الكويت من قادما للقاهرة يعود العدل وزير

وزير العدل المستشار أحمد الزند والوفد المرافق له قادما من الكويت، بعد زيارة التقى خاللها مع عدد من  القاهرة، عاد إلى

 .المسؤولين

 

 

 -البرلمان المصري: 

 )األهرام( مجلس النواب يسقط عضوية النائب توفيق عكاشة بأغلبية ساحقة

أسقط مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال العضوية عن النائب توفيق عكاشة عضو المجلس عن دائرة طلخا 

 191عن التصويت بإجمالى أصوات  9وامتنع  02نائبا على إسقاط العضوية ورفض  121حيث وافق ونبروه،بأغلبية ساحقة، 

 نائبا، وأعلن عبدالعال خلو مقعد دائرة طلخا ونبروه.

 

http://www.ahram.org.eg/News/131834/27/482987/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131834/27/482987/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131834/27/483077/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131834/27/483077/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56d736aa9d78737416500d86/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-1456944810
http://akhbarelyom.com/article/56d736aa9d78737416500d86/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-1456944810
http://akhbarelyom.com/article/56d74faa9e78734548138cd6/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1456951210
http://www.ahram.org.eg/News/131834/145/482941/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131834/145/482941/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%81%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86.aspx
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 )بوابة األهرام( البرلمان يوافق على اتفاقية القرض الفرنسي

بشأن الموافقة  6101لسنة  012وافق مجلس النواب اليوم األربعاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 

 على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع، ومجموعة من البنوك الفرنسية بضمان وزارة المالية.

 

 )بوابة األهرام( رئيس "النواب": ُنكن كل احترام للسعودية واإلمارات حكومة وشعًبا

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن المجلس يكن كل احترام للمملكة العربية السعودية واإلمارات "شعبا 

من نائب على إهانة النائب توفيق عكاشة لبعض الدول العربية، ومطالبتهم المجلس جاء ذلك ردا على اعتراض أكثر  وحكومة".

 بإعالن رفضه لهذه اإلساءات.

 

 )بوابة األهرام( عبدالعال في جلسة "إسقاط عضوية عكاشة ": نحترم معاهدة السالم مع إسرائيل

فى جلسة عاصفة تصاعدت فيها مطالب النواب باسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة في واقعة لقائه مع السفير اإلسرائييلي 

س احترام المجلس اتفاقية السالم مع إسرائيل، شأن احترامه المعاهدات والمواثيق أكدالدكتور علي عبدالعال رئيس المجل

 الدولية، موضًحا أن هذا السالم أنجزته الدولة المصرية.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 

 )اليوم السابع( بحضور شخصيات عامة.."ال لألحزاب الدينية" يعقد مؤتمرا لتدشين مبادرة امنعوا النقاب

 عالن التدشينقال محمد عطية، منسق حملة " ال لألحزاب الدينية" إن الحملة ستعقد مؤتمرا صحفيا، مطلع األسبوع المقبل، إل

الفعلى لمبادرة "امنعوا النقاب" والنزول فى محافظات لتعميم الفكرة لمنع النقاب فى المستشفيات، والتواصل مع الطالب على 

 مستوى الجامعات .

 

 )اليوم السابع( "الوفد" يدرس الدفع بمرشح على مقعد دائرة عكاشة األحد المقبل

قال محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماًعا يوم األحد القادم لمناقشة عدد من 

ة بالحزب. وأشار فؤاد إلى أن االجتماع سيتناول ما إذا كان الحزب سيدفع بمرشح فى دائرة طلخا ونبروة، وذلك بعد الملفات الخاص

 خلو أحد مقاعدها عقب إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من البرلمان.

 

 )اليوم السابع( "مستقبل وطن" يختار اللواء جمال عبد الظاهر النتخابات البرلمان بدائرة عكاشة

يعقد حزب مستقبل وطن اجتماعا ،مساء اليوم الخميس، لبحث ترتيبات الدفع باللواء جمال عبد الظاهر مرشح الحزب لالنتخابات 

 مزمع إجراؤها فى دائرة "طلخا ونبروه"، بعد خلو مقعد الدائرة، عقب إسقاط عضوية مجلس النواب عن توفيق عكاشة.ال

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871529/%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%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871657/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7.aspx
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 )مصرالعربية( يطالب بمسابقات لحفظ اإلنجيل حرارألالمصريين ا

طالبت نادية هنري، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين األحرار، بتنظيم مسابقات لحفظ اإلنجيل على غرار المسابقات 

فظ القرآن الكريم، حتى نقضي على كافة أنواع التمييز الموجود داخل المجتمع المصري، قائلة: "مصر للجميع بال التي تتم لح

 تفرقة أو تمييز".

 مؤسسات دينية

 

 )بوابة األهرام( مفتي الجمهورية يلتقي وفد الكنائس األمريكية.. وُيبدى قلقه من تصريحات ترامب

 –وتالميذ المسيح األمريكيتين، بحضور الدكتور القس أندريه زكى التقى شوقي عالم مفتي الجمهورية، وفد كنيستي المسيح 

خالل المقابلة بالعالقات التي تربط بين أبناء  -وفًقا لبيان الكنيسة اإلنجيلية-وأشاد عالم  رئيس الطائفة اإلنجيلية بمصر. 

نالد ترامب المرشح لخوض سباق كذلك أبدى قلقه من التصريحات التي سبق وأدلى بها الجمهوري دو مصر مسلمين ومسيحيين.

 .، والتي طالب فيها بمنع هجرة المسلمين إلى أمريكا6102الرئاسة األمريكية 

 

 )بوابة األهرام( السفير األسترالي بالقاهرةشيخ األزهر يلتقي ب

أكد و ر الشريف، صباح اليوم، السفير نيل هوكنز، سفير أستراليا بالقاهرة.استقبل اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزه

اإلمام األكبر أن األزهر الشريف هو المؤسسة الوحيدة التي تضمن تعليًما إسالميا صحيًحا، موضًحا أن األزهر على استعداد لتصميم 

ى طريقة التعامل مع القضايا المعاصرة، تصحيح برنامج جامعي خاص بطالب أستراليا، واستقبال أئمة أستراليا لتدريبهم عل

 المفاهيم التي تستغل في تشويه صورة اإلسالم.

 

 -تصريحات: 

 

 )بوابة األهرام( "عكاشة": التقيت صحفيين آخرين السفير اإلسرائيلي ُيعلق على أزمة

قى عددا من الصحفيين المصريين، قبل لقائه مؤخًرا بالدكتور توفيق قال السفير اإلسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين إنه الت

وأضاف السفير في رسالة فيديو بثتها  عكاشة، مشيًرا إلى أن هذا اللقاء األخير أثار جدًلا كبيرا في مصر وأنه يتفهم أسباب ذلك.

اجًحا وأن السفارة ترحب بأي شخص يريد لقاء صفحة الفيسبوك التابعة لوزارة الخارجية اإلسرائيلية، أن اللقاء مع عكاشة كان ن

 الدبلوماسيين اإلسرائيليين، مطالًبا بضرورة "قبول اآلخر" من أجل تدعيم العالقات الثقافية واالقتصادية.

 

 )بوابة األخبار( ال يجرؤ على لقاء سفير إسرائيل إال بموافقة الجهات األمنية« عكاشة»الفقي: 

مجلس النواب عضويته، لم يكن يجرؤ أن يلتقي السفير قال د.مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن توفيق عكاشة، الذي أسقط 

اإلسرائيلي إال بموافقة الجهات األمنية ممثلة في المخابرات وجهاز األمن الوطني، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يلتقي عضو البرلمان 

 بسفير دولة، ولكن البد أن يكون اللقاء في الشأن البرلماني.
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http://akhbarelyom.com/article/56d760129e7873b34f0866d0/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-1456955410
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 )بوابة األخبار( نتهتمحمود بدر: ظاهرة "عكاشة" ا

مجلس النواب محمود بدر على إسقاط العضوية عن النائب السابق توفيق عكاشة قائًلا: "مبروك لمصر على انتهاء علق عضو 

 الظاهرة العكشية سياسًيا وإعالميا رافضا الحديث عن توفيق عكاشة في البرلمان مرة أخرى.

 

 )بوابة األخبار( فرحات: إسقاط عضوية عكاشة قرار إداري وليس برلماني

علق أستاذ القانون الدستوري د . محمد نور فرحات على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة قائال:" قرار إسقاط العضوية عن 

 لقرار.توفيق عكاشة هو قرار "إداري" وليس برلمانًيا ويمكن اللجوء إلى القضاء لتفصل في ا

 

 )بوابة األخبار( خالد يوسف: "دعم مصر" مضر للبرلمان

أكد المخرج خالد يوسف أن ائتالف "دعم مصر" "مضر" للبرلمان حتى هذه اللحظة، ألنه يفتقد الكوادر السياسية، مضيفًا معظم 

إال عالء عبد المنعم ، وبعضهم لديهم قصور في قياداته من غير محترفي السياسة، مؤكدًا أن االئتالف ال يوجد به فكر ناضج 

 الرؤية.

 

 وكيل مجلس الشعب: وصلتنا مئات الشكاوى من دائرة عكاشة إلسقاط عضويته بعد إحراجه للدولة

 )بوابة األهرام(

 وافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلسكاشة جاء بعد مأكد سليمان وهدان وكيل مجلس الشعب أن قرار إسقاط عضوية توفيق ع

شكوي موقعة من أهالي  0211نائبا. ونوه في تصريح خاص لـ"بوابة األهرام"وهدان إلي وصول نحو  121حيث وصل عددهم إلى 

 دائرته،احتجاجًا علي لقائه بالسفير اإلسرائيلي.

 نقابات

 )العربي الجديد( وقفة ضد التطبيع على سلم نقابة الصحافيين

نظم العشرات من المواطنين والناشطين السياسيين وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحافيين المصرية، ضد التطبيع مع 

ها وردد المتظاهرون هتافات من الكيان الصهيوني، رفعوا فيها الفتات تندد بالتطبيع ووقفوا على علم إسرائيل بأقدامهم.

"المنصة مش بعيد.. فيها كلب مش شهيد"، في إشارة منهم إلى الرئيس المصري الراحل، أنور السادات. و"إوعى يا مصري تخون 

 ، و"الشعب يريد إسقاط النظام".أفكارك.. التطبيع عاري وعارك"، و"يا جماهيرنا الشعبية.. حيوا أسراب الحرية"

 

 -سو شيال ميديا: 

 )اليوم السابع( أمريكا بعد تهديده ترامب على فيس بوكترحيل طالب مصرى فى 

ن واجه اآلقال موقع "ذا إنترسبت" األمريكى أن سلطات الهجرة فى والية كاليفورنيا األمريكية قامت باحتجاز طالب مصرى، والذى ي

أوامر بترحيله من البالد، بعدما نشر تعليقا عدائيا على الفيس بوك ضد المرشح الجمهورى دونالد ترامب. وكان عماد السيد قد 

نشر فى أوائل فبراير الماضى صورة على موقع التواصل االجتماعى "فيسبوك" لترامب، وكتب تعليقا قال فيه" "لو قتلت هذا 

 .ن مدى الحياة، وسيشكرنى العالم"جالرجل لن يهمنى أن أس

http://akhbarelyom.com/article/56d777529d7873b031fa2b69/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-1456961362
http://akhbarelyom.com/article/56d777529d7873b031fa2b69/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-1456961362
http://akhbarelyom.com/article/56d75a0c9d78737a26fa11ff/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%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-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-1456953868
http://akhbarelyom.com/article/56d75a0c9d78737a26fa11ff/%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%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-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-1456953868
http://akhbarelyom.com/article/56d745e29e78735744696d80/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-1456948706
http://akhbarelyom.com/article/56d745e29e78735744696d80/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-1456948706
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871749/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8--%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4.aspx
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/3/2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2016/3/2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83/2612082#.Vtf95vkrLIU
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 المحور الثالث

 تطورات األوضاع المجتمعية

 الحراك المجتمعي-0

 (بوابة االهرام)عمومية طارئة باألسنان لبحث االنضمام لألطباء في االمتناع عن تقديم الخدمات بأجر 

ن مع النقابة العامة تنظم النقابة العامة ألطباء األسنان، جمعية عمومية طارئة، غًدا الجمعة، بدرا الحكمة، لبحث التضام

فبراير الماضي؛ احتجاًجا على االعتداءات المتكررة على المنشآت  06لألطباء، وقرارات جمعيتها العمومية الطارئة التي عقدت في 

 الطبية، وكذلك بحث قرار المهندس شريف إسماعيل بإنشاء هيئة التدريب اإللزامي.

 (البوابه نيوز) اتب فبراير ومارسرافضو "الخدمة المدنية" يحتجون مجدًدا بسبب رو

 التى تضم أكثر« تضامن»كشفت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة لعاملى الضرائب على المبيعات، وأحد مؤسسى تنسيقية 

 ٧٢ن الخدمة المدنية، قررت تنظيم وقفة احتجاجية يوم نقابة عمالية، أن النقابات والجهات الحكومية المتضررة من قانو ٧٢من 

 مارس، أمام نقابة الصحفيين الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساء.

 (المصري اليوم) الحكومة فى معركة الحريات« ُبعبع»النقابات.. 

األحزاب والقوى السياسية عن خوض معارك متعلقة بالحريات والحقوق االقتصادية واالجتماعية، يتوجه فيما تتراجع بعض 

، الذى يواجه الحكومة ، وهو ما ظهر جليًًّا فى «البعبع»عدد من النقابات المهنية لتبنى هذه المعارك، للدرجة التى جعلت منها 

 .شرطة اعتدوا على أطباء بمستشفى المطريةمعركة نقابة األطباء، حال مطالبتها بمحاكمة أمناء 

 قضايا المجتمع-6

 

 قتصاداأل

 (الوطن) ألف تاجر من السوق 811"الغرف التجارية": تعديل السجل للمستوردين سيخرج 

بالقاهرة، إن قرارات وزير الصناعة والتجارة ومشروع قانون تعديل سجل قالت شعبة األدوات المنزلية بالغرفة التجارية 

المستوردين وسياسات البنك المركزي، ستؤدي إلى مزيد من الكساد وهروب السواد األعظم من المستثمرين المصريين من تجار 

 .ومستوردين إلى دول أخرى

 (الشروق) عربيةحصة مصر من القيمة السوقية للبورصات ال %1الرقابة المالية: 

 0.0شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية أن "القيمة السوقية لألوراق المالية المقيدة بالبورصات العربية بلغت  صرح

تليها اإلمارات  %11 علىوتابع: "السعودية تستحوذ ."تريليون دوالر 21تريليون بينما تبلغ القيمة السوقية لبورصات العالم نحو 

 ".%1المرتبة الخامسة بحصة  ثم قطر ثم الكويت، وتأتي مصر في

 (الشروق) من أسهمها في البورصة %19تبدأ إجراءات طرح « دومتي»

البدء في اتخاذ إجراءات الطرح العام، والخاص بالسوق الثانوي لعدد ، األربعاء، «دومتي»أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية 

من  %19مليون سهم عادي بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، وبما يعادل  066.1

 إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/871869/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/871869/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7.aspx
http://www.albawabhnews.com/1803622
http://www.albawabhnews.com/1803622
http://www.almasryalyoum.com/news/details/903186
http://www.almasryalyoum.com/news/details/903186
http://www.elwatannews.com/news/details/1004407
http://www.elwatannews.com/news/details/1004407
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032016&id=1887cf41-dcf5-47ff-8b5c-f6f3b7f623f3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032016&id=1887cf41-dcf5-47ff-8b5c-f6f3b7f623f3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032016&id=d611dc29-92c4-461a-a30d-09b133d227e0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032016&id=d611dc29-92c4-461a-a30d-09b133d227e0
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 (رصد) يين بالخارج مسكنات مؤقتة ألزمات مزمنةعيسى: الشهادات الدوالرية للمصر

أكد الخبير االقتصادي، رضا عيسى، أن "الحديث المنتشر اآلن عن شهادات دوالرية للمصريين بالخارج، أو قروض ومنح من هنا أو 

 .من مواجهتها إذا كنا جادين فعًلا في البحث عن حلول هناك، لن تكون أكثر من مسكنات مؤقتة لمشكلة مزمنة ال بد

 (المصري اليوم) في مصر« غير النفطي»تراجع إنتاج شركات القطاع الخاص 

الخامس على التوالي في فبراير مع استمرار أظهر تقرير نشرت نتائجه اليوم الخميس، أن نشاط الشركات في مصر انكمش للشهر 

تراجع اإلنتاج والطلبيات الجديدة وارتفع مؤشر اإلمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر للقطاع الخاص غير النفطي إلى 

 نقطة في يناير ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو واالنكماش. 18.1نقطة في فبراير من  18.0

 (البوابه نيوز) اتفاقيات 9مليارات دوالر ضمن  3كوريا الجنوبية تقرض مصر 

شهد لقاء عبدالفتاح السيسي مع ارك جون هيه رئيسة كوريا الجنوبية عقب مباحثاتهما اليوم الخميس بالعاصمة الكورية سول 

تضمنت االتفاقيات تنظيم إتاحة القروض الكورية إلى مصر، وتم توقيع اتفاقية بين وزارة  بين البلدين اتفاقيات 9التوقيع على 

 .التعاون الدولي والصندوق الكوري للتعاون االقتصادي والتنموي

 (البوابه نيوز) مليون دوالر للبنوك في السوق المحلية 11المركزى يضخ 

مليون دوالر للبنوك العاملة في السوق المحلية.  11يضخ البنك المركزى المصرى في العطاء الدوالرى الدوري اليوم الخميس، نحو 

مليون  11مليون دوالر للبنوك، من إجمالى  39.0وباع البنك المركزى المصرى في العطاء الدوالرى الدوري يوم الثالثاء الماضى نحو 

 جنيه للدوالر. 1.1310ر عرضت خالل العطاء، وبسعر دوال

 (العربي الجديد)جنيهات بالسوق السوداء في مصر  9.11الدوالر يرتفع إلى 

جنيهات للبيع  9.11وداء إلى واصلت أسعار الدوالر، اليوم األربعاء، االرتفاع في مصر، حيث قفزت العملة األميركية في السوق الس

جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله  1.13جنيهات للشراء. ويحدد المصرف المركزي سعر الدوالر عند  9.31و

 جنيهات للبيع. 1.83جنيهات للشراء و 1.18قرش(، حيث يبلغ سعره  011قروش )الجنيه يعادل  01بسعر أعلى من ذلك بـ

 (رصد) األجنبية تواصل هروبها من مصر .. و "باركليز" آخر الفارينالبنوك 

ي، أعلن جيس ستالفقد  استمرارا لموجة هروب البنوك األجنبية من مصر، نتيجة التدهور الواضح في األوضاع االقتصادية بالبالد

المية، نية المجموعة بيع بنك باركليز مصر وبعض من وحدات األعمال في إفريقيا الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز الع

 وأوروبا، بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة في قطاعات التجزئة والشركات واالستثمار. 

 (رصد) تراجع دخل قناة السويس بعد افتتاح التفريعة الجديدة

منذ إنشاء التفريعة الجديدة لقناة السويس، ويشهد دخل القناة تراجًعا عن ما كان عليه في األعوام السابقة، فعلى الرغم من 

وعود المسؤولين وفي مقدمتهم عبدالفتاح السيسي عن النقلة الكبيرة لمشروع التفريعة الجديدة لالقتصاد المصري، إال أن كل 

 تبددت على أرض الواقع.هذه األحالم 

 (العربي الجديد) 6101مصر أكثر العرب استدانة خالل 

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف االئتماني، إن مصر تصدر قائمة الدول العربية األكثر استدانة خالل العام الماضي، مشيرة 

إلى مليار دوالر خالل السنة المصرمة. ونبهت الوكالة، في تقرير أصدرته مساء أمس،  013دولة عربية ارتفعت إلى  00إلى أن ديون 

 أن ديون بعض الدول العربية تضاعفت خالل السنة الماضية. 

http://rassd.com/178845.htm
http://rassd.com/178845.htm
http://www.almasryalyoum.com/news/details/903268
http://www.almasryalyoum.com/news/details/903268
http://www.albawabhnews.com/1803892
http://www.albawabhnews.com/1803892
http://www.albawabhnews.com/1803931
http://www.albawabhnews.com/1803931
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/2/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-9-45-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/2/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-9-45-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://rassd.com/178866.htm
http://rassd.com/178866.htm
http://rassd.com/178821.htm
http://rassd.com/178821.htm
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015
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 النقل والمواصالت

 (المصري اليوم) «السكة الحديد»اتفاقية تعاون مع شركة إسبانية عالمية في مجال 

الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة  شهد الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل اليوم،

وتهدف المذكرة للتعاون في صناعات السكك الحديدية الخاصة بالوحدات المتحركة، وإنشاء  ، اإلسبانية العالمية«تالجو باتنتس»

 خطوط فائقة السرعة.

 الزراعه

 العمالة المؤقتة بقطاعات "زراعة الفيوم" تطالب بصرف رواتبهم منذ 1 سنوات )رصد(

تعددت معاناة العمالة المؤقتة بقطاعات وزارة الزراعة واستصالح األراضي بالفيوم، من عدم تثبيتهم والمساواة مع زمالئهم 

جنيها شهريا، ويطالب العاملون  11والمقدرة بـفي الراتب، إذ يعاني العاملون من عدم صرف راوتبهم منذ أكثر من سبع سنوات، 

  بأن يتم مساواتهم بالعاملين في الدولة وتطبيق الحد األدنى لألجور وتثبيتهم بالوزارة

 االسكان

 (بوابة االخبار)  مليار جنيه للتعمير والتنمية62المجتمعات العمرانية: رصد 

مليار جنيه لعمليات  62قال المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة رصدت 

وأضاف إن الفترة الحالية تشهد عملية تنفيذ  مليار جنيه تم خصيصهم لمنطقة الصعيد 03قرابة الـ التعمير و التنمية , منها 

 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع اإلسكان اإلجتماعي. 011

 قباطاأل

 (بوابة االهرام) تواضروس يدعو جميع أبناء الوطن بالداخل والخارج للمشاركة في دعم االقتصاد المصري

بالداخل والخارج للمشاركة في دعم االقتصاد دعا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية جميع أبناء الوطن 

وفي سياق متصل أكد تواضروس على أهمية العمل اإليجابي نحو بالدنا العزيزة ومساندة قيادتنا  المصري في المجاالت كافة

 السياسية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا.

فى حل معضلة "الهجر" التى تسببت فى كواليس إقرار الئحة األحوال الشخصية لألقباط.. األنبا بيشوى نجح 

 (االقباط اليوم) خالفات.. والبابا أعجب بالمقترح.. وارتياح بين طالبى الطالق

تم  يثح لألقباط نجح المجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية اليوم فى تجاوز معضلة مشروع قانون األحوال الشخصية

الهجر لخمس سنوات كسبب للطالق، مع احتفاظ الكنيسة بحقها فى منح تصاريح الزواج الثانى، وهو البند الذى شهد من  أقتراح

 قبل خالفات حادة بين أساقفة المجمع المقدس.

 أخرى

 (البوابه نيوز) الري" تبرئ سد النهضة من انخفاض منسوب النيل"

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، أن انخفاض منسوب النيل خالل الفترة الماضية نتيجة السدة الشتوية 

 أن مصر اختارت وأضاف ضة اإلثيوبيالسنوية والذي يتم منذ عشرات السنين، نافيا أن يكون بسبب بدء التخزين أمام سد النه

 أفضل المكاتب الفرنسية العالمية إلجراء الدراسات بموافقة السودان وإثيوبيا.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/903306
http://www.almasryalyoum.com/news/details/903306
http://rassd.com/178886.htm
http://rassd.com/178886.htm
http://akhbarelyom.com/article/56d713cd9e78733c2dcef03e/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-26%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1456935885
http://akhbarelyom.com/article/56d713cd9e78733c2dcef03e/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-26%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1456935885
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871840/%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%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871840/%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%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7.aspx
http://www.coptstoday.com/Copts-News/
http://www.coptstoday.com/Copts-News/
http://www.albawabhnews.com/1803843
http://www.albawabhnews.com/1803843
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 ألول مرة..3 آالف رأس ماشية من الصومال لبيع اللحوم بأسعار مخفضة )اليوم السابع(

جر حاقال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس اإلدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن م

رأس من الجمال الحية ذبيح فورى قادمة من الصومال تصل عبر ميناء االدبية  3111الهيئة تستقبل وألول مرة،اليوم الخميس 

 .بالسويس،تنطبق عليها جميع االشتراطات البيطرية المصرية، تطرح باألسواق والمجمعات االستهالكية بأسعار مخفضة

 

 (رصد) في األقصر كارثة بيئية تهدد بإغراق مدينة أرمنت

أطلق أهالي مركز ومدينة أرمنت بمحافظة األقصر صرخة مدوية إلى محمد بدر، محافظ األقصر بسبب تسريب كميات كبيرة من 

مياه الصرف الصحي إلى صحراء أرمنت بشكل عشوائي من مشروع أكسدة برك الصرف الصحي الواقعة بصحراء مدينة أرمنت، وهو 

 ا من سكان المدينة. ألف 091مشروع محطة الصرف الصحي الذي يخدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A93-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9/2612054#.VtgB_vl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A93-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9/2612054#.VtgB_vl97IU
http://rassd.com/178892.htm
http://rassd.com/178892.htm
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد األمني المصرى

 -األخبار األمنية: 

 )األهرام( مباحثات أمنية بين وزير الداخلية ونظيره السعودى لمكافحة اإلرهاب

زيز ولى عهد المملكة العربية السعودية نائب التقى السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية األمير محمد بن نايف بن عبدالع

لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليًا  ٣٣رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على هامش مشاركتهما بأعمال الدورة الـ

 بالعاصمة التونسية.

 

  جراميةرئيس مباحث قسم شبرا ثان وإصابة معاون المباحث في تبادل إطالق نار مع عناصر إ مقتل

 )بوابة األهرام(

صباح اليوم الخميس، المقدم مصطفى لطفي، رئيس مباحث قسم شرطة شبرا ثان، خالل حملة أمنية استهدفت بعض  قتل

 العناصر اإلجرامية التابعة لدائرة قسم الزاوية بالقاهرة، كما أصيب معاون من القسم ومخبر بطلق ناري.

 

 )اليوم السابع(مدير أمن القليوبية:رئيس مباحث شبرا ثان استشهد أثناء ضبط محكوم عليه باإلعدام 

لقليوبية، إن المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث شبرا الخيمة ثان استشهد حال تواجده قال اللواء سعيد شلبى، مدير أمن ا

بدائرة الزاوية الحمراء، أثناء القبض على أحد المطلوبين أمنيًا. وأضاف اللواء سعيد شلبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، 

سنة "مسجل خطر شقى"، ومقيم  30وشهرته "كوريا" إن الشهيد تواجد بدائرة قسم الزاوية الحمراء للقبض على "محمد و"

بالجعافراة مركز شبين القناطر، والمحكوم عليه باإلعدام، وهو أحد الجناة اللذين استهدفوا رجال الشرطة فى القليوبية بمنطقة 

 الخانكة.

 

 )بوابة األخبار( يناير 61 قبل ما إلى تعود لن الشرطة: اإلنسان حقوق رئيس

قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، د. حافظ أبو سعدة، إن جهاز الشرطة توجد به مشاكل كثيرة، ولكن على الجانب 

أن ننكر ذلك، مؤكدا أنه ال صحة لما يتردد عن عودة الشرطة إلى ما  األخر به قطاعات كبيرة تؤدي عملها بشكل جيد وال نستطيع

 يناير. 61قبل 

 

 )بوابة األخبار( "ح حجازي مديرا لمكتب اإلعالم األمني لـ"وزراء الداخلية العربصال اللواء

داخلية العرب، قرارا بتعيين اللواء صالح حجازي مساعد وزير الداخلية أصدر المشاركون في الدورة الثالثة والثالثين لمجلس وزراء ال

 .لقطاع األمن االقتصادي، مديرا للمكتب العربي لإلعالم األمني التابع للمجلس؛ اعتبارا من أول إبريل المقبل

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131834/26/482903/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D9%A3%D9%A3-%D9%84%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.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131834/26/482903/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D9%A3%D9%A3-%D9%84%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.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/871835/871835/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7.aspx
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88/2611960#.VtgATfkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88/2611960#.VtgATfkrLIU
http://akhbarelyom.com/article/56d7f2739e7873290cfd429a/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-1456992883
http://akhbarelyom.com/article/56d7f2739e7873290cfd429a/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-1456992883
http://akhbarelyom.com/article/56d726689d7873630f0c08b8/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80%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%A8-1456940648
http://akhbarelyom.com/article/56d726689d7873630f0c08b8/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80%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%A8-1456940648
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 )البوابة نيوز( "الداخلية": تصفية أحد المتهمين باغتيال رجال الشرطة بالخانكة

من رجال الشرطة بالخانكة، مصرعه خالل تبادل إطالق النيران مع قوات الشرطة  1لقي مسجل خطر متهم في واقعة استشهاد 

 بزراعات الخانكة.  

 

 )البوابة نيوز( "الداخلية" تكشف غموض مقتل فردي حراسة بسجن وادي النطرون

"، مقتولين بطلقات نارية في مقر حراستهم، 1على جثتين لفردي حراسة في "سجن  جن وادي النطرون،عثرت أجهزة األمن في س

 3طريق الخطأ، حيث خرجت وكشف مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية أن الوفاة كانت عن  بحسب بيان لمديرية أمن المنوفية.

 طلقات من سالح أحد العساكر الواقفين بأحد أبراج الحراسة مما أدى لمصرع إثنين من زمالئه أثناء تواجدهما بمكان قريب منه.

 

 -محاكم ونيابات: 

 )البوابة نيوز( في إطالق النار على كمين النقب 1أشخاص وإخالء سبيل  1حبس 

آخرين في  1أيام على ذمة التحقيقات وإخالء سبيل  1أشخاص  1قررت النيابة العامة بالوادي الجديد، اليوم الخميس، حبس 

 أسيوط. -واقعة إطالق النار على كمين النقب بطريق الخارجة 

 

 )العربي الجديد( بـ"استاد كفر الشيخ" 1باإلسكندرية تؤيد إعدام المحكمة العسكرية 

لسنة  361ع طنطا، والمقيدة برقم جنايات  6101لسنة  66أصدرت محكمة الجنايات العسكرية باإلسكندرية حكمها بالقضية رقم 

جنايات عسكرية اإلسكندرية، والمعروفة إعالميا بقضية "استاد كفر الشيخ" حكمها على المتهمين فيها باإلعدام شنقا  6101

 حق كل من:حضوريا ب

 

 -اعتقاالت: 

 

 )اليوم السابع( آخرين بواقعة قتل معاون مباحث الخانكة 1أمن القليوبية: ضبط متهم وتحديد 

آخرين متهمين بقتل معاون مباحث الخانكة  1قال اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إنه تم إلقاء القبض على متهم وتحديد 

 من رجال الشرطة السريين. 3و 

 

 )البوابة نيوز( التهامهم بالتظاهر في كرداسة اإلخوانمن  1القبض على 

بمنطقتى ناهيا وكرداسة مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا  من أعضاء جماعة اإلخوان 1بض على ألقت مباحث الجيزة الق

 اإلخوان.ظاهر واألنضمام إلى جماعة عنف وشغب والتحريض على الت

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1803529
http://www.albawabhnews.com/1803529
http://www.albawabhnews.com/1802783
http://www.albawabhnews.com/1802783
http://www.albawabhnews.com/1804064
http://www.albawabhnews.com/1804064
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/2/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/2/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-7-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-4-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD/2611984#.VtgDAvkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9--%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-4-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD/2611984#.VtgDAvkrLIU
http://www.albawabhnews.com/1804070
http://www.albawabhnews.com/1804070
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 -حقوقى: 

 )العربي الجديد( متهمين 1"األفريقية" تطالب مصر بوقف إعدام 

طالبت "اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب"، الحكومة المصرية، بوقف أحكام اإلعدام ضد كل من لطفي إبراهيم إسماعيل 

، 66/6101خليل، وأحمد عبد المنعم سالمة، وسامح عبد اهلل محمد يوسف، وأحمد عبد الهادي السحيمي في القضية رقم 

 تاد كفر الشيخ. المعروفة إعالميًا باس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/society/2016/3/3/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-4-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/society/2016/3/3/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-4-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86
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 المحور الخامس

 العسكريتطورات المشهد 

 

 )العربي الجديد( مصر: خالف داخل الجيش حول تكتيكات مواجهة "والية سيناء"

في  وبوادر تذمر في سيناء ية الجيش في التعامل مع المسلحينعن أزمة نشبت قبل فترة حول استراتيجعسكرية مصادر ت كشف

لسيناء برفقة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.  صفوف القوات، ما استدعى تدخل وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وزيارته

وتشدد المصادر نفسها على أن قوات الجيش تعاني بشدة من عدم قدرة القيادة على إيجاد حلول ألزمة استهدافها، فضاًل عن 

  .عدم التمكن من حسم األمور على األرض

 

 

 )العربي الجديد( خمسة قتلى للجيش المصري بعمليات نفذها "والية سيناء"

في سلسلة عمليات لتنظيم "والية سيناء"، المسلح، في مدن ومناطق  ات الجيش المصري،قتل نحو خمسة عسكريين من قو

 مختلفة، في محافظة شمال سيناء، شرق مصر.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/2/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/2/5-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/3/2/5-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1

