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 المحور األول

 المصرية السياسة الخارجية تطورات

 

 )األهرام(الكوري -السيسي يلقي كلمه أمام مجلس األعمال المصري

مصرية الكورية كد السيسى أن رجال األعمال والمستثمرين هم الفاعلون الحقيقيون فى مجال تنمية العالقات االقتصادية الأ

التى تعول عليها مصر كثيرا خالل الفترة القادمة لتحقيق طفرة فى مستوى التجارة واالستثمار بين البلدين، بما لديهما من 

 .فى كلمته أمس خالل الجلسة الختامية لمجلس األعمال المصرى الكورى المشترك جاء ذلك إمكانات واعدة فى مختلف المجاالت.

 

 )األهرام( ثان تعزيز التعاون وتطورات األوضاع فى مصر والمنطقةالسيسى وبارك يبح

مع نظيرته الكورية الجنوبية  قدها السيسى صرح السفير عالء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن المباحثات الموسعة التى ع

تناولت تطورات األوضاع فى مصر خالل الفترة الماضية والقضايا  ،«البيت األزرق»بارك جون هيه فى مقر الرئاسة المعروف باسم 

 اإلقليمية ومكافحة اإلرهاب، فضال عن األوضاع فى شبه الجزيرة الكورية، وسبل تعزيز التعاون.

 

 )األهرام( البرلمان الكورى ويتطلع إلحياء جمعية الصداقة البرلمانيةالسيسى يلتقى رئيس 

مصر استحقاقات خارطة المستقبل استكمال رى تشانج أوى هوا، استعرض خالله السيسى اجتماعا مع رئيس البرلمان الكو عقد

تشكيل مجلس النواب الجديد الذى يشهد نسبة غير مسبوقة من تمثيل المرأة والشباب، عالوة و 6103يوليو  3تم عرضها فى التى 

أعضائه يخوضون الحياة البرلمانية فى  على تمثيل ذوى االحتياجات الخاصة والمصريين المقيمين بالخارج، فضاًل عن أن نصف

 تجربة جديدة.

 

 )بوابة األهرام( السيسي يلتقي رؤساء ستة من كبرى الشركات الكورية 

عقد السيسي صباح اليوم الجمعة بمقر إقامته بالعاصمة الكورية سول لقاءات مع ستة من رؤساء مجالس كبرى الشركات الكورية 

 العاملة في مجاالت الصناعات الثقيلة واإلنشاءات واإللكترونيات.

 

 )بوابة األخبار( الحرة في كورياوصول السيسي لمقر المنطقة االقتصادية 

 .الكوريةالعاصمة استعدادا لزيارتها وهى على مقربه ل السيسي إلى مقر المنطقة االقتصادية الحرة في مدينة إينشيون وص

 

 )بوابة األخبار( السيسي يعقد اجتماعا موسعا مع رئيس الوزراء الكوري

تناوال  .مقر رئاسة الوزراء الكورية، اجتماعاً موسعاً مع رئيس الوزراء الكوري هونج كيو آهن بحضور وفدي البلدينبالسيسي ،  عقد

 لشرق األوسط وبحث سبل دعم التعاون بين البلدين فى مختلف المجاالت.فية التطورات المختلفة التي تشهدها منطقة ا
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 )اليوم السابع( السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون بين أنشون الكورية ومنطقة قناة السويس

مدينة أنشون باعتبارها أحد قالع الصناعة الكورية، معرًبا عن تطلعه لتعزيز أعرب السيسي عن شكره إلتاحة الفرصة لزيارة 

 .التعاون بين منطقة أنشون االقتصادية الحرة ومنطقة قناة السويس االقتصادية الحرة لتكون على أحدث مستوى

 

 )بوابة األهرام( السعودية ممتازة .. وزيارة العاهل السعودي في موعدها -الخارجية: العالقات المصرية 

السعودية بأنها ممتازة، والتواصل  -أبو زيد، العالقات المصرية وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد 

أن زيارة العاهل السعودي وأكد . إن ما ينشر عن وجود خالفات بين البلدين ليس له أساس من الصحةوقال  مستمر بين البلدين.

 الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في أول أبريل القادم لمصر التزال في موعدها.

 

 )األهرام( مصر مشروع قرار دولى لوقف استهداف المستشفيات فى سوريا واليمنبجهود 

النقاب عن أن خمس دول من األعضاء غير الدائمين فى مجلس األمن الدولى تعمل  ر دبلوماسية فى األمم المتحدة ت مصادكشف

حاليا على صياغة مشروع قرار يدعو لوقف الهجمات على المستشفيات فى سوريا واليمن وسائر المناطق التى تشهد نزاعات 

ونيوزيالندا وأوروجواى واليابان تعكف على صياغة مشروع قرار يجدد التأكيد وأوضحت هذه المصادر أن مصر وإسبانيا  مسلحة.

 على أن هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي، وعلى أن مرتكبيها يجب أن يحاسبوا.

 

 )بوابة األهرام( "الخارجية" تتابع حالة الطالب المصرى المحتجز في أمريكا بتهمة تهديد دونالد ترامب

ن القطاع القنصلى يتابع عن كثب إ لسفير هشام النقيب، قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج ا

بسبب تدوينه دونها على الفيس حالة الطالب المصري عماد الدين محمد نصر السيد، المحتجز فى الواليات المتحدة األمريكية، 

 وذلك بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية فى لوس انجيلوس.وهدد فيها المرشح الرئاسى "ترامب" 

 

 هرام()بوابة األ فى تشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا أصبح أمرًا غير مقبولالخارجية: إضاعة الوقت 

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن كل يوم يمر تزداد فيه أهمية ومحورية التعجيل بتشكيل 

حكومة الوفاق الوطنى الليبية، مشيرا إلى أنه مطلوب من مجلس النواب الليبي، أن ينظر فى هذا األمر فى أسرع وقت، وأن يتخذ 

ن وأكد أ ومة فى أسرع وقت ممكن، موضًحا أن كل تأخير ليس فى صالح الدولة الليبية، وال الشعب الليبى.قراره بشأن هذه الحك

 المجتمع الدولى ال يحتمل إضاعة المزيد من الوقت فى معالجة قضايا مكافحة اإلرهاب فى ليبيا.

 

 )الشروق( الجميعراسخة.. وسياستنا االنفتاح على « األمريكية-المصرية»العالقات «: الخارجية»

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن السمة األساسية للسياسة المصرية الخارجية هي االنفتاح على 

وأضاف أن االنفتاح المصري الخارجي حقيقي وليس شكلي، مؤكدا في الوقت ذاته أن  يونيو. 31عقب ثورة  الجميع وخاصة

 راسخة.« األمريكية-المصرية»العالقات 
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http://www.ahram.org.eg/News/131835/26/483122/%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/%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131835/26/483122/%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/%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/873081/%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/873081/%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871885/%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032016&id=7f3a098d-180e-4c66-be1a-4d23c458ebab
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032016&id=7f3a098d-180e-4c66-be1a-4d23c458ebab
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 )الشروق( يونيو أبرزها قوافل الفنانين 31استخدمنا أساليب غير تقليدية إلقناع العالم بـ«: الخارجية»

يونيو،  31قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة استخدمت طرقا غير تقليدية إلقناع العالم بثورة 

وأضاف أن قوافل الدبلوماسية الشعبية والمجموعات المختلفة من  أبرزها قوافل الفنانين والمشاهير التي أرسلت للخارج.

الشعب كالفنانين والمثقفين والدبلوماسيين والساسة القدامى والحالين، شرحوا للعالم التحديات التي واجهت مصر قبل ثورة 

 يونيو، وعبروا عن ذلك بشكل طوعي وتلقائي. 31

 

 )األهرام( صريبحث دعم االستقرار فى م« العموم البريطانى»

ودورها للحفاظ على االستقرار لبريطانى لمصر، ألهميتها ناقش عدد من البرلمانيين البريطانيين من حزب المحافظين الدعم ا

ادراج بند بعنوان فى المنطقة جاء ذلك خالل مناقشة فى مجلس العموم البريطانى بناء على طلب النائب كواسى كوارتينج 

ن الشرق األوسط، من مجلس حزب المحافظين لشئو"الدعم البريطانى لالستقرار فى مصر" لعرض نتائج الزيارة األخيرة لوفد 

 ي.برئاسة السفير ناصر كامل ، الى مصر خالل يناير الماضوالتى نظمتها السفارة المصرية بلندن، 

 

 )األهرام( نقطة تحول فى عالقات التعاون الثنائىالسيسي لكوريا زيارة سفير كوريا الجنوبية : 

  تلك الزيارة فى الوقت الحالي زيارة السيسي الحالية لكوريا الجنوبية أهمية على أكد السفير الكورى بالقاهرة جونج كوانج كيون

إن لمصر دورا رئيسيا فى المنطقة وخارجها. وتثمن كوريا مصر كشريك رئيسى لها وتؤكد على تعزيز العالقات بين البلدين. وقال 

 .كما تتطلع إلى تعزيز أواصر عالقاتنا لتصل الى مرحلة بلوغ المصداقية الفعلية على نطاق واسع

 

 )بوابة األهرام( سودانى يبحث مع سفير مصر بالخرطوم سبل دعم التعاون المشتركوزير التعاون الدولى ال

ع السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت سبل دعم وتنمية بحث وزير التعاون الدولي السوداني الدكتور كمال حسن على م

 عالقات التعاون المشترك فى مختلف المجاالت بما يعود بالنفع على اقتصاديات البلدين وشعبى وادي النيل.

 

 )بوابة األخبار(مصرية كثيرا  مية وبرلمانيةالتقي بشخصيات اعالالسفير اإلسرائيلي: 

كشف السفير اإلسرائيلي في القاهرة حاييم كورين عن انه يلتقي يوميا كثيرا من اإلعالميين والبرلمانيين ولكنهم ال يملكون 

بي بي »، المذاع عبر فضائية «بتوقيت مصر»ودافع السفير االسرائيلي خالل لقائه ببرنامج  فضائيات ويطلبون سرية اللقاءات .

اشة قائال أنه شخص مصري طيب يعمل من أجل مصلحة مصرمشيرا الى أنه يشعر باألسف لما سي عن النائب السابق توفيق عك

 حصل له.

 )بوابة األخبار( األوسط الشرق في التغيرات أدرك من أول السيسي: بالقاهرة اإلسرائيلي السفير

مصر، إن السيسي يتصرف بشكل سليم وأنه يفهم المنطقة بأكملها بشكل جيد قال السفير حاييم كورن، السفير اإلسرائيلي في 

 ، المذاع عبر فضائية«بتوقيت مصر»وأضاف خالل لقائه ببرنامج  مشيرا إلى انه أول من أدرك التغيرات في منطقة الشرق األوسط.

الح االقتصاد المصري وهو األمر الذي السيسي يعمل من أجل مصلحة مصر أوًلا.. ويسعى إلى إص»بي بي سي مكتب بي بي سي: »

 «.سينعش تلك البالد

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032016&id=d8a9814d-c342-4f1f-8b77-8b1f9b436ed0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032016&id=d8a9814d-c342-4f1f-8b77-8b1f9b436ed0
http://www.ahram.org.eg/News/131835/26/483256/%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/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131835/26/483256/%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/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131835/12/483200/%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%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131835/12/483200/%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%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871878/%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%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/871878/%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%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56d891659e78730f526900c3/%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-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1457033573
http://akhbarelyom.com/article/56d891659e78730f526900c3/%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-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1457033573
http://akhbarelyom.com/article/56d89d4a9e78731d5876f87a/%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-1457036618
http://akhbarelyom.com/article/56d89d4a9e78731d5876f87a/%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-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-1457036618
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 )بوابة األخبار( : لم نساعد إثيوبيا وال عالقة لنا بنهر النيل السفير اإلسرائيلي بالقاهرة

سرائيلي في القاهرة حاييم كورين أن بلده ليس لها عالقة بنهر النيل ولن تعيش عليه وال تحتاجه مؤكدا أن قال السفير اإل

وأضاف أن إسرائيل لديها  إسرائيل لم تقدم اى مساعدة فنيا أو تمويليا في سد النهضة مشير ا الى أنه عالقتهم مع إثيوبيا مميزة

د األردن بكميات كبيرة من المياه مشيرا إلى انه من الممكن مساعدة مصر في هذا تكنولوجيا جديدة في تحلية المياه وإنها تم

 المجال ولكن أذا طلبت .

 

 )بوابة األخبار( المقبل األسبوع تقييمه ويبدأ القاهرة مطار وصل" ريسكس" وفد

استقبل مطار القاهرة الدولي وفد من الشركة البريطانية "كنترول ريسكس" لالستشارات األمنية قادما من مطار شرم الشيخ و 

وكشف مصدر بوزارة الطيران المدني أن الشركة البريطانية سوف تبدأ  د ِمن قيادات وزارة الطيران المدني.كان في استقباله عد

 .عملها بمطار القاهرة الدولي األسبوع المقبل وذلك بعد ان انتهت من متابعة اإلجراءات بمطار شرم الشيخ

 

 )اليوم السابع( يكن لنا العداءتليفزيون إسرائيل مهاجًما الشعب المصرى لرفضه تطبيع "عكاشة": 

شة، من البرلمان المصرى، فى سياق ردود الفعل اإلعالمية اإلسرائيلية الغاضبة من إسقاط عضوية "نائب التطبيع" توفيق عكا

شنت القناة السابعة بالتليفزيون اإلسرائيلى، هجوًما شديًدا على الرأى العام المصرى، مؤكدة أن المصريين ال يزالون يكرهون 

 إسرائيل بشدة ويرفضون أى مبادرة لتطبيع العالقات.

 

 )اليوم السابع( وزير االتصاالت الروسى: سنحدث طفرة فى اإلنترنت بمصر قريًبا

أعلن وزير االتصاالت الروسى نيكوالى نيكيفوروف، أن الوزارة تخطط لتنظيم زيارة لوفد من الشركات الروسية العاملة فى مجال 

المعلومات إلى مصر، وذلك ضمن اتفاقية توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات. وأوضح تكنولوجيا 

أنه باالتفاق مع الجانب المصرى تمت الموافقة على تسهيل تبادل الوفود التجارية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث إن مصر 

 معظمهم من الشباب، وعلى المدى القصير يمكن إحداث طفرة فى اإلنترنت.مليون نسمة وعدد السكان  01تخطت حاجز الـ

 

 ع()اليوم السابر : ندعم السياحة بمصبالقاهرة  السفير األمريكى

قال ستيفن بيكروفت السفير األمريكي بالقاهرة إن الحكومة األمريكية تدعم السياحة فى مصر، مشيرا إلى أنه كان فى زيارة 

 لمحافظة سوهاج أمس، وزار "الدير األحمر" و" أبيدوس"، مضيفا أن األخير يعد أحد األماكن األثرية المهمة.

 

 )اليوم السابع( اسطنبول فرصة للتقارب بين مصر وتركيا: القمة اإلسالمية فى سعد الدين إبراهيم 

المقرر أن تستضيفها إسطنبول ستشهد فرصة جيدة قالت وكالة أنباء األناضول فى تقرير لها إن قمة دول التعاون اإلسالمى 

ـ التركية، مشيرة فى تقرير لها نقالً عن أستاذ علم االجتماع السياسى األمريكى من أصل مصر، الدكتور  لتطبيع العالقات المصرية 

التقارب بين القاهرة سعد الدين إبراهيم، إلى أن حضور وفد مصر للمشاركة فى القمة على األراضى التركية ربما يعزز من فرص 

 وأنقرة.

http://akhbarelyom.com/article/56d8970a9e7873e2546900c3/%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-1457035018
http://akhbarelyom.com/article/56d8970a9e7873e2546900c3/%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-1457035018
http://akhbarelyom.com/article/56d8ab0e9d787343352501a8/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1457040142
http://akhbarelyom.com/article/56d8ab0e9d787343352501a8/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%B3-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1457040142
http://www.youm7.com/story/2016/3/4/%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D9%8A%D9%83%D9%86/2613288#.VtlH2fkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/3/4/%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%A9--%D9%8A%D9%83%D9%86/2613288#.VtlH2fkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89--%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7/2613007#.VtlJH_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89--%D8%B3%D9%86%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7/2613007#.VtlJH_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89--%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A/2612823#.VtlJovkrLIU
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84--%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5/2613011#.VtlJj_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84--%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5/2613011#.VtlJj_krLIU
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 )الشروق(روما أدله ليست كافية صحف إيطالية: القاهرة سلمت 

قدمت لمحققين إيطاليين أدلة سعوا ألسابيع للحصول عليها فى غداة إعالن وزارة الخارجية اإليطالية، أن السلطات المصرية 

وب لمنع نش« الجيدة»إطار التحقيق فى مقتل الباحث اإليطالى جوليو ريجينى فى القاهرة، وصفت صحف إيطالية تلك الخطوة بـ

 أزمة دبلوماسية بين البلدين، غير أنها أشارت إلى كونها ليست كافية.

 

 )مصرالعربية( صر ال تتعاون معنا بشكل كاملرئيس مخابرات إيطاليا: م

 جيامبيرو ماسولو رئيسجاء ذلك على لسان  مصر ال تتعاون مع إيطاليا بشكل كامل في قضية الطالب المقتول جيوليو ريجيني"“

 اليوم الخميس.“  0جهاز االستخبارات واألمن القومي اإليطالي، في تصريحات لتلفزيون "تي جي 

 

 )مصرالعربية( شبكة أمريكية: السيسي يسير على الخط الحذر بين روسيا والسعودية

راع السوري"، تحت هذا العنوان، جاء تقرير "السيسي يسير على الخط الحذر بين السعودية وروسيا في ردود فعل اإلرهاب والص

 بشبكة "سي إن إس نيوز" األمريكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032016&id=3e66998e-6664-4b09-a80e-8da486b487a9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04032016&id=3e66998e-6664-4b09-a80e-8da486b487a9
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%A9/951944-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
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%A9/951944-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
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%A9/952355-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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%A9/952355-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرامبرجال األعمال ) يجتمعرئيس الوزراء 

أكد شريف اسماعيل خالل اجتماعه أمس مع مصنعى الحديد والصلب فى مصر اهتمام الحكومة بقطاع الصناعة، بإعتباره قاطرة 

اشار إلى الجهود المبذولة من كل الجهات لتوفير المناخ المناسب لجذب المزيد من االستثمارات فى التنمية خالل هذه المرحلة، و

 القطاعات المختلفة.

 

 (اليوم السابع) الوزراء": اتفاق بين شريف اسماعيل ومجلس النواب إلستعراض تحديات الحكومة"

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأنه تم االتفاق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، على 

  .النوابمارس لعرض برنامج عمل الحكومة على مجلس  62تحديد يوم األحد الموافق 

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 

 (اليوم السابع) المحافظين": ننسق مع "دعم مصر" للدفع بـ"أكمل قرطام" لرئاسة لجنة النزاهة"

أكد بشرى شلش، األمين العام لحزب المحافظين، أن الحزب تقدم بمقترح لمجلس النواب، يطالب فيه بدمج اللجان النوعية 

لجنة، وأن الحزب ينسق مع ائتالف دعم مصر للدفع باسم أكمل قرطام رئيس الحزب، لرئاسة لجنة النزاهة  60دها ليصبح عد

 .والشفافية، كما أنه يدرس الدفع بإيهاب الخولى فى وكالة لجنة حقوق اإلنسان

 -نقابات: 

 

 (اليوم السابع) بدء التسجيل فى "عمومية الصحفيين" لمناقشة قضايا الحريات واألجور

ة ناقشبدأ أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، فى تسجيل أسمائهم بكشوف الحضور، وذلك لم

   .قضايا المهنة؛ وعلى رأسها قضايا الحريات واألجور، وإقرار الميزانية العمومية

 -منظمات المجتمع المدنى: 

 

 (الشروقمصادر إخوانية: أمين عام اإلخوان التقى مسئولين سعوديين فى تركيا )

كشفت مصادر إخوانية أن محمود حسين أمين عام مكتب اإلرشاد القديم، القيادى بجبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد 

 أيام. 01بتركيا منذ نحو اإلخوان، التقى مسئولين سعوديين 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131835/5/483175/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131835/5/483175/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7.aspx
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 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) فتحى سرور: لم أعلق على إسقاط عضوية عكاشة وقرارات البرلمان ال تخضع لرقابة القضاء

قال الدكتور فتحى سرور أن ما نشر بأحد المواقع اإللكترونية، بشأن تعليقه على واقعة اسقاط العضوية عن توفيق عكاشة 

ح. وأنه لم يتحدث ألي وسيلة إعالمية مؤكدا أنه ملتزم بشأن عدم إبداء األراء السياسية أو ممارسة العمل السياسى، غير صحي

   .مشددا في الوقت ذاته بأن قرارات المجلس البرلمانية ال تخضع للرقابة القضائية

 

 (البوابة نيوز"صميدة": األحزاب أمامها خياران االندماج أو االختفاء )

إن البعض كان يأمل أن تتغير الخريطة السياسية لألحزاب فى مصر بعد انتخابات »قال عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر: 

تتشابه معها البرلمان، ولكن هذا لم يتم حتى اآلن وأعتقد أن هناك أحزابا كثيرة صغيرة ستختفي أو ستندمج مع أحزاب أخرى 

 فى األفكار والبرامج، مثل ما حدث فى بعض الدول التى مرت بظروف مشابهة.

 

 (اليوم السابع) فؤاد عالم يحذر القوى السياسية: دائرة عكاشة تضم تجمعات إخوانية خطيرة

حذر اللواء فؤاد عالم، نائب رئيس جهاز أمن الدولة األسبق والخبير األمنى، من محاوالت قد يقوم بها البعض فى مقدمتهم جماعة 

دقهلية تضم اإلخوان الستغالل قرار اسقاط عضوية توفق عكاشة من مجلس النواب، مؤكدا أن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة ال

  ."مركزين خطيرين لتجمعات إخوانية وهما "شربين" و"بلقاس

 -توك شو: 

 (بوابة األخبارلميس جابر: عكاشة طلب االعتذر للنواب واألعضاء رفضوا دخوله )

قالت د. لميس جابر عضو مجلس النواب، إن د. توفيق عكاشة النائب البرلماني أخبرها أنه يريد أن يعتذر ألعضاء مجلس النواب 

 األخيرة وجلوسه مع السفير اإلسرائيلي لدى القاهرة، ولكن أعضاء البرلمان رفضوا دخوله وتقديم االعتذار.عن تصرفاته 

 

 (بوابة األخبارتوفيق عكاشة" كل حلفاؤك باعوك )“أسامة كمال لـ 

من  001ات قانونية، ومراجعة الدستوريين ألن المادة طالب أسامة كمال رئيس مجلس النواب بالتوقف حول اإلدالء بتصريح

الدستور ال تنطبق على حالة النائب توفيق عكاشة، ألنه في حال فقد الثقة واالعتبار سيخرج بعض النواب على غرار "عكاشة" 

 قائال "أنت تعلم من هم جيدا". وتساءل "هل فعال كل حلفاءك باعوك يا عكاشة؟ 

 

 (بوابة األخبارة": "طفشتوا المستثمرين والعجز وصل للركب" )الحكوم“سعيد حساسين لـ 

مجلس النواب، عن استيائه من أداء الحكومة وخاصة وزراء المجموعة االقتصادية فيما يتعلق بمناخ  أعرب سعيد حساسين، عضو

االستثمار في مصر.مضيفًا: "العجز فى ميزانية مصر بقى للركب ..وانتوا بتتفرجوا..الكالم دا مينفعش والزم وقفة.. السادة وزراء 

 ا مع بعض".المجموعة االقتصادية سايبن الدولة تخرب وبيتخانقو
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6102مارس  4  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 (الشروق) االستمرار« السيسي»مصطفى الفقي: أمريكا ال تريد لنظام 

والسعودية، وتخريب العالقات بينهما، من هناك محاوالت من جانب البعض لضرب إسفين بين مصر »إن قال مصطفى الفقى 

الواليات المتحدة األمريكية لم تبتلع حتى »خالل الحديث دائًما عن وجود اختالف في وجهات النظر تجاه بعض القضاياوأضاف أن 

 .اآلن ما جرى بمصر، وال تريد لنظام السيسي أن يستمر؛ لذلك تدعم محاوالت شق الصف العربي

 

 (بوابة األخبارعلى األطباء داخل المستشفيات "ظاهرة متكررة" ) منى مينا: االعتداء

األطباء داخل المستشفيات أصبحت ظاهرة متكررة وذلك من قبل قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة األطباء، إن االعتداء على 

بعض األهالي في لحظة غضبهم، وغيرها، ولكن ما حدث في مستشفى المطرية واعتداء أمناء الشرطة على طبيبين داخل 

 المستشفى وتهديدهم باألسلحة أمر ال يجوز وال يمكن قبوله.

 -سو شيال ميديا: 

 (مصر العربية) "آل سعود" أمًرا ضرورًيا النتصار الثوراتهيثم محمدين: إسقاط مملكة 

تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "إسقاط مملكة آل سعود أمر ضروري النتصار الثورة في  يفهيثم محمدين  قال

: "وأي حد يقولك إال السعودية، تعرف إنه في األغلب هيجي اليوم اللي هيقف فيه ضد الثورة بالسالح اللي وتابع ."منطقتنا

 ."هتبعته السعودية

 

 (مصر العربية) مناهضة التعذيب "جريمة"عمرو حمزاوي متضامًنا مع نجاد البرعي: 

لتعذيب جريمة، تعقب الحقوقيين ممارسة يومية، التفكير مناهضة ا“في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": عمرو حمزاوى وقال 

 في الديمقراطية خيانة، األمل في وطن تغيب عن المظالم تآمر، متضامن مع نجاد البرعي".

 

 (60عربى) أزمة الدوالر تعطل أعمال شركات الطيران العالمية في مصر

إل  هكي-فرانسأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، أنها علقت مبيعاتها في مصر بسبب أزمة العملة، لتنضم لشركة "إير 

 إم" الفرنسية الهولندية

 

 (مصر العربية) البرعي: "كل يوم بتضيق"باسم يوسف عن التحقيق مع نجاد 

في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مقوع "فيس بوك": "اللطيف في الموضوع إن نجاد البرعي غلط وقدم  باسم يوسف قال

وال اتظاهر وال كتب على الفيس بوك وال نزل يوزع باللين وال اتخانق مع أمين شرطة في  يعني ،التعذيباقتراح بقانون ضد 

 ."كل يوم بتضيقنه يلبس قضية ويتحبس، مجرد طلب إن يبقى مفيش تعذيب، يبقى جزاءه طبًعا إ ،كمين

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032016&id=9de9213f-51f4-4a27-81d6-e91992a35a42
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032016&id=9de9213f-51f4-4a27-81d6-e91992a35a42
http://akhbarelyom.com/article/56d8acac9d7873e5352501a8/%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9-1457040556
http://akhbarelyom.com/article/56d8acac9d7873e5352501a8/%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9-1457040556
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%A7/952461-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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%A7/952461-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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%A7/952202-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/952202-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://arabi21.com/story/892018/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
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%A7/952208-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%82
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%A7/952208-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%82
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 (مصر العربية) محمد عبد القدوس: إسرائيل المستفيدة من اعتبار "حزب اهلل" منظمة إرهابية

العدو الصهيوني هو المستفيد األول من قرار الوزراء العرب باعتبار “سابه على "تويتر": في تغريدة عبر حمحمد عبد القدوس قال 

 حزب اهلل منظمة إرهابية، هل عندك شك في ذلك؟".

 

 (مصر العربية) عبد الباري عطوان: اعتبار "حزب اهلل" منظمة إرهابية أكبر هدية إلسرائيل

باإلرهاب أكبر هدية تجريم وزراء الداخلية العرب لحزب اهلل ووصفه “في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": عبدالبارى عطوان قال 

 إلسرائيل وانضمامها للجامعة العربية بات وشيًكا جًدا".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/952074-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/952074-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/952160-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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%A7/952160-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 الثالثالمحور 

 األمني المصرى تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 

 (اليوم السابع) تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها بشارع الهرم

نجح خبراء المفرقعات بالحماية المدنية فى الجيزة فى تفكيك عبوة هيكلية ُعِثَر عليها بتقاطع شارع مشعل والرماية بمنطقة 

  .الهرم، وتم التعامل معها بواسطة مدفع المياه وتشتيت العبوة

 

 (بوابة األخبار) القضائي التعاون سبل الكوري نظيره مع يبحث المصري العام لنائبا

وري الجنوبي كيم سوبام في إطار توطيد مارس، بنظيره العام الك 3التقى المستشار نبيل صادق النائب العام اليوم الخميس، 

 العالقات بين الجانبين في مجال التعاون القضائي.

 

 (المصرى اليوم) وزير الداخلية يلتقي نظيره اإلماراتي في تونس

، بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اإلماراتي الفريق الركن سيف بن زايد آل نهيان. عبد الغفارالتقى وزير الداخلية اللواء مجدي 

 على هامش مشاركتهما باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس العاصمة. 

 

 (اليوم السابع) الداخلية": األمن ليس مسئولية الشرطة وحدها بل المجتمع ككل"

أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون اإلعالم والعالقات العامة، أنه يجب الحفاظ على أمن الوطن واإلبالغ 

رهابية قبل تنفيذ عملياتها الهادفة النيل من سالمة الوطن، مؤكًدا أن األمن ليس مسئولية الشرطة وحدها عن أى مجموعات إ

  .وإنما المجتمع بالكامل

 

 (بوابة األخبارجمارك البريد السريع تصادر ساعة مزودة بكاميرا قادمة من اإلمارات ) 

صادرت جمارك البريد السريع بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي ساعة حائط مزودة بكاميرا تصوير وصلت داخل طرد شخصي 

 من اإلمارات.

 

 (البوابة نيوزت المترو )جولة مدير شرطة النقل على محطا

تفقد اللواء محمد يوسف، مساعد الوزير، مدير اإلدارة العامة لشرطة النقل والمواصالت، الخدمات األمنية المعينة على المحطات، 

 لمتابعة الحالة األمنية.

 

 

http://www.youm7.com/story/2016/3/4/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85/2613470#.Vtk8gvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/4/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85/2613470#.Vtk8gvl97IU
http://akhbarelyom.com/article/56d812b39d7873197139b9f6/%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1457001139
http://akhbarelyom.com/article/56d812b39d7873197139b9f6/%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1457001139
http://www.almasryalyoum.com/news/details/903703
http://www.almasryalyoum.com/news/details/903703
http://www.youm7.com/story/2016/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%83%D9%84/2613232#.Vtk9Bvl97IU
http://www.youm7.com/story/2016/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%83%D9%84/2613232#.Vtk9Bvl97IU
http://akhbarelyom.com/article/56d8abea9e78736a5e2501a8/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1457040362
http://akhbarelyom.com/article/56d8abea9e78736a5e2501a8/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1457040362
http://www.albawabhnews.com/1805300
http://www.albawabhnews.com/1805300
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 -محاكم ونيابات: 

 بوابة األخبار(غيابيا ) 064سنوات لـ  01متهما في أحداث "دلجا" و 33لـ  حضوريا سنوات 2 السجن

سنوات في قضية أحداث قرية دلجا التي شهدت  01و 2ا بالسجن ما بين متهًم 030قضت المحكمة العسكرية بأسيوط، بمعاقبة 

 حرق لمنازل وكنائس المسيحيين بقرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 (الشروقيوما ) 03إخالء سبيل حسام السيد وتجديد حبس إسماعيل اإلسكندراني 

في جلسة مفاجئة قررت نيابة أمن الدولة العليا إخالء سبيل الصحفي حسام السيد، في القضية المعروفة إعالميا بقضية 

يوما  03وقررت تجديد حبس الصحفي إسماعيل اإلسكندراني .مؤسسة المدى للتنمية اإلعالمية، بحسب كريم عبدالراضي محاٍم

 التهامه بإجراء عدد من األبحاث عن أهالي سيناء.

 

 (البوابة نيوزمتهمين بالعاشر من رمضان ) 2سنة حضورًيا لـ  03المشدد 

سنة لثالثة  03متهمين والسجن المؤبد و 4سنوات حضورًيا لـ  01و 03لمشدد حكمت المحكمة العسكرية بالزقازيق بالسجن ا

 .6103جنايات قسم ثاني العاشر لسنة  4624متهمين غياًبا وذلك في القضية رقم 

 

 (الشروق« )يناير 63تأسيس حركة »آخرين في  3إخالء سبيل شريف دياب وتجديد حبس 

يناير، وتجديد حبس  63قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخالء سبيل شريف دياب مؤسس حركة البداية في قضية االنتماء لحركة 

 يوًما على ذمة التحقيقات. 03سن وسيد فتح اهلل كال من محمد فياض وأحمد ح

 

 (الشروق« )تكدير السلم العام»إخالء سبيل نجاد البرعي في اتهامه بـ 

اضي التحقيق، إخالء سبيل المحامي نجاد البرعي، على خلفية بالغ يتهمه بالمشاركة في قرر المستشار عبد الشافي عثمان، ق

 إعداد مشروع قانون مناهض للتعذيب، وتقديم بالغات ضده.

 

 (60عربى) بالغ يتهم إخوان مصر بالتسبب في ارتفاع سعر الدوالر

تقدم محام مصري إلى النائب العام، ببالغ، يتهم فيه جماعة "اإلخوان المسلمين"، بتهريب الدوالرات إلى خارج البالد، ما تسبب 

 في ارتفاع سعر العملة األمريكية.

 -حقوقى: 

 (بوابة األخبارني سويف العام )ة مسجون بعد نقله لمستشفى بوفا

 لفظ مسجون أنفاسه األخيرة داخل مستشفى بني سويف العام، نتيجة إصابته بضعف في عضلة القلب.

 

 (يوزالبوابة نالتصريح بدفن جثة مسجون لقي مصرعه بحجز قسم الساحل )

وتبين من التحقيقات أن .صرحت نيابة شمال القاهرة الكلية، بدفن جثة مسجون، لقي مصرعه داخل حجز قسم شرطة الساحل

 المتهم كان يعاني من مرض فيرس سي، والتهاب كبدي، واستسقاء، وُتوفي نتيجة ذلك.

http://akhbarelyom.com/article/56d873769e7873514508d8d8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8035-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D9%8810-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80124-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1457025910
http://akhbarelyom.com/article/56d873769e7873514508d8d8/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8035-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D9%8810-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80124-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1457025910
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032016&id=9a422bce-6cee-4833-9a38-1fb7f0f9a626
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032016&id=9a422bce-6cee-4833-9a38-1fb7f0f9a626
http://www.albawabhnews.com/1805079
http://www.albawabhnews.com/1805079
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032016&id=51b0f17a-2644-4704-b971-a92548ee2a1d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032016&id=51b0f17a-2644-4704-b971-a92548ee2a1d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032016&id=a0e63227-91b6-4adb-b553-aae16fbbbfa5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032016&id=a0e63227-91b6-4adb-b553-aae16fbbbfa5
http://arabi21.com/story/891975/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1#tag_49232
http://akhbarelyom.com/article/56d81c169d7873c174b24427/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1457003542
http://akhbarelyom.com/article/56d81c169d7873c174b24427/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%82%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1457003542
http://www.albawabhnews.com/1804685
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 رابعالمحور ال

 تطورات المشهد العسكري
 

 وزير الدفاع: القضاء العسكري »حارس أمين« على مقدسات الوطن )بوابة األخبار(

باط ضقال صدقي صبحي وزير الدفاع واإلنتاج الحربي إن رجال القضاء العسكري يمثلون عنواًنا للقوات المسلحة يحتذى به في االن

مؤكًدا أن القضاء العسكري رافد من روافد القضاء العام وحارس  .العسكري، وااللتزام بالمبادئ التي تتحلى بها المؤسسة العسكرية

 .أمين على مقدسات الوطن ومنجزاته. جاء ذلك خالل لقائه بضباط القضاء العسكري

 

 )بوابة األخبار(" مجهولة المصدر"لمسلحة تحذر من إعالنات التوظيف القوات ا

أكدت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن ما يتم تداوله من إعالن عن فتح باب التوظيف بالهيئة لحملة المؤهالت العليا 

اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي، خالل الفترة األخيرة، يفتقد إلى الدقة وتم تحريفه من والمتوسطة علي بعض المواقع 

 تصريحات رئيس الهيئة الهندسية.

 

 )اليوم السابع( حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول تعبر قناة السويس

 ةعبور حامل "يوم الخميس"ناة السويس شهدت إن ق س فى تصريحات صحفية قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السوي

 .ت الفرنسية شارل ديجولالطائرا

 

 )مصرالعربية( عاًما 31رئيس الوزراء يمنح الجيش حق تشغيل "الصحراوي" لمدة 

تزام ، بالموافقة على منح ال6102لسنة  330نشرت الجريدة الرسمية قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 

السويس" الصحراوي وطريقي الخدمة للشركة  -إدارة وتشغيل محطات تحصيل رسوم وموازين النقل البرى على طريق "القاهرة 

 عاًما. ٠٣الوطنية إلنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع لمدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56d848ee9d7873aa0957af8d/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-1457015022
http://akhbarelyom.com/article/56d84af99e78733432484370/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-1457015545
http://akhbarelyom.com/article/56d84af99e78733432484370/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-1457015545
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/2612629#.VtlJt_krLIU
http://www.youm7.com/story/2016/3/3/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%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%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/2612629#.VtlJt_krLIU
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%A7/950268-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7
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%A7/950268-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8B%D8%A7
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 المحور الخامس

 سيناءرات المشهد في وتط

 
 والية سيناء تفجرعبوة ناسفة على آلية مصفحة لقوات الشرطة قرب مسجد أبو غزلة بشارع أسيوط بمدينة العريش. -

 


