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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 )بوابة األخبار( وزير الخارجية يلتقي بالمفوض السامي لحقوق اإلنسان في جنيف

لمجلس حقوق اإلنسان مع األمير  33التقى وزير الخارجية سامح شكري، على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى للدورة 

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ،  بأن اللقاء تناول التعاون  حقوق اإلنسان.زيد بن رعد الحسين المفوض السامي ل

 .الفني بين مصر ومكتب المفوض السامي، وأوضاع حقوق اإلنسان في دول الشرق األوسط

 

 )بوابة األخبار( شكري يجتمع في جنيف مع رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر

التقى وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر بيتر ماورير، على هامش زيارة الوزير لجنيف للمشاركة 

وصرح المتحدث  كلمة مصر أمام المجلس. لمجلس حقوق اإلنسان الدولي، وإلقاء 33فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة رقم 

عن دعم مصر لعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر فى مجال تقديم  -خالل القاء  -بأن شكرى أعرب  باسم وزارة الخارجية،

 .نسانية لضحايا النزاعات المسلحةالمساعدات اإل

 

 )اليوم السابع( المقبل ميركل تدعو السيسى للمشاركة فى قمة "التنمية بأفريقيا" ببرلين يونيو

للمشاركة فى القمة المصغرة التى ستستضيفها برلين خالل شهر يونيو القادم  للسيسيووجهت المستشارة األلمانية الدعوة 

حول التنمية فى أفريقيا بحضور قادة عدد من الدول األفريقية، وذلك لمناقشة جهود التنمية فى أفريقيا وُسبل معالجة ظاهرة 

 الهجرة غير الشرعية واللجوء من جذورها.

 

 )اليوم السابع( ان األلمانى يزور القاهرة قريًباسفير مصر ببرلين: نائب رئيس البرلم

ات لعدد من المسئولين األلمان إلى مصر، أبرزها أكد السفير المصرى بألمانيا بدر عبد العاطى، أن الفترة المقبلة ستشهد زيار

نائب رئيس البوندستاج )البرلمان األلمانى(، باإلضافة لوفد برلمانى رفيع المستوى بما يعكس كثافة االتصاالت بين البلدين 

 وتنوعها، مضيفًا:"مصر شهدت ثورتين، وهى اآلن وقفت على قدميها تنطلق".

 

 )بوابة األخبار( ودان رسالة صداقة وأخوة واستمرارا للتعاون الدائمالخارجية: مساعداتنا لجنوب الس

إلى مطار جوبا  وصلت  طائرة مصريةأن  د وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودانالسفير أحمد فاضل يعقوب مساعقال 

طن من المساعدات الطبية واإلنسانية المهداة من وزارة الدفاع  01، والتي تحمل علي متنها ٧١٠٢الدولي في األول من مارس 

اءت بناء على توجيهات السيسي، وتأكيدا على عمق أن شحنة المساعدات جوأكد علي  المصرية إلى نظيرتها في جنوب السودان.

 .العالقات بين البلدين
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 )اليوم السابع( "الخارجية" تكشف سر رفع علم محافظة الجيزة فى لوس أنجلوس األمريكية

أعلنت وزارة الخارجية، أنه فى إطار اتفاق التآخى بين مدينة الجيزة ولوس أنجلوس قامت السفيرة لمياء مخيمر، قنصل مصر فى 

 لهذا الغرض. لوس أنجلوس برفع علم محافظة الجيزة فى احتفالية أقيمت خصيصا

 

 )اليوم السابع( مسئولون غربيون: مصر دولة مهمة فى المنطقة وحلف شمال األطلسى يدعمها

البلجيكية بروكسل، اإلثنين المقبل، إلجراء مباحثات فى  قال مسئولون غربيون إن وزير الخارجية سامح شكرى سيزور العاصمة

عاصمة االتحاد األوروبى مع مسئولين فى االتحاد، باإلضافة إلجراء مشاورات مع المسئولين فى حلف شمال األطلنطى حول 

 التحديات الراهنة التى تعصف بدول المنطقة والسيما األوضاع فى ليبيا والعراق وسوريا.

 

 )مصرالعربية( يسي يسجن اإلخوان ويبرئ مباركديلي ميل: الس

بينما شن السيسي حملة قمعية على مرسي واإلخوان التي تم حظرها كجماعة إرهابية وٌقتل المئات من أنصار الرئيس المعزول “

اخل السجون، وسرعان ما امتدت حملة االعتقاالت الجماعية لتشمل النشطاء العلمانيين الذي كانوا في يوم واحد، وزج باآلالف د

لكنهم ناهضوا حكم الجماعة،  نجد  بالمقابل تبرئة شخصيات حقبة مبارك تدريجيا من االتهامات"، بحسب  7000في طليعة ثورة 

 ئيس المخلوع من تهمة قتل المتظاهرين.صحيفة الديلي ميل تعليقا على قرار محكمة النقض ببراءة الر

 

 )مصرالعربية( «حصاًنا ميًتا»محلل إسرائيلي: مصر تعتبر محمود عباس 

يقول مسئولون في فتح إن مصر تتعامل مع رئيس السلطة الفلسطينية كما لو كان "حصاًنا ميًتا" فشل في أداء دوره. تواصل “

كانت هذه مقدمة "يوني بن مناحيم" المحلل اإلسرائيلي  العقوبات ضد مسئولي فتح لمعارضتهم محمد دحالن".مصر فرض 

 بعنوان "هل أصبح محمود عباس حصاًنا ميًتا؟".” 0مارس على موقع "نيوز  7للشئون العربية في مقاله المنشور الخميس 
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 المحور الثاني

 ريةتطورات السياسة الداخلية المص

 -الرئاسة المصرية: 

 )بوابة األهرام( السيسي يستقبل المستشارة األلمانية بـ"االتحادية" لبدء المباحثات الثنائية

 البلدين. استقبل السيسي أنجيال ميركل المستشارة األلمانية، في قصر االتحادية، ، لبدء المباحثات بين

 

 )بوابة األخبار( خالل المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشارة األلمانية السيسيننشر نص كلمة 

تاح ، عقب مشاركتهما في افت ألقى السيسي كلمة، في مستهل المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،

 محطات كهرباء أقامتها شركة "سيمنز" األلمانية بالتعاون مع شركتي "السويدي" و"أوراسكوم" المصريتين. 3

 

 )اليوم السابع( لإلرهاب: ارفعوا أيديكم عن دعم المتطرفينالسيسى محذرا الدول الراعية 

سوريا وليبيا وهو مبنى على قيم مصرية تقوم على عدم التدخل  قال السيسى، إن موقف مصر واضح من األزمات الموجودة فى

فى شئون اآلخرين وعدم السماح للجماعات المتطرفة أنها تحصل على مكاسب فى أى دولة من دول المنطقة، إضافة إلى دعم 

 .أيدها عن ذلك رفعوطالب السيسى الدول التى تدعم اإلرهاب فى المنطقة ب الجيوش الوطنية الستعادة الدولة الوطنية.

 

 )اليوم السابع( ميركل: يجب أن نكشف عن التيارات التى تمول االرهاب وتقدم المساعدة للجماعات

أكدت المستشارة األلمانية انجيال ميركل، على ضرورة توجيه االنتقاد بشدة للدول التى تدعم االرهاب وتقدم المساعدة للجماعات 

مول االرهاب ألنه تهديد يأتى من دول بشكل رسمى، كما يجب ان تكون هناك االرهابية، قائلة "يجب ان نكشف عن التيارات التى ت

 مكافحة دولية مشتركة ضد تنظيمات االرهاب مثل داعش".

 

 )الشروق( ماليين الجئ يعيشون وسط المصريين دون تفرقة 1لدينا «: السيسي»

قال السيسي، إن مصر لديها هدف أساسي تجاه قضايا الهجرة والالجئين، وهو ضبط اإلجراءات التي تمنع تدفق المهاجرين، وذلك 

، خالل مؤتمر صحفي مشترك «السيسي»ونفى  يطرة وبذل مزيد من الجهود على المناطق الحدودية.عن طريق فرض مزيد من الس

ماليين الجئ،  1مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، ، وجود أي معسكرات للالجئين السوريين أو غيرهم، موضًحا أن مصر بها 

 ، ال فرق بينهم، على حد قوله.يعيشون على أرض مصر، وسط المصريين في بيوتهم وكأنهم مصريين

 

 )بوابة األخبار( السيسى وميركل يشهدان احتفالية فنية في األهرام ..و مأدبة عشاء علي شرفها

حضر االحتفالية   . شهد السيسى والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل اآلن احتفالية فنية بمنطقة الصوت والضوء باالهرامات

 وأقام السيسي مأدبة عشاء علي شرف  المستشارة األلمانية  . الوفد المرافق للمستشارة األلمانية وعدد من المسئولين المصريين

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1397626.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1397626.aspx
http://akhbarelyom.com/news/644404/2-3-2017/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/644404/2-3-2017/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.youm7.com/story/2017/3/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86/3126318
http://www.youm7.com/story/2017/3/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86/3126318
http://www.youm7.com/story/2017/3/2/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85/3126286
http://www.youm7.com/story/2017/3/2/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85/3126286
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032017&id=f35215ac-97ef-4d1a-b54d-47181954c44f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032017&id=f35215ac-97ef-4d1a-b54d-47181954c44f
http://akhbarelyom.com/news/644522/2-3-2017/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-..%D9%88-%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7
http://akhbarelyom.com/news/644522/2-3-2017/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-..%D9%88-%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7
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 )بوابة األهرام( األلماني –تفاصيل اجتماع السيسي وميركل بمجلس األعمال المصري 

مجتمع األعمال المصري األلماني، والذي شارك فيه رؤساء  عقد السيسي والمستشارة األلمانية، أنجيال ميركل اليوم لقاًء مع ممثلي

كما  .كبري الشركات األلمانية الذين يرافقون المستشارة األلمانية خالل زيارتها لمصر، إضافة إلى عدد من رجال األعمال المصريين

ء والطاقة المتجددة، والتجارة حضر اللقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الخارجية، والكهربا

 والصناعة، واالستثمار والتعاون الدولي، والنقل.

 

 )األهرام( مشروعات إلنتاج الكهرباء في الشرق األوسط 3السيسي وميركل يشهدان افتتاح المرحلة األولى ألكبر 

محطات كهرباء على مستوى  3يوم الخميس افتتاح المرحلة األولى من ة األلمانية أنجيال ميركل ارشهد السيسي والمستش

 300ألًفا و 03مشروعات فى الشرق األوسط إلنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة  3ويعد تدشين المرحلة األولى من أكبر  الجمهورية.

 ميجاوات. 7000العالي حالًيا والتى تصل إلى أضعاف الطاقة المولدة من السد  2ميجا تعادل أكثر من 

 

 )اليوم السابع( المستشارة األلمانية "أنجيال ميركل" تغادر القاهرة عقب لقائها السيسي

غادرت مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الجمعة، المستشارة األلمانية "أنجيال ميركل"، عقب زيارة لمصر استغرقت يومين 

 استقبلها خاللها السيسى.

 

 )بوابة األخبار( يلتقي راعي بطريرك إنطاكية الموارنة الكاثوليك وبطريرك عراقي« السيسي»

أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاثوليك، كاًل من الكاردينال اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أمس استقبل السيسي 

 والبطريرك العراقي مار لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك.

 

 -الحكومة المصرية: 

 )اليوم السابع( رئيس الوزراء يوجه باإلعداد المبكر لموسم الحج وإجراء القرعة

يوم الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك لبحث ف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ترأس المهندس شري

هـ، بحضور وزراء األوقاف، والتضامن، والصحة، والطيران المدنى، والسياحة،  0331ج هذا العام االستعدادات الخاصة ببعثة ح

 والنقل، ورؤساء البعثات النوعية، وممثلى الجهات المعنية.

 

 )مصرالعربية( سلطان لقنصل أمريكا : مواطنو اإلسكندرية األكثر حرصا على تقدم مدينتهم

قال الدكتور محمد سلطان محافظ االسكندرية، إن مواطني المحافظة لهم طبيعة خاصة، وهم أكثر المواطنين حبا وحرصا على 

بستيفن  جاء ذلك خالل لقائه تقدم مدينتهم، الفتا إلى أنه يعمل جاهدا لحل كافة مشاكل المحافظة في أسرع وقت ممكن.

فيكن قنصل عام الواليات المتحدة األمريكية باإلسكندرية، وأكد األخير أن اإلسكندرية من أهم محافظات مصر االقتصادية 

 والسياحية، متمنيا للمحافظ التوفيق في منصبه.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1397787.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1397787.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1397703.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1397703.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/3/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/3126851
http://www.youm7.com/story/2017/3/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/3126851
http://akhbarelyom.com/news/644213/2-3-2017/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://akhbarelyom.com/news/644213/2-3-2017/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A5%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
http://www.youm7.com/story/2017/3/2/%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%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B9%D8%A9/3125666
http://www.youm7.com/story/2017/3/2/%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%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B9%D8%A9/3125666
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1375487-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1375487-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%85
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 -الوفود األجنبية: 

 )المصري اليوم( عام مساعد األمم المتحدة يصل القاهرة أمين

عة مجمو رئيسلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ييماإلقل رديمم المتحدة، المالعام المساعد لأل ألمينا بة،ھيصل الدكتور مراد و

 أيام. 3إلى مصر تبدأ الجمعة وتستغرق  ةياإلى القاهرة، وذلك في ز ،بيةللدول العر ئيةاألمم المتحدة اإلنما

 

 -البرلمان المصري: 

 )بوابة األهرام( فتح باب الترشح النتخابات مجلس النواب على مقعدي "أبوكبير" و"تال والشهداء"

لالنتخابات برئاسة المستشار سري الجمل، دعوة الناخبين في دائرتي مركز أبو كبير )محافظة الشرقية( وتال قررت اللجنة العليا 

و  00أبريل المقبل في الخارج، ويومي  00و  00والشهداء )محافظة المنوفية( لالقتراع على مقعد واحد لكل من الدائرتين، يومي 

 أبريل في الداخل. 70و  01أبريل في الخارج، و  01و  01 أبريل في الداخل.. وفي حالة اإلعادة يومي 07

 

 )بوابة األهرام( "تضامن النواب" تخاطب رئيس الوزراء لحل مشكالت النازحين من العريش

بمجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس خاطب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن االجتماعي 

الوزراء، إلرسال كشوف المواطنين المصريين النازحين من العريش جراء التهديدات اإلرهابية، وسرعة التدخل إلنهاء األزمات 

 العالقة بتلك األسر، خاصة في محافظات الشرقية والقليوبية وبورسعيد.

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 )المصري اليوم( انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفييناليوم 

من األعضاء، اليوم الجمعة، وكذلك اعتماد  6تعقد نقابة الصحفيين، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، على مقعد النقيب و

 للنقابة بحضور أعضاء الجمعية العمومية.الميزانية العامة 

 

 -المؤسسات الدينية: 

 )بوابة األخبار( أعلى مرجعية سنية بالعالم وشرف لي مقابلته« الطيب»ميركل: 

خالل زيارتها  مارس، المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، 7استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، مساء  الخميس 

من جانبها، قالت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل إنه لشرف عظيم أن أحل ضيفة على أعلى مرجعية سنية في  للقاهرة.

 العالم، ودائما ما تدعو للتسامح اإلنساني، مؤكدة أن صوت األزهر في غاية األهمية ألنه صوت مسموع في كل العالم.

 

 )أصوات مصرية( مشترك للتأكيد على المواطنة ونبذ العنفاألزهر يصدر إعالنا للعيش ال

أصدر األزهر الشريف إعالنا يحدد أطرا للعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في الدول العربية ويؤكد على مبدأ المواطنة 

 زدراء.ويندد بالعنف والتمييز واال

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1097346
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1097346
http://gate.ahram.org.eg/News/1397768.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1397768.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1397773.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1397773.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1097364
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1097364
http://akhbarelyom.com/news/644478/2-3-2017/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-..-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84:-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%C2%BB-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%AA%D9%87
http://akhbarelyom.com/news/644478/2-3-2017/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-..-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84:-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%C2%BB-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%AA%D9%87
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73555
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73555
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 -تصريحات: 

 )بوابة األخبار( رئيس سيمنز للمصريين: لن تجدوا رئيسا أفضل من السيسي

وجه جون كايسر، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز األلمانية، رسالة للشعب المصري قائال: "لن تجدوا رئيسا أفضل من السيسى"، 

 مثل السيسي.مؤكدا أن نجاح الشركة في االلتزام بوعدها لم يكن ليتحقق إال بوجود قيادة 

 

 )بوابة األخبار( واجب« أبو تريكة» عالء مبارك : حضوري عزاء والد

للصحفيين رًدا على تفسير بعض المواطنين لحضوره عزاء « قضية القرن»قال عالء مبارك، أثناء حضوره جلسة محاكمة والده بـ

 «.لاستغال أداء العزاء واجب مفيهوش شماتة وال»لكسب أرضية سياسية لصالحه، قائال في تصريحات صحفية: « أبو تريكة»والد 

 -توك شو: 

 )المصري اليوم( «البطل مبارك»مرتضى منصور يطالب بتكريم 

جب ي»علق النائب البرلماني مرتضى منصور، على براءة الرئيس األسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، قائال: 

لإلخوان هي اللي قتلت أوالدنا في  11الكالب المسعورة التي أكلت ونهشت في سمعة الرجل وتاريخه، إحنا عارفين أن الفرقة على 

وتابع: حسني مبارك بطل من أبطال حرب أكتوبر، ويجب تكريمه وعودة اسمه على  «.التحرير وفي السويس، وفي موقعة الجمل

 محطات المترو مرة أخرى.

 

 )الوطن( قال للحرس الجمهوري "لو المتظاهرين دخلوا أوضه نومي محدش يقربلهم"بكري: مبارك 

 قال اإلعالمي مصطفى بكري، إن براءة حسني مبارك نهائية وغير قابلة للطعن، وأن الرئيس األسبق لم يأمر بقتل المتظاهرين.
كري، خالل برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفريق سامي عنان، أكد أن الرئيس األسبق وأضاف ب

فبراير: "لو المتظاهرين  00وأكد بكرى، أن مبارك قال الثنين من كبار ضباط الحرس الجمهوري يوم  مبارك قال "مش عايزين دم" .

 دخلوا أوضه نومي محدش يقربلهم".

 

 (70)عربي منتصر الزيات: ال يمكن تجاوز "مرسي" في أي حل لألزمة المصرية

أكد المحامي المصري ورئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة، منتصر الزيات، أنه يتمسك بوجود الرئيس محمد مرسي في أي حل 

مة المصرية؛ ألنه ال يمكن تجاوزه، مشّددا على أنه ال يطرح حلوال بعينها بشأن قضية المصالحة الوطنية، بل مجرد أفكار، لألز

 لمحاولة حلحلة الموقف واألزمة الراهنة، وأنها قد تصلح لمرحلة جديدة بعد السيسي.

 

 السوشيال ميديا:

 )مصرالعربية( سنوات؟ 6من سُيعوض مبارك عن إهانته «: آسف ياريس»أدمن 

علق كريم حسين، أدمن صفحة "أنا آسف ياريس"، على حصول الرئيس األسبق محمد حسني مبارك، على حكم بالبراءة من قضية 

وقال في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "بعد البراءة النهائية  "قتل المتظاهرين".

 وإسدال الستار عن قضية القرن، من يعوض الرئيس مبارك عن إهانة وسجن وظلم وبهدلة الست سنوات؟".

http://akhbarelyom.com/news/644455/2-3-2017/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86:-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://akhbarelyom.com/news/644455/2-3-2017/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86:-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://akhbarelyom.com/news/644160/2-3-2017/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-:-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%C2%AB-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://akhbarelyom.com/news/644160/2-3-2017/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-:-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%C2%AB-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9%C2%BB-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1097311
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1097311
http://www.elwatannews.com/news/details/1914882
http://www.elwatannews.com/news/details/1914882
http://arabi21.com/story/988800/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%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%A7/1375667-%D8%A3%D8%AF%D9%85%D9%86--%D8%A2%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3--%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%9F
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%A7/1375667-%D8%A3%D8%AF%D9%85%D9%86--%D8%A2%D8%B3%D9%81-%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3--%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%8F%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87-6-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%9F
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)تعلن عن إنجازاتها في محطات البرلس وبني سويف والعاصمة اإلدارية الجديدة « سيمنز »

 قامت شركة سيمنز األلمانية بعرض فيلم تسجيلي عن انجازها في محطات كهرباء مصر البرلس وبني سويف والعاصمة اإلدارية

ليوم، لى لمحطات الكهرباء ايذكر أن السيسي والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل قد افتتاحا عبر الفيديو كونفرانس، المرحلة األوو

 من الكهرباء. %60حيث توفر المحطات حوالي 

 

 (بوابة االخبار) جنيها للطن خالل مارس ٠١١أسعار الحديد ترتفع 

جنيها للطن الواحد،  ٠٧١إلى  ٠٢١أعلنت أغلب شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعارها خالل شهر مارس لتتراوح الزيادة ما بين 

 باتحاد الصناعاتوقال مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية  وارجع أصحاب المصانع تلك الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الدوالر

 .جنيه ٠٠٧١جنيه للطن ليصل السعر الي ٠٢١إن مصانع السويس للصلب قامت بزيادة أسعارها بمقدار 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه أرباح بنك مصر خالل عام 00.7

وأوضحت القوائم  7006يونيو  30اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر، القوائم المالية المستقلة عن العام المالي المنتهى في 

 7001يونيو  30مليار جنيه في  710مليار جنيه مقابل  330مليار جنيه لتصل إلى أكثر من   10المالية، ارتفاع ودائع العمالء لنحو 

 . %30.2مليار جنيه بنسبة نمو  00.7مبلغ  7001/7006كما ارتفعت إجمالي أرباح هذا العام .% 02.6وبمعدل نمو 

 

 (بوابة االخبار) ي لبنك مصرمليار جنيه إجمالي المركز المال 330

و أظهرت المؤشرات  7006يونيو  30اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر، القوائم المالية المستقلة عن العام المالي المنتهى في 

حجم أعمال البنك،  المالية ألداء أعمال بنك مصر، نموًا ملحوظًا  في جميع المجاالت، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في

 .%30مليار جنيه في العام السابق وبمعدل نمو  330، مقابل  30/6/7006مليار جنيه في   330وارتفع إجمالي المركز المالي إلي

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر بنهاية فبراير 76.137ارتفاع احتياطي النقد األجنبي إلى 

 76.363مليار دوالر في نهاية فبراير شباط من  76.137قال البنك المركزي إن صافي احتياطي مصر من النقد األجنبي ارتفع إلى 

وترتفع احتياطيات مصر من النقد األجنبي منذ أن توصلت مصر في نوفمبر إلى اتفاق مع صندوق النقد  نهاية يناير مليار في

 مليار دوالر مدته ثالث سنوات في مسعى لجذب رأس المال األجنبي مرة أخرى. 07الدولي للحصول على قرض بقيمة 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/644458/2-3-2017/%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/644458/2-3-2017/%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2-%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/644363/2-3-2017/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%A6%D9%A0%D9%A0-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://akhbarelyom.com/news/644363/2-3-2017/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%A6%D9%A0%D9%A0-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://akhbarelyom.com/news/644414/2-3-2017/10.2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://akhbarelyom.com/news/644414/2-3-2017/10.2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://akhbarelyom.com/news/644409/2-3-2017/430-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://akhbarelyom.com/news/644409/2-3-2017/430-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://akhbarelyom.com/news/644392/2-3-2017/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-26.542-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://akhbarelyom.com/news/644392/2-3-2017/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-26.542-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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 (بوابة االخبار) دمغةمليار جنيه مع قرب حل أزمة ضريبة ال 07البورصة تربح 

دعم صعود البورصة  و مليار جنيه 603. 0مليار جنيه ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى  07ربحت البورصة المصرية أكثر من 

تفاؤل بقرب حل أزمة ضريبة الدمغة على تعامالت البورصة بعد عمليات شراء قوية من المؤسسات األجنبية والمحلية وسط 

 في األلف على كل عملية. 0. 71تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي بأنها ستكون تدريجية وتبدأ من 

 

 (بوابة االخبار) سنوات 1تتوقع استرداد تكلفة استثمارات مول مصر خالل « الفطيم» 

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم اإلماراتية لرويترز إن الشركة تتوقع استرداد التكلفة االستثمارية لمول مصر البالغة 

الفطيم تتطلع لتوسعة أعمالها في مصر بعد االنتهاء من وأضاف أن ماجد  مليون دوالر خالل ثماني إلى تسع سنوات 277

 المشروعات الحالية "من خالل مشاريع جديدة داخل القاهرة وخارجها".

 

 (جريدة االهرام) مليار دوالر توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية مايو المقبل77باستثمارات 

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حاليا االتفاق مع الجانب الروسى على جميع التفاصيل الخاصة 

ح أن مشروع إقامة المنطقة الصناعية وأوض بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر والتى تأتى على رأس أولويات الحكومتين

 .ألف فرصة عمل 71يوفر ما يزيد عن مليار دوالر  77قناة السويس بشرق بورسعيد بقيمة استثمارات تبلغ منطقة فى 

 

 (بوابة االهرام) مليون دوالر 710سحر نصر: ألمانيا ستدعم برنامج اإلصالح االقتصادي المصري بـ

كشفت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي سحرنصر، أنه تم االتفاق مع الجانب األلماني على تقديم دعم لبرنامج اإلصالح االقتصادي 

ألمانيا تعد شريًكا اقتصادًيا مهًما لمصر، على الرغم من إن "وقالت، في تصريح لها  مليون دوالر 710الذي تنتهجه مصر بقيمة 

 ."في الدول المستثمرة فى مصر، معربة عن أملها في زيادة االستثمارات األلمانية بمصر 70احتاللها المرتبة الـ

 

 (أصوات مصرية) جنيه للكيلو 00.10التموين تصدر قرارا بخفض أسعار السكر في األسواق إلى 

قال بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الوزير علي المصيلحي أصدر قرارا بخفض أسعار السكر وإنهاء حالة تعدد األسعار 

جنيه  00.10يلو رسميا بسعر الذي شهدتها األسواق وبحسب بيان، صادر عن الوزارة أوردته وكالة أنباء الشرق األوسط، سيباع الك

 جنيها للكيلو. 01بعض األماكن إلى  حيث وصل السعر في موزعين بكتابة السعر على العبواتللمستهلك، والزام ال

 

 (مصريةأصوات ) مليار دوالر احتياطيات الذهب في منجم السكري 70البترول: 

مليون أوقية، تبلغ  03.1قال علي بركات، رئيس شركة السكري للذهب، إن احتياطي منجم السكري بالصحراء الشرقية، يصل إلى 

وحتى  7000طنا من الذهب منذ يناير  13وأضاف بركات أن الشركة أنتجت  مليار دوالر 70نحو  -بأسعار الذهب الحالية-قيمتها 

 ر، بحسب بيان من وزارة البترول نشرته وكالة أنباء الشرق األوسط.مليار دوال 7.2اآلن بقيمة 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/644316/2-3-2017/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%BA%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/644316/2-3-2017/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%BA%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/644252/2-3-2017/%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://akhbarelyom.com/news/644252/2-3-2017/%C2%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://www.ahram.org.eg/News/202192/5/581619/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1---%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202192/5/581619/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1---%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1397791.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1397791.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73592
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73592
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73569
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 

 االعالم

 (الشروق) خيري رمضان يعلن موعد أولى حلقات برنامجه الجديد

، مع كًلا من اإلعالمي جابر القرموطي، واإلعالمي «آخر النهار»أعلن اإلعالمي خيري رمضان، عن موعد أولى حلقات برنامجه الجديد 

انتظرونا غًدا في »، مساء الخميس، «تويتر»، في تغريدة له عبر «رمضان»وقال  مي محمد الدسوقي رشديخالد صالح، واإلعال

 ، مرفًقا صورة تجمعه باإلعالميين الثالثاء.«الثامنة مساًء، وانطالقة جديدة لـ"آخر النهار"

 

 الصحه

 ( بوابة االخبار) وزير الصحة يلزم شركات األدوية بقبول المرتجعات

 ٠٠٠برقم األول من نوعه في تاريخ الوزارة،مارس، قرارًا يعد  7أصدر د.أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء الخميس 

هية الصالحية" خالل عام، وذلك لضمان ونص القرار، على إلزام جميع شركات األدوية بقبول المرتجعات "األدوية منت٧١٠٢لسنة 

 سحب هذه األدوية من سوق الدواء وتنظيف السوق منها تمامًا.

 

 السياحه

 (بوابة االخبار) الحكومة: السعودية تعيد حصة مصر من تأشيرات الحج لما كانت عليه قبل توسيع الحرم

 تضمن مناقشة س شريف إسماعيل رئيس الوزراء، باللجنة العليا للحجكشف وزير األوقاف د.محمد مختار جمعة، أن اجتماع المهند

بدال من  ٠٣٧ألف  ٢٧وأكد الوزير أن  حصة مصر هذا العام ستعود لما كانت عليه قبل التخفيض وهي عدد   رحلة الحج هذا العام

 تهت .   تأشيرة حج كانت قد انخفضت سابقا مع اإلجراءات التي ان ٠٧٢ألف  ٠٠، بفارق  ٠٠٠ألف  ٠٧

 

 (جريدة االهرام) تخفيضا فى إيجارات البازارات السياحية باألقصر10%

 %10سوق سافوى السياحى بنسبة  وافق المجلس التنفيذى لمحافظة األقصر على تخفيض القيمة االيجارية لمستغلى محالت

وناقش المجلس فى اجتماعه برئاسة محمد بدر محافظ األقصر تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بوقف طلبات 

 .30/6/7002شراء السيارات حتى 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032017&id=b9317b9b-3079-4730-ae77-4d9fe20e79d7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032017&id=b9317b9b-3079-4730-ae77-4d9fe20e79d7
http://akhbarelyom.com/news/644448/2-3-2017/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://akhbarelyom.com/news/644448/2-3-2017/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://akhbarelyom.com/news/644129/2-3-2017/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://akhbarelyom.com/news/644129/2-3-2017/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://www.ahram.org.eg/News/202192/29/581617/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202192/29/581617/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1.aspx
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 الزراعه

 (بوابة االخبار) "البنا" يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لبحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين

الزراعة واستصالح األراضي، على أهمية العالقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان، في أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير 

المجاالت المختلفة، وخاصة المرتبطة بقطاع الزراعة معربًا عن أمله في تنمية هذه العالقات وإقامة مشروعات زراعية مشتركة 

 بين البلدين.

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) ن يعملون على بناء مصر الحديثةتواضروس لميركل: المسلمون والمسيحيو

 تواضروس " إننا نعيشوأضاف  المصريين مسلمين ومسيحيين يعملون على بناء مصر الحديثةأن لميركل أكد تواضروس الثاني 

مسيحيين ومسلمين فى مودة ومحبة وعالقات اجتماعية مشتركة ولنا تاريخ مشترك من التفاهم والتعاون وأضاف "تحدث بين 

 .ة مع الدولة أن تحل هذه المشكالتسالوقت واآلخر بعض المشكالت بسبب الفقر أو الجهل أو التعصب.. وتحاول الكني

 

 (بوابة االخبار) تواضروس يستقبل بطريرك أنطاكية

مارس، غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر  7استقبل تواضروس الثاني بالمقر البابوي، الخميس 

تأتي هذه الزيارة على هامش و  ين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق األوسطحضر اللقاء جرجس صالح األمو المشرق للموارنة

 .«الحرية والمواطنة»مشاركة البطريرك الماروني في أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمه األزهر الشريف تحت عنوان 

 

 (بوابة االخبار) تواضروس يستقبل مطارنة من الكنيسة السريانية واألرمينية

ران طاستقبل تواضروس الثاني بالمقر البابوي، ثالثة من أحبار الكنيسة السريانية وهم أصحاب النيافة المطران جورج صليبا، والم

 دانيال كورية، والمطران متى الخوري، ومعهما نيافة المطران سيبوه سركسيان من الكنيسة األرمينية بلبنان.

 

 (سابعاليوم ال) أمين كنائس مصر: الدولة خاطبت ثالث طوائف فقط لـ"األحوال الشخصية"

أكد القس رفعت فتحى األمين العام لمجلس كنائس مصر، أن الدولة خاطبت الكنائس الثالث الكبرى "األرثوذكسية واإلنجيلية 

والكاثوليكية" فقط، من أجل إلزامها باالتفاق على مشروع قانون موحد لألحوال الشخصية دون أن تخاطب الطوائف األخرى 

المشاورات جارية بين قيادات الكنائس، الفًتا إلى أن األمر يتطلب بعض التنازالت من كل طائفة وأوضح فتحى، أن  الصغيرة العدد

 حتى يمر مشروع قانون يرضى الجميع.

 

 (الوطن) تدبير شقة لكل أسرة قبطية وافدة من العريش بالمنيا

تمهيدًا لعمل  عبد اهلل، وكيل وزارة التضامن االجتماعي بالمنيا، جميع األسر القبطية الوافدة من العريشاستقبل مصطفي 

حاق إللاإلجراءات الالزمة من تسكين ونقل محل العمل، مؤكدًا أنه سيتم تدبير شقة لكل أسرة، ولتنسيق مع التربية والتعليم 

 اق الطالب بالكليات، والتنسيق مع مديرية التموين لعمل بطاقات لهم.جامعة المنيا أللحوب أبناء تلك األسر بالمدارس

http://akhbarelyom.com/news/644421/2-3-2017/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://akhbarelyom.com/news/644421/2-3-2017/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://akhbarelyom.com/news/644447/2-3-2017/%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%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84:-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/644447/2-3-2017/%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%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84:-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/644274/2-3-2017/%D8%B5%D9%88%D8%B1%7C-%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/644274/2-3-2017/%D8%B5%D9%88%D8%B1%7C-%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/644244/2-3-2017/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/644244/2-3-2017/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.youm7.com/story/2017/3/3/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%AA-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84/3126664
http://www.elwatannews.com/news/details/1914893
http://www.elwatannews.com/news/details/1914893
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 أخرى

 (الوطن) شاب يشعل النار في جسده بالفيوم

عيان لـ"الوطن" من قرية منية وقال شاهد  أشعل شاب النار في جسده بقرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم

الحيط التابعة لمحافظة الفيوم إن "الشاب فوجئنا به أشعل النار في جسده ومع ألم الحريق ألقى بنفسه في ترعة على الطريق 

 .التي دفعته إلشعال النار في جسدهولم يتبين حتى اآلن األسباب  الرئيسي بالقرية"

 

 (الوطن) شاب يتخلص من حياته شنقا في طنطا

بحبل فى سقف غرفة النوم  سنة" عاطل ومقيم مساكن الجالء فى مدينة طنطا من حياته شنقا 31تخلص شاب يدعى " وائل. ا، 

 .الخاصه به ، لمروره بأزمة نفسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1915085
http://www.elwatannews.com/news/details/1915085
http://www.elwatannews.com/news/details/1914727
http://www.elwatannews.com/news/details/1914727
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 المحور الخامس

 األمني المصريتطورات المشهد 

 -األخبار األمنية: 

 )المصري اليوم( بمنطقتي فيصل وكرداسة« عناصر  1مقتل 

 «.الفترة المقبلة عدائيةكانوا يخططوان لتنفيذ أعمال »بمنطقتي فيصل وكرداسة بالجيزة،  عناصر  1قتلت األجهزة األمنية 
ضابط شرطة، وعددا من أفراد العلمليات الخاصة، وانقسمت  1بقوة ضمت « وقالت مصادر أمنية، إنه جرى استهداف العناصر 

 القوة األمنية إلى اثنتين، إحداهما تحركت إلى منطقة كرداسة، واألخرى إلى فيصل.

 

 )بوابة األخبار( بعد رد االعتبارال يستطيع الترشح لالنتخابات اإل « مبارك»رفعت السعيد: 

ئيس األسبق حسني مبارك، بعد الحكم بتأييد براءته قال المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة االستئناف األسبق، إنه على الر

من تهمة قتل المتظاهرين في قضية القرن، أنه يمكن أن يقوم برفع قضية رد اعتبار حتى يحصل على حقوقه السياسية 

 والمدنية.

 

 )بوابة األخبار( «بريئة»الديب: حماس واإلخوان هم قتلة متظاهري يناير.. والشرطة 

أكد فريد الديب أثناء مرافعته أمام محكمة النقض، بقضية قتل المتظاهرين، التي يحاكم فيها الرئيس األسبق مبارك، أن جهاز 

اطه لم يرتكبوا جريمة القتل أو الشروع فيه،  كما صدر في حيثيات حكم محكمة اإلعادة، بل هم جماعة الشرطة بأفراده وضب

اإلخوان وحزب اهلل وحماس وغيرهم ممن تسللوا عبر األنفاق وأسطح المباني واستخدموا أسلحة تم تهريبها من إسرائيل، وهذا 

 حكم  البراءة. ما أوضحته محكمة اإلعادة وأيدته محكمة النقض ولذلك صدر

 

بحضور "األزهري".. الداخلية تنظم ندوات متخصصة لشرح "مفاهيم الدين الصحيحة" للقيادات والضباط 

 )بوابة األهرام( واألفراد بالجيزة

والعالقات، مجموعة من الندوات واللقاءات المتخصصة التى تركز أعدت ونظمت اإلدارة العامة للشئون المعنوية بقطاع اإلعالم 

 السيسيفى هذا اإلطار، تم إعداد لقاء مع األستاذ الدكتور أسامة األزهرى مستشار  على شرح ونشر المفاهيم الصحيحة للدين.

واألفراد والعاملين المدنيين للشئون الدينية، تحت عنوان )تيارات التطرف فى ميزان العلم( مع عدٍد من القيادات والضباط 

 بمديرية أمن الجيزة.

 

 )اليوم السابع( ضبط مواطن روسى فى مطار اإلسكندرية بحوزته قنابل وهمية.. والقنصل ينفى

ية "نوفستى" أن وسائل اإلعالم المصرية أعلنت ضبط مواطن روسى فى مطار مدينة اإلسكندرية بحوزته أكدت وكالة األنباء الروس

فيما أعلن القنصل الروسى فى مصر راشيد ساديكوف أنه تم القبض على مواطن روسى فى مطار مدينة  ية.قنابل وهم

 اإلسكندرية، لكنه لم يكن يمتلك أجهزة متفجرة وقنابل وهمية، مضيفا أن الجانب المصرى ال يزال يحقق فى مالبسات الحادث.

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1097300
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1097300
http://akhbarelyom.com/news/644401/2-3-2017/%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF:-%C2%AB%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%C2%BB-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://akhbarelyom.com/news/644401/2-3-2017/%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF:-%C2%AB%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%C2%BB-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://akhbarelyom.com/news/644201/2-3-2017/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8:-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A9%C2%BB
http://akhbarelyom.com/news/644201/2-3-2017/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8:-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A6%D8%A9%C2%BB
http://gate.ahram.org.eg/News/1397565.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1397565.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/3/2/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84/3126330
http://www.youm7.com/story/2017/3/2/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84/3126330
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 )المصري اليوم( تقرير وفاتهضباط وطبيب للجنايات بتهمة تعذيب سائق وتزوير  3إحالة 

ضباط شرطة وطبيب إلى محكمة الجنايات في قضية  3أحال المستشار أحمد حلمي رضوان، المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، 

قتل، ووفاته أثناء استجوابه داخل مركز الشرطة، وقيام الطبيب بمركز شرطة طهطا متهم في قضية « توك توك»تعذيب سائق 

 بالتزوير في التقرير الطبي الخاص بوفاة المجني عليه، إلبعاد شبهة التعذيب عن الضباط.

 

 -محاكم ونيابات: 

 )بوابة األهرام( النقض تصدر حكًما نهائًيا ببراءة الرئيس األسبق حسني مبارك بقضية قتل المتظاهرين

قضت محكمة النقض المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، اليوم الخميس، ببراءة الرئيس األسبق 

 يناير، ورفض الدعاوي المدنية ضده. 71محمد حسنى مبارك بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 

 

 )مصرالعربية( .. مبارك يغادر مستشفى المعادي العسكريرسميا 

ينتظر الرئيس األسبق حسني مبارك مغادرة مستشفى المعادي العسكري عقب الحكم الصادر اليوم الخميس ببرأته نهائيا من 

 ث انتفى قانونا سبب وجوده في المستشفى كمتهم محبوس على ذمة أي قضية.تهمة قتل المتظاهرين، حي

 

 )بوابة األخبار( من مسئولي ماسبيرو التهامهم بالمساس باألمن القومي للتحقيق 3إحالة 

هم بإذاعة تقارير من مسئولي ماسبيرو للمحاكمة التأديبية العاجلة التهام 3أحال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة اإلدارية 

شمل قرار اإلحالة عددا كبيرا من مخرجين بقطاع القنوات، ومعد برامج، ومشرف  لقناة غير مصرية تمس األمن القومي المصري .

 الرقابة والمتابعة بقطاع القنوات اإلقليمية.

 

 مارس ٠٠لـ تأجيل نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان والتنازل عن جزيرة تشيوس

 ()بوابة األخبار

قررت الدائرة األولى مفوضين بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس 

المحاميين، والتى تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو البرنس 

 مارس المقبل. ٠٠الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس لجلسة 

 

 )الشروق( «تمويل اإلخوان»مصدر قضائى: ضبط وإحضار من لم يلبوا استدعاء التحقيق فى 

قال مصدر قضائى بنيابة شرق القاهرة إنه سوف تصدر قرارات ضبط وإحضار للمتهمين الذين تخلفوا عن تلبية طلبات 

خاصة بتمويل جماعة اإلخوان المدرجين على قوائم حصر أمن دولة عليا ال 7003لسنة  613استدعائهم للتحقيق فى القضية 

 شخًصا من أصحاب الشركات المنتمين لجماعة اإلخوان بتهمة تمويل جماعة اإلخوان. 0131اإلرهاب، والمتهم فيها 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1097356
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1097356
http://gate.ahram.org.eg/News/1397728.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1397728.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1375420-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7---%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%E2%80%8E
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1375420-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7---%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%E2%80%8E
http://akhbarelyom.com/news/644328/2-3-2017/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-3-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
http://akhbarelyom.com/news/644328/2-3-2017/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-3-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
http://gate.ahram.org.eg/News/1397586.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032017&id=bb4cf9f0-7c52-4c00-b65f-912be2d4477f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02032017&id=bb4cf9f0-7c52-4c00-b65f-912be2d4477f
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 )بوابة األخبار(اتخريج الدفعة األولى من برنامج "قائدات من أجل مصر يشهد احتفالية  الفريق أسامة عسكر

نيابة عن  شهد الفريق أسامة عسكر مساعد القائد العام لشئون تنمية سيناء، ونواب رئيس جامعة القاهرة، واللواء محمد صابر

 اللواء محمد عبد الاله قائد القيادة الموحدة، واللواء أركان حرب بهجت فريد، وعدد من قيادات القوات المسلحة واألساتذة والطالب.
احتفالية تخريج الدفعة األولى من برنامج "قائدات من أجل جمهورية مصر العربية" لفتيات سيناء بكلية االقتصاد والعلوم 

جامعة القاهرة، الذي يتم بالتعاون مع القيادة الموحدة لقوات شرق القناة لمكافحة اإلرهاب وتنمية سيناء، ووزارة السياسية 

 الشباب والرياضة، وأكاديمية ناصر العسكرية، ومؤسسة من أجل مصر للتنمية الشاملة.

 

 )بوابة األخبار( قراران جمهوريان بتخصيص أراض لالستصالح الزراعي والقوات المسلحة

فدانًا من األراضي  0310بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة  7002لسنة  11أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 

لوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بجهة شرق النيل، لصالح محافظة بني سويف، وذلك الستخدامها في نشاط االستصالح المم

فدان من األراضي  0.030713بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة  7002لسنة  16كما أصدر السيسي قرارا رقم  .واالستزراع

 وات المسلحة.المملوكة ملكية، خاصة شرق العوينات لصالح الق

 

 )بوابة األهرام( مصر ترسل مساعدات طبية وغذائية لألشقاء بدولة جنوب السودان

عسكريه أعطي الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي أوامره بإقالع طائرة نقل 

وعلى متنها كميات من المساعدات الغذائية والطبية المهداة من الشعب المصري إلي دولة جنوب السودان وذلك بتوجيهات  من 

 جنوب السودان . دولةالمسلحة للمعاونة في دعم  السيسي القائد األعلي للقوات

 

 )الوطن( كلية الطب للقوات المسلحة تنظم دورة تأهيلية للماجستير والزمالة

نظمت كلية الطب للقوات المسلحة، دورة تأهيلية للمتقدمين المتحانات الماجستير والزمالة في عدة تخصصات. وقال العقيد 

تدريبية مكثفة في العلوم الطبية األساسية، تامر الرفاعي المتحدث العسكري، إن األكاديمية الطبية العسكرية بدأت تنظيم دورة 

لألطباء الذين يستعدون المتحانات الجزء األول من الماجستير، والزمالة للجراحات العامة والخاصة، واألمراض الباطنية العامة 

 كري.كاديمية بمنشية البواألطفال واألمراض المتوطنة والباثولوجيا اإلكلينيكية والرمد وأمراض النساء والتوليد، وذلك في مقر األ

 

 )مصرالعربية( أمام سد النهضة« صعبة»سيناريوهات مصرية  3بينها الخيار العسكري.. 

خيارات وصفها خبراء مصريون بالصعبة، ربما تفكر فيها القاهرة، كسبل إلدراك السباق اإلثيوبي في االنتهاء من سد النهضة،  3

تلعب وفق أحاديث منفصلة من خبراء فإن هذه األوراق األربعة التي قد  الذي تتخوف مصر من تداعياته على حصتها المائية.

 مصر أيا منها، تجمع بين تدويل ملف المفاوضات، والضغط الدبلوماسي، والتوقيع على تعهد كتابي، وعدم استبعاد حل عسكري.

http://akhbarelyom.com/news/644303/2-3-2017/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1:-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86..-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://akhbarelyom.com/news/644303/2-3-2017/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1:-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86..-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%81-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://akhbarelyom.com/news/644066/2-3-2017/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%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
http://akhbarelyom.com/news/644066/2-3-2017/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%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
http://gate.ahram.org.eg/News/1397520.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1397520.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1914153
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