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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 األهرام( )بوابة  وزير الخارجية يتوجه إلى بلجيكا للتنسيق مع المسئولين باالتحاد األوروبي

يوم األحد متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في زيارة تستغرق يوما واحدا لتعزيز ح شكري وزير الخارجية، القاهرة غادر سام

آليات التشاور والتنسيق مع المسئولين باالتحاد األوروبي في إطار المساعي المصرية المتواصلة لتوثيق أواصر التعاون مع شركاء 

 اتيجيين.مصر االستر

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي

 األحد، بمقر السفير المصريمس تقبل وزير الخارجية سامح شكري، أفي مستهل زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، اس

في بروكسل إيهاب فوزي، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي ونائبة رئيس المفوضية األوروبية، 

 "فيدريكا موجيريني".

 

 )بوابة األخبار( شكري يوجه بالتحقيق الفوري في وفاة مواطن مصري بالسجون اإليطالية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةالمستشار أحمد أبو زيد،  بأن وزير الخارجية سامح شكري أصدر توجيهاته للسفارة 

 حالة المواطن هاني حنفي سيد محمد الذي توفي بأحد السجون اإليطالية. المصرية في روما بمتابعة

 

 )اليوم السابع( "الخارجية": أوضاع حقوق االنسان فى مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة

بو زيد المتحدث تعقيبًا على تقرير الخارجية األمريكية بشأن أوضاع حقوق اإلنسان على مستوى العالم، أشار المستشار أحمد أ

الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الخارجية األمريكية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق اإلنسان في 

الدول األخرى، وهو ترتيب أمريكي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر األمريكية، وال يرتبط باى حال باألطر القانونية 

 اقدية التى تلتزم بها مصر أو منظمات األمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها.التع

 

 )بوابة األخبار( فتح معبر رفح في االتجهاين لثالثة أيام

مارس؛ لعبور الحاالت اإلنسانية والعالقين  8مارس وحتى األربعاء  6االثنين اليوم فح في االتجاهين، بدًءا من تقرر فتح معبر ر

 .اع غزة، وفقا لإلجراءات المتبعةوإدخال المساعدات اإلنسانية لقطوالطالب 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1398427.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398759.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398759.aspx
http://akhbarelyom.com/news/645717/5-3-2017/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/645717/5-3-2017/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.youm7.com/story/2017/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9/3129253
http://www.youm7.com/story/2017/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9/3129253
http://akhbarelyom.com/news/645790/5-3-2017/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
http://akhbarelyom.com/news/645790/5-3-2017/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85
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 )الوطن( اليوم.. نائبة وزير خارجية بولندا تبدأ زيارة للقاهرة

االثنين، لمدة يومين تلتقي خاللها عددا من المسؤولين تبدأ يوانا فرونيتسكا نائبة وزير خارجية بولندا، زيارتها للقاهرة اليوم 

 المصريين من بينهم السفير إيهاب نصر نائب وزير الخارجية، والسفير حسام ذكي األمين العام المساعد بجامعة الدول العربية.

 

 )بوابة األهرام( رئيس غينيا يعرب عن تقديره للدور المصرى فى مساندة الدول اإلفريقية وحل قضاياها

ص تراتيجية المبعوث الخاللمشروعات القومية واإلس السيسيالتقى الرئيس الغينى الفا كوندى بالمهندس إبراهيم محلب مساعد 

لمهندس محلب نقل رسالة شفهية سيسى لحضور اجتماعات المبادرة اإلفريقية للطاقة المتجددة، وطلب الرئيس الغينى من الل

 .دول اإلفريقية فى مجاالت التنميةإلى السيسى أعرب فيها عن تقديره للدور المصرى ودور السيسى شخصًيا فى مساندة ال

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية النمساوي يدعو لتأسيس مراكز استقبال الجئين في مصر

دعا وزير الخارجية النمساوي، زباستيان كورتس، لتأسيس مراكز استقبال أوروبية لالجئين في مصر، أو جورجيا، أو في غرب 

 البلقان.

 

 )بوابة األخبار( وفد طالبي فنلندي يدرس السياسة الخارجية المصرية

ينظم المعهد الفنلندي لدراسات الشرق األوسط بالتعاون مع  كلية العلوم السياسية بالجامعة األميركية بالقاهرة، دورة مكثفة 

للتعرف على السياسة الخارجية المصرية،  وتهدف الدورة من طلبة العلوم السياسية من عدة جامعات فنلندية. 07لمدة أسبوع لـ

وسيحاضر للطلبة الفنلنديين أساتذة من  وسيقود المجموعة الدكتورة سيلفيا اكار أستاذة العلوم السياسية بجامعة هلسنكى.

 .والجامعات المصرية وسفراء مصريينالجامعة األميركية 

 

 )بوابة األهرام( منصف المرزوقى أمام مجلس حقوق اإلنسان يرد علي تصريحاتوفد مصر بجنيف 

الرئيس التونسى السابق منصف المرزوقى التى رددها خالل مشاركته بجلسة تصريحات فند وفد مصر لدى األمم المتحدة بجنيف 

وانتقد المرزوقى األنظمة العربية ومن بينها مصر، مدعيًا استخدامها  .عقوبة اإلعدامحقوق اإلنسان حول  نقاش نظمها مجلس

 .ة وتفصياًل على ما ذكره المرزوقيعقوبة اإلعدام لتصفية حسابات سياسية، وقد قام الوفد المصرى بجنيف باالعتراض جمل

 

 )اليوم السابع( محلل سياسى فلسطينى يكشف تفاصيل لقاء عالء األسوانى مع اإلسرائيليين

يعقوبيان للروائى عالء قال المستشار طه الخطيب المحلل السياسى الفلسطينى، إن دار الكتب اإلسرائيلية ترجمت رواية عمارة 

األسوانى للغة العبرية، مضيفا أن األسوانى جلس مع اإلسرائيليين فى قبرص، بحضور ضابط مخابرات قطرى وسفير قطر، وتم 

 توقيع صفقة وحصل على تعويض وسحب القضية التى رفعها ضدهم.

http://www.elwatannews.com/news/details/1923656
http://www.elwatannews.com/news/details/1923656
http://gate.ahram.org.eg/News/1398652.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398652.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398648.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398648.aspx
http://akhbarelyom.com/news/645530/5-3-2017/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/645530/5-3-2017/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/1398261.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398261.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/3/6/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86/3130749
http://www.youm7.com/story/2017/3/6/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86/3130749
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 )بوابة األخبار( جار اهلل: مبارك ُظلم.. والخليج العربي مسرور ببراءته

عبر رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، أحمد جار اهلل، عن سعادته ببراءة الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية 

االجتماعي "تويتر"، "الخليج وغرد رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية عبر صفحته على موقع التواصل  .قتل المتظاهرين

العربي كله مسرور لبراءة الرئيس حسني مبارك  لقد ظلموه.. لقد أدرك الناس أنهم حكموا عليه إستنادآ ألكاذيب دبرت في ليل 

 أظلم وجاءت البراءة".

 

 

 )الشروق( ميل بترول جاهزة للتصدير إلى مصرسفير العراق فى القاهرة : مليون بر

أكد سفير العراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية حبيب الصدر، أن بالده تفتح ذراعيها لمصر بعد أن استعاد 

برميل بترول جاهزة وأضتف ان هناك مليون  موقع لإلرهاب فى مدينة الموصل.العراق عافيته وتبعده أسابيع عن تحرير آخر 

 .للتصدير إلى مصر

 

 )مصرالعربية( هآرتس: مبادرة السالم مع نتنياهو سبب توتر عالقات السيسي وعباس

 س الفلسطيني محمود عباس في رام اهلل.كشفت صحيفة "هآرتس" كواليس جديدة لتدهور العالقات بين نظام السيسي والرئي
وقالت الصحيفة إن عباس يعارض بشدة المبادرة التي حاول نتنياهو دفعها جنبا إلى جنب مع السيسي، ووزير الخارجية األمريكي 

د أن جاء السابق جون كيري، األمر الذي أغضب القاهرة، وقاد إلى طردها أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب من مطار القاهرة، بع

 للمشاركة في مؤتمر  بدعوة من جامعة الدول العربية.

 

 )مصرالعربية( «امنع المهاجرين نتجاهل القمع» كينيث روث: ميركل للسيسي 

لى سيسي عللقال كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش األمريكية إن المستشارة األلمانية أنجيال ميركل أوصلت رسالة 

وكتب روث،  غرار ما فعلت مع تركيا،  مضمونها أنها ستتجاهل القمع الشديد حال إقدام مصر على المساعدة في وقف الهجرة.

مثلما حدث في تركيا، بعثت ميركل برسالة في مصر مفادها: “مدير المنظمة التي يقع مقرها بنيويورك، عبر حسابه على تويتر: 

 «.ال مساعدتك على وقف الهجرةسنتجاهل قمعك الشديد ح»

 

 )مصرالعربية( تقارب مصر وإيران.. ماذا يعني لدونالد ترامب؟: ذا هيل

تساؤل طرحته صحيفة  "ماذا يعني ذوبان جليد العالقات المصرية اإليرانية بالنسبة للسياسة الخارجية األمريكية في المنطقة؟“

حول أسباب التقارب في العالقات بين القاهرة وطهران ومدى تأثيرها على  ذا هيل األمريكية في تقرير لها بموقعها اإللكتروني

 إدارة ترامب.

 

 

http://akhbarelyom.com/news/645313/5-3-2017/%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87:-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B8%D9%8F%D9%84%D9%85..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87
http://akhbarelyom.com/news/645313/5-3-2017/%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87:-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B8%D9%8F%D9%84%D9%85..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032017&id=9b606269-6151-426a-a36e-25910de51acf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032017&id=9b606269-6151-426a-a36e-25910de51acf
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%A9/1377506-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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%A9/1377506-%D9%87%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B3--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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%A9/1377365-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%AB---%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%C2%AB-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9%C2%BB
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%A9/1377365-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%AB---%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%C2%AB-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9%C2%BB
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%A9/1377321-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%9F
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%A9/1377321-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%9F
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) تفاصيل زيارة واجتماع السيسي مع قيادات وأعضاء األمن الوطني

قام السيسي، بزيارة مقر قطاع األمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، حيث عقد اجتماًعا مع قيادات وأعضاء القطاع، وذلك بحضور 

وزير الداخلية، رئيس قطاع األمن الوطني.تم خالل اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي، مساعد 

االجتماع استعراض األوضاع األمنية الراهنة على الصعيد الداخلي، والتحديات التي تواجه مصر حالًيا، نتيجة تداعيات الوضع 

 اإلقليمي المتأزم، وانعكاساته على األمن القومي المصري.

 

 (الوطن) سيالسيسي يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالي الرو

استقبل السيسي، فالينتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي )الغرفة األعلى للبرلمان الروسي(، والوفد المرافق لها، 

ور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسفير الذي يضم عددا من رؤساء اللجان وأعضاء المجلس الفيدرالي، وذلك بحض

 الروسي في القاهرة.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام) رئيس الوزراء يوجه باإلسراع في معدالت التنفيذ لمشروعات تنمية حاليب وشالتين

رئيس الوزراء، اجتماعًا الستعراض الموقف الخاص بتطوير وتنمية منطقة حاليب وشالتين، بحضور وزراء عقد شريف إسماعيل، 

 اإلسكان والصحة والتربية والتعليم ومحافظ البحر األحمر، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

 

 (بوابة األهرام) إسماعيل يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي لبحث التعاون المشترك

استقبل شريف إسماعيل رئيس الوزراء بمقر هيئة االستثمار، فالينتينا ماتفيينكو رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية 

لروسيا االتحادية، والوفد المرافق لها، الذي يضم عدًدا من رؤساء وأعضاء اللجان المختلفة بالمجلس.حضر اللقاء المستشار عمر 

عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصالح األراضي، وسيرجي كيربيتشينكو سفير روسيا االتحادية نواب، ووزير شئون مجلس المروان 

 لدى القاهرة.

 

 (بوابة األخبار) رئيس الوزراء يطالب بسرعة حل مشاكل المستثمرين وتسوية العقود

أكد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ضرورة اإلسراع في وتيرة العمل باللجنة الوزارية لتسوية عقود االستثمار، وذلك من 

ناخ م منطلق حرص الحكومة على حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم تأكيًدا على حرص الدولة على تحسين

 االستثمار.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1398692.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398692.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1919018
http://www.elwatannews.com/news/details/1919018
http://gate.ahram.org.eg/News/1398694.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398694.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398288.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398288.aspx
http://akhbarelyom.com/news/645647/5-3-2017/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
http://akhbarelyom.com/news/645647/5-3-2017/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
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 (بوابة األخبار) وزير النقل يلتقي سفيري إسبانيا واليابان لبحث أوجه التعاون

عقد وزير النقل د. هشام عرفات، اجتماعين منفصلين مع السفير اإلسباني بالقاهرة أرنتور أفيلو ديل كورال، والسفير الياباني 

 يرو كاجاوا؛ لبحث أوجه التعاون المشتركة  مع الجانبين اإلسباني والياباني في مجاالت النقل المختلفة.بالقاهرة تاكيه

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء: االنتهاء من التصور النهائى للموازنة العامة نهاية األسبوع

جار العمل عليها بوزارة المالية، وعلى  ٧١٠٢/٧١٠٢قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 

نهائى للموازنة لدى الحكومة. وأضاف أن الموازنة ستعرض على اجتماع الحكومة بعد نهاية األسبوع الحالى سيكون هناك تصور 

 القادم.

 

 (الشروق) تفاصيل االتفاق المصرى األلمانى إلنهاء أزمة المنظمات الحقوقية

على تفاصيل االتفاق المبدئى بين مصر وألمانيا لحل أزمة منظمات المجتمع المدنى األلمانية التى كانت تعمل « الشروق»حصلت 

.وقال مصدر أوروبى اطلع على المناقشات إن البلدين تمكنا بعد سنوات طويلة من الشد والجذب من توقيع ٧١٠٠فى مصر حتى 

التفاق تم توقيعه نهاية الخمسينيات من القرن الماضى يعالج األزمة األخيرة بعد قيام الحكومة بروتوكول تعاون تكميلى 

 المصرية بمنع كل المنظمات الحقوقية التى تمارس نشاطا سياسيا من العمل.

 

 -الوفود األجنبية: 

 (المصري اليوم) شركة لمدة يومين 72وزيرة التجارة اإلسبانية تصل القاهرة على رأس وفد من 

شركة  72وصلت إلى القاهرة، مساء اليوم األحد، وزيرة التجارة اإلسبانية ماريا لويسا بونثيال، على رأس وفد يضم مسئولين في 

 إسبانية، وذلك في زيارة لمصر تستغرق يومين.

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام)"أبوالعال" يتقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة حول عدم تطبيق التأمين الصحي على الفالحين 

والزراعة  أيمن أبوالعال، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، حول تقاعس الحكومة مممثلة فى وزارات الصحةالنائب تقدم 

والخاص بالتأمين الصحى على الفالحين وعمال الزراعة، الفتا إلى أن هذا  7002لسنة  072والمالية عن عدم تطبيق قانون رقم 

 بعد إقراره من مجلس النواب. 7006القانون صدرت الئحته التنفيذية فى أبريل عام 

 

 (بوابة األهرام) وروسيا "عبدالعال" يعلن بدء أعمال لجنة الصداقة البرلمانية بين مصر

أعلن د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي مشترك مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة المجلس الفيدرالي 

الروسي، عن االنتهاء من تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين مصر وروسيا، على أن تبدأ أعمالها اعتباًرا من اليوم السبت، وأوضح 

يبات الخاصة بمؤتمر البرلمان الدولي في أكتوبر المقبل، لمناقشة الملفات المشتركة بين البلدين، أن اللقاء الثنائي تناول الترت

 .سبل التعاون في العمل البرلمانيوذلك في حضور وفد برلماني روسي يزور مصر حاليا، لبحث 

http://akhbarelyom.com/news/645585/5-3-2017/%C2%A0%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://akhbarelyom.com/news/645585/5-3-2017/%C2%A0%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/3130375
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/3130375
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032017&id=ac8a9ab0-5c4d-4541-89d0-9e733317c884
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032017&id=ac8a9ab0-5c4d-4541-89d0-9e733317c884
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1098427
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1098427
http://gate.ahram.org.eg/News/1398208.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398208.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398170.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398170.aspx
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 (بوابة األهرام) : تقرير الخارجية األمريكية عن حقوق اإلنسان ال يعبر عن الحقيقةمحمد على يوسف

انتقد محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، تقرير الخارجية األمريكية عن حالة حقوق 

 ضعيفة تستقيها من بعض المرتزقة .اإلنسان فى مصر، مؤكدا أن هذه التقارير ال تعبر عن الحقيقة وتعتمد على معلومات 

 

 (اليوم السابع) نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب عجز الموازنة

البرلمان، لتوجيهه للدكتور عمرو الجارحى، وزير تقدم النائب محمد عبد اهلل زين، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس 

 – 7006مليار جنيه خالل النصف األول من العام المالى الحالى  022.6المالية، بخصوص استمرار عجز الموازنة العامة الذى بلغ 

7002. 

 

 (اليوم السابع) "خارجية البرلمان": نبحث إمكانية إرسال وفد لمرافقة الرئيس السيسى لواشنطن

تنتظر االنتهاء من الترتيبات الخاصة بموعد سفر قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان، أن اللجنة 

ل تلك خال السيسيالسيسى لواشنطن ولقاء الرئيس األمريكى دونالد ترامب، لبحث مدى إمكانية إرسال وفد من البرلمان لمرافقة 

 الزيارة.

 

 -نقابات: 

 (أصوات مصرية) تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفين تأجيل االنتخابات لمدة أسوعبين لعدم اكتمال 

 النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة.

 

 (اليوم السابع) %00نسبة التصويت لم تتعد الـ"العليا النتخابات الصيادلة": 

كشفت المؤشرات األولية لفرز نتائج انتخابات التجديد النصفى للصيادلة عن اكتساح كال من الدكتور ثروت حجاج فى قطاع شرق 

الصمد، ممثًلا عن قطاع شمال الصعيد.وقال الدكتور محى حافظ، رئيس اللجنة العليا لالنتخابات: إن الدلتا، والدكتور وحيد عبد 

 .%00ن نسبة التصويت لم تتعدى الـعمليات الفرز مازالت مستمرة بالنقابات الفرعية والعامة، الفًتا إلى أ

 

 -تصريحات: 

 (بوابة األهرام) قر "األمن الوطني"مساعد وزير الداخلية األسبق: هذه أسباب زيارة "السيسي" لم

 السيسيقال مساعد وزير الداخلية األسبق، اللواء محمد زكي، إن زيارة " السيسي" لمقر جهاز األمن الوطني، جاء فى إطار ممارسة 

لمهامه، باعتباره رئيسًا للسلطة التنفيذية للدولة، ومسئوال عن العاملين فى كافة أجهزة الدولة، باإلضافة إلى تقديم الدعم 

 للعاملين بهذا الجهاز، السيما فى الوقت الراهن الذي تمر به البالد.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1398762.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398762.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/3/6/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-60%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3130339
http://www.youm7.com/story/2017/3/6/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-60%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3130339
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86/3129056
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86/3129056
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73598
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73598
http://www.youm7.com/story/2017/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8010/3129073
http://www.youm7.com/story/2017/3/4/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8010/3129073
http://gate.ahram.org.eg/News/1398736.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398736.aspx
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 (بوابة األهرام) ميركل ضمت عيسى ومزن والسادات مصادر لـ"األلمانية": قائمة المدعوين للقاء

التقت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل خالل زيارتها لمصر، بعدد من الشخصيات الشهيرة التي تنتقد الحكومة المصرية، وعدد 

)د. ب. أ(، بأن قائمة المدعوين للقاء كانت تضم داعية من دعاة حقوق اإلنسان في مصر.وصرحت مصادر لوكالة األنباء األلمانية 

حقوق المرأة المصرية مزن حسن، باإلضافة إلى الكاتب الصحفي الشهير إبراهيم عيسى، والنائب السابق في البرلمان المصري 

 محمد أنور السادات، وعضو مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي الذي نفى تلك األنباء.

 

 (بوابة األهرام) ب إخالء سبيله: "ال مجال لتقدم البالد إال بحرية الرأي والتعبير"إبراهيم عيسى عق

فى أول تعليق له عقب إخالء سبيله قال إبراهيم عيسي: "ال مجال لتقدم البالد إال بحرية الرأي والتعبير وعدم التضييق على 

 افة".الصح

 

 (بوابة األخبار) بعد إسقاط عضوية شقيقه« تال»عفت السادات يعلن ترشحه على مقعد 

قرر عفت السادات شقيق النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات الذي أسقطت عضويته الترشح على مقعد الدائرة الذي خال 

 بل أيام .بإسقاط عضوية شقيقه ق

 

 (اليوم السابع) وكيل "خطة البرلمان": اإلخوان وحماس من قتلوا متظاهرى يناير.. ومبارك وطنى

لخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة أصبحت ال تحتاج إلقرار قانون للعدالة االنتقالية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة ا

وعن المسئول .يناير، الفًتا إلى أن الدولة أصبحت مستقرة وتم استنفاذ جميع المحاكمات 72سنوات على ثورة  6بعد مرور أكثر من 

حماس و اإلخوان هم من دبروا قتلهم وهذا األمر سالف الذكر و ليس يناير، أوضح أن حركتى  72عن قتل المتظاهرين فى ثورة 

 .قضية رد اعتبار بعد ثبوت براءته محل جدال، معتبًرا أن حسنى مبارك "رجل وطنى" و له حق رفع

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) عمرو أديب بـ"كل يوم": "زيارة ميركل للقاهرة خلت أردوغان يلطم ويصوت"

قال عمرو أديب، إن زيارة المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، للقاهرة تميزت بإيجابية، مؤكًدا على أنها تصحيح لدور مصر الحقيقى 

الحد من عملية الهجرة غير الشرعية، وأضافأن المجتمع الدولى تفهم دور البالد فى محاربة اإلرهاب ومحوريتها فى .فى المنطقة

متابًعا: "زيارة ميركل خلت التصريحات اللى طلعت من تركيا خالل اليومين الماضيين كانت زيت على نار.. خلت أردوغان يصوت 

 ."ويلطم ومش عارف يقلها أنتى بتعملى أيه فى مصر؟

 

 (اليوم السابع) "مكرم محمد أحمد يطالب بفتح باب التصالح مع اإلخوان بشرط "التوبة

طالب الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين األسبق، بضرورة أن يكون باب التصالح مفتوحا لكل من يريد التوبة 

دلة، وهذا الباب ال بد أن يكون مفتوحاً لكل واحد من جماعة اإلخوان عن اإلخوان وفكرهم، قائاًل: "نتحدث عن شروط موضوعية عا

 يريد أن يهجر هذا الفكر ويعلن توبته عنه".

http://gate.ahram.org.eg/News/1398303.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398303.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398717.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398717.aspx
http://akhbarelyom.com/news/645510/5-3-2017/%D8%B9%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%C2%AB%D8%AA%D9%84%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87
http://akhbarelyom.com/news/645510/5-3-2017/%D8%B9%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%C2%AB%D8%AA%D9%84%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83/3128512
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83/3128512
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86/3130701
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%80-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86/3130701
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7/3129281
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7/3129281
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 (اليوم السابع) فريد الديب: "مبارك" سيعود إلى منزله خالل أيام قليلة

قال المحامى فريد الديب، محامى الرئيس األسبق حسنى مبارك، إن أمنية "مبارك" بالعودة إلى منزله ستتحقق خالل األيام القليلة 

وأضاف أن قرار تحديد اإلقامة الجبرية لمبارك أصدره الدكتور حازم الببالوى .لبراءة فى قضية القرنالمقبلة، بعد حصوله على ا

، وكان السند القانونى لهذا القرار، أن حالة الطوارئ كانت معلنة فى جميع أرجاء 7002أغسطس عام  70رئيس الوزراء األسبق، فى 

 .من تلقاء ذاته فى نفس العام مصر، وبانتهاء حالة الطوارئ فى البالد سقط القرار

 

 (اليوم السابع) مراد موافى: أعلن اعتزالى العمل السياسى والتنفيذى ولست فى حاجة ألية مناصب

أكد اإلعالمى أحمد موسى، أنه تواصل مع اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة سابًقا، وقال إن "موافى" عبر كثيرا عن انزعاجه 

وأعلن موافى اعتزاله العمل .ستغالل اسمه والزج به فى العمل السياسى، واالدعاء بأنه سيترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلةال

السياسى والتنفيذى تماما، وأضاف: "لست طامعا فى أى شىء، وليس لدى االستعداد للقيام بأى عمل سياسى أو تنفيذى، فقد 

 ."رامأديت الضريبة لوطنى بكل نزاهة واحت

 

 -سوشيال ميديا: 

 (الشروق) ضد محاوالت إسكاته« إبراهيم عيسى»عالء األسواني: متضامن مع 

، «المقال»مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة أعلن الكاتب الصحفي والروائي عالء األسواني، عن تضامنه 

بعد التحقيق معه في نيابة استئناف القاهرة؛ في البالغ المقدم ضده من الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ بتهمة 

 إهانة البرلمان وأعضائه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/3/4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9/3129140
http://www.youm7.com/story/2017/3/4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9/3129140
http://www.youm7.com/story/2017/3/4/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9/3129063
http://www.youm7.com/story/2017/3/4/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9/3129063
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032017&id=d65a79a2-4884-405a-9a94-0142159cd721
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032017&id=d65a79a2-4884-405a-9a94-0142159cd721
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 الثالثالمحور 

 المصري االقتصاديتطورات المشهد 
 

 (بوابة األخبار) بروتوكوالت لتبسيط اإلجراءات للمستثمرين 2سحر نصر تشهد توقيع 

بروتوكوالت تعاون بين محمد خضير الرئيس  2مارس، توقيع  2ون الدولي، األحد شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعا

التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الوكيل رئيس االتحاد العام للغرف 

ك اإلسكندرية، وعبدالجواد أحمد، وكيل النقابة العامة التجارية المصرية، ودانتي كامبيني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبن

 للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا وتبسيط اإلجراءات للمستثمرين.

 

 (أصوات مصرية) في بداية تعامالت األسبوع %0.2البورصة ترتفع 

كما .األحد يوم تعامالت نهاية في نقطة 07211 إلى مستوى %0.22على ارتفاع بنسبة  EGX30 أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة

 .%7.10نطاقا  األوسع EGX100 ، وكذلك مؤشر%2.26لألسهم الصغيرة والمتوسطة  EGX70 ارتفع مؤشر

 

 (أصوات مصرية) وزارة التجارة تفتح باب شراء مصانع جاهزة في جنوب الرسوة ببورسعيد

منطقة جنوب قالت وزارة التجارة والصناعة، إنها ستفتح الباب لسحب كراسة الشروط لشراء المصانع "الجاهزة" الجديدة، في 

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن المجمع الجديد في بورسعيد سيضم مصانع تعمل في مجاالت .الرسوة ببورسعيد

 .الجاهزة والمالبس والنسيج والغزل والكيماوية والغذائية الصناعات الهندسية

 

 (اليوم السابع) ار بمصروصول وفد من رجال األعمال األسبان مطار القاهرة لبحث فرص االستثم

من رجال األعمال والمستثمرين األسبان، لبحث فرص االستثمار والتعرف  02وصل إلى مطار القاهرة الدولى، وفد أسبانى يضم 

 وانين الخاصة باالستثمار والتى قامت بها الحكومة.واالطالع على اإلصالحات االقتصادية والتشريعات والق

 

 (المصري اليوم) «هيرميس»لـ 02تغادر إلى دبي للمشاركة في المؤتمر االستثمارى الـ« نصر»

مساء األحد، القاهرة متوجهة إلى إمارة دبي، للمشاركة في المؤتمر غادرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، 

 «.هيرميس»االستثمارى الثالث عشر للمجموعة المالية 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/645804/5-3-2017/%D8%B5%D9%88%D8%B1%7C-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-4-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://akhbarelyom.com/news/645804/5-3-2017/%D8%B5%D9%88%D8%B1%7C-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-4-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73645
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73645
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73643
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73643
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5/3130625
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D8%B5/3130625
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1098429
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1098429
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األخبار) ية يجري حركة تنقالت بالقليوبيةوزير الداخل

أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، حركة تنقالت محدودة شملت ترقية اللواء مجدي عبد العال، مدير أمن القليوبية، 

وزير ألمن وتعيينه مساعدا لوزير الداخلية لشئون األفراد، وتعيين اللواء أنور سعيد  حكمدار القليوبية لمنصب مساعد ال

 القليوبية.

 (اليوم السابع) ترحيل محمد عبد اهلل الشهير بـ"الشيخ ميزو" إلى سجن وادى النطرون

ان ثقال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، إنه تم ترحيل محمد عبد اهلل عبد العظيم الشهير بـ"الشيخ ميزو" من حجز قسم 

مع التنبيه على إحضاره من محبسه لجلسة االستئناف فى الحكم الصادر ضده .شبرا الخيمة إلى سجن وادى النطرون العمومى

 .مارس الجارى 8سنوات بتهمة ازدراء األديان يوم  2بالحبس 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األخبار) ابإخالء سبيل إبراهيم عيسى بكفالة في تهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مجلس النو

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، إخالء سبيل الصحفي واإلعالمي إبراهيم عيسى، في البالغين 

آالف جنيه في كل  2آالف جنيه بمقدار  00والمحامي سمير صبري، بكفالة المقدمين ضده من رئيس مجلس النواب علي عبد العال 

 قضية.

 

 (بوابة األهرام) آالف جنيه في اتهامه بسب وقذف راندة صالح 00تغريم عبد الحليم قنديل 

آالف جنيه، فى اتهامه بسب وقذف، راندة  00رئيس تحرير جريدة "صوت األمة" جنايات شمال الجيزة، بتغريم  02قررت الدائرة 

 صالح، رئيس مكتب وزير اإلسكان، ودفع المصاريف.

 

 (بوابة األهرام) الحبس ثالث سنوات لعضو "تمرد" في التظاهر أمام االتحادية

جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بإعادة إجراءات محاكمة عضو بحركة "تمرد"، وليد محمد، بالسجن  عاقبت محكمة

 ثالث سنوات بتهمة التظاهر أمام قصر االتحادية، خالل حكم محمد مرسي.

 

 (اليوم السابع) النيابة العسكرية تتسلم ملف تحقيقات قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد

نيابة أمن قال خالد المصرى، محامى عدد من المتهمين فى قضية "خلية حسم"، إن النيابة العسكرية تسلمت ملف تحقيقات 

متهمين باالنضمام إلى جماعة إرهابية أسست  202، والتى تضم 7006لسنة  272الدولة مع المتهمين فى القضية المقيدة برقم 

على خالف أحكام القانون والدستور ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والدكتور على جمعة مفتى 

 .ت اإلرهابية فى عدد من المحافظاتباإلضافة اتهامهم بتنفيذ العديد من العمليا الجمهورية السابق،

http://akhbarelyom.com/news/645350/5-3-2017/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/645350/5-3-2017/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AC%D9%86/3130322
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AC%D9%86/3130322
http://akhbarelyom.com/news/645782/5-3-2017/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-
http://akhbarelyom.com/news/645782/5-3-2017/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-
http://gate.ahram.org.eg/News/1398656.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398656.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398541.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398541.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/3129265
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/3129265


 

 

7002مارس  60  مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )الشروق( «الناتو»ساعة فى عقر دار  28يقضوا  وفد من األكاديميين والدبلوماسيين والصحفيين المصريين

فى واحدة من القاعات الرئيسة فى مبنى محدود االرتفاع، وعلى مدى يومين جرى حوار هادئ فى بعض األحيان، واحتدم النقاش 

، وعدد من مسئولى الحلف من األكاديميين والدبلوماسيين السابقين والصحفيين المصريين 08م فى غالبية الوقت بين وفد ض

 .صرية فى إطار الدبلوماسية العامةوتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية الم« الناتو»اللقاء جاء بدعوة من  األطلسى

 

 )بوابة األهرام(رئيس أركان الجيش بجنوب السودان ينفى مشاركة مصر في القتال ببالده 

الفريق بول مالونج أوين رئيس هيئة األركان للجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان لمصر على طائرة المساعدات  تقد بالشكر

وكالة أنباء الشرق األوسط ما تردد من شائعات  التي تم إرسالها لدعم شعب جنوب السودان ونفى مالونج أوين، فى مقابلة مع موفد

 .ه الشائعات غير منطقية ومستحيلةحول مشاركة مصرية مزعومة في أعمال القتال بجنوب السودان، الفًتا إلى أن هذ

 

 )الشروق(التصنيع الحربى والمدنىالعصار: تفعيل الشراكة مع روسيا فى مجاالت 

محمد العصار، قوة العالقات المصرية الروسية وحرص الجانب المصرى على استغالل زيارة اللواء أكد وزير الدولة لإلنتاج الحربى 

 التصنيع الحربى والمدنى.الوفد الروسى لمصر، لتعزيز مجاالت التعاون بين البلدين فى مجال 

 

 )مصرالعربية( تفاصيل تعاقد المخابرات المصرية مع لوبي واشنطند برس: أسوشيت

قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس إن المخابرات المصرية استعانت بخدمات شركتي لوبي في واشنطن لتعزيز صورة الدولة الشرق 

شركتي عالقات عامة في واشنطن لتشكيل لوبي لصالح مصر وتعزيز  تعاقدت المخابرات المصرية مع“وأضافت:  أوسطية.

وزارة العدل األمريكية األحد أظهرت أن ناير وشاهدتها أسوشيتد برس على موقع ي 78وثائق مؤرخة بـ “وأردفت:  صورتها".

وتنص العقود على  و"كاسيدي وأسوشيتسالمخابرات العامة المصرية تعاقدت مع شركتي العالقات العامة "ويبر شاندويك 

مساعدة  الشركتين مصر في الترويج لـ "الشراكة اإلستراتيجية" مع الواليات المتحدة، وإلقاء الضوء على التنمية االقتصادية، 

مليون دوالر  0.8وعرض منظمات المجتمع المدني، ونشر الدور القيادي لمصر في إدارة المخاطر اإلقليمية في اتفاقين بقيمة 

 سنويا.

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06032017&id=d7ea5bbe-1421-4aca-8ebc-8d4dd2300ed7
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06032017&id=d7ea5bbe-1421-4aca-8ebc-8d4dd2300ed7
http://gate.ahram.org.eg/News/1398502.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1398502.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032017&id=e9c31b23-9ae3-4bee-893d-030727a05b22
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032017&id=e9c31b23-9ae3-4bee-893d-030727a05b22
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%A9/1377459-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-1-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7--%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%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%A9/1377459-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-1-8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7--%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 )سبوتينك(": رأفت الهجان كان عميال مزدوجا "هأرتس"اإلسرائيلية

تقرير "مثير" نشرته صحيفة "هأرتس"اإلسرائيلية، أمس، عن العميل رفعت الجمال الشهير بـ"رأفت الهجان"، أثار جدًلا واسًعا 

وتشير إلى أنه كان  الصحيفة اإلسرائيلية، قالت إن المعلومات التي وردت في مسلسل "رأفت الهجان" خالل الساعات الماضية.

وأضافت الصحيفة، في تقريٍر نشره موقعها اإللكتروني،  عميًلا مصرًيا اخترق المخابرات اإلسرائيلية هي معلومات غير دقيقة.

أمس السبت أن "رأفت الهجان كان في الواقع عميًلا مزدوًجا عمل بشكل أساسي لصالح إسرائيل وساعد في تمكين إسرائيل من 

كما نقلت الصحيفة عن معلق الشؤون االستخباراتية عوفر أدرات، أنَّ المخابرات المصرية أرسلت "رفعت ".0162رب االنتصار في ح

 الجمال" إلى إسرائيل تحت هوية يهودية باسم جاك بيتون، إال أنَّه سرعان ما كشفه الموساد وتم اعتقاله.

 

 )الوطن( الفقريمستشفى المعادي العسكري تسضيف خبير أمريكي في عالج العمود 

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور ستاند فود هيلم أستاذ الطب الطبيعي بالواليات المتحدة االمريكية، 

  مارس الحالي. 01وحتى  00ن ورئيس الجمعية األمريكية ألطباء اآلم العمود الفقري، في الفترة م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201703051022637057-%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201703051022637057-%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/
http://www.elwatannews.com/news/details/1920886
http://www.elwatannews.com/news/details/1920886
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 المحور السادس

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )بوابة األخبار( إصابة أمين شرطة برصاص قناصة في العريش

وقالت  مارس، في أثناء سيره أمام القسم برصاص قناصة. 2أصيب أمين شرطة من قوات األمن بمحافظة شمال سيناء األحد 

 مصادر إن مجهول أطلق النار على أحد أفراد األمن من بندقية قناصة من مسافة بعيدة.

 

 )موقع وزارة الدفاع المصرية( سيارات دفع رباعى بوسط سيناء 2والتحفظ على  07لقبض على ا

 2تليفون محمول بحوزتهم، و عدد  07والتحفظ على المسلحة من العناصر  07وتمكنت قوات إنفاذ القانون من القبض على 

أثناء تجمعهم المسلحة سيارات دفع رباعى والتى تستخدمها العناصر فى الهجوم على قوات التأمين وقد تم مداهمة العناصر 

 بأحد المزارع بوسط سيناء أثناء تخطيطهم لتنفيذ عمل عدائى ضد عناصر التأمين.

 

 (72)سيناءمن الجيش المصري خالل األسبوع المنصرم  فرد 02تنظيم الدولة يعلن عن مقتل 

لة قتلى الجيش أصدر تنظيم الدولة باألمس بيان أعلن فية عن خسائر الجيش المصري خالل األسبوع المنصرم وأعلن ان حصي

 فرد. 20المصري 

 

 )اليوم السابع( أسرة قبطية باإلسماعيلية 20مميش يرسل فريقًا طبيًا لرعاية 

أرسل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فريقا طبيا مزودا بالمعدات واألدوية لالطمئنان على الحالة الصحية لعدد 

م األحد، وذلك لالطمئنان عليهم بمقر إقامتهم بمركز التأهيل المهني التابع أسرة قبطية قادمة من شمال سيناء، اليو 20

 لمحافظة اإلسماعيلية.

 

 يوم السابع()ال زعيم قبيلة سيناوية: تحية لـ"مبارك".. بطل سعيش ويموت على أرض مصر

قال عيسى الخرافين، رئيس قبيلة الروميالت بشمال سيناء، إن الرئيس األسبق محمد حسنى مبارك سيعيش فى مصر ولن ينتقل 

إلى بلد خارجى نظًرا لحبه الشديد للوطن، مشيًرا إلى حكم البراءة الذى حصل عليه وعودته لممارسة حياته الطبيعية لن يدفعه 

كل التحية والتقدير للرئيس مبارك صاحب الضربة الجوية التى حررت سيناء.. الرئيس هيموت هنا ولن يتحرك  لترك البالد، وتابع:"

 سم واحد".

 

http://akhbarelyom.com/news/645859/6-3-2017/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5%C2%A0%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://akhbarelyom.com/news/645859/6-3-2017/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5%C2%A0%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29636
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29636
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=103032956895522&set=p.103032956895522&type=3&theater
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-40-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/3130078
http://www.youm7.com/story/2017/3/5/%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-40-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/3130078
http://www.youm7.com/story/2017/3/4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA/3129051

