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 المحور األول

 المصرية السياسة الخارجية تطورات

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( وزير الخارجية يعقد جلسة محادثات مع أمين عام منظمة التعاون االسالمي

رئاسة وفد مصر في القمة االسالمية الخاصة بفلسطين والقدس التقي السيد سامح شكري وزير الخارجية عقب وصولة إلي جاكرتا ل

الرسمي باسم وزارة الخارجية  وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الشريف مع امين عام منظمة التعاون السالمي "أياد مدني".

 القائم بين مصر واألمانة العامةاللقاء بين شكري وأمين عام المنظمة تناول التعاون  بأن

 

 الخارجية المصرية()موقع وزارة  ي مستهل زيارتة إلي جاكرتا : سامح شكري يلتقي مع وزيرة خارجية اندونيسياف

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري التقي مع وزيرة خارجية اندونيسيا 

"ريتنو مرصودي" فور وصوله إلي جاكرتا لرئاسة وفد مصر في القمة اإلسالمية االستثنائية الخاصة بفلسطين والقدس، حيث 

ف وأضا.مناقشة الترتيبات الخاصة بالقمة والقرارات المتوقع صدورها عنها وسبل توفير عوامل النجاح للقمة  تركز اللقاء علي

 .ونيسياالمتحدث بأن اللقاء تناول ايضًا متابعة مسار العالقات الثنائية بين مصر واند

 

 )اليوم السابع( سامح شكرى أمام القمة اإلسالمية: القضية الفلسطينية ركن أساسى فى أمن المنطقة

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية ركن أساسى فى أمن المنطقة، مشددا على أن مصر، رغم مكافحتها 

سيناء، حريصة على المساهمة فى تخفيف حدة التدهور في غزة عن طريق فتح معبر رفح. وأكد "شكرى"، اإلرهاب في شمال 

خالل كلمته فى افتتاح الدورة الخامسة للقمة اإلسالمية بجاكرتا لبحث األوضاع فى فلسطين، أن مصر تطالب كافة الجهات المانحة 

 ينى.االلتزام بالتعهدات تجاه الشعب الفلسط

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( محلب يزور توجو لبحث التعاون الثنائي بين البلدينإبراهيم 

أستغرقت يومين ندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات اإلستراتيجية والقومية، توجو فى زيارة المه زار

لسيسي اتلبية لدعوة من الرئيس التوجولى فاورى جناسينبى لبحث سبل تدعيم التعاون الثنائي بين البلدين وتسليم رسالة من 

 للرئيس التوجولي.

 

 )بوابة األهرام(  القاهرة.. ويبحث مع السيسى التصدى لـ" داعش"الرئيس العراقى يزور 

أيام وذلك تلبية لدعوة من السيسى، ويرافقه  3تستمر اليوم ويس العراقى فؤاد معصوم، بأول زيارة رسمية للقاهرة يقوم الرئ

سي السين معصوم سيجرى مباحثات مع وصرح مصدر بالسفارة العراقية بالقاهرة، بأ مستشار األمن الوطني فالح الفياض.يها ف

 مكافحة اإلرهاب والقضاء كيفية التعاون فيتتركز على تعزيز العالقات الثنائية بين مصر والعراق كما ستتطرق المباحثات إلى 

 على التنظيمات المتطرفة وفى مقدمتها تنظيم داعش.

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=07819ebf-bfbc-4211-9773-fbbf955206a6
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=07819ebf-bfbc-4211-9773-fbbf955206a6
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=52d409c9-5c94-48e7-babe-fa422d6280f2
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%89-/2617534
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%89-/2617534
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=13c63b8f-2324-40de-808d-72ef727cdf61
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=13c63b8f-2324-40de-808d-72ef727cdf61
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/880968/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/880968/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A7.aspx
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 )بوابة األهرام( السيسي يعود للقاهرة بعد جولة ضمت ثالث دول أسيوية

السيسي، قادًما من سول عاصمة كوريا الجنوبية، بعد جولة أسيوية شملت كازاخستان واليابان  اد إلى القاهرة، فجر اليوم السبتع

 أيام. 8وكوريا الجنوبية، استغرقت 

 

 )بوابة األهرام( وزير خارجية فرنسا يزور مصر األربعاء المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جون مارك ايرولت سيصل إلى القاهرة األربعاء المقبل، في زيارة رسمية تستغرق 

 يومين.

 

 )بوابة األخبار( ربعاءأليلتقي وزير الخارجية الفرنسي.. ا« السيسي»

يعقد السيسي، األربعاء المقبل، لقاًء مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، بمقر رئاسة الجمهورية، لبحث التعاون الثنائي 

تنسيق مواقف البلدين حول قضايا الشرق األوسط، مثل األزمة بين مصر وفرنسا في المجاالت السياسية واالقتصادية، إضافة إلى 

 الليبية واألوضاع المضطربة في سوريا واليمن والقضية الفلسطينية، والتنسيق في ملف مكافحة اإلرهاب.

 

 )بوابة األهرام( مليارات دوالر 3السيسي يتفق مع الجانب الكوري الجنوبي على حزمة مساعدات لمصر بقيمة 

أصدر الجانبين المصري والكوري بياًنا مشترًكا بمناسبة اختتام السيسي، إلى كوريا الجنوبية، تضمن اتفاقهما على تعزيز التعاون 

ميارات دوالر،  3استعداد وزارة المالية الكورية وبنك الصادرات والواردات الكوري لتوفيرحزمةمالية تبلغ وفي المجاالت السياسية 

مليار دوالر ائتمانات تصديرية، وذلك  6.3الر مقدمة من صندوق التعاون االقتصادي التنموي، باإلضافة إلى مليون دو 711تشمل 

 بهدف تطوير التعاون الثنائي في قطاعات البنية التحتية كالنقل والطاقة والموارد المائية.

 

 )اليوم السابع( وفد من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطانى يزور مصر اليوم

فى إطار التحقيق البرلمانى فى العمليات العسكرية التى شاركت مان البريطانى مصر، يزور وفد من لجنة الشئون الخارجية بالبرل

لإلطاحة بنظام العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، إضافة إلى مناقشة  6100فى ليبيا، وقرار التدخل عام  فيها بريطانيا

العالقات الثنائية بين البلدين. يتضمن الوفد رئيس اللجنة النائب عن حزب المحافظين كريسبن بالنت، بجانب عدد من نواب 

عدد من المسئولين المصريين، ثم يتوجه الحقا إلى  -التى تستغرق يومين خالل زيارته -اللجنة. ومن المقرر أن يلتقى الوفد

 تونس.

 

 )اليوم السابع( حركة فتح: مصر أوقفت مؤامرة خبيثة بعد القبض على مغتالى الشهيد هشام بركات

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمى، إنه إذا نهضت مصر نهضت الدول العربية وإذا قسمت مصر ستقسم الدول 

العربية، مؤكدا أن الشعب المصرى أوقف المؤامرة الخبيثة على الوطن، بعد القبض على المتهمين فى اغتيال النائب العام 

وكشف تفاصيل المؤامرة الخارجية، مضيفا أن الجيش المصرى هو المدافع الدائم عن سوريا  المستشار الشهيد هشام بركات،

 وفلسطين والمملكة العربية السعودية.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/873451/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/873451/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D8%AA-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/873347/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/873347/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56dc45fd800563d87048c133/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-1457276413
http://akhbarelyom.com/article/56dc45fd800563d87048c133/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-1457276413
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/874674/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/874674/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A/2617586
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A/2617586
https://www.youm7.com/story/2016/3/6/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF/2616983
https://www.youm7.com/story/2016/3/6/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF/2616983
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 اليوم()المصري  مؤسسات عربية ودولية 2تعيين وزيرة التعاون الدولي محافًظا لمصر في 

لدي البنك الدولي  ون الدولي محافًظا مصر أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ، قراًرا بتعيين وزيرة التعا

قرر تعيين وزيرة التعاون الدولي محافظا لمصر في مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا، و الدولي.

ا وأيض بي لإلنماء االقتصادي واالجتماعيلدى مجلس محافظي الصندوق العروأيضا محافظا  فريقي لدى بنك التنمية األوأيضا 

 محافظا لمصر في البنك االوروبي لإلعمار والتنمية وتعيين وزير االستثمار محافظا مناوبا. هاوتعيين

 

 )المصري اليوم( المسيحيون يشعرون باألمان مع السيسي«: لوس أنجلوس تايمز»

األمريكية، إن المسيحيين فى مصر باتوا يشعرون باألمان فى ظل حكم السيسى، وإن ظروفهم « لوس أنجلوس»قالت صحيفة 

ميهم، خاصة أنه أنقذهم من حكم جماعة بشكل ملحوظ، إذ يرى كثيرون منهم فى السيسى مالذهم اآلمن، وحا فضلألتتجه نحو ا

 .خالل حكمه منألفى ا كبيراإلخوان، مؤكدين وجود تحسن 

 

 )الوطن( مصدر بـ"الخارجية التركية": مصر لم تخاطبنا حتى اآلن لتسليم اإلخواني يحيى موسى

إن مصر لم تتواصل بعد مع الجانب التركي بشأن تسليم المطلوب يحيى  زارة الخارجية التركيةمسؤول بوقال مصدر دبلوماسي 

 .السيد إبراهيم موسى الذي أعلن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، عن تورطه في عملية اغتيال النائب العام هشام بركات

 

 )الشروق( ل هشام بركات.. وتؤكد: االتهامات غير صحيحةتنفى تورطها فى اغتيال النائب العام الراح« حماس»

العام الراحل هشام بركات، ، ما أعلنته اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، عن تورطها فى اغتيال النائب «حماس»نفت حركة 

فى مصر بتحمل مسئولياتهم، « الغيورين»وأهابت الحركة بـ معربة فى بيان صحفى، أمس، عن استهجانها لتلك االتهامات.

واعتبر سامى أبوزهرى، المتحدث باسم الحركة، أن تلك  لعدم الزج باسم الفصائل الفلسطينية فى الخالفات المصرية الداخلية.

 .غير صحيحة وال تنسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العالقات بين حماس والقاهرةاالتهامات 

 

 (60)عربي السيسي للتلفزيون الكوري: أنا رجل عسكري "مش دبلوماسي"

، واصفا نفسه بأنه "رجل عسكري، وليس رفض السيسي، وصف مذيعة تلفزيون كوريا الجنوبية له بأنه "دبلوماسي جدا"

جاء ذلك في حوار أجراه التلفزيون الكوري مع السيسي قبل مغادرته البالد، الجمعة، في ختام زيارته إلى ثالث دول  دبلوماسيا"

 آسيوية، هي كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية، استغرقت قرابة العشرة أيام.

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/905511
http://www.almasryalyoum.com/news/details/905380
http://www.almasryalyoum.com/news/details/905380
http://www.elwatannews.com/news/details/1011514
http://www.elwatannews.com/news/details/1011514
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032016&id=e0d46903-75c6-497b-998d-75d116b0f57c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032016&id=e0d46903-75c6-497b-998d-75d116b0f57c
http://arabi21.com/story/892446/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 -ية: رالرئاسة المص

 

 (األهرام) السيسي يجتمع بشريف أسماعيل

بينها مشروع  القومية، مناستعرض السيسى أمس مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات 

تنمية واستصالح المليون ونصف المليون فدان، والمهام التى ستضطلع بها شركة تنمية الريف المصرى التى تعد المطور 

 الرئيسى للمشروع.

 

 (لبوابة نيوزااألمريكي )رئيس بنك االستيراد والتصدير السيسي يلتقي 

أمس فريد هوكبيرج رئيس مجلس إدارة بنك االستيراد والتصدير األمريكي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة أستقبل السيسي 

 السالوى مستشار الرئيس للمتابعة، وسفير الواليات المتحدة األمريكية بالقاهرة. التعاون الدولي، واللواء محسن

 

 (بوابة األهرام) ألف جنيه إعانة عاجلة ألسرة شهيد اإلسعاف في شمال سيناء 01السيسي يأمر بصرف 

ألف جنيه من صندوق دعم  01أكد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن السيسي أمر بصرف إعانة عاجلة بمبلغ 

 الشيخ زويد. يوم األحد، في أثناء تأدية عمله في نقل الجنود المصابين جنوب، قتلالمحافظة، ألسرة المسعف الشهيد الذي 

 

 -الحكومة المصرية: 

 

 

 (بوابة األهرام) شريف أسماعيل يلتقي نواب كفر الشيخ

بضرورة االلتزام بالتأشيرات القابلة للتنفيذ من قبل الحكومة، وفقًا ووجه رئيس الوزراء خالل لقائه نواب محافظة كفر الشيخ 

 لالمكانيات المتاحة وأنه ال ضرر فى رفض إعطاء التأشيرة إذا كانت الظروف التسمح بتنفيذها مع توضيح االسباب لطالب الخدمة.

 

 

 (اليوم السابع) ةرئيس الوزراء يرأس اليوم اجتماع المجموعة االقتصادية لمتابعة مشروعات الحكوم

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم االثنين، اجتماع المجموعة االقتصادية لمتابعة المشروعات التى تعمل 

  .ها الحكومة وتوافر السلع التموينية وتطوير المجمعات االستهالكيةعلي

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131838/25/483642/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131838/25/483642/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9.aspx
http://www.albawabhnews.com/1809144
http://www.albawabhnews.com/1809144
http://www.albawabhnews.com/1809144
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/881148/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%81--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/5/35/881148/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%81--%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/874696/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%89-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/874696/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%89-.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%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%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85/2617530
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%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%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85/2617530
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 -الوفود األجنبية: 

 (اليوم السابع) وفد من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطانى يزور مصر اليوم 

يزور وفد من لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطانى مصر، اليوم االثنين، فى إطار التحقيق البرلمانى فى العمليات العسكرية 

لإلطاحة بنظام العقيد الليبى الراحل معمر القذافى، إضافة إلى  6100ى شاركت فيها بريطانيا فى ليبيا، وقرار التدخل عام الت

 مناقشة العالقات الثنائية بين البلدين. 

 

 (المصرى اليوموزير العمل واإلصالح السوداني يصل إلى القاهرة )

ويشارك بابكر خالل .وصل إلى القاهرة مساء األحد أحمد بابكر نهار، وزير العمل واإلصالح اإلداري السوداني، قادما من الخرطوم

 .لمجلس إدارة المنظمة التي تبدأ األربعاء القادم بشرم الشيخ 88زيارته خاللها في فعاليات الدورة الـ 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) أهمها الحصانة اإلجرائية مادة 688النواب يوافق على 

االثنين  مادة من الئحته الجديدة على أن ينتهي من مشروع الالئحة بالكامل، غًدا 388مناقشة وإقرار انتهى مجلس النواب من 

د مشروع إلى لجنة إعدا 372و 370و 378تمهيدا إلرساله إلى مجلس الدولة ألخذ الرأي. وقرر المجلس إعادة المواد  ،7/3/6102

 .الالئحة، إلعادة صياغتها

 

 (بوابة األهرام) سماء األعضاء المتغيبين عن الجلسة وإبالغها للصحفيين"النواب" يوافق على حصر أ

فق مجلس النواب، على إعالن أسماء األعضاء غير الموجودين بجلسة اليوم، وكلف علي عبد العال، رئيس المجلس، المستشار وا

 أحمد سعد الدين األمين العام للمجلس، بحصر أسماء هؤالء األعضاء، وإبالغ أسمائهم للصحفيين لنشرها على الرأى العام.

 

 (بوابة األهرام) ونواب يطالبون بإسقاط عضويته واقعة "الحذاء"ئب كمال أحمد في بدء التحقيق مع النا

، التحقيق مع النائب كمال أحمد، أمام لجنة تحقيق خاصة، وذلك في واقعة اعتدائه على توفيق عكاشة بالحذاء، بدأ اليوم األحد

ومن المتوقع أن توقع عقوبة الحرمان على النائب كمال أحمد، في حين .على خلفيه استضافته السفير اإلسرائيلي في بيته

 قعة.يطالب البعض بإسقاط العضوية حتى ال تتكرر هذه الوا

 

 (بوابة األهرام) برلماني يطالب وزير التموين بتوضيح حقيقة نقص السلع التموينية

طالب النائب البرلمانى محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب عن دائرة شبراخيت وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وزير 

التموين الدكتور خالد حنفي وزير التموين بتوضيح حقيقة نقص السلع التموينية بعدد من المحافظات وعلى رأسها محافظة 

 البحيرة.
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 (بوابة األهرام) أبريل 07و 02نتخابات" تدعو الناخبين إلى االقتراع على مقعد دائرة "عكاشة" يومى "العليا لال

قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا لالنتخابات، إن اللجنة قررت دعوة الناخبين لالقتراع على مقعد واحد في 

 07/ 02أبريل في الخارج، ويومي  02/ 00دائرة طلخا ونبروه )الخاص بالنائب الذي تمت إسقاط عضويته توفيق عكاشة( يومي 

 أبريل بالداخل.

 

 بسبب الدوالر فرج عامر يطلب استدعاء رئيس الوزراء ووزير الطيران ومحافظ البنك المركزي أمام البرلمان

 (بوابة األهرام)

بدالعال، الستدعاء رئيس الوزراء، ووزير الطيران المدني، تقدم النائب فرج عامر، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب علي ع

 .رالونقص الدو قتصاديةالومحافظ البنك المركزي، بسبب تفاقم األزمة ا

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) "المصري الديمقراطي" يرحب بمبادرة صناعة "البديل"

ع البديل" التى طرحها عدد من الشخصيات العامة، بينهم المرشح رحب الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي بمبادرة "لنصن

 .صباحيالرئاسي السابق حمدين 

 

 (بوابة األهرام) وكامل وبهاء الدين على النائب األول ت يتنافسان على منصب "أبوالغار"فريد زهران ونور فرحا

بوالغار، سوى د.محمد نور فرحات على قائمة بها الدكتور زياد لم يتقدم رسمًيا على منصب رئيس الحزب خلًفا للدكتور محمد أ

 .فريد زهران، عن اعتزامه الترشح على المنصب، ولكنه لم يتقدم بأوراقه بعد وأعلن بهاء الدين نائًبا أول له.

 

 (بوابة األهرام)"المصريين األحرار": مبادرة "صباحي" يشوبها الغموض 

ية بحزب "المصريين األحرار" إن مبادرة "لنصنع البديل" التى طرحها عدد من قال الدكتور محمود العاليلي، مسئول اللجان النوع

الشخصيات العامة، بينهم حمدين صباحي يحيطها الكثير من الغموض. قائال: إذا كان حمدين صباحي يسعى لطرح نفسه كبديل 

 .للرئيس الحالي فعليه أن يترشح مرة أخرى من خالل االنتخابات الرئاسية المقبلة

 -مات المجتمع المدني: منظ

 (بوابة األهرام) انقسام حول "صناعة البديل"واستياء بين القوي السياسية من طرحها دون التشاور بشأنها

البديل الحقيقي"، وتوحيد القوى “بـ إلى صناعة ما وصفه  على صفحته الرسمية على فيسبوك بيانًا يدعوحمدين صباحي  نشر

 مباديء. 7المدنية الوطنية استناًدا إلى 

 

 (اليوم السابع) دوالر شهريا ألف-811لتلميعه بـ  إخوانيا-08حسين وظف  : محمودويكليكس اإلخوان""

كشفت مجموعة "ويكليكس اإلخوان"، التابعة لجبهة محمد كمال عضو مجلس شورى اإلخوان، عن تفاصيل جديدة حول اختالسات 

فريق بمرتبات  حولهم ونيوظفانهم وقالت  .ام للتنظيم المتواجد فى تركيامالية تتم داخل الجماعة من قبل محمود األمين الع

 .ودورهم الوحيد أن يمجدهم ويلمعهمعالية 
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 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهرام) توقيع مذكرة تفاهم بين األزهر وكلية الجامعة اإلسالمية بوالية ببهانج في ماليزيا

تفاهم علمي وثقافي مع كلية الجامعة اإلسالمية بوالية ببهانج بدولة  وقع الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة األزهر، مذكرة

ر توقيع االتفاقية الدكتور أحمد حسنى نائب رئيس جامعة األزهر، ومحمد إسماعيل سفير ماليزيا فى مصر، ووفد حضماليزيا.

 من حكومة ببهانج.

 -تصريحات: 

 (بوابة األهرام) الرئاسة مطالبة بالتبرؤ من اإلعالميين الذين يزعمون قربهم من الرئيس : رشوانضياء 

كما انتقد  االعالم، قوانينحول مكرم محمد احمد على استعداد لمناظرته  هنقال ضياء رشوان في حديثه مع األهرام المسائه ا

 ويؤكد: كان البد من التشاور حولها قبلبعض اإلعالميين الذين يدعون تقربهم من الرئيس، مطالبا الرئاسة بالتبرؤ من هؤالء.

 .إعالنها

 

 (بوابة األهرام) الفضالي: مبادرة صباحي صيد في الماء العكر ومحاولة إلعادة الفوضى

حمدين صباحي التي تحمل شعار "لنصنع البديل الحقيقي"، من  اعتبر المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار االستقالل، مبادرة

وأكد أن صباحي يحاول االصطياد في الماء العكر، من خالل تلك المبادرة المشبوهة .أجل توحيد القوى الوطنية بأنها ال قيمة لها

 .التي تستهدف استعادة مناخ الفوضى والتشتت مرة أخرى

 

والوفد اإليطالي طلب مناقشة قضية "جوليو  البرلمانية مع دول العالمالسجيني: نسعى إلعادة الدبلوماسية 

 (بوابة األهرام) ريجيني"

برلماني المصري بعدد من الوفود البرلمانية، على هامش مؤتمر برلمانات قال أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن لقاء الوفد ال

البحر المتوسط، تأتي ضمن المجهودات إلعادة الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد العالقات، مع كل البرلمانات، وذلك بعد فترة غياب 

 استمرت طوال ثالث سنوات.

 

 (بوابة األهرام) صالح مع الدولة؟الفضالي: اإلخوان غير متصالحة فيما بينها فكيف تت

يار االستقالل، من إقدام التنظيم الدولي لإلخوان، على توسيط شخصيات سياسية سخر المستشار أحمد الفضالي رئيس ت

 للمصالحة مع الدولة المصرية، مؤكدا أن المصالحة مسألة مستبعدة تماما في ظل جرائم اإلخوان واألنظمة الداعمة لهم.

 

 (بوابة األهرام) قرطام يطالب رئيس الوزراء بالكشف عن أسباب عجز حكومته فى مواجهة الدوالراكمل 

العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى شريف إسماعيل رئيس قرطام فى بيان عاجل تقدم به للدكتور على عبد أكمل قال 

الوزراء، أنه يجب على الحكومة أن تجد حلوال سريعة لوقف جنون الدوالر محذرا من خطورة ارتفاع سعر الدوالر على االقتصاد 

 المصري.
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 الجلسات األخيرةوأرفض التعليق على  سري صيام: البرلمان لم يضف لي شيًئا ولم أنتظر قبول استقالتي

 (بوابة األهرام)

، إن البرلمان لم يضف لي شيء، بل كان تكليًفا، خاصة إنه تم تعيينه قال المستشار سرى صيام، عضو مجلس النواب المستقيل

بقرار من رئيس الجمهورية.ورفض التعليق على أداء المجلس في الفترة األخيرة، قائًلا: "ال أريد أن أزايد على أحد، ولن أتحدث عن 

 أى إجراءات أو قرارات قام بها المجلس.

 -توك شو: 

 (بوابة األهرام) تلجأ إلى اتفاقية تسليم المجرمين أن مصرعلى ق: مساعد وزير الداخلية األسب

النائب العام المصري هشام بركات، تعد دولية؛ ألّنها تخطت  قال مساعد وزير الداخلية األسبق اللواء محمد زكي، إّن جريمة قتل

وذلك وفًقا لما أعلنه  .تركيا فىحدود الدولة المصرية، ألّن من اشترك في تنفيذ هذه الجريمة حركة حماس، وقيادات إخوانية 

 اليوم، خالل مؤتمر صحفي. عبد الغفاروزير الداخلية مجدي 

 

 (اليوم السابع) برادعى جديد" وعلى الرئاسة إبراز انجازاتها“لـ تجهيز  صباحيعمرو أديب: مبادرة 

"بدأ العد التنازلى قائاًل:برادعى جديد"، “لـ طرح "بديل جديد"، بمثابة تجهيز  حول صباحي،رو أديب، أن مبادرة حمدين أعتبر عم

 .تطلق على نفسها البرادعى الجديدفى التحضير لالنتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر، وفجأة ستظهر شخصية 

 

 (ومالمصرى الي) سمير غطاس يطالب بإعالن حماس جماعة إرهابية

جماعة إرهابية، خاصة « حماس»عضو مجلس النواب، إنه يجب على الدولة المصرية أن تعلن عن أن حركة  غطاس،قال سمير 

، «حماس»بعد أن ثبت بالدليل تورطها في العديد من العمليات اإلرهابية، وأن على مصر أيضا أن تكشر عن أنيابها أمام كافة قادة 

 بصرامة.ك من خالل تفعيل القانون وذل

 -سو شيال ميديا: 

 (اليوم السابع) عاصم عبد الماجد يطالب رئيس الجماعة اإلسالمية بوقف دعوات عبود الزمر للمصالحة

طالبه فيها بوقف دعوات عبود الزمر  ،االسالمية الجماعة، رسالة إلى أسامة حافظ رئيس مجلس شورى وجه عاصم عبد الماجد

فى رسالته التى نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك":"الشيخ أسامة حافظ، ال أتكلم عن جواز الصلح  للمصالحة. وقال

  ."اهلل الشيخ عبود نراه، سامحأوعدمه، أتكلم عن واقع 

 

 (مصر العربيةوإسرائيل فقط )تقادم الخطيب: حماس إرهابية في مصر 

وقال في تغريده على حسابه .استنكر تقادم الخطيب، اتهام حركة حماس، باغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات

سوى نظامان يتهمان حماس بالقيام بعمليات إرهابية، الكيان الصهيوني والنظام بموقع "تويتر": في الشرق األوسط، ال يوجد 

 ."المصري

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/874687/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B6%D9%81-%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/874687/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B6%D9%81-%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D9%8B%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/881128/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/881128/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/6/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%80%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%B1/2617266
https://www.youm7.com/story/2016/3/6/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%80%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%B1/2617266
http://www.almasryalyoum.com/news/details/905432
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF/2617411
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF/2617411
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%A7/955784-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%B7
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%A7/955784-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%B7
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 (مصر العربية) عزت الرشق: االتهامات الموجهة لحماس غير صحيحة

المكتب السياسي لحركة حماس، تورط حركة حماس، باغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام نفى عزت الرشق، عضو 

وقال في تدوينة على حسابه بموقع "فيس بوك": "ننفي بشدة صحة االتهامات المصرية، لحماس بالتورط في قضية .بركات

 ."اغتيال النائب العام السابق، ونعتبرها اتهامات ال أساس لها من الصحة

 

 (مصر العربية) جمال عيد: "حماس وحزب اهلل واإلخوان مش إرهابيين"

وقال .م بركاتعّلق جمال عيد، على إعالن تورط حركة حماس، وجماعة اإلخوان، باغتيال النائب العام السابق، المستشار هشا

رجعية دينية، أختلف معها لكن ليست بمفي تغريده على حسابه بموقع "تويتر": "حماس وحزب اهلل واإلخوان، أحزاب سياسية 

 ."إرهابية، ولو ُصنفت إرهابية، فستكون بذيل قائمة تبدأ باسرائيل والسعودية

 

 (مصر العربية) ابريل: حكام النظم الدكتاتورية فاسدون وقتله 2

وقالت الحركة على حسابها .ابريل، حكام النظم الشمولية والسلطوية، بالفساد، واستخدام األساليب القمعية 2اتهمت حركة شباب 

المشهد في النظم الشمولية، والسلطوية، حكام يتورطون في القتل، والقمع، الرسمي بموقع "تويتر": "ال عجب في أن يتصدر 

 .والفساد

 

 (مصر العربية) نادية أبو المجد: ال يجوز اتهام الخصوم دون دليل

وقالت في تغريده .استنكرت نادية أبو المجد، إعالن وزارة الداخلية، تورط حركة حماس، وجماعة اإلخوان، في اغتيال النائب العام

هور من اغتيال النائب العام، هشام بركات، وزير الداخلية المصري، يتهم جماعة اإلخوان ش ٨على حسابه بموقع "تويتر": "بعد 

 ."في مصر، مفاجأة رهيبة االتهام ده، ما يصحش كده

 

 (مصر العربية) سيف الدولة: اتهام حماس باغتيال النائب العام لن يخدم سوى إسرائيل

استبعد محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، تورط حركة حماس في اغتيال النائب العام هشام بركات، مؤكًدا 

 .حاسبة المتورطين في الجريمةأهمية م

 

 (مصر العربية) عمرو سمير عاطف: إحنا ليه بنعادي حماس؟

هاجم المؤلف وكاتب السيناريو، عمرو سمير عاطف، إعالن وزارة الداخلية، تورط حركة حماس، وجماعة اإلخوان، في اغتيال 

 ابق.السالنائب العام 

 

 مصر العربية() داليا زيادة: اتهام اإلخوان باغتيال بركات يقربهم من قوائم اإلرهاب

لديمقراطية الحرية، بإعالن وزارة الداخلية، تورط حماس واإلخوان في اغتيال أشادت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات ا

 النائب العام السابق، المستشار هشام بركات.

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%A7/955751-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%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%A7/955751-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%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%A7/955743-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
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%A7/955743-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
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%A7/955671-6-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87
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%A7/955671-6-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87
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%A7/955641-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/955641-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/955475-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%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-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/955475-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%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-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/955595-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%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%A7/955595-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D8%A5%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%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%A7/955526-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/955526-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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 المحور الثالث

 األزمات المجتمعيةتطورات 

 (الوطن) وقفة احتجاجية ألصحاب المراكب السياحية بالغردقة

نظم عدد من من أصحاب المراكب السياحية بالغردقة،اليوم، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة البحر األحمر، للمطالبة 

هيئة االستثمار الستيائهم من الروتين كما هتف المحتجون بنداءات للمحافظ و بإلغاء القرارات الجديدة الخاصة بالتراخيص

 الحكومي والقرارات التعجيزية.

 (البوابه نيوز) لليوم الثاني.. استمرار إضراب سائقي النقل العام باإلسكندرية

رابهم المفتوح عن العمل، ولذلك لليوم الثاني على يواصل سائقو ومحصلو هيئة النقل العام باإلسكندرية، صباح اإلثنين، إض

وخلت شوارع المحافظة من أتوبيسات النقل العام، التي تمركزت  التوالي، لحين تحقيق مطالبهم التي وصفوها بأنها مشروعة

 جميعها داخل جراجات الهيئة بمناطق )سيدي بشر، سموحة، العجمي، محرم بك(.

 

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) االستيراد والتصدير األمريكي:تقديم تسهيالت مالية لمصربنك 

مارس , إن 2قال رئيس مجلس إدارة بنك االستيراد والتصدير األمريكي فريد هوكبيرج خالل استقبال عبد الفتاح السيسي , األحد

البنك حريص على التعاون مع مصر وتقديم خدماته وتسهيالته المالية واستكشاف البرامج والمشروعات التي يمكن للبنك 

 تمويلها في مصر.

 (بوابة االخبار) مليار جنيه أذون خزانة نيابة عن المالية 8.0البنك المركزي : طرح 

 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية 8.0، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 6102مارس  2طرح البنك المركزي المصري، األحد 

ومن المتوقع  .يوًما 622مليار جنيه ألجل  8.0بقيمة يوًما، وأذون  10مليارات جنيه ألجل  3وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة 

 .مليار جنيه 637أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 

 (بوابة االخبارمليون دوالر في عطاء استثنائي ) 011البنك المركزي يضخ 

 مليون دوالر للبنوك المحلية  011أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عن قيامه بطرح عطاء استثنائي لبيع نحو 

مليون دوالر، ويطرح  81ان صحفي، أن هذا العطاء بدًلا من العطاء الدوالري الدوري الذي تقدر قيمته بـ وأكد البنك المركزي، في بي

 بشكل دوري، أيام األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع.

 (بوابة االخبار) 6100نسبة الفاقد من شبكات المياه النقية خالل  %30.0

مليار  8.1كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، عن أن إجمالي كمية المياه النقية المنتجة على مستوى الجمهورية بلغ 

الي المياه المنتجة بما يعادل من إجم %30.0أن نسبة الفاقد من الشبكات بلغت  وقال الجهاز 6108/6100متر مكعب خالل عام 

 مليار مترو مكعب ويرجع هذا إلى تهالك وتقادم شبكات التوزيع والتسرب من المواسير. 6.8

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1011301
http://www.elwatannews.com/news/details/1011301
http://www.albawabhnews.com/1810695
http://www.albawabhnews.com/1810695
http://akhbarelyom.com/article/56dc7917800563da08890c12/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-1457289495
http://akhbarelyom.com/article/56dc7917800563da08890c12/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-1457289495
http://akhbarelyom.com/article/56dc3a62800563b06b48c133/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1457273442
http://akhbarelyom.com/article/56dc3a62800563b06b48c133/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-8-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1457273442
http://akhbarelyom.com/article/56dc14f29e7873ca55b58d06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%AE-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-1457263858
http://akhbarelyom.com/article/56dc14f29e7873ca55b58d06/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%AE-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-1457263858
http://akhbarelyom.com/article/56dbfde99e7873464c14084c/31-5-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015-1457257961
http://akhbarelyom.com/article/56dbfde99e7873464c14084c/31-5-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015-1457257961
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 (الوطن) جنيه في السوق السوداء 1.20"الدوالر" يواصل صعوده أمام "الجنيه" لـ

 7.83جنيها أمس، فيما ظل سعره مستقرا في السوق الرسمية عند  1.81مقابل  1.20الدوالر، اليوم، ارتفاعا جديدا ليباع بـسجل 

وقال خبير أسواق، المالتوني كمال، إن الدوالر خرج عن السيطرة بكل المقاييس، ألن المطلوب يفوق المعروض، وال سلطان  جنيه

 جنيها. 06يع المؤشرات تؤكد أن سعر "األخضر" سيصل لـللدولة على العملة األمريكية وجم

 (60عربي) أثرياء في مصر ثرواتهم بحجم احتياطي الدولة 2

 مليار دوالر 08.6وات ستة رجال أعمال مصريين تبلغ ، أن مجموع ثر6100كشفت قائمة "فوربس" األمريكية ألثرياء العالم لعام 

وأظهرت قائمة "فوربس" هذا العام تغيرا ملحوظا في حجم ثروات أغنياء مصر، إذ إن عائلة منصور تفوقت على عائلة ساويرس 

 من حيث العدد، في حين احتفظت عائلة ساويرس بالقيمة األعلى من حيث حجم ثروتها.

 (رصد) البنوك األجنبية من القطاع المصرفي المصري بعد تردي األوضاع.. هروب

مع بداية تبعات ثورة يناير، فتزايدت معدالت تخارج البنوك األجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مؤخًرا بشكل ملحوظ؛ 

جنرال وبي إن بي الفرنسيين، وبنك "نوفا سكوشيا" الكندي، والبنك تخارجت من السوق عدة بنوك، تضمنت بنكي سوسيتيه 

 الوطني العماني، وبنك بيريوس مصر، والبنك البريطاني "باركليز".

 صحهال

 (بوابة االخبار) الثالثاء.. الدواء هيئة إنشاء تبحث «الصيادلة»

 مارس، مؤتمًرا صحفًيا، لمناقشة مقترح قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية 8تعقد النقابة العامة للصيادلة، مساء الثالثاء 

 دواء.يحضر المؤتمر لفيف من رواد مجتمع الدواء بمصر وأعضاء مجلس النواب المهتمين بإنشاء هيئة ال

 (هرامبوابة اال)الداخلية تخصص "الجمعة" من كل أسبوع للكشف الطبى المجاني على المدنيين 

وع، للكشف وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بتخصيص يوم الجمعة من كل أسب

 .الطبى المجانى على المواطنين المدنيين بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر والعجوزة

 النقل والمواصالت

 (بوابة االخبار) لن تمس محدودي الدخل« المترو»وزير النقل: زيادة أسعار 

مارس، أنه ال مفر من زيادة أسعار التذاكر لالرتقاء بهذا المرفق الحيوي والمحافظة عليه  2لـ"بوابة أخبار اليوم"، األحد  قال الوزير

سنوات، الفًتا إلى أن زيادة أسعار التذاكر لن تمس محدودي الدخل وطلبة  01منذ أكثر من  من الخسائر خاصة وأن سعر التذكرة ثابت

 المدارس والجامعات وذوي االحتياجات الخاصة.

 االسكان

 (بوابة االخبار) وحدة سكنية بحاليب وشالتين 211مليون جنيه لبناء  01

وحدة إسكان للبدو بمثلث  211مليون جنيه إلنشاء  01صرح اللواء أحمد عبد اهلل محافظ البحر األحمر أن الوزارة خصصت مبلغ 

لدولة إلنشاء تجمعات سكنية حديثة الستقرار أبناء الجنوب وتوفير المسكن المالئم حاليب وشالتين وأبو رماد ، فى إطار خطة ا

 .لهم، وسوف يتولى جهاز التعمير إقامة هذه الوحدات

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1010680
http://www.elwatannews.com/news/details/1010680
http://arabi21.com/story/892676/6-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83#tag_49232
http://rassd.com/179105.htm
http://rassd.com/179105.htm
http://akhbarelyom.com/article/56dc72a9800563c205890c11/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-1457287849
http://akhbarelyom.com/article/56dc72a9800563c205890c11/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-1457287849
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/39/244/881169/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56dc8507800563540ece6ed5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-1457292551
http://akhbarelyom.com/article/56dc8507800563540ece6ed5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84-1457292551
http://www.ahram.org.eg/News/131838/29/483759/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131838/29/483759/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1--%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86.aspx
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 سياحهال

 (الوطن) ألول مرة.. صرف مساعدات غذائية ومادية لعمال القطاع السياحي في شرم الشيخ

يبدو أن األوضاع في منتجع السالم شرم الشيخ، ال تسير على ما يرام، بالرغم من أن السياح اإليطاليون وصل بعضا منهم إلى 

ية وغذائية لبعض العاملين في هذا القطاع المدينة األسبوع الماضي، حيث تقرر ألول مرة في تاريخ "شرم" تقديم مساعدات مال

 وبخاصة المهن التي تعتمد على السائح فقط مثل سائقي التاكسي وعمال بعض البازارات.

 (60عربي) وزير السياحة بمصر يحمل الشرطة مسؤولية المتعلقات الروسية

قال وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، إن المسؤول عن الرد على االتهامات الخاصة بسرقة متعلقات ضحايا الطائرة الروسية 

 المنكوبة هو "الشرطة"، خاصة أنها هي التي ساعدت في إرسال المتعلقات الشخصية ألسر الضحايا، حسبما قال.

 (لعربي الجديدا) ة تترقب العودة إلى مصرشركات سياحة روسي

لم تقتصر األثار السلبية الناجمة عن إطالة أمد حظر الرحالت الجوية والسياحية من موسكو إلى القاهرة على االقتصاد المصري 

فحسب، بل أثرت أيضا على قطاع السياحة الخارجية الروسية، الذي يتكبد خسائر شهرية تبلغ عشرات ماليين الدوالرات ويفاقم 

 .لى الرحالت السياحية إلى تركيا في الموسم الصيفي من معاناة القطاعاستمرار الحظر ع

 قباطاأل

 (اليوم السابع) يوما حتى عيد القيامة 00األقباط األرثوذكس يبدأون الصوم الكبير لمدة 

يوما، ويقسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة،  00يبدأ األقباط األرثوذكس، اليوم االثنين ، الصوم الكبير، والذى تبلغ مدته 

أسابيع تبدأ يوم االثنين،  7اد، واألربعين يوًما المقدسة، التى صامها السيد المسيح صوما انقطاعًيا، "أى إلى أسبوع االستعد

 ."وتنتهى يوم األحد ، على أن يكون األحد الثامن هو عيد القيامة

 (االقباط اليوم) مصدر كنسي : الئحة األحوال الشخصية ترسل للبرلمان بعد الصياغة

أكد مصدر كنسي أن مسودة قانون األحوال الشخصية التي أقرها سيمنار األساقفة للكنيسة القبطية األرثوذكسية باجتماعهم 

 فة والمحامين المعنيناألخير بدير األنبا بيشوي تخضع للصياغة واإلعداد، بمعرفة المستشار منصف سليمان، وعدد من األساق

 باألمر، ليتم إرسال القناون بعدها لمجلس النواب مباشرة.

 أخرى

 اشتعال النيران في أتوبيس ركاب بالغردقة )الوطن(

كانت قوات  الحماية المدنية للسيطرة على الحريقاشتعلت النيران في أتوبيس ركاب شمال مدينة الغردقة، وانتقلت قوات 

الحماية المدنية، تلقت إخطاًرا يفيد باشتعال النيران في أتوبيس ركاب بمنطقة األحياء شمال الغردقة، وانتقلت على الفور 

 .سيارات اإلطفاء وتم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1011316
http://www.elwatannews.com/news/details/1011316
http://arabi21.com/story/892739/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9#tag_49232
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-55-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-/2617535
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-55-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-/2617535
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=146761
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=146761
http://www.elwatannews.com/news/details/1011511
http://www.elwatannews.com/news/details/1011511
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 المحور الرابع

 المصرى الشأن األمنيتطورات 

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) وزير الداخلية يتهم "حركة حماس" بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات

لتنسيق مع الذراع مخطط كان منطلقه التوجيه الصادر من القيادات اإلخوانية الهاربة في تركيا، با هناكوزير الداخلية، أن  قال

المسلحة لجماعة اإلخوان المسلمين في غزة، وهي "حركة حماس"، والتي اضطلعت بدور كبير جًدا في هذا المخطط الغتيال النائب 

 العام.

 

وابة ب) وزير الداخلية: األمن لم يحتجز جوليو ريجينى قبل وفاته ونطلع الجانب اإليطالي على سير التحقيقات

 األهرام(

أيام من قبل األجهزة األمنية  7نفى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، تعرض الشاب اإليطالى جوليو ريجينى لالحتجاز لمدة 

 قبل وفاته. المصرية

 

 (بوابة األهرام) "داعش" يتبنى تفجير "كمين المهندسين"

تبني تنظيم داعش هجوما بعبوة ناسفة استهدف تمركزا للشرطة قرب مركز ثقافي عماني في القاهرة وأسفر عن تدمير عدة 

 سيارات دون سقوط ضحايا.

 

 (بوابة األهرام) صابة رقيب شرطة مكلف بتأمين المستشار "ناجي شحاتة" عن طريق الخطأالداخلية: إ

ار محمد ناجي صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بإصابة رقيب شرطة من الخدمة المعينة لتأمين مقر إقامة المستش

 شحاتة، برصاصة في القدم عن طريق الخطأ.

 

 (بوابة األهرام) ترحيل "إخواني" من السعودية إلى القاهرة لتنفيذ حكم قضائي ضده

 –نجار  –سنة 33 –عاصم نعيم البسيونى  شريف)اإلخوان صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بوصول أحد أعضاء تنظيم 

ومقيم بمحافظة دمياط( إلى البالد مرحًلا من المملكة العربية السعودية، بناًء على طلب القاهرة من االنتربول لتنفيذ حكم 

 قضائي ضده.

 

 (اليوم السابع) أدوات إلكترونية تستخدم فى أغراض التجسس بطردين قادمين من الصينضبط 

ت اتصاالت محظور دخولها البالد الستخدامها في أعمال ضبطت جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب بوردا

تجسس، داخل شواحن كهربائية كانت داخل طردين قادمين من الصين عبر فرنسا، واتخذت الجمارك اإلجراءات القانونية وحجز 

   .المضبوطات

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/881086/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%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%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/881086/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%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%AA%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/879854/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/879854/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/879834/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1--%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/879834/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1--%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/874709/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/874709/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D9%83%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/874682/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/28/874682/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%82%D8%B6.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/6/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-/2617278
https://www.youm7.com/story/2016/3/6/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-/2617278
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 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) بوالق الدكرورإخالء سبيل رقيب الشرطة المتهم بإطالق النار على طفلة بالخطأ في 

أمرت نيابة بوالق الدكرور بإخالء سبيل رقيب شرطة المتهم بإصابة طفلة عن طريق الخطأ، خالل محاولته فض مشاجرة بمنطقة 

بوالق، بين تاجر مخدرات، وسائق توك توك، بضمان وظيفته، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار 

 بلحة".“بـ المتهم الشهير 

 

بوابة ) دعوى نقيب األطباء لبطالن قرار وزير الصحة بشأن استقدام األطباء األجانب للدائرة األولىإحالة 

 (األهرام

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور حسين خيري، نقيب األطباء والتي 

ل بمصر ، الصادر بتنظيم إجراءات استقدام األطباء والخبراء األجانب للعم٢١٠٢لسنة  ٨٢٨تطالب ببطالن قرار وزير الصحة رقم 

 الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى.

 

 (بوابة األهرام) القضاء اإلداري ترفض دعوى حل اتحاد الكرة

قضت محكمة القضاء اإلدارى الدائرة الثانية، اليوم األحد، رفض دعوى هرماس رضوان، عضو الجمعية العمومية لالتحاد المصري 

 كرة القدم، والتي تطالب بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.ل

 

 (بوابة األهرام) على ذمة "إنشاء خلية إرهابية" ومغادرة سكنه بإذن الشرطة فقط الظواهرى تأييد إخالء سبيل

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأييد إخالء سبيل محمد الظواهرى شقيق، أيمن الظواهري، 

 فيها بإنشاء خلية إرهابية.، والمتهم 308مع اتخاذ التدابير االحترازية على ذمة القضية رقم 

 -اعتقاالت: 

 (األهرام) من منفذى جريمة اغتيال النائب العام السابق 08القبض على 

المتهمين فى حادث اغتيال المستشار هشام بركات  القبض علىوزير الداخلية فى مؤتمر صحفى  عبد الغفار مجديأعلن اللواء 

أشهر من الجريمة فى القبض على جميع العناصر التى نفذت  1أكد أن قطاع األمن الوطنى نجح بعد  السابق، حيثالنائب العام 

 .الحادثةوخططت تلك 

 

 (اليوم السابع) بدمياطالقبض على القيادى اإلخوانى محمد الدنجاوى 

ألقت األجهزة األمنية بدمياط بالتنسيق مع قوات األمن الوطنى القبض على القيادى اإلخوانى وعضو مجلس الشورى "المنحل"، 

  .ة مركز كفر البطيخعاما(، ومقيم بقرية أم الرضا دائر 87محمد مصطفى إبراهيم الدنجاوى )

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/881129/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%81%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/881129/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%81%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/881003/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/881003/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/881003/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/881002/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/881002/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/873666/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/873666/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131838/25/483808/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%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-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131838/25/483808/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%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-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7/2617526
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7/2617526
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري
 

 )بوابة األخبار( «6102 -رمسيس »فرنسا تشارك بحاملة طائرات نووية في مناورات 

، والذى «6102 -رمسيس »بدأت عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية والفرنسية تنفيذ فعاليات التدريب المشترك 

اإلسكندرية والمجال الجوي المصري، وذلك في إطار خطة التدريبات تستضيفه مصر، ويستمر لعدة أيام أمام سواحل مدينة 

وبحسب التصريحات الفرنسية الرسمية الصادرة من قيادة األركان العامة  المشتركة للقوات المسلحة لكال البلدين الصديقين.

 8موعتها القتالية المؤلفة من ، ومعها مج«شارل دي جول»للقوات المسلحة الفرنسية، فإن حاملة الطائرات الفرنسية النووية 

 فرقاطات وغواصة وسفينة إمداد وتموين، تشتركان في التدريبات مع القاهرة

 

 

 )اليوم السابع( القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد والمحارب القديم

أكد اللواء أركان حرب مجدى الغرابلى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة على توفير كافة أوجه 

ية والتواصل الكامل معهم تقديرا لما قدموه من تضحيات االهتمام والرعاية بأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحرب

إلعالء كلمة الوطن والدفاع عن مقدساته. جاء ذلك خالل وقائع المؤتمر الصحفى الذى أقامته جمعية المحاربين القدماء بمناسبة 

بد المنعم رياض رئيس احتفاالت مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق ع

 .0121أركان حرب القوات المسلحة األسبق فى التاسع من مارس عام 
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 المحور السادس

 تطورات المشهد األمني والعسكري في سيناء

 

 6102مارس  6 تطورات
جنوب مدينة الشيخ زويد، جنود مصريين بتفجير عبوة ناسفة قرب كمين الوحشي  3وكالة أعماق اإلخبارية تعلن مقتل         -

 ومقتل جنديين آخرين في هجومين منفصلين على دويات للجيش المصري جنوب شرق الشيخ زويد.

إذاعة البيان تعلن قيام مقاتلي والية سيناء باإلشتباك باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مع قوة راجلة معززة بآليات         -

 ة الشيخ زويد، ومقتل أحد أفراد القوة على األقل.عسكرية قرب كمين أبو زماط جنوب شرق مدين

والية سيناء تعلن تفجير عدد من العبوات الناسفة على ثالثة ارتال للجيش المصري بمنطقة خريزة و القسيمة بمنطقة         -

الوالية تنشر وسط شمال سيناء، مما أدى إلى تدمير ثالث سيارات للجيش المصري ومقتل ضابط للجيش على األقل، ومعرفات 

 صور للعمليات اإلستهداف بعد ذلك.

وكالة أعماق اإلخبارية تعلن قيام عناصر الجيش بإطالق الرصاص بالخطأ على سيارة اإلسعاف التى توجهت لنجدتهم         -

      بعد استهدافهم بالعبوات الناسفة.

 6102مارس  3 تطورات
 مصفحة للشرطة المصرية قرب مسجد أبو زغلة بشارع أسيوط بمدينة العريش. والية سيناء تفجر عبوة ناسفة على آلية       -

 6102مارس  8 تطورات
 والية سيناء تفجر عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش المصري قرب كمين كرم القواديس جنوب الخروبة.      -

 .مدينة العريشرب قرية الطويل شرق إذاعة البيان تعلن قنص جندي من الجيش المصري ق      -

 6102مارس  0 تطورات
 غرب مدينة العريش. 07والية سيناء تتبنى تفجير عبوة ناسفة على شاحنة نقل جنود للجيش المصري بمنطقة الكيلو        -

معرفات والية سيناء تنشر تقرير مصور عن قيام رجال الحسبة والشرطة اإلسالمية بضبط نباتات مخدرة "البانجو"        -

 ات من السجائر، ثم القيام بإتالفها.وكمي

 6102مارس  2 تطورات
جنود من الجيش المصري واغتنام سالح رشاش بعد استهداف دوريتهم الراجلة بعبوة  3والية سيناء تعلن قيامها بقتل        -

قرب مبنى الضرائب ناسفة قرب كمين الطويل شرق مدينة العريش، وإعطاب آلية من نوع همر بعد استهدافها بعبوة ناسفة 

 بمدينة الشيخ زويد.

 


