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 المحور األول

 المصرية السياسة الخارجية تطورات

 

 )األهرام(السيسي يلتقي بالرئيس العراقي ويؤكد على وحدة وسيادة العراق 

المتميزة التى تجمع بين مصر والعراق ، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز هذه العالقات خصوصية العالقات  علي كد السيسىأ

موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة علي أكد و آفاق أرحب فى شتى المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالرتقاء بها إلى

 .خالل استقباله الدكتور فؤاد معصوم رئيس العراق سيسيجاءت تصريحات الالعراق 

 

 )األهرام( السيسى وبوتين يبحثان هاتفيا مكافحة اإلرهاب واستئناف الرحالت الروسية لمصر

تلقى السيسى اتصااًل هاتفيًا من الرئيس الروسى فالديمير بوتين، تناول االتصال التطورات والمستجدات الجارية على الساحة 

اإلقليمية، وجهود مكافحة اإلرهاب وتعزيز العالقات الثنائية، كما تضمن بحث استئناف رحالت الطيران بين البلدين، واستعادة 

 التدفقات السياحية الروسية إلى مصر.

 

 )بوابة األهرام(السيسي يجرى اتصااًل هاتفيًّا بالرئيس التونسي 

وقيادة  لشعبحيث عبر عن خالص التعازى  أجرى السيسي، اتصاالً هاتفياً مساء االثنين، بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وحكومة الجمهورية التونسية الشقيقة في ضحايا الهجوم اإلرهابي الذى استهدف منشآت عسكرية وأمنية منية فى مدينة 

 بنقردان وأسفر عن وقوع ضحايا.

 

 )األهرام( شكرى يؤكد دعم مصر للفلسطينيين للحصول على حقوقهم المشروعة

باعتماد إعالن جاكرتا وقرار القمة  ا فلسطين والقدس الشريف أعمالهأنهت القمة اإلسالمية الطارئة فى إندونيسيا، لدعم 

اإلستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون اإلسالمى لدعم فلسطين والقدس الشريف. وفى بيان مصر، التى تترأس الدورة الحالية 

صول حلمنظمة المؤتمر اإلسالمى، أمام القمة نيابة عن السيسى، أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أحقية الشعب الفلسطينى فى ال

 وعاصمتها القدس الشرقية. ٧٦٩١على حقوقه المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 

 

)موقع وزارة الخارجية  أحمد أبو الغيط وزير الخارجية األسبق لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية ترشيح 

 المصرية(

ية ما أعلنته جامعة الدول العربية اليوم بشأن تقدم مصر بمذكرة أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارج

مارس بترشيح أحمد أبو الغيط وزير الخارجية األسبق لمنصب أمين عام جامعة  ١رسمية إلي األمانة العامة للجامعة اليوم االثنين 

 الدول العربية.

 

http://www.ahram.org.eg/News/131839/136/483948/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131839/136/483948/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131839/136/483953/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/881600/%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%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/881600/%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%AC%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131839/26/483876/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%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%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131839/26/483876/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%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%A8.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=ab597cf4-f81a-4a06-937f-1ca56a13290a
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=ab597cf4-f81a-4a06-937f-1ca56a13290a
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=ab597cf4-f81a-4a06-937f-1ca56a13290a
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 )موقع وزارة الخارجية المصرية( ونسمصر تدين بأشد العبارات الهجوم اإلرهابي على مدينة بن قردان في ت

ابي الذي استهدف صباح اليوم منشآت عسكرية وأمنية في مدينة بن أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم اإلره

الشرطة، فضال عن من رجال  2مدنيين و 4قردان في تونس، والقريبة من الحدود التونسية والليبية، والذي أسفر عن استشهاد 

 مسلحا. 60مقتل 

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث الحلة اإلرهابي بالعراق

الجاري بمدينة الحلة بمحافظة  2الذي وقع أمس أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن إدانة مصر للهجوم اإلرهابي 

 بابل العراقية، والذي نفذه انتحاري وراح ضحيته عشرات من القتلى والمصابين األبرياء.

 

 )بوابة األهرام( ليبيا تعلن دعمها ألبو الغيط أميًنا عامًّا للجامعة العربية

ه بصفت -ويدر رئيس مجلس النواب الليبي كشف وزير الخارجية الليبي محمد الدايري النقاب عن أن المستشار عقيلة صالح ق

أصدر إليه توجيهاته بدعم ليبيا لترشيح مصر لوزير الخارجية األسبق أحمد أبوالغيط في منصب أمين عام  -رئيس دولة ليبيا 

 جامعة الدول العربية.

 

 )بوابة األهرام( فتح: من متطلبات المصالحة مع حماس إنهاء تدخلها في شئون مصر

اإلثنين أن من أكد عزام األحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم 

 متطلبات نجاح المصالحة مع حركة "حماس" إنهاء كل أشكال تدخلها في الشئون الداخلية لمصر.

 

 )بوابة األهرام( الجامعة العربية: مرشح مصري فقط لمنصب األمين العام

كشف السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام للجامعة العربية، أن األمانة العامة للجامعة، لم تتلق أية ترشيحات من أية دولة 

رشح مصر لهذا المنصب الذى سيخلو فى يوليو المقبل بعد انتهاء فترة عربية لمنصب األمين العام، موضًحا أنه ال يوجد سوى م

 األمين العام الحالي الدكتور نبيل العربي.

 

 )بوابة األخبار( بركات هشام اغتيال مرتكبي محاسبة ضرورة على مصر مع نتفق: واشنطن

بة ة محاسصرح نائب المتحدث باسم الخارجية األمريكية مارك تونر بأن الواليات المتحدة تتفق مع الحكومة المصرية على ضرور

وقال إن الواليات  .مرتكبي الهجوم اإلرهابي الذي أسفر عن اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات العام الماضي

 المتحدة تقف بكل حزم مع مصر في جهودها لمحاربة اإلرهاب.

 

 )بوابة األخبار( اإلقليمية األوضاع تطورات السنيورة مع يبحث بلبنان مصر سفير

 سنيورة .الالتقى السفير المصري في لبنان د. محمد بدر الدين زايد، برئيس وزراء لبنان األسبق رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد 

 وبحثا الجانبين تطورات األوضاع األقليمية فى المنطقة.

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=9fe1fa71-683e-4b88-bf4c-5cd9f9566bb3
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http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/218/881593/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/218/881593/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/224/881546/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/35/224/881546/%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A6.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/881356/%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%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/881356/%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%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56de63fc8005630f646f6d5b/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-1457415164
http://akhbarelyom.com/article/56de63fc8005630f646f6d5b/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-1457415164
http://akhbarelyom.com/article/56ddbc53800563951d5998e3/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-1457372243
http://akhbarelyom.com/article/56ddbc53800563951d5998e3/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-1457372243
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 )بوابة األخبار( مصر وقبرص توقعان اتفاقية للنقل الجوي
استقبل وزير الطيران المدني، الطيار حسام كمال، وزير النقل القبرصي ماريوس ديمتريادس، وسوتوس لياسيدس سفير قبرص 

والوفد المرافق لهما، بمقر الوزارة، بحضور الطيار محمود طه الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني لبحث سبل التعاون في القاهرة 

شهد اللقاء توقيع اتفاقية نقل جوي بين مصر وقبرص تهدف إلى توطيد العالقات الثنائية بين البلدين  المشترك بين البلدين.

 .في مجال النقل الجوى

 

 )اليوم السابع( قطر تؤيد أبو الغيط لمنصب األمين العام لجامعة الدولوكالة روسية: 

لجامعة الدول العربية وزير الخارجية أكد مصدر مصرى، لوكالة األنباء الروسية "سبوتنيك" أن مرشح مصر لمنصب األمين العام 

 األسبق، أحمد أبو الغيط، يحظى بتأييد من الدول العربية، ومن ضمنها قطر، على الرغم من الخالفات مع مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56dd8d948005630f09f5c90d/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-1457360276
http://akhbarelyom.com/article/56dd8d948005630f09f5c90d/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-1457360276
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/2618657
https://www.youm7.com/story/2016/3/7/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9--%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/2618657
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 المحور الثاني

 السياسة الداخلية المصرية

 -ية: رالرئاسة المص

 (اليوم السابع) يستقبل نائب رئيس وزراء سنغافورة السيسياليوم 

ذلك هيا"، و تشي"تيو  السنغافوري، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الثالثاء، نائب رئيس الوزراء السيسييستقبل 

  .لبحث أوجه التعاون وفرص االستثمار المتاحة

 

 (60عربىصة )السيسي يستجدي المصريين: اصبروا علي وأعطوني فر

أجرى السيسي، مداخلة هاتفية مفاجئة مساء االثنين مع برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه اإلعالمي عمرو أديب، حاول من 

مداخلة وانتقادات حادة لنظام الوتزامنت .هور الحاد في اقتصاد بالدهمخاللها تقليل المخاوف المتزايدة لدى المصريين جراء التد

 .مع بلوغ قيمة الدوالر األمريكي عشرة جنيهات كاملة ألول مرة السيسي

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام)لقاهرة اومصانع لتدوير مخلفات  القمامةحلول جذرية لمشكلة  الوزراء:رئيس 

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بوزراء التخطيط والبيئة والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، لمناقشة مشكلة مقالب  اجتمع

 رة.ومدافن المخلفات بمحافظة القاه

 

 (اليوم السابع) فعاليات بورصة برلين فياليوم وزير السياحة يغادر القاهرة للمشاركة 

 يفوالخاص للمشاركة  الحكومي السياحييتوجه هشام زعزوع وزير السياحة، اليوم الثالثاء، إلى ألمانيا على رأس وفد من القطاع 

  .1122مارس  21-8عقد خالل الفترة من سوف ت والتيالعالم،  فية سياحية تعتبر أكبر بورص التيبورصة برلين،  فعاليات

 -البرلمان المصري: 

 (األهرام) من الالئحة ويرفض مناقشة مادة مكافآت األعضاء ينتهي"النواب " 

انتهي مجلس النواب في جلسته الصباحية أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال من مناقشة جميع مواد الالئحة البالغ عددها 

اللجنة لصياغتها، والمواد الخالفية ومن أبرزها مادة تشكيل االئتالفات  إلىباستثناء بعض المواد التي تمت إعادتها  مادة، 441

 ومادة اللجان النوعية.

 

 (األهرام) يطالب بإسقاط عضوية مرتضى منصور عبد المنعمعالء 

تقدم النائب عالء عبد المنعم بمذكرة ضد النائب مرتضي منصور يطالب فيها الدكتور علي عبدالعال بتشكيل لجنة خاصة 

عضويته لفقدانه الثقة واالعتبار، وإخالله الجسيم بواجبات  أسقاطنحو  ما يلزمللتحقيق مع النائب مرتضي منصور، واتخاذ 

 الدستور.من  001العضوية طبقا للمادة 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/8/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9/2619198
https://www.youm7.com/story/2016/3/8/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9/2619198
http://arabi21.com/story/893026/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
http://www.ahram.org.eg/News/131839/25/483840/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131839/25/483840/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1--%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/8/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8/2619185
https://www.youm7.com/story/2016/3/8/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A8/2619185
http://www.ahram.org.eg/News/131839/145/483909/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A2%D8%AA-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131839/145/483909/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A2%D8%AA-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131839/145/483911/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131839/145/483911/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%8A%D8%B7%D8%A7.aspx
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 (اليوم السابع) باب الترشح على مقعد توفيق عكاشة بالدقهلية اليوم فتح

الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، على المقعد الشاغر  راغبيتستقبل اليوم محكمة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، أوراق 

  .بدائرة طلخا ونبروه

 

 (اليوم السابع) اليوم على عبد العال يستقبل رئيس العراق 

الساعة العاشرة صباح اليوم الثالثاء، رئيس جمهورية العراق فؤاد  فييستقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 

  .معصوم المتواجد بالقاهرة حاليًا، وذلك بمقر المجلس

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) أخرى 01بالبرلمان ووكالة  لجان 2مستقبل وطن": الحزب سينافس على رئاسة "

لجان "  وهيالبرلمان،  فيلجان  2قال محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن حزبه سينافس على رئاسة 

  ."الطاقة، والتعليم، والصحة، والسياحة، والمشروعات الصغيرة، الخطة والموازنة

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) مصالحة اإلخوان مستمرة إبراهيم: مبادرةرغم تورطها باغتيال"بركات"سعد الدين 

 ةاستمراره فى مبادرته الخاصة بعقد مصالحة بين جماعة اإلخوان والدولة. وقال ليس لى عالق إبراهيم،أكد الدكتور سعد الدين 

وأنا مستمر فى المبادرة  بركات،عبد الغفار وزير الداخلية بتورط الجماعة فى اغتيال المستشار هشام  مجديبما أعلن عنه اللواء 

  ."التى طرحتها

 

 (اليوم السابع) : حماس تدرب لجان الجماعة النوعية على تنفيذ أعمال إرهابيةطارق البشبيشي

قال طارق البشبيشى، إن حركة حماس اكتسبت خبرة عسكرية خاصة فى حرب العصابات نتيجة سيطرتها على قطاع غزة، الفتا 

مؤكدا أن حركة حماس تدرب اللجان النوعية على  الخارج،فى  وينسق لهايدعمها  الذيلتنظيم الدولى إلى أن "روح" الحركة فى يد ا

   .مصرتنفيذ أعمال إرهابية داخل 

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) ساويرس: ارتفاع أسهم "بلتون" لن يدوم طوياًل ونسعى للتوسع إقليميا ودوليا

أكد نجيب ساويرس، أن االرتفاع الكبير فى أسهم شركته التابعة بلتون المالية القابضة فى البورصة يرجع إلى قلة المعروض من 

 "عربية CNBC" فى مقابلة مع قناةوجاء ذلك   .ثقة المتعاملين فى خطة تطوير الشركةاألسهم بجانب 

 

 (األخباربوابة ) مصر لن تخسر أكثر مما خسرته ساويرس:

موضًحا أن مصر لن تخسر أكثر مما  القاع،أكد نجيب ساويرس، أن أفضل وقت لدخول المجال االستثماري في مصر عندما تكون في 

 خسرته بل إنها ستتقدم لألمام مرة أخرى.
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 (الشروق) الدين هالل: مبادرة حمدين صباحي لن تلقى قبوال من الشعب على

قال الدكتور علي الدين هالل إن مبادرة حمدين صباحي بإيجاد بديل مدني للنظام السياسي الحالي، لن تلقى قبوال أو رواجا بين 

صباحي خالل ترشحه لرئاسة الجمهورية هي التي تظهر اآلن ن القوى التي ظهرت قبل ذلك وأيدت حمدين وأ الشعب المصري.

 لتطرح نفسها من جديد.

 

 (الشروق) : بعض النواب تلقوا اتصاالت من أطراف بعينها إللغاء لجنة النزاهة والشفافيةمدحت الشريف

 هذه»أعرب النائب البرلماني مدحت الشريف، عن استيائه من موافقة مجلس النواب، على إلغاء لجنة النزاهة والشفافية، قائًلا: 

 «.ابة منظومة وقائية من الفساد بالمجتمع المصرياللجنة كانت ستكون بمث

 

 (الشروق) «دعم مصر»ال تمثل « منصور»المطالبة بإسقاط عضوية « عبد المنعم»سيف اليزل: مذكرة 

المذكرة التي تقدم بها النائب عالء عبد المنعم، إلسقاط عضوية النائب مرتضى منصور، ال تمثل »اللواء سامح سيف اليزل، إن قال 

أنا ال أتفق مع كل ما جاء بها، ولن أحدد موقفي من إسقاط العضوية عن النائب مرتضى منصور، إال بعد » وأضاف «.دعم مصر

 .هالتحقيق معه، واالستماع إلى أقوال

 

 (60عربىإبراهيم عيسى يتوقع تعديال وزاريا ضخما بمصر )

وزارة، مؤكدا أن التعديل  61أو 01قال إبراهيم عيسى، إن هناك تعديال وزاريا قادما بشكل مؤكد خالل األيام المقبلة يصل إلى 

 مارس الجاري والمقرر فيه عرض برنامج الحكومة على البرلمان. 62سيكون قبل يوم 

 

 -سو شيال ميديا: 

 (مصر العربية) تقادم الخطيب: االقتصاد ينهار على خطى الصومال والسودان ولبنان

ية والسودانية واللبنانية، في انهيار العملة قال في تغريده على حسابه بموقع "تويتر": "مصر تسيرعلى الطريقة الصومال

 االقتصادية؛ بسبب األوضاع السياسية واالنقسام السياسي، ناهيك عن القمع المفرط".

 

 (مصر العربية) : السلطات تغازل اإلرهاب وال تحاربهاحمد عبد ربه

وقال ": "سؤال أطرحه للمرة الثانية، بعد أن .عّلق أستاذ العلوم السياسية، على اعترافات قتلة النائب العام، أمام شاشات التلفاز

شحاتة، ما مدى دستورية أو قانونية إدالء متهمين باعترافات  عبد اهللكنت طرحته للمرة األولى، بعد القبض على الدكتور 

 ."تفصيلية على شاشات التلفاز، تدفع بهم إلى حبل المشنقة وهم في قبضة الداخلية؟

 (مصر العربية) نادر فرجاني: إعالميو النظام يصمتون عن "جريمة" سجن الصحفيين

 ولكن إعالمييقال في تدوينة على حسابه بموقع "فيس بوك": "عدد الصحفيين المسجونين في مصر، ال يقل إال عن الصين، 

 النظام يصمتون عن الجريمة".
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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%A7/957068-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 (مصر العربية) "األموال المهربة": مصر رّجعت صفرجمال عيد عن 

قال في تغريده على حسابه بموقع "تويتر": "ليبيا وتونس رجعوا أغلب الفلوس اللي زين العابدين بن على، والقذافي نهبوها 

 عت كام؟ صفر، لو حكمت الثورة، كانت حتفرق.وهربوها للخارج، مصر رج

 

 (بوابة يناير) يشعل مواقع التواصل اإلجتماعي بعد تباطؤ الداخلية في اإلفراج عنه« خرجوا_السقا هاشتاج

للضغط على وزارة ” خرجوا_السقا“باسم بتتدشين حملة ” تويتر” و” فيس بوك“قام نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي 

والذي لم يخرج من محبسه حتى اآلن، بالرغم من حصوله ” بوابة يناير“الداخلية لإلفراج عن محمود السقا، الصحفي في موقع 

 على إخالء سبيل من نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية.

 

 (بوابة يناير) لسة مناقشة الئحة النوابالنائبة غادة عجمى تجمع اشتراكات رحلة لإلمارات فى ج

صورًا للنائبة غادة عجمي وهي ُتجمع ” تويتر” و” فيس بوك“تداول العديد من ٌنشطاء ومستخدي مواقع التواصل اإلجتماعي 

 أثار سخرية كبيرة وسط الشباب.اشتراكات رحلة لإلمارات في جلسة مناقشة الئحة النواب، األمر الذي 

 

 (بوابة يناير) محمد نصار: شريف هيروح النيابة عشان الختم مش واضح

كتب محمد نصار، شقيق الناشط السياسي، شريف دياب، في تدوينة له عن معاناته هو وأسرته، وذكر أن هناك تعسف ُمتعمد 

أخيه.وتابع ان شريف سيعود اليوم، إلى قسم الخليفة، وغدًا سيتم ترحيله إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بسبب هزلي تجاه 

 أال وهو أن الختم غير واضح.

 

 (بوابة يناير) يحذر من إفالس الدولة” ممدوح حمزة“

وقال عبر عدة .على بعض المشروعات دون الحصول على مقابل، سيؤدي إلى حدوث إفالس للدولة أكد ممدوح حمزة، أن اإلنفاق

إن هناك مؤشرات للعجز إذا وصلت رقمين مًعا في الميزانية والتضخم وميزان ”: “تويتر“تغريدات له على حسابه الرسمي بموقع 

 .”المدفوعات، تفلس الدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/957035-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D9%91%D8%B9%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%B1
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%A7/957035-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D9%91%D8%B9%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://yanair.net/?p=55966
http://yanair.net/?p=55966
http://yanair.net/?p=55963
http://yanair.net/?p=55963
http://yanair.net/?p=55942
http://yanair.net/?p=55942
http://yanair.net/?p=55958
http://yanair.net/?p=55958
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 المحور الثالث

 الشأن المجتمعي

 الحراك المجتمعي-0

 (الوطن) حملة الماجستير والدكتوراه ينظمون وقفة احتجاجة على سلم "الصحفيين"

بتعيينهم وقفة احتجاجية على ساللم نقابة الصحفيين؛ للمطالبة  6102نظم العشرات من حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 

ورفع المشاركون الفتات كتب عليها "موت أمل.. أقتل  داخل المؤسسات والشركات الحكومية كباقي زمالئهم في الدفعات السابقة

 حلم.. دولتنا مش دولة علم"، و"إلحقنا يا ريس"، و"إحنا بنموت يا ريس"، و"جهاز إداري فاشل تساوي منظومة فاشلة".

 

 (رصد) قمامة تتكدس أمام مستشفيات أسوانبعد إضراب عمال النظافة.. ال

في إهمال تام من المسؤولين، انتشرت القمامة في شوارع أسوان؛ وذلك بسبب إضراب عمال النظافة؛ نظًرا لعدم توفير رواتبهم، 

وتكدست القمامة في معظم شوارع  من رواتب شهرية فما كان منهم سوى الدخول في إضراب اعتراًضا على عدم أخذ حقوقهم

 بسبب سوء االوضاع. أسوان وهاجم أهالي أسوان عبدالفتاح السيسي ومحافظ أسوان

 

 (رصد) وقفة لموظفي شركة المياه بالزقازيق للمطالبة بزيادة الرواتب

الصحي بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم اإلثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر نظم موظفو شركة المياه والصرف 

وأكد الموظفون أنهم لن ينهوا  الشركة للمطالبة بزيادة الرواتب، وتنفيذ الحكم القضائي واجب التنفيذ بأخذ الراتب التراكمي

 .وقفاتهم االحتجاجية إال بعد تنفيذ الحكم القضائي

 

 معقضايا المجت-6

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) 6102مليون دوالر واردات مصر من الجزائر في  242دبلوماسي مصري:

أكد الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية بالجزائر، الدكتور محمد شريف فتحي، أن الصادرات الجزائرية لمصر تحتل بصفة 

 242.0مليون دوالر لتصل إلى حوالي  22.4زادت بحوالي  6102رات الجزائرية لمصر خالل عام أن الصاد وأضافعامة مرتبة متميزة 

 لغاز المسال الجزائري "إل إن جي".ل، وذلك بسبب استيراد مصر 6104مليون دوالر عام  422.2مليون دوالر مقابل 

 

 (لبوابه نيوزا) المركزي يوفر الدوالر لشراء احتياجات البالد من األدوية المستوردة

 استجاب محافظ البنك المركزى طارق عامر مع طلبات وزارة الصحة لتوفير الدوالر لشراء احتياجات البالد من األدوية المستوردة

الفترة الماضية لمعرفة ما إذا كان  وأضح مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة طارق سلمان أنه تواصل مع عدد من الشركات خالل

 هناك أزمة في توفير الدوالر أم ال وجاء الردود بأنة ال توجد أزمة في الوقت الراهن واألدوية متوفرة حتى اآلن.

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1012693
http://www.elwatannews.com/news/details/1012693
http://rassd.com/179338.htm
http://rassd.com/179338.htm
http://rassd.com/179392.htm
http://rassd.com/179392.htm
http://akhbarelyom.com/article/56ddbea4800563601e5998e3/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-547-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2015-1457372836
http://akhbarelyom.com/article/56ddbea4800563601e5998e3/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-547-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2015-1457372836
http://www.albawabhnews.com/1812613
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 (البوابه نيوز) "المصريون في الخارج": ال نعرف شيًئا عن شهادة "بالدي" الدوالرية

تجارب سابقة أفقدت العاملين المصريين في الخارج، الثقة في البنوك المصرية.. ترهيب من جانب اإلخوان بضياع أموالهم.. 

عدم وجود دعاية كافية لشهادة بالدى الدوالرية كل ذلك يحد من قدرة هذه الشهادات الجديدة على جذب المزيد من النقد األجنبى 

 االقتصادى المصرى.. هذا ما أكده عدد من العاملين المصريين في الخارج.لدعم « الدوالر»

 

 (المصري اليوم) مليارات جنيه 2وزارة المالية تطرح سندات خزانة بـ

وذكرت وزارة المالية ،عبر موقعها  مليارات جنيه 2بلغت طرحت وزارة المالية اليوم اإلثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية 

مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة  3ر621، بقيمة «6101مارس  8استحقاق »سنوات  3اإللكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 

 .%03ر32، وأدنى سعر %03ر46، فيما سجل أقصى سعر %03ر418بلغ 

 

 (العربي الجديد) الدوالر ُيشعل أسعار الغذاء في مصر

لسنوات الغرف التجارية بمصر، إن سوق السلع الغذائية شهدت منذ بداية مارس الجاري أكبر موجة غالء خالل اقال مسؤول في 

 حيث تعتمد البالد على توفير الكثير من السلع عبر االستيراد الر األميركي أمام الجنيه المصريقفزات الدوالخمس األخيرة، متأثرة ب

 .%22و %61السلع الغذائية تراوح بين وقال تجار إن نسبة االرتفاع في أسعار 

 

 (رصد) مليون دوالر 24.8رويترز: أزمة العملة تمنع السويس لإلسمنت من تحويل 

 الدخارج الب صر في تحويل أرباحهاعن المصاعب التي تواجه الشركات األجنبية العاملة في م ط تقرير لوكالة "رويترز" لألنباءسل

تواجه صعوبات بالغة في نقل  سمنتبالمائة من السويس لإل 22وقال التقرير إن شركة "إيتالي سيمنتي" التي تستحوذ على 

 أرباح أسهمها خارج البالد بسبب أزمة العملة الصعبة في البالد.

 

 (رصد) شعبة مواد البناء: توقف واردات اإلسمنت التركي لمصر

ومنذ  ياستمرار توقف واردات اإلسمنت التركي، للشهر الثالث على التوال د البناء بغرفة القاهرة التجاريةأكدت مصادر بشعبة موا

اع الدوالر بشكل جنوني، وأكدت المصادر توقف كل التعاقدات؛ وذلك بسبب ارتف ؛ وذلك بسبب أزمة الدوالر بمصر6102بداية عام 

 األمر الذي أدى إلى عجز المستوردين عن دخول أي كميات جديدة.

 

 صحهال

 (البوابه نيوز) "الصحة" تدفع بقوافل طبية لسد عجز أطباء الوادي الجديد

والسكان، على تنظيم قوافل طبية شهرية، لمواجهة عجز ونقص التخصصات والكوادر وافق الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة 

محافظ اللواء محمود عشماوي، أنه التقى بوزير الصحةلوضع مذكرة تفاهم أولية تمهيًدا الوأكد  الطبية بمحافظة الوادي الجديد

 لتوفير احتياجات المحافظة من األطباء.لتوقيع بروتوكول بين المحافظة، ووزارة الصحة، وجامعه األزهر وأسيوط 

 

http://www.albawabhnews.com/1812442
http://www.albawabhnews.com/1812442
http://www.almasryalyoum.com/news/details/905920
http://www.almasryalyoum.com/news/details/905920
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://rassd.com/179367.htm
http://rassd.com/179367.htm
http://rassd.com/179359.htm
http://rassd.com/179359.htm
http://www.albawabhnews.com/1812343
http://www.albawabhnews.com/1812343
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 (رصد) أهالي القوصية بأسيوط: فساد المياه أصابنا بأمراض الفشل الكلوي

 رتستغيث قرى مركز ومدينة القوصية من تلوث مياه الشرب، وفي قرية بني صالح يعاني األهالي من مياه الشرب الفاسدة غي

الصالحة لالستخدام اآلدمي، خاصة بعد انتشار األمراض بين أبناء القرية، بسبب المياه الفاسدة، وأصيب عدد كبير من أهالي 

 القرية بأمراض الفشل الكلوي والحصوات.

 النقل والمواصالت

 (رصد) وزارة التجارة والصناعة: سنصدر أتوبيسات ذات طابقين لبريطانيا

وذلك خالل  طابقين من أجل تصديرها لبريطانياأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أنها بدأت في تصنيع أتوبيسات ذات 

ة الصالحية وأوضح البيان أنه تم إطالق خط تصنيع مباشر في مصنع "إم سي في" لوسائل النقل بمدين بيان نشرته الوزارة

 أتوبيسا بطابقين لتصديرها إلى بريطانيا ألول مرة. 21الجديدة، وسيعمل خط اإلنتاج الجديد على صناعة 

 الزراعه

 (عربيهمصر ال) بعد اإلطاحة بمكتشف القمح المسرطن.. نواب يتقدمون بطلب إحاطة لوزير الزراعة

رئيس اإلدارة المركزية  شأن قرار إقالة الدكتور سعد موسىب قدم عدد من النواب بطلب إحاطة لوزير الزراعة الدكتور عصام فايدت

كان قد رفض قبول  وأوضح النائب محمد عبد الغني أن الدكتور سعد موسي للحجر الزراعي، بعد كشفه عن شحنات قمح مسرطنة

 .حتوي على نسبة من طفيل اإلرجوت حفاظًا على صحة المواطنينأى شحنة للقمح المستورد ت

 سياحهال

 (اليوم السابع) أزمة الدوالر تجبر أصحاب شركات السياحة على تغيير سعر برامج العمرة يوميا

ارتفاع سعر الدوالر أجبر أصحاب شركات السياحة  أن أكد باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينيةبغرفة شركات السياحة 

فى تصريحات خاصة لـ"اليوم  وأضافالعاملة فى مجال السياحة الدينية على إعادة النظر فى أسعار برامج العمرة بشكل يومى 

  .% 61إن أسعار برامج العمرة شهدت زيادة منذ بداية الموسم بلغت  السابع"

 قباطاأل

 (الشروق) لبابا شنودة لن يتم دون موافقة الكنيسةحسن يوسف: تجسيد شخصية ا

 وقال سيقبل فوراأكد الفنان المصري حسن يوسف، أنه لو عرض عليه تجسيد شخصية البابا شنودة في أحد األعمال الفنية، 

شنودة من عظماء مصر، وكان شخصية « الفضائية المصرية»، المذاع عبر «أنا مصر»يوسف، خالل مداخلة هاتفية مع برنامج 

 وطنية محبوبة من المصريين باختالف أديانهم ولكن لن أجسد شخصيته دون موافقة الكنيسة".

 أخرى

 (بوابة االخبار) مصريا عائدا من ليبيا عبر منفذ السلوم 381وصول 

شخصا كانوا قد غادروا البالد بطريقة  22مصريا عائدا من ليبيا من بينهم  381استقبل منفذ السلوم البري على الحدود الغريبة 

 مساعد الليبية.شاحنة مصرية فارغة بعد تفريغ حمولتها بمدينة  82كما استقبل المنفذ وصول  غير شرعية

 

 

http://rassd.com/179410.htm
http://rassd.com/179410.htm
http://rassd.com/179306.htm
http://rassd.com/179306.htm
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/956840-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.youm7.com/story/2016/3/8/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84/2619149
https://www.youm7.com/story/2016/3/8/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A8%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84/2619149
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032016&id=4a1839f6-8ada-4e00-a36c-4f5783316a29
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032016&id=4a1839f6-8ada-4e00-a36c-4f5783316a29
http://akhbarelyom.com/article/56dd83c39e78730479fd0709/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-389-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85-1457357763
http://akhbarelyom.com/article/56dd83c39e78730479fd0709/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-389-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85-1457357763
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 (الوطن) انتشال جثة كهربائي ألقى نفسه في النيل بكفر الشيخ لمروره بأزمة نفسية

ألقى بنفسه في  عاما، كهربائي، مقيم بحي الكشلة( 32انتشلت قوات اإلنقاذ النهري في كفر الشيخ، جثة كهربائي "ناصر.م.ن" )

مياه نهر النيل وأفاد اإلخطار األمني أن شقيق "المنتحر" كان شاهًدا على الواقعة، حينما غافله، بعد أن أصابته حالة هياج نتيجة 

 معاناته من مرض نفسي، وأسرع بإلقاء نفسه في مياه النيل، ولم يستطع اللحاق به أو إنقاذه.

 

 (رصد) رملية في المنياانخفاض منسوب نهر النيل وظهور جزر 

اقترب منسوب نهر النيل إلى مستوى الجفاف بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، مما أدى إلى ظهور الجزر الرملية وورد النيلوالذي 

 وقدم أصحاب المعديات سواء المعديات النيلية يمثل خطًرا كبيًرا على أهالي قرى شرق النيل الذين ليس لديهم وسائل للمواصالت

 شكاوى نظًرا الحتكاك قاع المعديات بورد النيل أثناء تحركهم لنقل األهالي أو البضائع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1013005
http://www.elwatannews.com/news/details/1013005
http://rassd.com/179424.htm
http://rassd.com/179424.htm
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 المحور الرابع

 المصري الشأن األمني

 -األخبار األمنية: 

 (األهرام) ل مجموعات عنقودية مسلحة من اإلخوان بمصريتشكبحماس لاتهامات 

األمن الوطنى مع المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق بقيامهم بالتخطيط  تحقيقات قطاعكشفت 

 وقيامهم بالتدريب على ذلك مع ضباط بحركة حماس. أشهر 4بـ للجريمة قبل تنفيذها 

 

 (البوابة نيوز) األجهزة األمنية تطارد أطباء بوزارة الصحة تلقوا أمواًلا من "موسى" قبل اغتيال النائب العام

جري حالًيا تحريات مكثفة حول عدد من األطباء بوزارة الصحة، تلقوا علمت "البوابة نيوز" من مصدر أمني أن األجهزة األمنية ت

 أموااًل من اإلخواني الهارب يحيى موسى المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد اإلخوان والعقل المدبر لواقعة اغتيال النائب العام.

 

 (بوابة األخباروالتنصت ) واإلنذار الالسلكي أجهزة تهريب محاولة تحبط بورسعيد جمارك

تهريب كمية من أجهزة الالسلكي  أحبطت اإلدارة العامة لمكافحة التهرب ببورسعيد بالتنسيق مع جمارك بورسعيد محاولة

 والتنصت المخالفة لقانون تنظيم االتصاالت.

 

 (بوابة األخبارسويف ) بني حميات مستشفى داخل مسجون وفاة

 لفظ مسجون بسجن بني سويف أنفاسه األخيرة داخل مستشفى الحميات عقب نقله في حالة إعياء شديدة.

 -محاكم ونيابات: 

 (الشروق) يوًما 02متهمين في عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات  8حبس 

 يوًما على ذمة التحقيق. 02متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات،  8أمرت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 

 

 (البوابة نيوز) يوًما على ذمة التحقيقات النضمامه لحركة إرهابية02" د اهللعبحبس الناشط "مصطفى 

كانت و.يوما على ذمة التحقيقات 02ـمصطفى فقير" “بـ الشهير  عبد اهللقررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس مصطفى 

 يوما على ذمة التحقيقات. 02يناير الوهمية، وصدر قرار من النيابة بحبسه  62باالنضمام لحركة  النيابة اتهمته وآخرين

 

 (بوابة األخبار) مجلس الدولة يوافق على تعديل قانون األحوال المدنية

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون األحوال المدنية الذي يتناول تنظيم 

 التي تصدر عن مصلحة األحوال المدنية. رسوم وإجراءات استخراج بعض صور الوثائق الرسمية

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131839/38/483967/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131839/38/483967/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85.aspx
http://www.albawabhnews.com/1811649
http://www.albawabhnews.com/1811649
http://akhbarelyom.com/article/56dde89d9e78730027e45498/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AA-1457383581
http://akhbarelyom.com/article/56dde89d9e78730027e45498/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AA-1457383581
http://akhbarelyom.com/article/56ddbbc1800563fe1c5998e3/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-1457372097
http://akhbarelyom.com/article/56ddbbc1800563fe1c5998e3/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-1457372097
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032016&id=fefabdcf-d743-4eef-a627-675001fbc5bd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032016&id=fefabdcf-d743-4eef-a627-675001fbc5bd
http://www.albawabhnews.com/1812661
http://www.albawabhnews.com/1812661
http://akhbarelyom.com/article/56dd9d469e787326060de87a/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%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%A9-1457364294
http://akhbarelyom.com/article/56dd9d469e787326060de87a/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%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%A9-1457364294
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 -اعتقاالت: 

 (الشروق) أكتوبر 2في  غيابيًا باإلعدام محكوم عليهضبط عضو بالجماعة اإلسالمية 

بإحدى « أحداث مسجد االستقامة»قضية حكوم علية غيابًيا باإلعدام في سنة، والم 41محمود عبد الرازق محمود،  القبض على

 الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر محافظة الجيزة، وذلك للهرب من المالحقات األمنية".

 

 (البوابة نيوزبتهمة التحريض على العنف ) بدار السالم شخصانالقبض على 

همة بتشخصان تمكن رجال مباحث قسم شرطة دار السالم بالتنسيق مع ضباط جهاز األمن الوطني، اليوم، من إلقاء القبض على 

 التحريض على الشغب والعنف وتكدير األمن العام والتظاهر بدون تص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032016&id=8eeae6cd-e6a3-4f54-b6d4-9af6fd4fd1db
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07032016&id=8eeae6cd-e6a3-4f54-b6d4-9af6fd4fd1db
http://www.albawabhnews.com/1811812
http://www.albawabhnews.com/1811812
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري
 

 )األهرام( وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية للوحدات الخاصة البحرية

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واالنتاج الحربى عدداً من االنشطة التدريببة التى نفذتها 

وادار حوارا مع رجال القوات البحرية تناول خالله كل ما يدور من احداث ومتغيرات وتأثيرها على  لوحدات الخاصة البحرية.عناصر ا

 .امن مصر القومي

 

 )األهرام( رئيس األركان يتفقد اإلعداد القتالى لمقاتلى الصاعقة بأنشاص

تفقد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل اإلعداد والتدريب القتالى لعناصر القوات الخاصة بقيادة 

 اعقة بأنشاص والتى تأتى فى إطار المتابعة الميدانية لقدرة وجاهزية الوحدات والتشكيالت داخل القوات المسلحة.وحدات الص

 

 )بوابة األخبار( "حاجة عنها يعرف محدش" اإلخوان عهد في الليبية للحدود خاصة قوات أرسلنا: السيسي

وأضاف  حدش يعرف عنها حاجة" إلى الحدود مع ليبيا خالل فترة حكم اإلخوان.السيسي إن مصر دفعت بقوات خاصة "مقال 

مارس أن هناك دوال طالبت بالمساهمة  2االثنين « القاهرة اليوم»خالل مداخلة هاتفية مع اإلعالمي عمرو أديب ببرنامج  سيسيال

أنفاق خالل عاميين  4سيتم االنتهاء من حفر ولفت الرئيس إلى أنه  في مشروعات تنمية سيناء ، ومنها الكويت والسعودية.

 بمدينتي اإلسماعيلية وبورسعيد.

 

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/131839/136/483950/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131839/136/483950/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD.aspx
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