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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 

 )بوابة األهرام(اح الحوار في اتصال هاتفي مع السراج.. شكري يطالب األطراف الليبية بالمرونة إلنج

 يوم األحد، مع فايزخارجية سامح شكري أجرى اتصاًلا قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير ال

د وخالل االتصال أك السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، حيث تناول االتصال تطورات األوضاع السياسية واألمنية في ليبيا.

 .ية على التوصل إلى توافقات عاجلةاألهمية التي توليها مصر الستقرار ليبيا وقدرة األطراف الليبشكري 

 

 )الشروق( بالصحفيين األفارقة كان مثمرا« السيسي»الخارجية: اجتماع 

قال حازم فهمي األمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، إن اجتماع السيسي، مع وفد اإلعالميين 

 األفارقة كان مثمًرا للغاية، وتناول جوانب كثيرة من التحديات التي تواجهها مصر.

 

 )المصري اليوم( حادث االنهيار األرضيمصر تعرب عن خالص تعازيها إلثيوبيا في ضحايا 

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم األحد، عن خالص التعازي للحكومة اإلثيوبية في ضحايا 

شخصا، فيما ال يزال العشرات  64ب من العاصمة أديس أبابا، ما أسفر عن وفاة نحو حادث اإلنهيار األرضي في مكب نفايات بالقر

 تحت األنقاض.

 

 )مصرالعربية( بعد زيارة ميركل.. وفد برلماني ألماني يصل القاهرة

المصرية" في البرلمان األلماني وتستمر لمدة ثالث أيام، إلجراء  -يوم األحد، وفد من جمعية الصداقة "األلمانية صل القاهرة، و

اب أعضاء يمثلون كل األحز 2ويضم الوفد  زيز العالقات الثنائية وخاصة البرلمانية.مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين لتع

 .السياسية بالبرلمان األلماني

 

 (71)عربي المجلس المصري التركي ينعقد ألول مرة بحكم السيسي

التركي إلى  -عاد مجلس األعمال المصري ، 7113يوليو 3بعد تجميد أنشطته ألكثر من ثالث سنوات ونصف السنة منذ انقالب 

شركة تركية، مساء األحد بالقاهرة،  11و العمل مرة أخرى، عبر لقاء موسع شاركت فيه جمعية رجال األعمال األتراك المصريين

 لبحث تفعيل التعاون االقتصادي بين الجانبين.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1421243.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1421243.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032017&id=79e57f67-e2ff-438e-8a1c-021e8a420109
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12032017&id=79e57f67-e2ff-438e-8a1c-021e8a420109
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1101579
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1101579
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1381561-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84--%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1381561-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84--%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://arabi21.com/story/990880/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF
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 )االهرام( وفد االتحاد األوروبي يصل القاهرة للتفاوض حول مشروعات البرنامج الجديد للمساعدات خالل أيام

مارس الجاري،  11إلي  13تستغرق عدة أيام، خالل الفترة من  سبوع،ألبزيارة إلى القاهرة هذا ا وروبيألاالتحاد ايقوم وفد من 

للتفاوض مع المسئولين بوزارتي الخارجية والتعاون الدولي حول المشروعات التي سيشملها برنامج المشاركة الجديد للفترة من 

 .الماضي سبوعألة وزير الخارجية سامح شكري إلي بروكسيل، اخالل زيار قه، والذي تم إطال7171حتي  7112

 

 )اليوم السابع( ترامب فى تعزيز دور مصر -مستشار رئيس أمريكا: يجب خلق مناخ داعم لتوجهات السيسى

المصرية تطورات إيجابية هامة  -ترامب، عن أمله فى أن تشهد العالقات األمريكية لعبر وليد فارس، مستشار السياسة الخارجية 

 لعالقات وخلق مناخ داعم لتوجهاتودعا مستشار ترامب، لتوطيد تلك ا خالل المرحلة الجديدة التى تقودها إدارة الرئيس ترامب.

 .قرار إلى الشرق األوسطور مصر على رأس قوى االعتدال العربى لضمان عودة االست"السيسى وترامب" فى تعزيز د

 

 )اليوم السابع( نائب بالبرلمان األوروبى: سأدعو بنفسى األوروبيين والغربيين للقدوم إلى مصر

أشاد النائب فى البرلمان األوروبى جيل بارينو بحالة األمن واالستقرار التى تتمتع بها مصر. مشيرا إلى أنه لمس ذلك بنفسه خالل 

األوروبيين إلى زيارة مصر وعدم االلتفاف إلى أى معلومات مغلوطة تسئ إلى األوضاع فى ودعا بارينو ، ،زياراته المتعددة لمصر

 .يةمصر . مبينا أنه سيقوم بنفسه بدعوة األوربيين والغربيين للقدوم إلى مصر للتعرف على الحضارة المصر

 

 )اليوم السابع( الفاتيكان: زيارة البابا فرنسيس لمصر قيد الدراسة

أن الفاتيكان يبحث احتمال قيام البابا فرنسيس بزيارة  لمصر من دون تحديد أى موعد لها، وذلك  بأسم الفاتيكان متحدثالأعلن 

 .بعد نشر معلومات عن احتمال القيام بهذه الزيارة فى مايو

 

 م()المصري اليو ويجب تصويره بالقمر الصناعى« ناقصة»المكتب الفرنسى: معلومات إثيوبيا عن سد النهضة 

، الُمكلف بتنفيذ دراسة اآلثار السلبية لسد النهضة اإلثيوبى على دولتى «أرتيليا»ومساعده « بى. آر. إل»طالب المكتب الفرنسى 

حكومة اإلثيوبية بتصوير أجزاء محددة من السد باستخدام األقمار الصناعية، باإلضافة إلى تقديم تقرير المصب مصر والسودان، ال

 أشمل مما هو موجود فى الوقت الحالى. 

 

 )مصرالعربية( منظمة أمريكية: بقانون االستعمار.. مصر تسحق االحتجاجات

قالت المنظمة األمريكية "مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط" إن مصر تستخدم قانونا من العهد االستعماري لسحق 

حق المواطن في االحتجاج على الحكومة سلميا، يمثل حقا “االحتجاجات".وأضافت المنظمة التي يقع مقرها بواشنطن العاصمة: 

 ديمقراطيا جوهريا، لكنه يتعرض للتقييد الشديد في معظم الدول العربية، ومصر ليست استثناء".

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1421188.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1421188.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/3/12/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/3140891
http://www.youm7.com/story/2017/3/12/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8/3140891
http://www.youm7.com/story/2017/3/12/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3139850
http://www.youm7.com/story/2017/3/12/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1/3139850
http://www.youm7.com/story/2017/3/11/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9/3139303
http://www.youm7.com/story/2017/3/11/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9/3139303
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1101637
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1382259-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1382259-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9--%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
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 )مصرالعربية( يديعوت: داعش يصول ويجول بحرية في شوارع العريش

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية إن عناصر داعش تتجول في شوارع العريش بُحّرية، وتنصب الكمائن األمنية 

ووصف "روعي كايس" محرر الشئون العربية صوًرا بثها  األمن المصرية.وتفتش المواطنين والسيارات، دون أي إزعاج من قوات 

 تنظيم "والية سيناء"، أمس السبت لعناصره وهي تجري عمليات أمنية بميدان الفالح في العريش بـ"المقلقة".

 

 )مصرالعربية( منع زوجة دبلوماسي أمريكي من دخول مصر تنفيًذا لمبدأ ''المعاملة بالمثل''

للبالد، لوصولها من كينيا بجواز "مهمة" بدون تأشيرة يوم األحد، أمريكية من الدخول ت األمن بمطار القاهرة الدولي، منعت سلطا

 دخول مسبقة طبًقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

 

 )رصد( ميدل إيست مونيتور:الخارجية البريطانية توصي الحكومة بالتواصل مع اإلخوان

أاليستر سلوان" تحدث فيه عن عالقة اإلخوان المسلمين بالمملكة المتحدة نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" مقاًلا للكاتب "

 والنقاط اإليجابية فيها. 

 

 )بوابة األخبار( السفير األمريكي بالقاهرة: قناة السويس ممر مائي حيوي لالقتصاد العالمي

القتصاد العالمي واألمن اإلقليمي أكد السفير األمريكي بالقاهرة ستيفن بيكروفت أن قناة السويس ممر مائي حيوي وهام ل

، التقى بيكروفت بممثلي شركات الشحن البحري المصريين بخصوص لسفير األمريكي لمحافظة بورسعيدوخالل زيارة ا .والدولي

 العبور المتكرر للقناة بواسطة السفن األمريكية، كما زار سفينة أمريكية، والتقى كبار المسئولين األمنيين بقناة السويس.

 

 ار()بوابة األخب القنصلية العامة األمريكية باإلسكندرية تحتفل بمكتبها الجديد وشراكتها القوية مع مصر

أقامت القنصلية األمريكية العامة باإلسكندرية حفل استقبال بمناسبة "يوم االفتتاح" لمكتبها الجديد، حيث عرض العاملون 

فير الس بقنصلية اإلسكندرية والسفارة بالقاهرة مجاالت التعاون العديدة مع المصريين عبر أنحاء الجمهورية. شارك في الحفل 

 .حمد سلطان القنصل العام "سيفن فيكان" "بيكروفت" ومحافظ اإلسكندرية م

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1381627-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA--%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1381627-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA--%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1381730-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1381730-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84
http://rassd.com/202690.htm
http://rassd.com/202690.htm
http://akhbarelyom.com/news/649230/12-3-2017/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9:-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://akhbarelyom.com/news/649230/12-3-2017/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9:-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
http://gate.ahram.org.eg/News/1421068.aspx
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األخبار) لوزير الكهرباء: حسنوا مستوى الخدمات المقدمة للدلتا والصعيد« السيسي»

استعرض شاكر .الكهرباء والطاقة المتجددةاجتمع السيسي، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير 

خالل االجتماع تطورات العمل الجاري لتقوية وتعزيز قدرات شبكات النقل على خطوط الجهد الفائق وخاصة في جنوب مصر، 

 .مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وكذلك مشروعات محطات المحوالت، وذلك في إطار العمل على رفع

 

 (بوابة األخبار) االنتهاء من مشروعات النقل الحاليةيطالب بسرعة « السيسي»

 أكد السيسي أهمية االستمرار في تطوير مختلف وسائل النقل، مشيًرا إلى دورها الحيوي في تحقيق التنمية االقتصادية وجذب

ووجَّه .االستثمارات، فضاًل عن تسهيل حركة وانتقال المواطنين من خالل خدمة متميزة تنعكس إيجاًبا على حياتهم اليومية

اء جالسيسي بضرورة االنتهاء من المشاريع الخاصة بوسائل النقل مع استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية في عمليات التنفيذ، 

 .والدكتور هشام عرفات وزير النقلشريف إسماعيل رئيس الوزراء ب ذلك خالل اجتماعه

 

 (بوابة األهرام) دولة إفريقية 71السيسي يستقبل وفًدا من كبار الصحفيين واإلعالميين األفارقة من 

دولة إفريقية المشاركين في ورشة العمل التي تنظمها  71يين األفارقة من استقبل السيسي وفدًا من كبار الصحفيين واإلعالم

 الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األخبار) وزير الري يتوجه إلى الخرطوم لبحث سبل التعاون المشترك

غادر مطار القاهرة الدولي د.محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري متوجها إلى الخرطوم في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقي 

 المشترك.خاللها عدد من المسئولين لبحث سبل دعم التعاون 

 

 (اماألهر) اقتصار استالم األقماح بالموسم الجديد على الصوامع والشون الخاصة بالشركات التابعة للتموين

واستصالح األراضي، وذلك لبحث عقد شريف اسماعيل رئيس الوزراء اجتماعًا بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة 

، واستعراض خارطة الصوامع والشون ومدى جاهزيتها الستالم 7112كافة الضوابط المنظمة لتداول األقماح المحلية لموسم 

 األقماح في الموسم الجديد.

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة االقتصاديةاليوم 

اإلثنين إجتماع المجموعة االقتصادية لمتابعة المشروعات التي تعمل  اليوميرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، 

 عليها الحكومة لجذب االستثمارات بجانب ملف توفير السلع.

http://akhbarelyom.com/news/649232/12-3-2017/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1:-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://akhbarelyom.com/news/649232/12-3-2017/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1:-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://akhbarelyom.com/news/649226/12-3-2017/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/649226/12-3-2017/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/1421230.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1421230.aspx
http://akhbarelyom.com/news/649222/12-3-2017/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://akhbarelyom.com/news/649222/12-3-2017/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83
http://gate.ahram.org.eg/News/1421077.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/3/12/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%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%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%A9/3141056
http://www.youm7.com/story/2017/3/12/%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%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%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%A9/3141056
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 (اليوم السابع) من مقاعد المجالس المحلية ستكون للمرأة ٪71غادة والى: 

 13من المقاعد فى المجالس المحلية من إجمالى  ٪71قالت غادة والى وزيرة التضامن أن قانون المحليات يسمح أن يكون للمرأة 

 للمرأة".ألف مقعد فى هذه المجالس قائلة:"من هنا سيبدأ التمكين والدمج السياسى 

 

 -الوفود األجنبية: 

 (األهرام) وفد االتحاد األوروبي يصل القاهرة للتفاوض حول مشروعات البرنامج الجديد للمساعدات خالل أيام

تستغرق عدة أيام، للتفاوض مع المسئولين بوزارتي الخارجية  سبوع،ألبزيارة إلى القاهرة هذا ا وروبيأليقوم وفد من االتحاد ا

خالل  قه، والذي تم إطال7171حتي  7112والتعاون الدولي حول المشروعات التي سيشملها برنامج المشاركة الجديد للفترة من 

 .الماضي سبوعألزيارة وزير الخارجية سامح شكري إلي بروكسيل، ا

 

 -البرلمان المصري: 

 (الوطن) "اقتصادية النواب": اجتماعات مع المستثمرين والحكومة إلنجاز قانون االستثماروكيل 

 نقال مدحت الشريف، وكيل اللجنة االقتصادية بمجلس النواب، إنه تم االجتماع ببعض المستثمرين الذين لم يطلعوا على قانو

االستثمار الجديد في مجلس النواب في جلسة استماع من أجل أخذ وجهات نظرهم والتعقيب على القانون، موضًحا أن االستثمار 

 مناخ وتشريع يجب تطبيقه على أرض الواقع.

 

 (اليوم السابع) اليوم.. إغالق باب الترشح بدائرتى أبو كبير وتال

تغلق اللجنة العليا لالنتخابات برئاسة المستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة ، باب الترشح فى االنتخاب التكميلى 

ى أبو كبير بالشرقية وتال والشهداء بالمنوفية. ومن المنتظر أن تعلنم اللجنة العليا لالنتخابات عن الكشوف األولية بدائرت

 للمرشحين بالدائرتين صباح غدًا الثالثاء.

 

 (اليوم السابع) اليوم.. وفد برلمانى برئاسة أسامة هيكل يشارك فى احتفالية انتشال رمسيس الثانى

يشارك وفد برلمانى من لجنة الثقافة واإلعالم بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل رئيس اللجنة، فى االحتفالية التى ستقيمها وزارة 

وقال أسامة هيكل، رئيس اللجنة الثقافة واإلعالم بالبرلمان، إن اللجنة .تمثال رمسيس الثانىاآلثار اليوم االثنين النتشال 

 .ستشارك فى هذا الحدث الهام كون العالم كله مهتما به، متمنًيا أن يخرج الحدث بالشكل الذى يليق بنظرة العالم لمصر

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (الوطن) و"داود" خارج المعركة قوائم تنافس في انتخابات "الدستور".. 6

مارس الحالي  12أكدت منار حسن عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن عدد القوائم المتنافسة في انتخابات الحزب المقرر أجراؤها 

قوائم وهم "بالعقل نغير، وطريقنا واحد والدستور طريقنا باإلضافة  6الصندوق على منصب رئيس الحزب واألمين العام وأمين 

 للقائمة التي تضم عمرو فارس وخالد العطار".

http://www.youm7.com/story/2017/3/12/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-25%D9%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/3140601
http://www.youm7.com/story/2017/3/12/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-25%D9%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/3140601
http://gate.ahram.org.eg/News/1421188.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1421188.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1943511
http://www.elwatannews.com/news/details/1943511
http://www.youm7.com/story/2017/3/13/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/3141211
http://www.youm7.com/story/2017/3/13/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/3141211
http://www.youm7.com/story/2017/3/13/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84/3140995
http://www.youm7.com/story/2017/3/13/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84/3140995
http://www.elwatannews.com/news/details/1942469
http://www.elwatannews.com/news/details/1942469
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 -المؤسسات الدينية: 

 (الوطن) نص وثيقة القاهرة لنشر السالم وتوصيات المؤتمر الدولي للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية

من علماء الدين،  عدد األعلى للشئون اإلسالمية، اجتمع برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير األوقاف رئيس المجلس

والسياسيين، والبرلمانيين، والمفكرين، والمثقفين، من مختلف دول العالم في المؤتمر الدولي العام السابع والعشرين للمجلس 

هـ تحت عنوان : "دور 1631جمادى اآلخرة  16,  13األعلى للشئون اإلسالمية الذي ُعقد بمحافظة القاهرة يومي السبت واألحد 

 عي القرار في نشر ثقافة السالم ومواجهة اإلرهاب والتحديات".القادة وصان

 

 -تصريحات: 

 (بوابة األهرام)السفير األمريكي بالقاهرة: قناة السويس ممر مائي حيوي ومهم لالقتصاد العالمي 

يكروفت، إن قناة السويس ممر مائي حيوي، ومهم للقتصاد العالمي، واألمن اإلقليمي قال السفير األمريكي بالقاهرة، ستيفن ب

وذكرت السفارة األمريكية، في بيان صحفي أن السفير بيكروفت قام بزيارة بورسعيد حيث التقى مع ممثلي شركات .والدولي

األمريكية، كما زار سفينة أمريكية، والتقى كبار الشحن البحري المصريين، بخصوص العبور المتكرر للقناة بواسطة السفن 

 المسئولين األمنيين بقناة السويس.

 

 (بوابة األهرام) قالش :األخبار المفبركة ضدي ال تعبر إال عن إفالس صناعها

لة التشويه التي يتعرض لها، مؤكدا أن كافة األساليب غير األخالقية استنكر يحيى قالش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين حم

والشائعات المغرضة واألخبار "المفبركة " التي تستخدم بطريقة غير مسبوقة ودخيلة علي انتخابات نقابة الصحفيين ليست إال 

 تعبيًرا عن إفالس صناعها، وتظهر فشل محاوالت خلط األوراق المتعمدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1943311
http://www.elwatannews.com/news/details/1943311
http://gate.ahram.org.eg/News/1421314.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1421314.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1421093.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1421093.aspx
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد األمني المصري

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األخبار) القضاء اإلداري يقضي بحل اتحاد الكرة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامى، والمرشح لعضوية 

الماضي، أغسطس  31مجلس إدارة االتحاد المصري لكرة القدم السابق، ووقف تنفيذ إعالن نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت 

 وأمرت بحل مجلس الجبالية.

 

 (بوابة األخبار) «مذبحة بور سعيد»إخالء سبيل محامي التماس إعادة نظر في 

مذبحة استاد بور »ادة النظر في قضية خالء سبيل المحامي مقدم طلب التماس إعإقررت نيابة استئناف القاهرة بالرحاب، 

وباشرت النيابة تحقيقاتها بشأن ما نسب إلى المحامي من تصريحات بإصدار النائب العام المستشار .، بالضمان الشخصي«سعيد

نبيل أحمد صادق قرار بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام على موكله المحكوم عليه بذات القضية لما أنطوى عليه هذا التصريح من 

 بيانات كاذبة لعدم صدور مثل هذا القرار.

 

 (بوابة األخبار) محامين بالمنيا ٩سنوات لـ ٥جنايات المنيا : السجن 

غيابيًا،  7منهم حضوريًا، و 2محامين،  9سنوات بحق  1قضت محكمة جنايات المنيا، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلي السجن 

 ، وتنازلفيد ذلك أمام هيئة المحكمةذكرة تبتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي أقر بالتصالح وقدم م

 عن الدعوي المقامة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.

 

 (أصوات مصرية) "القضاء اإلداري" يلزم الجامعة األمريكية بتحصيل مصروفاتها بالجنيه المصري

السادسة تعليم بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة بقبول دعوى تطالب بإلزام الجامعة األمريكية في مصر قضت الدائرة 

ولى أمر لطالب بالجامعة األمريكية، واختصمت كال  41الدعوى من  أقيمتبقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصري فقط.

 التعليم العالي ورئيس الجامعة األمريكية.من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير 

 (بوابة األخبار) متهمين بحيازة الفتات تحريضية ضد الدولة ٤إخالء سبيل 

منهم، على خلفية اتهامهم بحيازة الفتات آالف جنيه لكل  11شباب بكفالة  6قررت محكمة جنح مستأنف دار السالم، إخالء سبيل 

 « .يناير تجمعنا 71»مدون عليها 

 

 (الوطن) النيابة تحفظ التحقيق مع منى مينا في بالغ تخفيض المستلزمات الطبية

من وزارة الصحة ضد الدكتورة منى مينا وكيل نقابة األطباء، والذي كانت قررت النيابة العامة حفظ التحقيق في البالغ المقدم 

النيابة العامة تحقق فيه منذ عدة أشهر حول تصريحات تليفزيونية أدلت بها بشأن تخفيض كميات المستلزمات الطبية 

 بالمستشفيات.

http://akhbarelyom.com/news/649250/12-3-2017/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%7C-%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-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/649250/12-3-2017/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%7C-%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-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/649256/12-3-2017/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%C2%BB
http://akhbarelyom.com/news/649256/12-3-2017/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%C2%BB
http://akhbarelyom.com/news/649283/12-3-2017/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-:-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%A5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%D9%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://akhbarelyom.com/news/649283/12-3-2017/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-:-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%A5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%D9%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73827
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73827
http://akhbarelyom.com/news/649095/12-3-2017/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%A4-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/649095/12-3-2017/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%A4-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.elwatannews.com/news/details/1942739
http://www.elwatannews.com/news/details/1942739
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام( وزارة اإلنتاج الحربى في تطوير خطوط إنتاجهاالسيسي يجتمع بالعصار ويشيد بجهود 

وصرح السفير عالء يوسف المتحدث الرسمى بِاسم  محمد العصار وزير الدولة لإلنتاج الحربى. لواءالسيسى، يوم السبت، بالاجتمع 

االجتماع تطرق إلى خطة عمل الوزارة لتنمية التصنيع المشترك مع عدد من الدول والشركات العالمية في رئاسة الجمهورية، أن 

وفى هذا اإلطار، أوضح الدكتور محمد العصار، أنه  .إطار تلبية احتياجات القوات المسلحة من المنتجات والصناعات العسكرية

عليه خالل زيارة رئيس جمهورية بيالروسيا إلى مصر في يناير الماضى بشأن سيتوجه اليوم إلى بيالروسيا لمتابعة ما تم االتفاق 

 .التعاون المشترك بين البلدين في مجاالت التصنيع

 

 )بوابة األخبار(السيسي في يوم  الشهيد يجتمع بقادة القوات المسلحة 

أدى السيسي، صالة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، وذلك بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك 

قب و ع األفرع الرئيسية للقوات المسلحة،محمود حجازى رئيس أركان القوات المسلحة وقادة ، وير الدفاع بحضور صدقى صبحى وز

فى حديثه مع ضباط وجنود القوات  سيسيوقد تناول اللقاءً مع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة،  السيسيانتهاء الصالة عقد 

 الجارية لمواصلة عملية التنمية فى كافة المجاالت. المسلحة اهم التحديات التى تواجه البالد، والجهود

 

 )الوطن( «يوم الشهيد»فى « السادات»وزير الدفاع يقرأ الفاتحة على قبر 

القوات المسلحة بمدينة نصر، نيابة عن وضع صدقى صبحى، وزير الدفاع ، إكلياًل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء 

، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق «يوم الشهيد والمحارب القديم»السيسى، وذلك فى إطار احتفاالت مصر والقوات المسلحة بـ

 عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة األسبق.

 

 )بوابة األخبار( "7" و " زايد  7مصر تشارك البحرين واإلمارات فعاليات تدريبات "حمد 

بات فعاليات التدرياإلمارات العربية للمشاركة في وبرية المصرية إلى دولتي البحرين الوغادرت عناصر من القوات البحرية والجوية 

"، والتي تستمر لعدة ايام ، بمشاركة قوات التدخل السريع والوحدات الخاصة وعناصر الدعم، تأكيًدا 7 -" و"زايد 7المشتركة "حمد 

على عمق عالقات الشراكة والتعاون االستراتيجي التي تربط القوات المسلحة المصرية ونظرائها مع الدول العربية وتنسيق 

 عم االمن واالستقرار بالمنطقة.الجهود لد

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1420923.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1420923.aspx
http://akhbarelyom.com/news/648339/10-3-2017/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A:-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
http://akhbarelyom.com/news/648339/10-3-2017/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A:-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
http://www.elwatannews.com/news/details/1937390
http://www.elwatannews.com/news/details/1937390
http://akhbarelyom.com/news/648705/11-3-2017/%D8%B5%D9%88%D8%B1%7C-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%AF-2--%D9%88--%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-2
http://akhbarelyom.com/news/648705/11-3-2017/%D8%B5%D9%88%D8%B1%7C-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%AF-2--%D9%88--%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-2
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 )بوابة األخبار( وزير اإلنتاج الحربى يتوجه إلي بيالروسيا

مارس، متوجها إلي مينسك في زيارة لجمهورية  17محمد سعيد العصار القاهرة صباح األحد  اللواءغادر وزير الدولة لإلنتاج الحربي   

 ات التعاون بين البلدين في مجاالت التصنيع المختلفة.بيالروسيا تستهدف تعزيز عالق

 

 )اليوم السابع( مليار دوالر 1.3السفير األمريكى بالقاهرة : حجم المساعدات العسكرية لمصر 

دتها فى مليار دوالر سنويا لمساع 1.3قال ستيفن بيكروفت السفير األمريكى بمصر إن حجم المساعدات العسكرية لمصر تبلغ 

وأضاف أن الواليات المتحدة  مكافحة االرهاب ، مؤكدا أن التعاون العسكرى بين البلدين جاء للقضاء على االرهاب فى المنطقة .

والحكومة الحالية تسعى للقضاء على االرهاب وتنظيم داعش ، مضيفا أن هناك إجراءات تبذل مع الحكومات والدول الصديقة مثل 

 ء على التنظيم من خالل إمدادها بأجهزة للكشف عن المفرقعات ومعونات .العراق وسوريا للقضا

 

 )بوابة األخبار( القوات المسلحة تحذر من إعالنات التوظيف بالهيئة الهندسية مجهولة المصدر

مواقع اإللكترونية بشأن فتح باب للتوظيف بالهيئة حذرت القوات المسلحة من االنسياق وراء اإلعالنات مجهولة المصدر عبر ال

، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نفت ما تم تداوله من إعالنات دث العسكري العقيدوقال المتح الهندسية للقوات المسلحة .

 ترة الحالية .عن فتح باب للتوظيف بالهيئة الهندسية عبر الموقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي خالل الف

 

 )بوابة األخبار( قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

ة دفعة جديدصدق الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع واإلنتاج الحربى، على اإلعالن ّعن قبول 

وأعلن اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية خالل  .مارس الجارى ٢١من خريجى الجامعات اعتبارا من يوم 

 للمتقدمين. الشروط العامةعن المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الكلية 

 

 )بوابة األهرام( وزير الدفاع اللبناني يثني على دور مصر المهم في دعم جيش بالده

أثنى وزير الدفاع الوطني اللبنانى يعقوب الصراف، على الدور المهم لمصر في دعم الجيش اللبناني، وأكد رغبة بالده في تعزيز 

للسفير نزيه النجاري سفير مصر لدى لبنان، يرافقه جاء ذلك خالل استقبال الوزير اللبناني "  التعاون مع مصر على كل األصعدة.

 الملحق العسكري في السفارة، وتم خالل اللقاء بحث القضايا المتعلقة بمنطقة الشرق األوسط بوجه عام ولبنان بوجه خاص.

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/648865/12-3-2017/%C2%A0%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://akhbarelyom.com/news/648865/12-3-2017/%C2%A0%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.youm7.com/story/2017/3/11/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-1-3/3138658
http://www.youm7.com/story/2017/3/11/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-1-3/3138658
http://akhbarelyom.com/news/649329/12-3-2017/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://akhbarelyom.com/news/649329/12-3-2017/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://akhbarelyom.com/news/649076/12-3-2017/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/news/649076/12-3-2017/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%C2%A0%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/News/1420632.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1420632.aspx
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد السيناوي

 

 )العربي الجديد( والية سيناء ينشر صورًا لحاجزه األول في مدينة العريش

نشر تنظيم "والية سيناء" المسلح، الذي أعلن مبايعته لتنظيم "الدولة اإلسالمية" )داعش( صورًا ادعى أنها لحاجزه األول الذي 

 أقامه في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء؛  شرقي مصر، وسط غياب تام لقوات الجيش والشرطة. 

 

 )أصوات مصرية( ر عبوة ناسفة بالعريشالداخلية: مقتل ضابطين وإصابة أربعة في انفجا

وأضافت الداخلية، في  .قالت وزارة الداخلية إن ضابطين قتال وأصيب أربعة آخرون في انفجار وقع مساء يوم الخميس بالعريش

"أثناء مرور قول أمني لمالحظة الحالة بدائرة قسم ثالث العريش مساء بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه 

 الخميس تالحظ قيام بعض العناصر اإلرهابية بزرع عبوة ناسفة على جانب الطريق".

 

 )اليوم السابع( مدير أمن شمال سيناء: لدينا أدلة عن دعم أجهزة مخابرات أجنبية لإلرهابيين

هددت باستهداف األسر المسيحية الذين يقيمون المسلحة قال اللواء السيد الحبال مدير أمن شمال سيناء، إن بعض العناصر 

 أن هناكبالمناطق النائية المترامية األطراف بالقرب من الطريق الدائرى، وهو ما أدى إلى ترك بعضهم منازلهم بالعريش، موضحًا 

وأكد مدير أمن شمال سيناء، أنه ال يتم القبض على أى عنصر إال من خالل  خطة أمنية لتأمين كافة الكنائس ومقار إقامة األقباط.

معلومات مؤكدة وفحص دقيق، مضيفًا أن لديهم معلومات وأدلة واعترافات عن تورط أجهزة مخابرات دول أجنبية فى دعم 

 األجهزة المختصة اتصاالت بين العناصر اإلرهابية وبعض الجهات الخارجية.، ورصدت المسلحةالتنظيمات 

 

 )اليوم السابع( مدير أمن شمال سيناء: ال توجد منطقة بالمحافظة خارج السيطرة األمنية

ء السيد الحبال مدير أمن شمال سيناء، أنه ال توجد منطقة بالمحافظة خارج السيطرة األمنية، مشيرًا إلى أن قوات إنفاذ أكد اللوا

 القانون تجوب أرجاء مدينة العريش والشيخ زويد ورفح وبقية مدن شمال سيناء.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/3/11/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/3/11/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73784
http://www.aswatmasriya.com/news/details/73784
http://www.youm7.com/story/2017/3/12/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3140987
http://www.youm7.com/story/2017/3/12/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3140987
http://www.youm7.com/story/2017/3/12/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9/3140965
http://www.youm7.com/story/2017/3/12/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9/3140965
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 )اليوم السابع( ماليين جنيه لشمال سيناء لتعويض األسر المسيحية 1صندوق تحيا مصر: تحويل 

ماليين  1التى تستهدف المدنيين، بمبلغ  مسلحةل سيناء، بسبب العمليات القرر صندوق تحيا مصر دعم األسر المنتقلة من شما

 صندوق تحيا مصر للمتضررين. جنيه وذلك فى إطار المساعدات اإلنسانية العاجلة التى يقدمها

http://www.youm7.com/story/2017/3/11/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6/3138714
http://www.youm7.com/story/2017/3/11/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-5-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6/3138714

