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 المحور األول

 تطورات السياسية الخارجية المصرية

 

 (اليوم السابع) جون كيرى فى واشنطن اليوم لبحث التطورات بالمنطقة يلتقيسامح شكرى 

وزير الخارجية األمريكى جون كيرى بوزير الخارجية سامح شكرى عصر اليوم بتوقيت واشنطن، وذلك بمقر الخارجية  يلتقي

تتركز المباحثات على آخر التطورات فى المنطقة، بما فى ذلك األزمة السورية، والوضع الراهن فى  األمريكية. ومن المتوقع أن

  .ليبيا

  

 (اليوم السابع) التحقيق اإليطالية مازالت تترجم وثائق "ريجينى" لتقييم أهميتها مصدر: جهات

كشفت مصادر أمنية، أن جهات التحقيق بروما تترجم الوثائق والمستندات التى حصلت عليها من الجانب المصرى للغة اإليطالية 

مهما والوقوف على مدى أهميتها ودورها فى الكشف عن مالبسات الحادث. يأتى ذلك بعدما حصل الوفد اإليطالى من الجانب لتقي

  .على سجالت مكالمات ومحاضر شرطة تحتويصفحة  31المصرى على وثائق جديدة تضمنت 

  

 (اليوم السابع) اغالق معبر رفح بعد اليوم الثانى من تشغيلة أمام حركة العبور بين مصر وغزة

معبر رفح  أغلق معبر رفح، بين مصر وقطاع غزة أبوابة بعد اليوم ثانى من تشغيلة أمام حركة السير، وأعلن مصدرمسئول فى

مرحال  171مسافرا من قطاع غزة للجانب المصرى بينهم  331أن إحصائيات المرور بين مصر وغزة سجلت يوم الخميس مرور 

  .سيارات حمولة أخشاب 0أسمنت و شاحنة 01ومرحال فلسطينيا،  152مسافرا بينهم  712فلسطينيا، وعبر من مصر لغزة 

  

 (الشروق) فى مصرانتقاد أمريكى مبطن ألوضاع الحريات 

وجهت السفيرة األمريكية فى األمم المتحدة، سامنتا باور، انتقادا مبطنا إلى مصر بشأن حرية التعبير، مؤكدة أن مكافحة اإلرهاب 

 أن تستخدم وسيلة للقضاء على المعارضة السياسية. ال ينبغى

 

 (61عربي) ألمانيا تستدعي سفير مصر لديها وتحتج

ستدعت وزارة الخارجية األلمانية السفير المصري لدى برلين، بدر عبدالعاطي، إلبالغه عدم تفهم بالده موقف القاهرة من النزاع ا

إن ماركوس إيدرر، نائب وزير  الخارجية األلمانية في بيان لها وقالت .بين مؤسسة "فريدريش ناومان" األلمانية والحكومة المصرية

ستدعى السفير المصري إلبالغه عدم تفهم ألمانيا لهذا الموقف، مؤكدة أن المؤسسات السياسية األلمانية الخارجية األلماني، ا

  .""تؤدي عمال هاما في الدول التي تستضيفها
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 (الشروق) سفارة مصر ببرلين: مصر ترحب بالمؤسسات األلمانية على أراضيها في إطار القانون

تعقيًبا على ما نشره عدد من وسائل اإلعالم بشأن اللقاء الذي عقدته الخارجية األلمانية، أمس الخميس، مع سفير مصر في 

ن أ فارة المصرية ببرلين في بيان لهاوع عمل المؤسسات األلمانية على األراضى المصرية، ذكرت السبرلين، وارتباط اللقاء بموض

 .ت األلمانية على األراضي المصريةالحكومة المصرية كانت وال تزال ترحب بعمل المؤسسا

 

 (بوابة األخباربغداد ) في اإلرهابية داعش هجمات تدين مصر

 بغداد،أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، الهجمات اإلرهابية التي وقعت في العاصمة العراقية 

 والتي أعلن تنظيم داعش مسئوليته عنها. العشرات،وأسفرت عن مصرع 

 

 (بوابة األخبار) سفير مصر بجيبوتي يلتقي وزير االتصاالت

التقى السفير أحمد عادل صبحي، سفير مصر في جيبوتي، بوزير االتصاالت بجمهورية جيبوتي، حسن بهدون، حيث استعراضا 

 أوجه التعاون بين البلدين في مجال االتصاالت وبحث سبل تعزيزها.

 

 (بوابة األخبار) لتحسين التعليم السفير البريطاني بالقاهرة: ملتزمون بمساعدة مصر

ة مصر في تحسين معايير التعليم، والذي يأتي قال السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن إن المملكة المتحدة ملتزمة بمساعد

على قمة األولويات بصفتها األساس الضروري الستقرار البالد ورخائها.وجاءت تصريحات كاسن، أثناء االحتفال بافتتاح المدرسة 

 البريطانية الدولية بالقاهرة، والذي عقد في السفارة البريطانية بالقاهرة.

 

 (61عربي) مصر مع مقتل سائحيهاالمكسيك غير راضية عن تعامل 

قالت المكسيك إنها غير راضية عن تعامل القاهرة مع قصف جوي نفذته قوات مصرية في منطقة الصحراء الغربية بمصر العام 

، أنها أرسلت يفي بيان على موقعها اإللكترون وذكرت الخارجية المكسيكية.الماضي وأسفر عن مقتل ثمانية سائحين مكسيكيين

 .في القضية خطابا للسفارة المصرية للتعبير عن "دهشتها وعدم رضاها" عن عدم إجراء الحكومة تحقيقا مستفيضا
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 المحور الثانى

 المصرية السياسة الداخليةتطورات 

 -ية: رالمصالرئاسة 

 (األهرام) مشروعا عمالقا فى اإلسكان والطرق والكبارى والمرافق 36يفتتح  السيسي

مشروعًا جديدًا نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  36افتتح السيسى 

 و كونفرانس من مدينة بدر.والنقل عبر الفيدي

 

 (أصوات مصرية) السيسي يطالب بإنهاء أي خالف بين أجهزة الدولة وأطياف المجتمع

 تنمويا مشروعا 36 افتتاح خاللوقال .المصري المجتمع وأطياف الدولة وأجهزة مؤسسات بين خالف أي بإنهاء السيسي،طالب 

"لسنا في حاجة إلى االختالف ألن هدفنا واحد ومصلحتنا واحدة وهي مصلحة مصر واستقرارها وأمانها  بدر، مدينة في جديدا

 ."ومستقبلها

 

 (61عربيالسيسي يعطي ضوءا أخضر إلخالء مليون مصري )

، إن الدولة لن تترك المواطنين يعيشون في المناطق الخطرة على مستوى الجمهورية، مقدرا عددهم بقرابة السيسيقال 

لك الضوء األخضر المراقبون أن السيسي يعطي بذ ورأى ."المليون، قائال: "مستعدون لنقلهم ألماكن أخرى إلنهاء الشكل غير الالئق

 .ها ثالث حرائق كبرى هذا األسبوعلنقل سكان مناطق الرويعي والعتبة والدرب األحمر، التي اندلعت في

 

 -المصرية: الحكومة 

 (اليوم السابع)" "ومحدش على راسه ريشة"الصحفيين": نسعى لدولة القانونوزير الثقافة عن أزمة 

" لم أكن أحب أن تصل هذه الداخلية،قال الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، تعليًقا على أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة 

  .ذا المستوى من الخالف، لكنها نتيجة ألشياء موجودة منذ سنوات"، موضًحا أن األزمة عبرت مرحلتها الساخنةاألزمة له

  

 (الشروق) وزير األوقاف يحيل جميع العاملين بالمسجد األحمدي للنيابة

، نقل جميع العاملين بمسجد األحمدي السيد البدوي بطنطا، وإحالتهم جميًعا إلى النيابة اإلدارية قرر الدكتور محمد مختار جمعة

 الوظيفي.لتقصيرهم في واجبهم 

 

 (بوابة األخبار) وزيرة التعاون الدولي تصل بيروت

وتلتقي الوزيرة خالل الزيارة بعدد من المسئولين .وصلت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إلى بيروت في زيارة تستغرق يومين

 .ورئيس الحكومة اللبنانية تمام سالم بري،اللبنانيين في مقدمتهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه 
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http://www.ahram.org.eg/News/181900/136/511436/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD--%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83.aspx
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62579
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62579
http://arabi21.com/story/908224/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
https://www.youm7.com/story/2016/5/13/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1/2715716
https://www.youm7.com/story/2016/5/13/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%B4-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1/2715716
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=786d4619-f413-4cc0-9865-c28624a169bd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=786d4619-f413-4cc0-9865-c28624a169bd
http://akhbarelyom.com/article/5734ec10469174960160bb6b/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-1463086096
http://akhbarelyom.com/article/5734ec10469174960160bb6b/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-1463086096
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 (بوابة األخبار) وزير التموين يصل القاهرة عائدًا من الواليات المتحدة

من البنك الدولي بشرح  وصل إلى القاهرة، وزير التموين والتجارة الداخلية، د.خالد حنفي، عائدًا من أمريكا بعد أن قام بدعوة

 نجاح التجربة المصرية في منظومتي الخبز والسلع التموينية في مقر البنك بواشنطن.

 

 -المصري: البرلمان 

 (األهرام) البرلمان يستمع للمتضررين من حريقى الرويعى والغورية

عقدت لجنة التضامن االجتماعى بمجلس النواب جلسة استماع أمس مع أصحاب المحالت التجارية التى تعرضت لتلف والحرق على 

قال عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن االجتماعى إن هذه اللجنة بها قسم .بمنطقتى الرويعى والغوريةالحريق الكبير  إثر

 .تم تخصيصه لمتابعة جميع األحداث التى يتعرض لها شعب مصر

 

 (اليوم السابع) الثالثاء المقبل الداخليةبوزير  تلتقيلجنة حقوق االنسان بالبرلمان 

بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل حالًيا على توزيع أدوار لجانها  قال النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة حقوق االنسان

بالمجلس القومى لحقوق  ستلتقيالفرعية، لبحث عدد من القضايا المثارة حاليًا فى مجال حقوق االنسان، مشيًرا إلى أن اللجنة 

  .االنسان يوم االثنين ووزير الداخلية صباح يوم الثالثاء المقبل

  

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) : أزمة الصحفيين مع الداخلية ستحل قبل نهاية األسبوع القادمبدويالنائب أحمد 

لية ونقابة الصحفيين سيتم حلها قبل نهاية األسبوع القادم، الفتًا إلى ، أن األزمة العالقة بين وزارة الداخبدويأكد النائب أحمد 

أن ما حمله خطاب السيسى خالل جولته فى مدينة بدر أمس من ضرورة تجاوز األزمة بين بعض مؤسسات وأجهزة الدولة واإلعالم، 

  .مةعلى أساس الحرص على المصلحة العامة واحترام سيادة القانون بمثابة بشارة لحل األز

  

 -شو: توك 

 (اليوم السابع) ساعة 60عزمى مجاهد: الداخلية بتعرف "دبة النملة" والدولة شغالة 

دافع اإلعالمى عزمى مجاهد، عن وزارة الداخلية، قائاًل: "إحنا عارفين قيمتها كويس والشعب كذلك، ومش هنتكلم عن الحرائق 

وشدد على أن وزارة الداخلية ستكشف قريًبا عن المتسبين فى  ."فرح، بسبب افتتاح السيسى للمشروعات القوميةوإحنا فى 

 .خرها حريق بمبنى محافظة القاهرةالحرائق التى اندلعت فى وسط القاهرة مؤخًرا، والتى كان آ

 

 (الشروق) «المدرعات المضادة لأللغام»يوضح أهمية صفقة « ناصر العسكرية»بـ أستاذ 

برنامج منح المواد »قال اللواء نصر سالم، إن صفقة المدرعات المضادة لأللغام منحة من الواليات المتحدة األمريكية ضمن 

وأوضح أن هذه المرة األولى التي تستورد فيها مصر .واليات المتحدة األمريكية للدول المكافحة لإلرهاب، التي تقدمه ال«الدفاعية

 هذا النوع من التسليح، مؤكدا أنه السالح األفضل لمكافحة األلغام التي يزرعها اإلرهابيون في سيناء.

http://akhbarelyom.com/article/5734d1db46917492741321c8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-1463079387
http://akhbarelyom.com/article/5734d1db46917492741321c8/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-1463079387
http://www.ahram.org.eg/News/181900/25/511368/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181900/25/511368/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/13/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87/2715721
https://www.youm7.com/story/2016/5/13/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87/2715721
https://www.youm7.com/story/2016/5/13/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%89--%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/2715751
https://www.youm7.com/story/2016/5/13/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%89--%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7/2715751
https://www.youm7.com/story/2016/5/13/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A9-/2715677
https://www.youm7.com/story/2016/5/13/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A9-/2715677
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052016&id=bb7d5aae-0a6b-4174-8b93-c25a06122e4f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052016&id=bb7d5aae-0a6b-4174-8b93-c25a06122e4f
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 (الشروق) «إسقاط الوطن»مصطفى بكري: الحرائق المتكررة حلقة جديدة من مخطط 

قال مصطفى بكري، إن هناك من يريد خلق بلبلة وحالة من الرعب في نفوس المصريين، عن طريق الحرائق والتفجيرات المتكررة 

الحرائق المتكررة حلقة جديدة من مخطط إلسقاط الوطن"، ناصًحا المصريين بعدم االهتزاز والخوف وأضاف "سلسلة .في البالد

 مما يحدث ".

 

 -ميديا:  سو شيال

 (اليوم السابع) هاشتاج "دمياط" على "تويتر" عقب نشوب حريق هائل بالمنطقة الصناعية

دشن رواد موقع التواصل االجتماعى "تويتر" هشتاج "دمياط"، عقب نشوب حريق هائل فى مصنع كونتر بالمنطقة الصناعية 

  ."لمغردون فى الهاشتاج بفاعلية، وسرعان ما أصبح األكثر تداواًل، على موقع التدوينات الصغيرة "تويترشارك ا الجديدة،بدمياط 

 

 (بوابة األخبار) «الشرق»يولعوا الحريقة ويذيعوها على «: اإلخوان»ساويرس عن 

وفي تغريدة له على .، رافًضا ما تبثه قناة الشرق عن األوضاع بمصر«الكذب»اتهم رجل األعمال نجيب ساويرس، جماعة اإلخوان بـ

أو للدقة:  يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته.»، هاجم ساويرس اإلخوان، قائال: «تويتر»اعي حسابه على موقع التواصل االجتم

 .«يولعوا الحريقة ويذيعوها على قناة الشرق، اإلخوان كاذبون

 

 (مصر العربية) ممدوح حمزة: أتوقع اتباع سياسة التهجير القسري للقضاء على العشوائيات

لعشوائيات خالل افتتاح عدة مشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة في علق ممدوح حمزة على حديث السيسي عن ا

: "أتوقع عملية تهجير ربما قسري لتفعيل مخطط وتابع ."وقال "أخطر ما قاله السيسي أمس كان عن العشوائيات.مدينة بدر

 ."وهو إخالء شرق النيل وتحويل المهجرين إلى غربه ٠٢٠٢القاهرة 

 

 (بوابة يناير) يل منعه من دخول تونسوائل عباس يروي تفاص

روي المدون وائل عباس، تفاصيل منعه من دخول تونس، لحضور مؤتمر عن اإلعالم البديل، الذي كان من المفترض أن يقابل 

فيزا لكي يتمكن  علىالسفارة للحصول  إلىب وأوضح عباس، أنه ذه.فيه بعض عائالت المدونين التونسيين المختفين في ليبيا

من السفر إلي تونس، لكن القنصلية أجلت حصوله علي التأشيرة مرتين، بعدها رفضت إعطاءه التأشيرة بحجة أنه مرفوض أمنيًا، 

 .وعندما تدخل بعض النشطاء التونسيين، اتصلت به السفارة إلعطائه الفيزا، لكنه رفض ألن ميعاد الطائرة قد فات

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=04c15585-3416-4a5d-a12b-a80a1c2a6ad6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=04c15585-3416-4a5d-a12b-a80a1c2a6ad6
https://www.youm7.com/story/2016/5/13/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/2715872
https://www.youm7.com/story/2016/5/13/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/2715872
http://akhbarelyom.com/article/5734b4c4469174666712a15b/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-1463071940
http://akhbarelyom.com/article/5734b4c4469174666712a15b/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-1463071940
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%A7/1058396-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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%A7/1058396-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://yanair.net/?p=72613
http://yanair.net/?p=72613
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-1

 (بوابة االخبار) تطالب باإلفراج عن أعضاء النقابة المحبوسين« المحامين»وقفة احتجاجية أمام 

مايو، وقفة احتجاجية على ساللم نقابة المحامين  16ع عن الحريات، الخميس نظم عدد من المحامين أعضاء اللجنة الوطنية للدفا

الحرية للمحامين، يا اللي بتسأل إحنا مين إحنا »وردد المحامون المحتجون هتافات:  للمطالبة باإلفراج عن زمالئهم المحبوسين

 .من اإلداري للنقابةين وأفراد األ، فيما نشبت مشادة بين عدد من المحامين المحتج«نقابة المحامين

 (بوابة االخبار) «الصحفيين»وقفة احتجاجية للنقابات المهنية والعمالية على ساللم 

مين واألطباء مايو، وقفة احتجاجية لبعض النقابات المهنية والعمالية منها المحا 16شهد سلم نقابة الصحفيين، الخميس 

 والمهندسين الداعمة العتصام نقابة الصحفيين، إضافة إلى المعتصمين بالنقابة وبعض الصحفيين الداعمين لالعتصام.

 

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) مليار جنيه خالل أسبوع 6البورصة تخسر 

مليار جنيه خالل تعامالت األسبوع الحالي ليبلغ الرأسمال السوقي ألسهم الشركات  6منيت البورصة المصرية بخسائر بلغت نحو 

 . %1.5مليار جنيه األسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته  012.4مليار جنيه مقابل  010.4المقيدة نحو 

 (بوابة االخبار) 6115عات الصغيرة خالل المشرو تمويل جنيه مليار 5.0: االجتماعي الصندوق

تنمية، بنخبة من القيادات اإلعالمية األفريقية، وذلك في إطار الزيارة التقت سها سليمان، األمين العام للصندوق االجتماعي لل

الشراكة من اجل التنمية( والذي يهدف الي التعرف علي اهم مجاالت  –التي يقومون بها الي مصر ضمن برنامج )ملتقى االفارقة 

 التعاون والمشاركة االقتصادية بين دول القارة االفريقية.

 (جريدة االهرام) االقتصاد المصرى ثانى أكبر اقتصاد فى إفريقيا :صندوق النقد الدولى

مصرى تجاوز نظيره الجنوب اإلفريقى أن االقتصاد ال« آفاق االقتصاد العالمي»أعلن صندوق النقد الدولى فى تقريره األخير حول 

، «الراند»وقال الصندوق إن تفوق مصر جاء بسبب انخفاض قيمة عملة جنوب إفريقيا  ليصبح ثانى أكبر اقتصاد فى إفريقيا

 مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا تعد اآلن ثالث أكبر اقتصاد فى إفريقيا بعد نيجيريا ومصر.

 (االهرام بوابة) لطاقة المتجددة في مصر وباكستان"إيني" اإليطالية تعكف على مشاريع ل

جاس ونقلت شركة إي تعتزم شركة النفط اإليطالية العمالقة إيني القيام بمشاريع للطاقة المتجددة في إيطاليا وباكستان ومصر

المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل االجتماعي الـ"فيسبوك"، قول كالوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة، إن إيني 

 مليار دوالر( على مدى األعوام الثالثة المقبلة في مشاريع الطاقة المتجددة وأبحاثها. 1.10ستستثمر مليار يورو )

 

http://akhbarelyom.com/article/57349c0b469174fc5cc49811/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86-1463065611
http://akhbarelyom.com/article/57349c0b469174fc5cc49811/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86-1463065611
http://akhbarelyom.com/article/5734a0c14691749c5ec49811/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-1463066817
http://akhbarelyom.com/article/5734a0c14691749c5ec49811/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-1463066817
http://akhbarelyom.com/article/5734e548469174577d60bb6b/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-1463084360
http://akhbarelyom.com/article/5734e548469174577d60bb6b/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-1463084360
http://akhbarelyom.com/article/57349e5c469174fe5dc49811/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-5-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015-1463066203
http://akhbarelyom.com/article/57349e5c469174fe5dc49811/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-5-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015-1463066203
http://www.ahram.org.eg/News/181900/5/511369/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181900/5/511369/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/978119.aspx
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 (المصري اليوم) قطاعًا للتنقيب فى مزايدة عالمية 11طرح «: البترول»

أعلنت هيئة البترول عن طرح المزايدة العالمية الجديدة للعام الجارى للبحث عن البترول واستغالله أمام الشركات المتخصصة 

شمال »قطاعات بخليج السويس « 5»( قطاعًا للبحث واالستكشاف فى األحواض الترسيبية، منها 11المجال، وتضم المزايدة ) فى

 .قطاعات بالصحراء الغربية« 2»و« شرق أكتوبر، وشمال شرق الحمد، وشمال شرق رمضان، وشرق بدرى، وشمال عسران البحرية

 (رصد) جنيًها في السوق السوداء 11الدوالر يسجل 

جنيه  11.41جنيًها للبيع و 11سجل سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه المصري، خالل تعامالت السوق السوداء، اليوم الخميس، نحو 

 بالبنوك، ليصل متوسط سعر للشراء، واستقر سعر صرف العملة األميركية "الدوالر" أمام الجنيه المصري، في التعامالت الرسمية

 جنيه للبيع. ....جنيه للشراء و 5...صرف الدوالر مقابل الجنيه المصري، 

 

 الزراعه

 (بوابة االخبار) من المتوقع استالمه %51مليون طن قمح محلي بنسبة  6. 3التموين : إستالم 

وريد لتأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع كميات القمح المحلي التي تم استالمها من المزارعين منذ فتح موسم ا

وأشارت إلى أنه يمثل حوالي  ألف طن قمح محلي 31مليون و 6إلى  -يوما  62مدة  -الذي بدأ منتصف أبريل الماضي وحتي أمس 

 من المتوقع إستالمه . %51نسبة 

 (جريدة االهرام) الفالحون يصرخون ..أزمة توريد القمح مستمرة

علي الرغم من ظهور مؤشرات لحل أزمة توريد القمح اال أن هناك العديد من المشاكل مازالت موجودة علي أرض الواقع، بسبب 

القمح هذا العام، مما تسبب في تكدس السيارات أمام الشون باأليام،  عجز بعض المحافظات عن توفير شون تستوعب انتاجية

 .وزيادة موجة الغضب بين الفالحين بسبب تحملهم تكلفة النقل باالضافة الي التأخير في تسلم مستحقاتهم المالية 

 (الوطن) جنيها ارتفاعا في طن الدقيق.. واألرز يواصل ارتفاع أسعاره في السوق المحلية 51

جنيه ليدخل الدقيق ضمن السلع المرشحة لالرتفاعات  3311جنيها مقابل  3351جنيها ليباع بـ 51ارتفع سعر طن الدقيق بنحو 

ر الحالي ليباع بأسعار تتراوح ما بعد الزيت واألرز والسكر قبيل رمضان، حيث عاودت أسعاره االرتفاعات بشكل تدريجي خالل الشه

 جنيها. 3151مقارنة بـ 3011األرز من بيع وارتفعت أسعار طن  ما يعد ارتفاعا غير مسبوقا في أسعارهجنيها  4إلى  7بين 

 

 سياحهال

 (بوابة االخبار) على درجة رجال األعمال %51مصر للطيران تطرح تخفيض 

صرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، صفوت مسلم، أنه الشركة بدأت في تنفيذ حملة تسويقية جديدة تتضمن عروض 

وحتى آخر أغسطس المقبل على درجة  ترويجية وتخفيضات علي أسعار رحالتها أسبوعًيا طوال فترة الصيف بدءا من مايو الحالي

 رجال األعمال والدرجة السياحية.

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/946206
http://www.almasryalyoum.com/news/details/946206
http://rassd.com/186171.htm
http://rassd.com/186171.htm
http://akhbarelyom.com/article/57346cc29e7873d07c84bcd9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-3-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-50-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-1463053506
http://akhbarelyom.com/article/57346cc29e7873d07c84bcd9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-3-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-50-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-1463053506
http://www.ahram.org.eg/News/181900/29/511415/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181900/29/511415/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1166033
http://www.elwatannews.com/news/details/1166033
http://akhbarelyom.com/article/573450d89e7873d76e94e18f/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-50-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-1463046360
http://akhbarelyom.com/article/573450d89e7873d76e94e18f/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-50-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-1463046360
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 (بوابة االخبار) رحالت دولية بسبب تباطؤ الطيارين ٨تأخر «| مصر للطيران»أزمة جديدة بـ

، بعملية تباطؤ في ٨٢٢/ ٧٣٧بوادر أزمة جديدة، بدأت تظهر في شركة مصر للطيران بعد قيام طياري الشركة من طراز البوينج 

بزيادة الرواتب المالية وبعض المطالب األخرى وظهرت صور ذلك  إقالع الرحالت للتأثير على إدارة الشركة لتحقيق بعد مطالبهم

 .شركة حتى اآلن إلى دول أوربيةرحالت لل ٨التباطؤ من خالل االعتذار بالمرض أو اإلجازة المفاجئة، ما أدى لتأخر إقالع 

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) وا كنيسة اإلسماعيليةأحرق متطرفون: المنيا أسقف

مايو، حول حريق مقر إقامة الصالة الكنسية بقرية  16أصدر األنبا مكاريوس، األسقف العام للمنيا وأبو قرقاص، بيانا الخميس 

 2السيدة العذراء بقرية اإلسماعيلية البحرية، والتي تبعد  تعرضت كنيسة»وجاء في بيان األنبا مكاريوس:  اإلسماعيلية البحرية

 «.كيلو مترات في شمال مدينة المنيا، في الثانية من صباح الخميس، لهجوم من بعض المتطرفين

 (61عربي) أسقف يطالب أوقاف السيسي بفتح المسجد المغلق بجوار كنيسته

في الوقت الذي تبحث فيه سلطات االنقالب في مصر قانونا يسهل بناء الكنائس، تعاني كثير من المساجد الصغيرة أو ما يسمى 

ووصل األمر ببعض المسلمين مناشدة  ، ما أدى إلى إغالق العديد منها تحت ذرائع شتى"الزوايا" من تشديد وزارة األوقاف المصرية

 أحد أساقفة الكنيسة بالتدخل لدى وزير األوقاف، بفتح المسجد الصغير الذي يقع بجوار كنيسته، الذي كانت الوزارة قد أغلقته.

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) «شربة ميه»قرية تموت بـ 

لوثة بمختلف أنواع الشوائب والعناصر والمركبات السامة وهو ما قرية منشأة أبو مليح فى بنى سويف المياه المهالي يشرب أ

وبالرغم من استغاثات المواطنين التي ال تتوقف إال  تسبب في تفشى مختلف األمراض بينهم وعلى رأسها الفشل الكلوي والكبدي

 .مختلطة بمياه الصرف الصحيم مياه أنهم لم يجدوا استجابة لمطالبهم وهو ما دفعهم إلى الطلمبات الحبشية التى تخرج له

 (الوطن) مصدر أمني: حريق مصانع دمياط الجديدة "جنائي"

وأضاف  قال مصدر أمنى لـ"الوطن"، إن المؤشرات األولية تشير إلى أن شبهة جنائية وراء نشوب الحريق بمصانع مدينة دمياط

 وشبت النيران المصدر، أن النيابة العامة برئاسة المستشار محمد سالم، مدير نيابة دمياط الجديدة الجزئية، تباشر التحقيق

 بمصنع كونتر بمدينة دمياط الجديدة، وانتقلت قوات الحماية المدنية في محاولة للسيطرة على الحريق.

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/57346d019e7873aa7c84bcd9/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%A8-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1463053569
http://akhbarelyom.com/article/57346d019e7873aa7c84bcd9/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1-%D9%A8-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-1463053569
http://akhbarelyom.com/article/573463259e7873467884bcd9/%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-1463051045
http://akhbarelyom.com/article/573463259e7873467884bcd9/%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-1463051045
http://arabi21.com/story/908283/%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87#tag_49232
http://akhbarelyom.com/article/5735146b469174e2142c2b24/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%80-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%87-1463096426
http://akhbarelyom.com/article/5735146b469174e2142c2b24/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%80-%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D9%87-1463096426
http://www.elwatannews.com/news/details/1167770
http://www.elwatannews.com/news/details/1167770


 

 

6112 ايوم 31   مرصد اإلعالم المصري       9   

 

 المحور الرابع

 المصرى األمني تطورات المشهد

 -األمنية: األخبار 

 (الشروق) مصدر أمني: ضبط بائع ادعى إضرام مجهولين النيران بالغورية للحصول على تعويضات كبيرة

ألقت األجهزة األمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على بائع ادعى قيام مجهولين بإشعال النيران في عدد من المحال التجارية 

 بمنطقة الغورية الليلة قبل الماضية، وذلك طمعا في الحصول على تعويض أكبر من الدولة.

 

 (الشروق) تفكيك عبوة هيكلية أسفل كوبري أبيس باإلسكندرية

تم العثور عليها أسفل كوبري « هيكلية»تمكن رجال الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، اليوم الخميس، من تفكيك عبوة 

 مل شرق اإلسكندرية.أبيس، دائرة قسم شرطة ثان الر

 

 (بوابة األخبارالبحيرة ) في نارية بطلقات شخصين يصيب شرطة أمين

أطلق أمين شرطة من قوة االنتشار بمركز حوش عيسى بالبحيرة ومقيم زاوية حمور الدلنجات النيران على اثنين من الفالحين 

 بطلقات نارية.جيرانه بعد نشوب مشاجرة بين شقيقه وجيرانه على أولوية الرى مما أدى إلصابتهما 

 

 (بوابة األخبارالمنصورة ) جامعة مستشفى بتأمين شرطة رقيب انتحار

نشوب مشادة  إثرالفور  علىأطلق رقيب أول شرطة بقوة تأمين مستشفى جامعة المنصورة الرصاص على نفسه ولقي مصرعه 

 ملة المحمول.ضباط التأمين بالمستشفى بعد إحالته للتحقيق في سرقة هاتف عا أحدبينه وبين 

 

 -ونيابات: محاكم 

 (الشروق) تقبل طلب رد ناجى شحاتة« االستئناف»للمرة الثانية 

متهمين فى القضية المعروفة  3بمحكمة استئناف القاهرة، بقبول طلب الرد المقدمة من دفاع  مدنيقضت الدائرة السابعة 

شخصا، إلى محكمة  05، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، وبذلك تعود القضية المتهم فيها «خاليا اإلخوان النوعية»بـ إعالميا 

 نظر قضايا اإلرهاب.استئناف القاهرة، إلعادة توزيعها على إحدى الدوائر المختصة ب

 

 (الشروق) في أحداث عنف بالمنيا 15بالسجن من سنة إلى  شخص 66معاقبة 

ين عام وثالث أعوام حضوريا، كما حكمت المحكمة بحبس متهمين بالحبس لمدة تراوحت ما ب 4قررت المحكمة العسكرية حبس 

كما .عاًما غيايًبا، لكل متهم فى القضية المعروفة إعالميًا بخلية التفجيرات 15متهمين في ذات القضية بالسجن المشدد لمدة  .

سنوات للمتهم الخامس بتهم التحريض  3متهمين و 0لـ سنوات  5متهمين حضورًيا لمدة  5قررت محكمة جنايات المنيا حبس 

 على التظاهر والعنف وإثارة الشغب بمركز المنيا، عقب أحداث فض إعتصامى رابعة والنهضة.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052016&id=3a8200fe-58da-40f1-90fd-75273edfcc85
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052016&id=3a8200fe-58da-40f1-90fd-75273edfcc85
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=0480e0d7-9958-4c8d-9bc6-17c001374f68
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=0480e0d7-9958-4c8d-9bc6-17c001374f68
http://akhbarelyom.com/article/573492ce9e7873240f7d3bf2/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1463063246
http://akhbarelyom.com/article/573492ce9e7873240f7d3bf2/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1463063246
http://akhbarelyom.com/article/573495e4469174a1597d3bf2/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-1463064036
http://akhbarelyom.com/article/573495e4469174a1597d3bf2/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-1463064036
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=ac678a28-74ce-4cb7-a253-0b95ce851db9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=ac678a28-74ce-4cb7-a253-0b95ce851db9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=24f1a836-0972-4361-9d48-bb26d34f1b55
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=24f1a836-0972-4361-9d48-bb26d34f1b55
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 (الشروق) يدعي تحريضها ضد السيسي« رشا عزب»بالغ ضد 

تقدم طارق محمود المحامي السكندري، إلى المحامي العام األول لنيابات استئناف اإلسكندرية، ضد الصحفية "رشا عزب"؛ بدعوى 

نون، ادأبها على توجيه عبارات السباب عبر حسابها الشخصي على "تويتر" إلى رئيس الجمهورية ووصفه بألفاظ ُيعاقب عليها الق

 وفقا للبالغ.

 

 (الشروق) كجماعة إرهابية« حماس»األمور المستعجلة تقضي بعدم االختصاص في دعوى إدراج 

علي عضو مجلس النواب،  عبد الرحيمقضت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة بعدم االختصاص النوعي في نظر دعوى اإلعالمي 

 كجماعة إرهابية.« حماس»إلدراج حركة 

 

 (بوابة األخبارالصحفيين ) نقابة على الحراسة بفرض تطالب جديدة دعوى مايو 64

 نقابةمايو الجارى كأولى جلسات لنظر الدعوى الجديدة ضد  64حددت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة بعابدين جلسة 

 المحامين والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين. أحدالصحفيين مقامه من 

 

 (بوابة األخبار) من أعضاء خلية إرهابية بدمنهور للنيابة العسكرية 15إحالة 

متهما من أعضاء خلية إرهابية للنيابة العسكرية، لقيامهم  15العام لنيابات وسط دمنهور المستشار تامر شمة إحالة  قرر المحامى

 بإضرام النيران بسيارتين دوبل كابينة تابعة لمديرية اإلصالح الزراعي مما نتج عنه احتراق السيارة األولى بالكامل.

 

 (أصوات مصرية) الرئيسإطالق سراح عضو بفرقة فنية متهم بإهانة 

يوم الخميس سراح، عز الدين خالد، عضو فرقة "أطفال الشوارع" الفنية، تنفيذا لقرار المحكمة بإخالء جهزة األمن أطلقت أ 

لدفاع عن المتظاهرين، إنه تم اإلفراج عن عز الدين من وقال مختار منير عضو جبهة ا.آالف جنيه ٠٢سبيله، عقب دفع كفاله 

 .قسم شرطة مصر الجديدة

 

 (أصوات مصرية) محكمة تؤيد قرار إخالء سبيل الناشط شريف الروبي

أبريل شريف الروبي بكفالة ألف جنيه،  2أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، قرار إخالء سبيل الناشط السياسي والقيادي بحركة 

 أبريل الماضي.  65على ذمة التحقيقات التي تجري معه التهامه باالنضمام لجماعة "إرهابية" والتحريض على التظاهر يوم 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=d9e8aea4-d1b2-4429-9142-2bbac8c8a916
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=d9e8aea4-d1b2-4429-9142-2bbac8c8a916
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=86c63dd2-a16e-44fb-bfd1-c670002f8227
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052016&id=86c63dd2-a16e-44fb-bfd1-c670002f8227
http://akhbarelyom.com/article/5734896a4691743b541dc99c/29-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-1463060842
http://akhbarelyom.com/article/5734896a4691743b541dc99c/29-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-1463060842
http://akhbarelyom.com/article/573511939e7873b5492c2b24/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-15-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1463095699
http://akhbarelyom.com/article/573511939e7873b5492c2b24/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-15-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1463095699
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62582
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62582
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62571
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62571
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 الخامسالمحور 

 المصرى العسكري المشهدتطورات 

 

 (بوابة األخبار) الواليات المتحدة تسلم مصر أول دفعة من المدرعات المضادة لأللغام

وصلت ميناء اإلسكندرية الدفعة األولى للمركبات المدرعة المضادة لأللغام قادمة من الواليات المتحدة وذلك لتسليمها إلى قواتنا 

بالقاهرة انه  مركبة ذات قدرات جديدة لمكافحة اإلرهاب بسيناء.وقال بيان للسفارة االمريكية 726تضم  صفقةالمسلحة ضمن 

 .ناسفة، واأللغام األرضية، وغيرهاتم تصميم هذه المركبات المدرعة خصيصًا لحماية الجنود من تفجيرات العبوات ال

 

 (بوابة األخباراألمريكية ) الدفاعية األمني التعاون وكالة بمدير يلتقي صبحي صدقي أول الفريق

 جوزيف ريكسى مدير بحريبالفريق  الحربيالعام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج  القائد صبحيالتقى الفريق أول صدقى 

 وكالة التعاون األمنى الدفاعية األمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

 

 

http://akhbarelyom.com/article/57349d3c4691742a5dc49811/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85-1463065916
http://akhbarelyom.com/article/57349d3c4691742a5dc49811/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85-1463065916
http://akhbarelyom.com/article/5734b3f7469174ce6612a15c/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-1463071735
http://akhbarelyom.com/article/5734b3f7469174ce6612a15c/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-1463071735

