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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 

 )األهرام( اليونان تسلم وثائق طائرة مصر للطيران المنكوبة ولجنة التحقيق تبدأ فحصها

لجنة التحقيقات الخاصة بحادث طائرة مصر للطيران الوثائق الخاصة برحلة الطائرة، وبدأت اللجنة  سلمت السلطات اليونانية

تم بين  الذيالطيار ايمن المقدم رئيس اللجنة. وتتضمن الوثائق تسجياًل صوتًيا وصوًرا رادارية توضح الحوار  فحصها، صرح بذلك

 قائد الطائرة والمراقبة الجوية اليونانية خالل عبوره المجال الجوى اليوناني.

 

 )اليوم السابع( لرئيس الفلسطينى أبو مازن يصل مطار القاهرةا

الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، في زيارة للقاهرة لقاء كبار المسئولين لبحث عددمن القضايا  القاهرة، اليوصل 

ار زيارته كبعباس أبو مازن خالل  يلتقيالدولية واالقليمية المطروحة على الساحة وخاصة القضية الفلسطينية. ومن المقرر أن 

حها طرناقشة المبادرة التي المسئولين، لبحث مجموعة من القضايا الدولية واالقليمية وعلي راسها القضية الفلسطينية، وم

 .لحل القضية السيسي

 

 )المصري اليوم( رئيس وزراء المجر يزور القاهرة الثالثاء المقبل

وقال بيتر كيفك  يزور رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان القاهرة الثالثاء المقبل على رأس وفد كبير من رجال األعمال المجريين.

ارة يإنه من المقرر أن يجري أوربان خالل الز» الجمعةتصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق األوسط اليوم  في-بالقاهرةسفير المجر 

 .كافة المجاالت والقضايا الدولية السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول سبل تعزيز التعاون في ات معمباحث

 

 )اليوم السابع( الموندو ترد على العفو الدولية: مصر دولة "صديقة" إلسبانيا

قالت صحيفة الموندو اإلسبانية إن إسبانيا تعتبر مصر دولة "صديقة"، وذلك ردا على تقرير لمنظمة العفو الدولية يؤكد أن 

تى وصفتها المنظمة بأنها متواطئة فى أعمال انتهاكات. وأشارت الصحيفة إلى أن دولة فى االتحاد األوروبى ال 07إسبانيا من الـ 

 دولة باالتحاد األوروبى. 72ة من دول 07منظمة العفو الدولية أطلقت بيانا يهاجم الحياة السياسية فى مصر، و

 

 )بوابة األهرام( األعلى للثقافة"“بـ عبر العصور يواصل أعماله  الروسية-المصريةملتقى العالقات 

بدأت اليوم الخميس، فعاليات الجلسة األولي لليوم الثاني لملتقي العالقات المصرية الروسية عبر العصور، والتي يترأسها د.أحمد 

 ان "تجربةحث من إعداد د. محمد صبري الدالي بعنووتضمنت الجلسة عرض ب زكريا الشلق، بقاعة المؤتمرات باألعلى للثقافة.

 .النهضة في روسيا ومصر

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/181914/136/517963/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181914/136/517963/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2735320
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/2735320
http://www.almasryalyoum.com/news/details/955052
http://www.almasryalyoum.com/news/details/955052
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/2734498
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/2734498
http://gate.ahram.org.eg/News/982921.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/982921.aspx
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 )المصري اليوم( «ومن يتضرر ليست مشكلتنا واقًعا.سد النهضة أصبح »وزير إعالم إثيوبي: 

تقارير مصرية بأن بالده تعمل على كسب الزمن بانتظار اكتمال دراسات المكاتب تعليًقا على قال وزير اإلعالم اإلثيوبي 

عمل اللجان ال عالقة له بإنشاء السد، بل على معرفة مدى أضراره بمصالح شركاء الحوض؛ ألن السد قائم »االستشارية، أوضح أن 

 .ر، فهذه ليست مشكلتنا في إثيوبياالدراسات بأنه سيتضرأما إذا كان هناك من يرى بعد إعداد »، وقال: «ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها

 

 صحيفة إيطالية: القاهرة سلمت روما وثائق فى قضية ريجينى مكتوبة بالعربية وبخط يد يصعب قراءته

 )الشروق(

إنه بعد مرور أربعة أشهر على مقتل باحث الدكتوراه اإليطالى جوليو ريجينى، التزال  اإليطالية،« يراكوريرى ديال س»قالت صحيفة 

ذكرت الصحيفة « تواجه التحديات قضية جوليو ريجينى»وتحت عنوان  .التحقيقات الجارية بشأن مقتله تواجه صعوبات عدة

اإليطالية، ذكرت أن الوثائق التى سلمها الجانب المصرى لنظيره اإليطالى، خالل القمة األخيرة التى عقدت بالقاهرة بين المحققين 

لتالى مايو الماضى، كانت مكتوبة باللغة العربية وبخط اليد، ما جعل من الصعب قراءتها وبا 2المصريين واإليطاليين، يوم 

 .حقيقيا»مأزقا »ترجمتها إلى اإليطالية وبالتالى تواجه القضية 

 

 (70)عربي "رايتس ووتش" تطالب باإلفراج عن عشرات المسجونين المصريين ظلما

قلين حكموا بالسجن مطلع مايو الجاري بسبب طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية اإلفراج عن معت

مشاركاتهم في المظاهرات، وإسقاط االتهامات عنهم، وإخالء سبيل مئات النشطاء والمتظاهرين اآلخرين المحتجزين على ذمة 

 التحقيق، في اتهامات تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير.

 

 )مصرالعربية( إندبندنت: فاض الكيل بالكنيسة المصرية

"يبدو أن الكنيسة القبطية فاض بها الكيل أخيرا تجاه ما يرونه معاملة غير عادلة من السلطات في مثل هذه الحاالت"، وفقا 

ارع على أيدي غوغاء" تطرقت الصحيفة وتحت عنوان" عجوز مسيحية تجرد من ثيابها ويشهر بها في الشو لصحيفة اإلنبدندنت.

 البريطانية إلى التوتر الذي شهدته قرية الكرم بالمنيا.

 

 )مصرالعربية( نائب رئيس البرلمان األوروبي: نخشى أن تصبح مصر معبرا لالجئين

جاء ذلك في  ."هناك تهديد خطير ال يتعلق بليبيا فحسب، ولكن بغرب مصر الذي نخشى أن يضحى منطقة لعبور الالجئين

 .فيلت األلمانيةوروبي لصحيفة دي تصريحات أدلى بها ألكسندر جراف المبسدورف نائب رئيس البرلمان األ

 

 )مصرالعربية( دويتشه فيله: أوروبا تغذي عمليات القتل في مصر

شبكة " دويتشه روبي يغذي عمليات القتل في مصر". تحدثت االتحاد األو م من إمدادات األسلحة.مناجتحت عنوان "تقرير: عبر 

 القاهرة ضد المعارضين.ية بالتواطؤ في ممارسات تمارسها فيله، األلمانية " عن اتهامات "العفو الدولية" للمنظمة األوروب

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/955056
http://www.almasryalyoum.com/news/details/955056
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052016&id=4164c390-c719-47c3-8a50-d598d9093c52
http://arabi21.com/story/911067/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%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%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%A9/1078930-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1078930-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1078624-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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%8A-%D9%86%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
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%A9/1078624-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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%8A-%D9%86%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
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%A9/1078468-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%A9/1078468-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 -ية: رالرئاسة المص

 (هراماأل) يوجه بمحاسبة المتسببين فى أحداث المنيا وإصالح المنشآت المتضررة على نفقة الدولة السيسى

حدي قري محافظة المنيا ال تعبر بأي حال من األحوال عن طبائع وتقاليد أكد السيسي أمس أن األحداث المؤسفة التي شهدتها إ

الشعب المصري العريقة، وأصدر توجيهاته لجميع األجهزة المعنية بالدولة التخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ النظام العام وحماية 

 اث وإحالتهم للسلطات القضائية المختصة.األرواح والممتلكات في إطار سيادة القانون، ومحاسبة المتسببين في هذه األحد

 

 (األهرامالسيسي يلتقي بمحلب وكامل الوزير )

عات القومية واالستراتيجية، واللواء كامل الوزير رئيس اجتماعه أمس بالمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشرو

فضال  ،المصري الكبير تناول استعراضا آلخر المستجدات على الصعيد التنفيذى لالنتهاء من إنشاء المتحف الذيالهيئة الهندسية، 

 .عن متابعة عدد من المشروعات القومية الكبرى

 

 (الوطن) لوزير العدلقضاة للعمل كمساعدين  4قراران جمهوريان بندب 

 قضاة للعمل مساعدين لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم. 4أصدر السيسي، قرارين جمهوريين، بندب 

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) الجناةرئيس مجلس الوزراء: حادث المنيا مؤسف ولن يفلت أحد من 

أكد شريف اسماعيل رئيس الوزراء أن حادث سيدة المنيا مؤسف بكل المقاييس والموضوع فى ايدى القضاء وسيطبق القانون 

 حد من الجناة من العقاب ألننا فى دولة سيادة القانون.على الجميع ولن يفلت أ

 

 (اليوم السابع)وزارة العدل تعيين المستشار خالد النشار متحدثا رسميا باسم 

، وزير العدل، تعيين المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب عبد الرحيمقرر المستشار محمد حسام 

  .حدثا رسميا باسم الوزارةواإلعالم، مت

  

 (الوطن) تعرف على القضاة األربعة الذي عزلهم السيسي من مناصبهم

قضاة من عملهم القضائي وإحالتهم لوظائف مدنية بوزارات مختلفة، تنفيًذا  4أصدر السيسي، قرارات جمهورية جديدة، بعزل 

ي علي محمد شوق، شريف إدوار غالي الدهبي، أنور خالد أنور أبو سحليوهم  القضاة بإدانتهم بارتكاب مخالفاتألحكام مجلس تأديب 

 .محمد رضوان محمد حسن ،الكيالني

 

http://www.ahram.org.eg/News/181914/25/517955/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D9%80%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%B6-%D8%B6%D9%80%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181914/25/517971/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181914/25/517971/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1200263
http://www.elwatannews.com/news/details/1200263
http://www.ahram.org.eg/News/181914/136/517951/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%81-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181914/136/517951/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D9%81-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A/2735322
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A/2735322
http://www.elwatannews.com/news/details/1200236
http://www.elwatannews.com/news/details/1200236
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 (العربي الجديد) الحكومة المصرية تنتهي من صياغة قانون "اإلدارة المحلية"

قال وزير التنمية المحلية المصري، أحمد زكي بدر، اليوم، إن اللجنة الثالثية التي شكلتها الحكومة إلعداد مشروع قانون اإلدارة 

لقانون، تمهيدًا إلرساله لمجلس الوزراء، ومنه إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ثم المحلية، "انتهت من وضع الصيغة النهائية ل

 عرضه على مجلس النواب، لمناقشته وإقراره خالل دور االنعقاد الجاري".

 

 -الوفود األجنبية: 

 (بوابة األخبارالقاهرة ) يصل العرب الداخلية وزراء لمجلس العام األمين 

وصل القاهرة األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، قادما من تونس في زيارة لمصر تستغرق 

 المسئولين المصريين لبحث القضايا ذات االهتمام المشترك. عدة أيام، يلتقي خاللها عددا من

 

 -البرلمان المصري: 

 (اليوم السابع) على عبد العال يرأس الوفد المتجه للمغرب لحضور فاعليات البرلمان األورومتوسطى

يغادر صباح اليوم الجمعة، وفد برلمانى مصرى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجهًا إلى المغرب 

نائبًا، فى مقدمتهم الدكتور السيد محمود الشريف  07عليات واجتماعات البرلمان األورومتوسطى. ويضم الوفد للمشاركة فى فا

   .وكيل مجلس النواب، والدكتور أحمد سعيد والدكتور عماد جاد

 

 (اليوم السابع) لجنة النقل بالبرلمان تطلب تقرير دورى عن المشروع القومى للطرق لمراقبة تنفيذه

أكد حسين خاطر وكيل لجنة النقل والمواصالت بمجلس النواب، أنهم طالبوا وزارة النقل بتقرير دورى عن معدالت تنفيذ المشروع 

للطرق لمراقبة األداء بهذا المشروع، الفتًا إلى أنهم اتفقوا مع وزير النقل الدكتور جالل سعيد على إرسال تقرير دورى عن القومى 

  .التقدم فى معدالت التنفيذ

 

 (اليوم السابع) تشريعية النواب": لن يتم إلغاء مادة إزدراء األديان“بـ مصدر  

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مجلس النواب حدد جلسة األسبوع القادم لمناقشة 

من قانون العقوبات، والمعروفة بتهمة إزدراء  )و(الفقرة  82يطالب بإلغاء المادة  والذيالمقترح المقدم من عدد من النواب 

  .األديان

  

 (بوابة األخبار) أكمل قرطام يوجه سؤالين لرئيس الوزراء حول السياسات النقدية للحكومة

وطالب .مجلس الوزراء بشأن بعض السياسات النقدية للحكومة خالل األيام الماضيةتقدم النائب أكمل قرطام بسؤالين إلى رئيس 

ولماذا لجأ البنك المركزي  لها،مليون جنية من العملة الورقية بالرغم من عدم وجود غطاء نقدي  011بتوضيح أسباب إعادة طبع 

 .تساوى قيمة الورق المطبوع وهل تكلفة طباعتها وشراء ورق عملة وقصه ونقله الخطوة،إلى هذه 

 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/26/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/26/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://akhbarelyom.com/article/57471a6b57c9e7a605e956ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1464277611
http://akhbarelyom.com/article/57471a6b57c9e7a605e956ae/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1464277611
https://www.youm7.com/story/2016/5/27/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7/2735597
https://www.youm7.com/story/2016/5/27/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7/2735597
https://www.youm7.com/story/2016/5/27/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82/2735589
https://www.youm7.com/story/2016/5/27/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82/2735589
https://www.youm7.com/story/2016/5/27/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86/2735512
https://www.youm7.com/story/2016/5/27/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8--%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86/2735512
http://akhbarelyom.com/article/574718081077e26f2e35c86c/%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%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%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-1464277000
http://akhbarelyom.com/article/574718081077e26f2e35c86c/%D8%A3%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%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%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-1464277000
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 (الشروق) التحقيقات عبد العال يجتمع بنواب المنيا ويدعو النتظار نتائج

ة محافظ اجتمع الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بنواب محافظة المنيا وآخرين تباحثوا معه حول الواقعة التي حدثت فى

وأشار إلى أنه أجرى اتصاالته بالجهات المعنية وأكد لنواب المنيا أنه تم بالفعل القبض على المتهمين .المنيا األسبوع الماضي

 الرئيسيين وجار البحث عن باقى الجناة وتقديمهم للعدالة.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األخبار« )المنيا أزمة» الحتواء عاجل بتحرك الحكومة يطالب «األحرار المصريين» 

وأصدر .بمركز أبو قرقاص في محافظة المنيا« كرمال»، الحكومة بسرعة التحرك الحتواء أزمة قرية «المصريين األحرار»طالب حزب 

يؤمن الحزب بأن إعالء كلمة القانون هي الفصل في كافة الجرائم ويؤكد على أن العدالة الناجزة والفصل الحاسم »جاء فيه:  بياًنا

 .في أسرع وقت، هما السبيل إلطفاء نيران أي قضية ذات حساسية خاصة

 

 -تصريحات: 

 (بوابة األخبارالبيروقراطية ) على القضاء في السيسي فكر بتبنى يطالب: موسى عمرو

العام األسبق لجامعة الدول العربية على أهمية تبنى فكر السيسي في القضاء على البيروقراطية والتي أكد عمرو موسي األمين 

طالب بأن تكون المشروعات الكبرى بعيدا عن البيروقراطية وأن يكون هناك  السيسيوأشار إلى أن .تعد مشكلة كبري تواجهنا

 النجازها.مسارا موازيا وأسس معروفة للمشروعات 

 

 (الشروق) «سيدة المنيا»لـ يتبرع بشقة سكنية وفرشها بالكامل « عينينأبو ال»

شبكة قنوات "صدى البلد"، التبرع بشقة قرر محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان األورومتوسطي، ورئيس مجلس إدارة 

 سكنية وفرشها بالكامل للسيدة سعاد ثابت، التي تعرضت لحادث اعتداء بمحافظة المنيا.

 -توك شو: 

 (الشروق) لن يداوي جرح انتهاك عرض سيدة مصرية« الرئاسة»مارجريت عازر: بيان 

، بالبيان الذي أصدرته مؤسسة الرئاسة بشأن هذه األزمة، مضيفة بمجلس النواب وكيل لجنة حقوق اإلنسانمارجريت عازر أشادت 

 ."لكنه لألسف لن يداوي جرح انتهاك عرض سيدة مصرية، والذي يعني انتهاك عرض مصر بأكملها أنه "أثلج صدور المصريين،

 .ضرورة انتقاء األجهزة األمنية بالمنيا بعناية شديدة، نظًرا للطبيعة الخاصة لهذه المحافظة على وأكدت

 

 (الشروق) «أحد أشكال اإلرهاب»تجريد موكلتي من مالبسها «: سيدة المنيا»محامي 

، إن تجريد سيدة مسنة من مالبسها «سيدة المنيا»بـ قال الدكتور إيهاب رمزي، محامي السيدة سعاد ثابت، المعروفة إعالمًيا 

وأضاف أن هذه الجريمة هي شكل من أشكال اإلرهاب، .ع بالشارع لفضحها، هو نوع من الفساد المجتمعيوسحلها عارية أمام الجمي

 .موضًحا أن ما حدث يعد إخالًلا بالسلم واألمن العام، وتفكيك الوحدة الوطنية بين المصريين
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 -سو شيال ميديا: 

 (اليوم السابع) أسابيع سنصبح رسميًا أمام جماعتين كالهما يحمل اسم اإلخوان إخوانى: بعدقيادى 

ن الجماعة ستصبح خالل األيام قليلة جماعتين وكالهما سيحمل أعترف عز الدين دويدار بتأزم األزمة الداخلية للجماعة، مؤكدًا أ

أسم "اإلخوان المسلمين". وقال حسمت المسألة وقطار االنتخابات الشاملة انطلق، وأمامنا أسبوعين أو يزيد قلياًل بإذن اهلل 

 .وسيكون هناك مجلس شورى عام منتخب ومكاتب إدارية منتخبة

 

 (مصر العربية) وليس سيدة المنيانور فرحات: النظام هو من تعرى 

وقال "سيدتيى الفاضلة .رأى محمد نور فرحات، أن النظام يتحمل مسؤولية أحداث العنف األخيرة التي شهدتها محافظة المنيا

تعرى هو  الذيمستترة مصونة بقلوب المصريين جميًعا، لكن  الكرم أنت مستورة بفضل اهللضحية العنف الطائفى بقرية 

 .اد وال يعبأ بانتهاك كرامة الناسنظام ال يخجل من االعتماد على جهاز أمني ومحلي فاجر ال يجيد إال البطش والفس

 

 (مصر العربية) مأمون فندي: حادث المنيا "عرى" اإلعالم أيًضا

وقال .انتقد مامون فندي، أستاذ العلوم السياسية، تناول وسائل اإلعالم لحادث تجريد سيدة مسيحية من مالبسها في المنيا

 ."سمية الخشاب، أولويات مقلوبة "يتعرى اإلعالم أيًضا عندما تتعرى امرأة مصرية قبطية في المنيا وينشغل اإلعالم بخادم

 

 (مصر العربية) محمد محسوب عن "حادث المنيا": ممارسات عفنة ورثناها من الظلم واالستبداد

وقال .أدان الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية األسبق، أحداث العنف األخيرة التي شهدتها محافظة المنيا

صدره، ممارسات عفنة ورثناها من ظلم واستبداد، شجع "تعرية سيدة مسنة انتقاما من ابنها عار على من ارتكبه ومن انشرح له 

 ."عليها الجهل والمرض والقسوة والتمييز

 

 (مصر العربية) نادر نور الدين: بيانات الكنيسة واألزهر عن حادث المنيا تعمق مفهوم الدولة الدينية

، إصدار بيانات من الكنيسة ومشيخة األزهر حول حادث تجريد سيدة انتقد نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة

وقال "لم أكن أود أن يصدر بيان من األزهر وآخر من الكنيسة بشأن حادث سيدة المنيا، ألننا بهذا .مسيحية من مالبسها في المنيا

 .أوالد مصر عمّقنا مفهوم الدولة الدينية ورسخناه وليست دولة المواطنة التي ننشدها وأن الجميع

 

 (مصر العربية) إبريل: حادث المنيا يهدم أسطورة عدم وجود فتنة طائفية في مصر 2

ي منشور عبر صفحتها وأوضحت الحركة ف.إبريل، حادث تجريد سيدة مسيحية من مالبسها في المنيا 2استنكرت حركة شباب 

الرسمية بموقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"، أن الحادث يكشف عن الكثير من الحقائق حول معنى الفتنة الطائفية وكيفية 

 .التعامل معها
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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%A7/1079236-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1


 

 

7102 مايو 72  مرصد اإلعالم المصري       7   

 

 (مصر العربية) حمدين صباحي عن "حادث المنيا": السلطة ضعيفة ومصر لن يسترها إال العدل

نف األخيرة التي شهدتها محافظة المنيا، مؤكًدا أن تطبيق العدل هو أدان حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، أحداث الع

وقال "مصر دولة غنية وشعب فقير مصر دولة قوية وسلطة ضعيفة، ومن عالمات ضعف السلطة أنها .الحل للخروج من األزمة

 ."العدل والمحبة يستر مصر إال وطنها. لنضالعة فى شيوع المظالم وخطاب الكراهية حتى تعرية أم مصرية في شوارع 

 

 (مصر العربية) وائل قنديل ساخًرا: قريًبا سنسمع عن قرارات بتخصيص أكشاك سجائر للسعوديين

وقال "قريًبا قرارات جمهورية .سخر الكاتب الصحفي وائل قنديل، من قرار تمليك مواطن سعودي ألرض صحراوية بمحافظة الجيزة

 ."بتخصيص كشك سجائر ومحالت عصير قصب

 

 (مصر العربية) أوي بمستقبل مصرحازم حسني ساخًرا: السيسي مشغول 

 .سخر حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من قرار تمليك مواطن سعودي ألرض صحراوية بمحافظة الجيزة

ء الدولة اهلل يكون في عونه مشغول قوي بمصر وبمستقبلها، واألهم إنه مشغول قوي بتأسيس دولة وقال "على طريق بنا

 ." !طيب بالذمة، مش له حق يقلق قوى من أن مصر بقت أشباه دولة؟ المصرية!القانون وتأكيد السيادة 

 

 (مصر العربية) منى مينا عن ارتفاع سعر الدواء: فوضى عارمة واستغالل بشع للمواطنين

، معتبرة القرار استغالل للمواطن %71ة أسعار الدواء بنسبة انتقدت منى مينا، وكيل نقابة األطباء، قرار مجلس الوزارء بزياد

 المصري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1079062-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1079062-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1079350-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1079350-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%A3%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1079464-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%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%A7/1079464-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B5%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%A7/1078969-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1078969-%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (البوابه نيوز) وقفة ألهالي الخالدية بالفيوم تنديًدا بنقص مياه الري

وقفة احتجاجية أمام مبني مديرية الري بالفيوم اعتراضا منهم على نقص مياه  أهالي قرية الخالدية بمركز يوسف الصديق نظم

قال المزراعون، إن مياه الري لم تصل إليهم منذ شهور مما نتج عنه تبوير األراضي الزراعية و الري بالقري وتعرض أراضيهم للبوار

 فدانا في زمام سنرو. 20فدان بالخالدية و 711فدان بقرية أبودنقاش و 0011لها، حيث يوجد  بالقرية وعشرات العزب التابعة

 (اليوم السابع) اعتصام سائقين بـ"شرق الدلتا" ودخولهم فى إضراب عن الطعام لصرف مستحقاتهم

ودخل بعضهم فى  لليوم الثالث على التوالى اعتصم عدد من السائقين التابعين لهيئة نقل شرق الدلتا بمحافظة الدقهلية

 أحد السائقين المعتصمينوأشار  بعد صدور قرار لهم بالفصل، احتجاًجا على صرف مستحقاتهم المتأخرة إضراب تام عن الطعام

  .الفًتا بأنهم مستمرون فى اعتصامهم حتى صرف مستحقاتهم رًدا على اعتصامهممنهم  2بأنهم فوجئوا بصدور قرار بفصل 

 (اليوم السابع) "محتجون يحرقون العلم اإلسرائيلى على ساللم "الصحفيين

نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية على ساللم نقابة الصحفيين لرفض أية زيارات محتملة لوفود إسرائيلية إلى القاهرة، 

يذكر أن رئيس الوزراء اإلسرائيلى و العلم اإلسرائيلى معبرين عن احتجاجهم، كما رفعوا الفتات ضد بنيامين نتانياهو وأحرقوا

 ، إبان حكم 7101بنيامين نتانياهو لم يزر القاهرة منذ عام اعتصام عمال نظافة سكك حديد األقصر بسبب انتهاكات أمين شرطة

 (رصد) سبب انتهاكات أمين شرطةاعتصام عمال نظافة سكك حديد األقصر ب

أعلن عدد من مديري وعمال نظافة وعمال السفر بشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة بمحطة قطارات األقصر، الدخول 

وكان أمين الشرطة الذي تسلم المحطة بدًءا  في اعتصام، بدًءا من اليوم الخميس؛ رفًضا لبعض االنتهاكات التي تمارس ضدهم

 من أمس، قام بإلقاء القبض على اثنين من عمال الشركة واتهمهما بسرقة بعض األشياء من أحد القطارات التي يعمالن عليها.

 (رصد) عمال ترسانة اإلسكندرية يعتصمون لليوم الرابع على التوالي

واصل عمال شركة ميناء الترسانة البحرية باإلسكندرية، اعتصامهم، لليوم الرابع على التوالي؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، 

طالب العاملون بالشركة، بتثبيت العمالة المؤقتة، و فيما قامت قوات الشرطة البحرية بغلق الشركة وأبواب الميناء وطرد العمال

 شهور امتيازات للمعاشات. 01شهور، باإلضافة إلى صرف  2لألجور وتوقيع أرباح  وتطبيق الحد األدنى

 (رصد) ماليين جنيه 012ارتفاع خسارة اإلسكندرية إلسمنت بورتالند إلى 

 7102خسائرها خالل الربع األول من عام  " فى بيان لها نشرته أمس ارتفاعALEXأعلنت شركة اإلسكندرية ألسمنت بورتالند "

مليون جنيه  012.22، وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن صافي الخسارة المجمعة بعد الضريبة بلغت %71100بنسبة 

 .7102مليون دوالر" خالل الربع األول من العام المالى  07.0"ما ُيعادل 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1952819
http://www.albawabhnews.com/1952819
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85/2735240
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85/2735240
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5/2735122
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5/2735122
http://rassd.com/187327.htm
http://rassd.com/187327.htm
http://rassd.com/187332.htm
http://rassd.com/187332.htm
http://rassd.com/187378.htm
http://rassd.com/187378.htm
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 قضايا المجتمع-7

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) مليار جنيه نيابة عن المالية 8.0يطرح أذون خزانة بـ البنك المركزي 

أذون وطرح البنك المركزي، مليار جنيه 8.0أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت ، 7102مايو  72طرحت وزارة المالية، اليوم الخميس 

 .%01. 20، وسجل أقل عائد %01. 27، فيما بلغ أعلى عائد %01. 282مليار جنيه بمتوسط عائد  4.0يوما بقيمة  027خزانة أجل 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر إلقامة مشروعات تنموية0.0سحر نصر: الحكومة وافقت على قرض بـ

م من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة مليار أكدت وزيرة التعاون الدولي د.سحر نصر، أن مجلس الوزراء وافق على القرض المقد

وأضافت نصر، أن مصر تجري حاليا مفاوضات مع  ونصف مليون دوالر للمساهمة في العديد من المشروعات التنموية في مصر 

 .مليون دوالر من إجمالي مليون ونصف دوالر  ٠٥٥البنك األفريقي للتنمية للحصول على دفعة 

 (بوابة االخبار) مسال غاز شحنات 01 الستيراد المقبل األسبوع مناقصة تطرح إيجاس

الخميس إن بالده تعتزم طرح مناقصة عالمية قال مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية )إيجاس( اليوم 

از وتعتمد مصر بكثافة على الغ األسبوع المقبل الستيراد عشر شحنات من الغاز المسال للتسليم في يوليو وأغسطس المقبلين

 في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 71ماعي بـ بنوك لتمويل صندوق اإلسكان االجت 1تحالف يضم 

مليار جنيه، مع بنك التعمير  71بقيمة  وقع تحالف بنوك يضم البنك األهلي المصري، ومصر والقاهرة، عقد تمويل متوسط األجل

واإلسكان، في إطار مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، لتوفير تمويل منخفض التكلفة لمتوسطي 

 ومحدودي الدخل بهدف تملك وحدات سكنية ودعم الخطة الدولة ووزارة اإلسكان في توفير هذه الوحدات.

 (اربوابة االخب) الجاري العام خالل جنيه مليون 21 إنتاج وتؤكد..  المعدني أزمة تنفي العملة سك

نفى رئيس مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، محمد السبكي، وجود أزمة في سك العمالت المعدنية في ظل صدور قرار 

أضاف السبكي " إن المصلحة مستمرة في سك الجنيه المعدني طبقا للخطة الموضوعة من و بعودة طباعة الجنيه الورقي أمس

 .7102-7102مليون جنيه من العمالت المعدنية خالل عام 21تهدف الوصول إلنتاج قبل البنك المركزي، حيث أنه من المس

 (بوابة االخبار) مليار دوالر 7.0الحكومة توافق على منحة سعودية بمبلغ 

وافق مجلس الوزراء على اتفاق المنحة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والذي تقدم بمقتضاه 

مليار دوالر أمريكي، لتعزيز البرنامج اإلقتصادي المصري، والموقع  7.0المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية مبلغ 

 .01/4/7102في القاهرة بتاريخ 

 (الوطن) مليار جنيه بضغط من مبيعات المصريين 0.1البورصة تخسر 

تراجعت مؤشرات البورصة، في ختام تعامالت جلسة نهاية األسبوع، بضغط من مبيعات المصريين، وتراجع رأس المال السوقي 

نقطة، وبالمثل انخفض مؤشر "إيجي أكس  2010.7عند مستوى  %1.02خفض المؤشر الرئيسي بنسبة وان مليار جنيه 0.1بنحو 

 نقطة. 220عند  %1.72" بنسبة 011نقطة، وتراجع "إيجي أكس  121.2عند مستوى  %1.47" بنسبة 21
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 (البوابه نيوز) مليار جنيه 0.8"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 

وذكرت المالية أنه جرى طرح أذون خزانة  مليار جنيه 0.8طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 

 وأضافت  .%01. 20، وسجل أقل عائد %01. 27، فيما بلغ أعلى عائد %282.01مليار جنيه بمتوسط عائد  0.4يوما بقيمة  027أجل 

  . %01. 812مليارات جنيه بمتوسط عائد  0يوما بقيمة  124أنه تم طرح أذون خزانة أجل 

 (البوابه نيوز) أشهر 8خالل  %72"رويترز": تكلفة دعم الوقود في مصر تهبط 

مليار  40ميس، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البالد بلغت نحو قال مسئول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الخ

كان دعم الوقود في التسعة أشهر األولى من السنة و 7102-7100مليار دوالر( في أول تسعة أشهر من السنة المالية  4.2جنيه )

 .مليار جنيه 00بواقع لدعم انخفضت مليار جنيه بما يعني أن تكلفة ا 02بلغ  7100-7104المالية السابقة 

 (البوابه نيوز) مليون جنيه تراجًعا في أرباح عامر جروب 10

مليون جنيه، إذ بلغ إجمالى الربح خالل الربع األول من العام  ١٣أظهرت النتائج المالية لشركة عامر جروب تراجعا فى األرباح بنحو 

وأرجعت الشركة نسبة التراجع المقدرة بنحو   مليون جنيه خالل الفترة المماثلة ٣٧٥مليون جنيه، مقارنة بنحو  ٣١١ى نحو الجار

  .مليون جنيه فى الفترة المماثلة ٥٥٠٩٠مليون جنيه خالل الربع األول من العام الجارى إلى  ١١١٩٣إلى زيادة تكلفة اإليرادات من  ٪١٣

 (المصري اليوم) مليون دوالر إلنشاء محطات تحلية مياه بسيناء 101بـ قرض كويتي «: نصر»

مليون دوالر من الصندوق  011أن مجلس الوزراء وافق على قرض ميسر بقيمة  الدولي،أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون 

اء محطات لتحلية المياه في شبه جزيرة سيناء، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنمية في الكويتي، بغرض إنش

 سيناء.

 (المصري اليوم) مليون دينار كويتي تمويل جديد لمحطة جنوب حلوان 11

مليون دينار  11اتفاقية تمويل ميسر ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء بمبلغ وافق مجلس الوزراء على 

، بين الحكومة المصرية 7107مارس  02ماليين دوالر، وتعديل اتفاقية التمويل الميسر األول الموقعة بتاريخ  012كويتي، حوالي 

 .7102مارس  00اهرة بتاريخ والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية، والموقع في الق

 (رصد) منى مينا عن ارتفاع أسعار األدوية: مهزلة الستغالل المواطن المصري

كتبت منى مينا عبر "فيس بوك" بعنوان "كلمة حق يراد بها باطل": "الكالم عن زيادة سعر األدوية ذات التسعيرة المنخفضة 

ألن تسعيرة الدواء المنخفضة جدا تؤدي لخسارة وإفالس شركات قطاع األعمال العاملة في مجال األدوية، وبالتالي تنفرد جدا، 

 .الشركات األجنبية بسوق الدواء في مصر

 

 الزراعه

 (بوابة االخبار) ماليين طن قمح حتى اآلن 4.0الزراعة: توريد 

ذكرت وزارة الزراعة واستصالح األراضي، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى اآلن، للشون التابعة لبنك التنمية 

 4حتى اآلن واالئتمان الزراعي، والمطاحن والصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالمحافظات المختلفة، بلغت 

 طنا. 218ألفا و 002ماليين و
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 سياحهال

  (البوابه نيوز) %02انخفاض نسبة اإلشغال السياحي بفنادق األقصر الثابتة لـ

وذلك بحسب إدارة  % 02مسجلة واصلت نسبة اإلشغال السياحي بالفنادق الثابتة بمحافظة األقصر، اليوم الخميس، انخفاضها 

أجنبًيا متعددي الجنسيات بنسبة  110نزيًلا، بواقع  278وبلغ إجمالي عدد نزالء الفنادق الثابتة  شرطة السياحة واآلثار بالمحافظة

 . %01مصريا بنسبة  184، و% 2إشغال 

 

 قباطاأل

 (اليوم السابع) يحذر من استغالل حادث المنيا إلشعال الفتنة تواضروس

ويطمأن من النمسا على حالتها  المنيا،إنه يتابع عن كثب ما جرى للسيدة القبطية فى حادث تواضروس بابا اإلسكندرية أكد 

  .الطائفيةداعيا الجميع الى غلق الطريق على من يحاولون المتاجرة بالحدث إلشعال الفتنة  والنفسية،الصحية 

 (العربي الجديد) مطالب قبطية للسيسي باالعتذار عن تعرية سيدة المنيا

باالعتذار عن تعرض سيدة مسيحية في محافظة المنيا بصعيد مصر للتعرية، كإجراء تزايدت المطالب القبطية إلى السيسي 

 انتقامي من أسرة مسلمة باعتبارها والدة شاب اعتدى جنسيا على إحدى نسائها.

 (مصر العربيه) إندبندنت: فاض الكيل بالكنيسة المصرية

وان" عجوز مسيحية تجرد من ثيابها ويشهر بها في الشوارع على أيدي غوغاء" تطرقت الصحيفة البريطانية إلى التوتر تحت عن

وشهروا  مسلم جردوا عجوزا مسيحية من ثيابها وضربوها 111حشد غوغائي مؤلف من “وأضافت:  الذي شهدته قرية الكرم بالمنيا

 بجنوب مصر".بها في الشواراع في قرية

 (االقباط اليوم)لمتابعة حادث المنيا النه يخضع للعالج تواضروس عدم عودة  موسى:ا األنب

لمتابعة حادث أبو قرقاص، يرجع إلجرائه كورس عالجيا لمعاناته من  قال األنبا موسى أسقف الشباب، إن عدم عودة تواضروس

وأشاد األنبا موسى ببيان رئاسة  آالم في الظهر، الفتا إلى أنه لم يكن يرغب في الحديث عن األمر أو كشف عما يعانيه البابا

 حنين" على الشعب المصري.“السيسي الجمهورية، مشيرا إلى أن 

 أخرى

 (رصد) لليوم الثالث على التوالي بالمنياانقطاع المياه 

ا أعلن فيم انقطعت مياه الشرب بمحافظة المنيا لليوم الثالث على التوالي وحتى األن ببعض المناطق، مما أدى الى استياء األهالى

المنيا الجديدة، أنه سيتم قطع المياه بمدينة المنيا الجديدة، القصرى، رئيس جهاز تنمية مدينة  عبد الحميدالمهندس محمد 

 يونيو. 1ومايو،  72يومي الجمعة 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1952826
http://www.albawabhnews.com/1952826
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%84/2734658
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%84/2734658
http://arabi21.com/story/911182/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7#tag_49232
http://arabi21.com/story/911182/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7#tag_49232
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%A9/1078930-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1078930-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=156173
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=156173
http://rassd.com/187399.htm
http://rassd.com/187399.htm
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 المحور الرابع

 األمني المصرى تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 

 (اليوم السابع) جدد فى "أحداث قرية الكرم" بالمنيا متهمين-0الداخلية": ضبط "

متهمين آخرين من الهاربين  0أكد مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية، أن األجهزة األمنية تمكنت، مساء أمس الخميس، من ضبط 

  .قرقاص بمحافظة المنيا، واتخاذ اإلجراءات القانونيةفى األحداث التى شهدتها قرية الكرم بدائرة مركز شرطة أبو

 

 (اليوم السابع) مليون جنيه لوزارة العدل 722مصادر: حسين سالم يورد مبلغ 

قالت مصادر قضائية، أن رجل األعمال حسين سالم انتهى رسميًا، من الوفاء بكافة االلتزامات الخاصة بطلب التصالح مع الدولة،  

مليون جنيه مقابل التصالح مع  722، والتى تقدر بنحو وذلك بعد أن سدد كافة المبالغ المستحقة لجهاز الكسب غير المشروع

  .الدولة فى القضايا المتهم فيها

  

 (بوابة األخباراإلرهابي ) حلوان بحادث تورطهم في يشتبه 2 على القبض: أمني مصدر

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية نجاح األجهزة األمنية في العثور على السيارة المستخدمة في الحادث وأضاف 

عناصر إرهابية يشتبه بشكل كبير تورطهم في الحادث اإلرهابي، مشيرا  2األجهزة األمنية نجحت في إلقاء القبض على  المصدر أن

 إلى أنه جاري حاليا استجوابهم للوقوف على نشاطهم اإلرهابي.

 

 -محاكم ونيابات: 

 

 (الوطن) "7101 متهمين في "حريق الموسكي 01السجن المؤبد لـ 

حضورًيا  2متهمين بينهم  01، عبد الحميدعاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاصم 

 .7101وإغالق المحال على أبرياء إثر مشاجرة بين األهالي، فى يوليو  المؤبد، في واقعة حريق الموسكي بالسجن

 

 (العربي الجديد) من رافضي االنقالب 70مصر: أحكام بالسجن على 

معتقلين حضوريًا بالسجن  01وعاقبت المحكمة  قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة

ين آخر 8ًا لكل معتقل على حدة، وعاقبت )حدثان "طفالن"( بالسجن عشر سنوات لكل منهما، بينما عاقبت عام 00المشدد لمدة 

 .سنة 70غيابيًا بالسجن المؤبد 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/5/27/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%B6%D8%A8%D8%B7-5-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7/2735487
https://www.youm7.com/story/2016/5/27/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%B6%D8%A8%D8%B7-5-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7/2735487
https://www.youm7.com/story/2016/5/27/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-276-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84/2735493
https://www.youm7.com/story/2016/5/27/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1--%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-276-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84/2735493
http://akhbarelyom.com/article/5747386156c9e78e144da514/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-7-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-1464285281
http://akhbarelyom.com/article/5747386156c9e78e144da514/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-7-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-1464285281
http://www.elwatannews.com/news/details/1201098
http://www.elwatannews.com/news/details/1201098
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/26/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-21-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/26/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-21-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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 (الشروق) استعجال تحريات األمن الوطنى فى واقعة حرق سور مبنى قطاع مصلحة السجون بمنطقة الترجمان

أشخاص زجاجات المولوتوف على مبنى قطاع  2حول واقعة إلقاء  أمر رئيس نيابة بوالق أبوالعال، باستعجال تحريات األمن الوطنى

كما أمرت بانتداب خبراء مصلحة األدلة الجنائية لفحص زجاجات المولوتوف .مصلحة السجون، بمنطقة أرض الترجمان ببوالق

 .تواها للوصول إلى الجناةتلفيات وتفريغ كاميرات المراقبة وعرض محالوبيان المواد المستخدمة في تجهيزها، وإعداد تقرير حول 

 

 (الشروق) حبس ضابطي شرطة لتورطهما في حادث استشهاد ضباط وأفراد شرطة بحلوان

ضباط  2يوًما على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالتورط في قتل  00 قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس ضابطي شرطة

 وأفراد شرطة داخل ميكروباص خالل تأديتهم مأمورية تابعة لقسم شرطة حلوان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052016&id=b91b8f89-77ac-4090-a978-5ec522d5a0e8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052016&id=b91b8f89-77ac-4090-a978-5ec522d5a0e8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052016&id=39f0e946-cb92-4730-af3f-ce69f0a513dd
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26052016&id=39f0e946-cb92-4730-af3f-ce69f0a513dd
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )اليوم السابع( الترتيب العالمى مراكز كاملة فى 4بـ الجيش المصرى يتقدم على نظيره اإلسرائيلى 

ز كطبقا لموقع "فاير باور" األمريكى، حيث احتل الجيش المصرى المر اإلسرائيلى،مراكز كاملة عن الجيش  4تقدم الجيش المصرى 

احتل فيه المركز  الذيليتراجع بذلك مركزين عن الترتيب األخير  ،02الـ فى حين احتل الجيش اإلسرائيلى المرتبة  عالميا، 07الـ 

  .04الـ 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%804-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7/2735340
https://www.youm7.com/story/2016/5/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%804-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7/2735340

