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 األولالمحور 

 تطورات السياسة الخارجية

 )بوابة األخبار( رسمًيا.. السيسي يتسلم دعوة من سلمان لحضور "القمة العربية األمريكية"

د. عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور سفير المملكة العربية السيسي استقبل 

دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة  سيسيسّلم السف بأن الوزير السعودي وصرح السفير عالء يو .السعودية بالقاهرة

 .مايو الجاري 71العربية اإلسالمية األمريكية التي ستعقد بالرياض بحضور الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم 

 

 )بوابة األهرام(فلسطيني في عمان قبل زيارة ترامب للمنطقة  -أردني  -اجتماع تنسيقي مصري

وم األحد بمقر وزارة الخارجية األردنية، ياألردني أيمن الصفدي في عمان  عقد سامح شكري وزير الخارجية اجتماًعا ثنائًيا مع نظيره

ين، فضال عن استعراض أبرز مستجدات القضايا ذات االهتمام حيث تناول الجانبان سبل دعم وتعزيز العالقات الثنائية بين البلد

المتحدث باسم الخارجية، أنه أعقب اللقاء الثنائي اجتماع تنسيقي ثالثي ضم كال من وزيري خارجية مصر واألردن وصرح  المشترك.

شأن ف التنسيق الثالثي بوالدكتور صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، بهد

 .س األمريكي دونالد ترامب للمنطقةالقضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السالم، ال سيما قبيل زيارة الرئي

 

 )اليوم السابع( السيسى: كل الشكر والتقدير لدولة اإلمارات على ما تقدمه لمصر

وجه السيسى، الشكر لدولة اإلمارات العربية المتحدة على ما قدمته وتقدمه لمصر، قائال: "تحية وتقدير مستحق ألشقائنا فى 

 يونيو". 01شونة ضمن البرنامج الذى مولته اإلمارات عقب  75ة اإلمارات، ألن مشروع الـدول

 

 )بوابة األهرام( الفروف وشكري يبحثان هاتفيا سبل التوصل إلى حل سياسي لألزمة في سوريا

يوم الجمعة بين وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف ونظيره المصري محادثة هاتفية أجريت لروسية عن أعلنت وزارة الخارجية ا

 سامح شكري، تم التركيز خاللها على الخطوات المشتركة التي يجب اتخاذها بغية التوصل إلى حل سياسي لألزمة في سوريا.

 

 )بوابة األخبار( أديس أبابا تطلب تأجيل قمة رؤساء دول حوض النيل للشهر المقبل

كشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل أن هناك اتجاه لتأجيل قمة رؤساء دول حوض النيل، والتي كان من المقرر انعقادها في 

يونيو المقبل، وذلك بناء على طلب تقدمت به أديس أبابا للرئيس األوغندي تطلب  مايو الحالي بمدينة عنتيبى إلى منتصف75

 فيه مزيدًا من الوقت للتحضير للقمة ودراسة موقفها من المبادرة المصرية المعروضة لحل خالفات اتفاقية عنتيبى.

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015480/1/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015480/1/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7..-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1514851.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514851.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87/3233347
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87/3233347
http://gate.ahram.org.eg/News/1514291.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514291.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015618/1/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015618/1/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85.html
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 )اليوم السابع( الخارجية: مصر عازمة على استكمال مسارها نحو إعالء قيم حقوق اإلنسان

أكد السفير وائل نصر الدين نائب مدير قطاع حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية أن مصر عازمة على استكمال مسارها نحو إعالء 

اإلرهاب وتدفق الالجئين والزيادة المطردة للسكان، وتتطلع دائما لمواصلة التنسيق قيم حقوق اإلنسان رغم تصاعد تحديات 

 والتعاون مع الدول اإلفريقية الشقيقة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة فى هذا اإلطار.

 

 )اليوم السابع( مصر تنجح فى اعتماد إطار دولى شامل لمكافحة رسائل اإلرهاب باألمم المتحدة

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الرئاسة المصرية للجنة مكافحة اإلرهاب بمجلس األمن 

 إطار دولى شامل لمكافحة الخطاب اإلرهابى.نجحت فى الحصول على موافقة الدول أعضاء اللجنة باإلجماع على 

 

 )بوابة األهرام( مصر تشارك في مؤتمر دور السلطات التشريعية في مكافحة اإلرهاب بالبحرين

البرلماني بمجلس النواب، بالتعاون مع معهد البحرين تشارك مصر بوفد برلماني، في المؤتمر الذي ينظمه مركز البحرين للتدريب 

للتنمية السياسية، يومي األربعاء والخميس المقبلين، حول "دور السلطات التشريعية في مكافحة اإلرهاب"، ويشارك في المؤتمر 

 والسعودية.أعضاء من دول مصر وتونس والكويت والسودان والبحرين وسلطنة عمان وقطر والمغرب واألردن واإلمارات 

 

 )بوابة األهرام( مصر تدين الهجوم اإلرهابي على محافظة القطيف السعودية

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات، الهجوم اإلرهابي، الذي وقع بحي المسورة بمحافظة القطيف 

السعودية، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة عشرة آخرين من بينهم أربعة من قوات األمن السعودية، وأعربت عن خالص 

 ألسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. -حكومة وشعبا  -تعازيها 

 

 )بوابة األخبار( مصر تدين بشدة الهجوم اإلرهابي في والية بلوشستان الباكستانية

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم اإلرهابي الذي استهدف موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ في والية 

 آخرين. 05ا وإصابة شخص 75بلوشستان الباكستانية، مما أسفر عن وفاة 

 

 )بوابة األخبار( مصر تعلن دعمها الكامل للمرشح اإلثيوبي مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية

أكدت مصر دعمها الكامل لوزير الخارجية اإلثيوبي السابق د.تادروس أدهانوم، باعتباره مرشحا عن القارة األفريقية لمنصب مدير 

حت وزارة الخارجية في بيان لها، أن المرشح األفريقي لمنصب مدير عام منظمة الصحة وأوض عام منظمة الصحة العالمية.

 .حملته االنتخابية للمنصب الدوليالجاري في إطار  11و10العالمية، قام بزيارة القاهرة يومي 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/3234467
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/3234467
http://www.youm7.com/story/2017/5/13/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/3232324
http://www.youm7.com/story/2017/5/13/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/3232324
http://gate.ahram.org.eg/News/1514866.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514866.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514398.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514398.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015538/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015538/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015651/1/--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015651/1/--%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8.html
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 )مصرالعربية( للتدخل في سيناء« شهية األمريكيين»فورين أفيرز: داعش تفتح 

تواصل األوضاع الجارية في سيناء، وما يوجهه اإلرهاب من ضربات متتالية تعجز عن محوها القوات الحكومية المصرية، جذب 

بل أسبوعين وسائل اإلعالم االجتماعي، نقال عن محطات تليفزيونية اهتمام المحللين الدوليين.  وجاء الفيديو الذي تناقلته ق

فضائية ، يصور إعدام رهائن إسالميين على أيدي مصريين ـ ليثير كثيرا من الجدل، حول قدرة الحكومة المصرية على مواجهة 

ـ وهي الحجة التي يبدو أن هناك من بات يعتبرها ذريعة تستل اإلرهاب، ناهيك عن القضاء عليه. أمريكية زم وجود قوات أجنبية 

 .بالتحديد ـ على تراب مصر

 

 )مصرالعربية( حاخام إسرائيلي: السيسي نادم على حكم مصر

زعم الحاخام اإلسرائيلي "نير بن آرتسي" أن السيسي نادم على تولي حكم مصر، وبات ال يعرف ماذا يفعل في ظل الظروف التي 

 تواجهها بالده.

 

 )مصرالعربية( السفارة الكندية تكشف حقيقة طلبات هجرة المصريين

نفت صفحة السفارة الكندية فى مصر على موقع التواصل االجتماعى فيسبوك المعلومات التى تم تداولها مؤخرًا على عدة 

ووصفت صفحة السفارة هذه  بشأن تسهيل كندا لطلبات الهجرة الُمقدمة من ِعدة دول، من بينها مصر . مواقع إلكترونية

وناشدت السفارة المصريين بعدم أخذ هذه المعلومات بعين االعتبار .واالعتماد فقط على  المعلومات بالمزيفة وغير الدقيقة .

 ما يتم نشره على المواقع الكندية الرسمية .

 

 )مصرالعربية( السجائر" تفتح أبواب الجحيم بسيناء“إسرائيلي: موقع 

ي أعلنت الحرب على تنظيم داعش سيناء، زعم موقع "نتسيف نت" اإلسرائيلي أن قوات األمن المصري تؤيد القبائل البدوية الت

وتقوم بتدريب مقاتليها ودعمهم بالسالح والعربات، وذلك انطالقا من إدراكها للميزة الكامنة في انضمام القبائل لقتال التنظيم 

ه، في بدايت وقال الموقع المتخصص في الشئون االستخبارية واألمنية إن القتال بين القبائل البدوية وداعش ما زال المتشدد.

 .يذ اعدامات علنية على نطاق واسعمتوقعا أن تتزايد حدة القتال خالل الفترة المقبلة، التي ستشهد سقوط أسرى وتنف

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1425366-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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%A9/1425366-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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%A9/1425741-%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%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%A9/1425741-%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%85-%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%A9/1426228-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%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%A9/1426228-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%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%A9/1425828-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1--%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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%A9/1425828-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A--%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B1--%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 

 -الرئاسة المصرية: 

 

 (بوابة األخبار) الفتتاح مشروعات تنموية« قنا»تفاصيل زيارة السيسي لمحافظة 

ألف فدان بصحراء منطقة المراشدة بمحافظة  10قام السيسي بزيارة محافظة قنا الفتتاح عدد من المشروعات، منها استصالح 

ألف فدان بمنطقة الفرافرة فضاًل عن افتتاح عدد من الشون والصوامع الحديثة  71البنية التحتية لـقنا واالنتهاء من أعمال 

لتخزين الحبوب والغالل، باإلضافة إلى افتتاح مشروعات تنموية وخدمية أخري مثل محطة السكك الحديدية في اسوان وكوبري 

 حور "جرجا" بمحافظة سوهاج.باألقصر وكوبري نجع حمادي وم 7طهطا بسوهاج وكوبري الكباش 

 

 (الوطن) السيسي يوجه بحسم حاالت التعدي على "المليون ونصف فدان" قبل نهاية مايو

األراضي أو وضع اليد عليها غير أكد السيسى، خالل حديثه اليوم أثناء تفقده عددا من المشروعات بمحافظة قنا، أن التعدي على 

تحدث عن التعديات على أراضي الدولة ضمن مشروع استصالح  السيسيوذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن .مقبول وغير مسموح

 .المليون ونصف المليون فدان، وشدد على ضرورة التعامل مع كل متعد بكل حزم وحسم

 

 (اليوم السابع) ألف فدان وضع يد" 71دوا السيسى منفعال: "ناس مش القية تاكل وناس بياخ

وجه السيسى، تحذيرا شديد اللهجة لواضعى اليد على أراضى الدولة، قائال: "أنا بصراحة زعالن قوى فى الموضوع ده، إن حد ياخد 

ألف فدان ياخدوهم ويقولوا دول بتوعى، واهلل  71آالف فدان، و 11مش القية تاكل، وناس تمد إيديها بـ أراضى مصر وناس

 العظيم وال فدان واحد".

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األخبار) إسماعيل يبحث استعدادات لشهر الصيام ومعارض أهال رمضان.. االثنين

مايو، اجتماع مجلس المحافظين، وبحضور عدد من الوزراء لمتابعة أهم  15يترأس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، االثنين 

 ك ومعارض أهال رمضان التي ستقام بالمحافظات.الملفات واالستعداد لشهر رمضان المبار

 

 (بوابة األخبار) في افتتاح عدد من المشروعات بقنايلقي كلمة رئيس الوزراء 

ألقى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كلمة خالل مشاركته في االحتفال الذي أقيم بمحافظة قنا بحضور السيسي، رئيس 

 والخدمية الجديدة بمناطق الصعيد.الجمهورية، الفتتاح عدد من المشروعات التنموية 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016009/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%C2%AB%D9%82%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016009/1/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%C2%AB%D9%82%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2098750
http://www.elwatannews.com/news/details/2098750
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%A7-20/3233537
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%A7-20/3233537
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015967/1/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86..-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015967/1/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86..-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015784/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015784/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7.html
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 -الوفود األجنبية: 

 (بوابة األخبار) النائب العام القبرصي يصل القاهرة لبحث دعم عالقات التعاون القضائي

وصل إلى القاهرة كوستاس كليريدس النائب العام القبرصي قادما على رأس وفد من الرناكا في زيارة لمصر تستغرق ثالثة أيام، 

 لتعاون القضائي بين مصر وقبرص.يبحث خاللها دعم عالقات ا

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) محافظ كفر الشيخ يبحث عدًدا من الملفات مع أعضاء مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمعرفة مشاكل بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، عدًدا من الملفات والموضوعات مع 

الدوائر ووضع االستراتيجية المناسبة لحلها، أهمها الثروة السمكية والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب والتربية والتعليم 

ات الخدمية والطرق والتموين والكهرباء والبيئة واإلسكان والزراعة، باإلضافة إلى استعراض خطة تنفيذ العديد من المشروع

 والتنموية بالمحافظة.

 

 (بوابة األخبار) قطان يبحث مع رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب العالقات الثنائية

مين الشريفين بمصر في مكتبه بمقر السفارة ، اللواء سعد الجّمال، رئيس لجنة استقبل السفير أحمد قطان سفير خادم الحر

وقال بيان للسفارة السعودية بالقاهرة إنه تم خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بين البلدين  الشئون العربية بمجلس النواب.

 الشقيقين والقضايا العربية ومناقشة الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 

 (الوطن) 7112 -7112اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش موازنة 

، لوزارة 7112 -7112تعقد لجنة الشؤون االقتصادية بالبرلمان، اجتماًعا يوم اإلثنين، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 

العام والهيئات والجهات التابعة لها وتشمل ديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع األعمال العام، ومركز إعداد قطاع األعمال 

 القادة إلدارة األعمال.

 

 (الشروق) مواد 2من « تجريم الكراهية»يعد مشروعا مماثال لـ« أبو حامد»

قال عضو المكتب السياسى الئتالف دعم مصر محمد أبوحامد، إنه يعد مشروع قانون لتجريم الحض على الكراهية، وأن المشروع 

اإلساءة للذات اإللهية أو األديان أو األنبياء والرسل أو الكتب السماوية ودور العباءة، على أساس دينى أو »مواد هى  2يتضمن تجريم 

 «.عقدى أو مذهبى أو طائفى

 

 (مصر العربة) رئيس مجلس النواب يصل مطار القاهرة قادًما من روما

ها خاللشارك  التي استغرقت عدة أيام. ةعاصمة اإليطالية روما، بعد زيارعاد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، قادما من ال

 للجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط. 10في فعاليات القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات، كما شارك في الدورة الـ

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016000/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016000/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1514603.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514603.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015886/1/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015886/1/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2099182
http://www.elwatannews.com/news/details/2099182
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052017&id=4e89cba7-eadf-49a5-bdff-ded77a1fa3eb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052017&id=4e89cba7-eadf-49a5-bdff-ded77a1fa3eb
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1426078-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%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-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1426078-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%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-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
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 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األخبار) يجمد عضوية الشيخ عبد اهلل رشدي« مستقبل وطن»

وقال الحزب في بيان  .تجميد عضوية الشيخ عبد اهلل رشدي بالحزب، نظرًا لما أدلى به من تصريحات» مستقبل وطن«قرر حزب 

الشيخ عبد اهلل رشدي بالحزب، وذلك نظرا لما أدلى به من تصريحات والتي أساءت لنفسه و لشخصه له:" تقرر تجميد عضوية 

 قبل أن تسئ للحزب".

 

 (مصر العربية) «من أجل الحرية والديمقراطية»سامي عنان سيترشح للرئاسة «: مصر العروبة»

قال رجب حميدة، األمين العام لحزب مصر العروبة، إن الفريق سامي عنان الذي شغل منصب رئاسة أركان حرب القوات المسلحة 

 القادم. 7112سابقا، سيترشح بنسبة كبيرة لالنتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في عام 

 

 -بات: نقا

 

 (الوطن) سامح عاشور: تكفير اآلخر يقطع الوطن.. و"صالح الدين رمز الستعادة القدس"

مشيًرا إلى انتقد سامح عاشور، نقيب المحامين، قيام بعض رجال الدين اإلسالمي والمسيحي بتكفير من ال يعتنق دين اآلخر، 

، على لقانونية لنقابة القاهرة الجديدةوأكد في كلمته بالمؤتمر األول لمحامي اإلدارات ا .ضرورة احترام حرية العقيدة ألي مواطن

أنه ليس من حق أحد أذية أخر نفسيا أو تكفيره بسبب ديانته، أو النيل من وطنيته متسائًلا: "مصلحة من الحديث في تلك األمور 

 ."الوقت الحرج الذي تمر به مصر، فذلك يقطع أواصر الوطنفي هذا 

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 

 (بوابة األهرام) عمومية مجلس الدولة تعلن ترشيح المستشار يحيى دكروري لرئاسة المجلس

الدولة إلى تمسكهم بمبدأ األقدمية المتعارف عليه، وأعلنوا ترشيح المستشار  انتهت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس

 يحيى دكرورى النائب األول لرئيس مجلس الدولة فقط على منصب رئاسة المجلس، وإرسال ترشيحه لرئاسة الجمهورية.

 

 -المؤسسات الدينية: 

 

 (الشروق) حاربة التطرفلوفد اإلعالميات اإلفريقيات: األزهر ال يألو جهدا في م« الطيب»

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، إن اإلعالميين األفارقة يشكلون ضمير الشعوب اإلفريقية ووجدانها باعتبار أن اإلعالم هو 

 أهم األسلحة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها إفريقيا سواء في مجال التنمية أو في مجال مواجهة التطرف واإلرهاب. أحد

 .ت اإلفريقيات بمقر مشيخة األزهرخالل استقباله وفد اإلعالميا جاء ذلك

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016061/1/%C2%AB%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%C2%BB-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016061/1/%C2%AB%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86%C2%BB-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A.html
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1425079-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A9---%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1425079-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A9---%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.elwatannews.com/news/details/2098567
http://www.elwatannews.com/news/details/2098567
http://gate.ahram.org.eg/News/1514506.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514506.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052017&id=637b6f04-a071-41d6-8b89-c8afa7aa711a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14052017&id=637b6f04-a071-41d6-8b89-c8afa7aa711a
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 -تصريحات: 

 (الوطن) والقارة"موسى" خالل كلمته بحوار "مستقبل أوروبا": منافع كثيرة بين مصر 

رحب عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية األسبق، بالدكتور مصطفى الفقى، المدير الجديد لمكتبة اإلسكندرية، 

وأضاف أن أوروبا ُتعتبر جارة  أوروبا" بالمجمع العلمي.وإسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة السابق، في كلمته بحوار "مستقبل 

 .ن العالقات االقتصادية مع أوروبالمصر والتي تتأثر باألحداث سواء السلبية منها أو اإليجابية، موضحا أن مصر تجمعها الكثير م

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) آالف فدان فى "الحزام األخضر" 5عمرو أديب: بعض اإلعالميين مستفيدون بـ

آالف فدان بـ"الحزام األخضر"، وتابع: "الحزام األخضر أخباره إيه..  5كشف عمرو أديب، عن وجود بعض اإلعالميين يستفدون من 

وأضاف أنه ال يتحدث بدون سند  ستفيدين، فطبعًا بيقطعوا هدومهم ألنهم مستفيدين".آالف فدان لبعض اإلعالميين الم 5

 بل لديه معلومات تؤكد صحة ما يقول، مطالبًا بضرورة رد األراضى التى تم وضع يد البعض عليها حتى فى حال استصالحها.

 

 -سوشيال ميديا: 

 (اليوم السابع) تدوينات تلخص كلمته اليوم من محافظة قنا 2تنشر  السيسيصفحة 

تدوينات تلخص حوار السيسى خالل احتفالية افتتاح عدد من  9السيسى، عبر موقع "تويتر"، للـنشرت الصفحة الرسمية 

 .ته يوم األحد لمحافظة قناية بمحافظات الصعيد، ضمن زيارالمشروعات التنمو

 

 مصر العربية() األسواني: المصريون سيتركوا أزمة تكفير األقباط وينشغلوا بمسلسالت رمضان

سواني، على انشغال الشعب المصري بقضية تكفير األقباط، باإلضافة إلى هجوم الكاتب يوسف زيدان على صالح علق عالء األ

وقال "بعد أن انشغل المصريون بكون األقباط كفاًرا أم مؤمنين، ثم إن كان صالح الدين حقيًرا أم عظيًما، مع  .الدين األيوبي

 ياباشا". مسلسالت رمضان سينسون كل ما يحدث لهم، برافو

 

 (مصر العربية) «ادينا مرتبات تخلينا نعيش زي البني آدمين«: »السيسي»خالد داود لـ

طالب خالد داود، رئيس حزب الدستور، السيسي بزيادة المرتبات، على خلفية تصريحات السيسي بشأن انخفاض أسعار الخدمات 

ادينا مرتبات تخلينا نعيش زي البنى آدمين، وبعدين حاسبونا على الخدمات، هو حضرتك مش معانا »وأضاف:  العامة في مصر.

 «.برضو يا ريس من البلد دي

 

 (مصر العربية) «ياريتها طابونة بجد»مالك عدلي: «.. مصر مش طابونة»بعد تصريح السيسي 

وكتب  .«ياريتها طابونة بجد»، قائال: «مش طابونة»علق المحامي والحقوقي، مالك عدلي، على وصف السيسي مصر بقوله 

وتعديالته بيلزمها إنها تبدأ إنتاج في موعد معين وتخلص في موعد  1915لسنة  95الطابونة ليها قانون على فكرة رقمه »

 «.تنتج كمية معينة بوزن ومواصفات معينة بسعر محددمعين و

http://www.elwatannews.com/news/details/2098549
http://www.elwatannews.com/news/details/2098549
http://www.youm7.com/story/2017/5/15/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%805-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85/3234617
http://www.youm7.com/story/2017/5/15/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%805-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85/3234617
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-8-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86/3233869
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-8-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%AE%D8%B5-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86/3233869
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%A7/1426366-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%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%A7/1426366-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%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%A7/1426338-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB--%C2%AB%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A2%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86%C2%BB
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%A7/1426338-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB--%C2%AB%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A2%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86%C2%BB
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%A7/1426334-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B4-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A9%C2%BB--%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A--%C2%AB%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%C2%BB
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%A7/1426334-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%C2%AB%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B4-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A9%C2%BB--%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A--%C2%AB%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%AF%C2%BB
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)شهور  9مليار جنيه فائض مالي بالبريد خالل  0.3

مليون جنيه  311مليارات و 0صرح المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، بأن الهيئة حققت فائضا ماليا بلغ 

شهور الممتدة  9مليون جنيه خالل  351وذلك مقابل  7112مارس  01وحتى  7113/ 3/ 01خالل فترة التسعة أشهر الممتدة من 

 .7113مارس  01وحتى  7115يونيو  01من 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 17. 7"المالية" تطرح أذون خزانة بـ 

1:11:11 PM  أنه تم طرح ، حيث مليار جنيه 17. 751، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7112مايو  11طرحت وزارة المالية األحد

يوما  720، وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل %19. 007مليار جنيه بمتوسط عائد  3. 751يوما بقيمة  91أذون خزانة أجل 

 . %19. 129ارات جنيه بمتوسط عائد ملي 3ة بقيم

 

 (بوابة االخبار) قرية 155مليون دوالر قرضا من البنك الدولي لمد خدمات الصرف الصحي بعدد  551

لي لبنك الدوزار الدكتور مصطفى مدبولي وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يرافقه الدكتور حافظ غانم نائب رئيس ا

 551الصرف الصحي للقرى الُملوثة لترعة السالم وفرع رشيد بقيمة  مبينا أنه يهدف إلى مد خدمة، مشروعات الصرف الصحي

 .والدقهلية والشرقية( كمرحلة أولىمحافظات )البحيرة  0قرية موزعة على  155مليون دوالر بعدد 

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر حجم االستثمارات السعودية في مصر 31مجلس األعمال المصري السعودي:

مشروع جسر الملك "سلمان" الذي سيكون نقطة تحول في أن  قال حسين شبكشي عضو مجلس األعمال المصري السعودي

 5مليارات دوالر، وتستغرق فترة  2إلى  5من  االقتصاد الخدمي اللوجيستي بالبلدين، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء الجسر

مليار دوالر كحجم تجاري سنوي، والذي سيشكل زيادة الفتة في حجم االستثمارات السعودية في  711أعوام لتنفيذه، وتعود ب 

 مليار دوالر . 31مصر البالغة اآلن قرابة ال 

 

 (المصري اليوم) حاليًاال قرار بزيادة سعر البنزين «: المصري اليوم»وزير البترول لـ 

المهندس طارق المال، وزير البترول، وجود قرار بزيادة سعر البنزين حاليًا، ولم يتم تحديد موعد سواء لزيادة السعر، أو حتى  نفى

 5لديها خطة معلنة وواضحة لترشيد دعم الطاقة من خالل خطة وطنية على مدى االتفاق على نسبة الزيادة، موضحًا أن الوزارة 

 وليس لها أى ارتباط بالقرض الذى حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولى. 7111سنوات بدأت عام 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015949/1/-3.6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015949/1/-3.6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-9-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015889/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-2.-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015889/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%80-2.-12-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015447/1/550-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015447/1/550-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015282/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015282/1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1.html
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1133738
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1133738
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 (المصري اليوم) فى انتظار المجلس التنفيذى للصندوق« النقد»الشريحة الثانية من قرض «: المالية»

قالت وزارة المالية إن بعثة صندوق النقد الدولى، اختتمت زيارتها للقاهرة بعد انتهائها من المراجعة األولى لبرنامج اإلصالح 

فريق الصندوق، فيما يتعلق بالشريحة االقتصادى بنجاح، حيث تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى و

 الثانية من القرض تمهيدًا لعرضه على المجلس التنفيذى للصندوق فى أول انعقاد له.

 

 (المصري اليوم) مليارات جنيه في أولى جلسات األسبوع 5البورصة تخسر 

مليارات جنيه،  5تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في نهاية تعامالت األحد، وخسر رأس المال السوقي لألسهم المقيدة نحو 

 11،97مليون جنيه للمصريين،  0،22اتجهت تعامالت المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ حيث 

 مليون جنيه. 1552ت المستثمرين األجانب نحو الشراء مسجلين صافي شراء بلغ مليون جنيه للعرب، بينما اتجهت تعامال

 

 (اليوم السابع) مصدر بـ"الكهرباء": إعالن األسعار الجديدة نهاية يونيو المقبل

ف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم اإلعالن عن األسعار الجديدة للكهرباء نهاية يونيو المقبل، ليتم كش

وقال المصدر، إن عدم تطبيق تعديل أسعار الكهرباء سيرفع عجز الموازنة ، تطبيقها فى فواتير االستهالك الخاصة بشهر يوليو

 .قرًشا 92إلى  7112يونيو  01ة فى من المتوقع أن يصل سعر الكيلو وات ساعومليار جنيه،  31إلى ما يقرب من 

 

 (اليوم السابع) 7112بنهاية عام  %10"سى آى كابيتال" تتوقع انخفاض التضخم فى مصر إلى 

توقعت شركة "سى آى كابيتال" أحد أكبر بنوك االستثمار فى مصر والمنطقة، انخفاض معدالت التضخم فى مصر مع نهاية للعام 

وتوقع االستشاريين االقتصاديين بشركة "سى آى كابيتال"، ارتفاع معدالت النمو ، حاليا %01مقابل أكثر من  %10إلى  7112الحالى 

 .7112نقطة أساس بنهاية  151إلى  111العام المقبل وتراجع معدالت الفائدة بما يعادل  %5االقتصادى إلى 

 

 (مصر العربية) بعد حديث السيسي| أحمد موسى: قريبا.. زيادة أسعار تذاكر القطارات

اعتبر خبراء أن رفع تذكرة مترو األنفاق، ليس األخير، وهو ما أكده اإلعالمي أحمد موسى، قائًلا: « مصر العربية»في تقرير سابق لـ

المحتمل بشكل كبير أن يتم زيادة أسعار تذاكر إن المتابع لحديث الرئيس مع المسؤولين، وخاصة مع وزير النقل يدرك انه من »

 «.القطارات خالل الفترة المقبلة

 

 (مصر العربية) 7112فى مؤشر التنافسية إلفريقيا لعام  115مصر تحتفظ بالمركز 

، الذى يصدره المنتدى االقتصادى العالمى والبنك الدولى 7112بمؤشر التنافسية إلفريقيا لعام  115احتفظت مصر بمركزها رقم 

ودعت الجهات التى أعدت التقرير السلطات المصرية بالمضى قدما ، ك الدولي والبنك اإلفريقي للتنميةإلعادة اإلعمار والتنمية والبن

 فى تنفيذ اإلصالحات االقتصادية وعالج المشاكل التى تعوق أسواق العمل والسلع والخدمات المالية.

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1133651
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1133651
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1133514
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1133514
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3234399
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84/3234399
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%B3%D9%89-%D8%A2%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-13/3234268
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%B3%D9%89-%D8%A2%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-13/3234268
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1426208-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89--%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1426208-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89--%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1426184-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-115-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1426184-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-115-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017
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 (مصر العربية) مليار دوالر حجم التبادل التجاري مع الصين 11وزير الصناعة: 

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العالقات االقتصادية والتجارية بين مصر والصين تشهد حاليًا زخمًا كبيرًا 

 .7113مليار دوالر عام  11االستراتيجية الشاملة، مضيفا أن حجم التبادل التجاري وصل بين البلدين إلى  وصل إلى مستوى الشراكة

 

 (مصر العربية) مليار دوالر مساعدة للدول النامية المشاركة في منتدى الحزام والطريق 2.2الصين تقدم 

ولي الذي بدأ اليوم األحد في بكين، إن قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خالل مراسم افتتاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الد

مليار دوالر أمريكي ( إلى الدول النامية والمنظمات الدولية المشاركة في  2.2مليار يوان )نحو  31الصين ستقدم مساعدات قيمتها 

 مبادرة الحزام والطريق لتنفيذ المزيد من المشاريع المتعلقة بمعيشة الشعب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1425733-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9--11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1425733-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9--11-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1425859-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-8-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1425859-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-8-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 

 التعليم

 (االخبار) التعليم: تخفيف مادة اللغة الفرنسية في المرحلة اإلعداية العام المقبل

عقدت مدير عام تنمية مادة اللغة الفرنسية فاطمة الزهراء، ورشة عمل مع عدد من ممثلي مركز تطوير المناهج، وموجهي عام 

ة الفرنسية في المرحلة ية للغات بمديرية التربية والتعليم؛ لمناقشة  تطوير مادة اللغمادة اللغة الفرنسية للمدارس الرسم

 .وتم االتفاق خالل االجتماع على ضرورة حذف أجزاء من المنهج المقرر )من الصفوف الثالثة( بالمرحلة اإلعدادية، اإلعدادية

 

 الصحه

 (اليوم السابع) الذعر بين األهالىتسرب غاز األكسجين من خزان مستشفى تأمين بنى سويف يثير 

أدى تسرب غاز األكسجين، من الخزان الرئيسى بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحى، إلى حدوث حالة من الذعر بين أهالى 

 اخمة للمستشفى، خوفا من وجود مصدر لللهب يتسبب فى اندالع حريق.منطقة مساكن األمل بشارع عبدالسالم عارف، المت

 

 السياحه

 (خباراال) "السياحة" تشارك بمعرض "إيمكس" بألمانيا لتنشيط سياحة المؤتمرات..الثالثاء

) " إيمكس " السياحى المزمع عقده IMEتشارك هيئة تنشيط السياحة، عبر مكتبها السياحى ببرلين، فى فعاليات معرض 

 ، بهدف تنشيط سياحة7م111وتشارك الهيئة بجناح مساحته ، مايو الجارى 12إلى  13بمدينة فرانكفورت بألمانيا، خالل الفترة من 

 

 (اليوم السابع) ارتفاع أسعار عمرة "رمضان" سيؤدى لتراجع اإلقبالرئيس السياحة الدينية السابق: 

ة شركات السياحة سابًقا، أن تشهد عمرة شهر "رمضان" الكريم، توقع باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرف

ألف معتمر خالل شهر  711انخفاًضا فى عدد المعتمرين، مرجًعا ذلك الرتفاع أسعار برامج العمرة، موضًحا أن األعداد لن تتخطى 

 رمضان.

 

 (اليوم السابع) صحيفة روسية: مصر ترفض وجود خبراء من موسكو بمطاراتها.. وتطالب بسبل بديلة

سلطت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، الضوء على الجدل الذى أثارته الصحف الروسية حول رفض مصر لوجود الخبراء الروس فى 

 يران، مؤكدة أن مصر تدعو روسيا للبحث عن سبل بديلة لضمان األمن فى المطارات المصرية.المطارات المصرية لمراقبة أمن الط

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015859/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015859/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/15/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1/3234772
http://www.youm7.com/story/2017/5/15/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1/3234772
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016077/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%83%D8%B3-%D8%A8%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/3232589
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9/3232589
http://www.youm7.com/story/2017/5/13/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/3233061
http://www.youm7.com/story/2017/5/13/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/3233061
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 الزراعه

 (اليوم السابع) مصدر بـ"التموين": الوزارة حريصة على شراء األقماح من المزارعين

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معدالت توريد القمح المحلى فى ارتفاع مستمر يومًيا، الفتا الى أن الوزارة 

الكميات  حريصة على شراء أى كميات من األقماح لدى المزارعين الستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم، على أن يتم استيراد باقى

 المخصصة إلنتاج الخبز من الخارج، وذلك لسد العجز فى القمح المحلى.

 

 النقل والمواصالت

 (عاليوم الساب) مليار جنيه..وهذا بديل رفع سعر التذكرة 15وزير النقل: تطوير السكة الحديد يحتاج 

مليار جنيه، مؤكًدا إن شبكة السكك الحديد  15قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تطوير شبكة سكك الحديد، يحتاج إلى 

وأشار إلى إن تغيير قضبان السكة الحديدية وتطويرها ، أضعاف 11سنة لم يتم تطويرها، مع العلم أن المواطنين زادوا  21منذ 

ألف طن بضائع عما  111ائع، وهو ما يغنى عن  رفع تذكرة القطار، مؤكدا أن السنة الحالية تم زيادة يساعد على زيادة نقل البض

 .مليون جنيه 011قبل، وهو ما يدخل 

 

 قباطاأل

  (االخبار) النائب البابوي لوفد اإلعالميات األفريقيات: التعايش بين المسلمين والمسيحيين موجود بوضوح

أكد نيافة األنبا دانيال أسقف المعادي النائب البابوى ان التعايش بين المسلمين والمسيحيين في مصر موجود بوضوح، وليس 

منفرًدا بل بالعكس تربطنا عالقات جيرة في نفس المنزل وإن كان هناك انحراف فكري فهو أمر هناك مكان يعيش فيه أي طرف 

 .وقال إن المبادئ األساسية للدول المتقدمة هو فصل الدين عن الدولة، دخيل وعلى المجتمع كله أن يحاربه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/15/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86/3234363
http://www.youm7.com/story/2017/5/15/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86/3234363
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%87%D8%B0%D8%A7/3234518
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015774/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015774/1/-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%86-.html


 

 

7112مايو 51  مرصد اإلعالم المصري       13   

 

 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األهرام) أمن الجيزة يجري حركة تغييرات محدودة للدفع بدماء شابة مدير

أجرى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقالت محدودة، لتدعيم إدارة تأمين أكتوبر، حيث تم 

اط شباب، لتحقيق درجة عالية من الكفاءة والتأمين، بالتنسيق مع اللواء إبراهيم الديب مدير اإلدارة العامة لمباحث الدفع بضب

 الجيزة.

 

 (وابة األهرامب) مصرع اثنين من تجار الهيروين بمدينة بدر في تبادل إلطالق النيران مع قوات الشرطة

 لقي اثنان من تجار الهيروين مصرعهما في تبادل إلطالق النيران مع قوات أمن القاهرة خالل القبض عليهما بمدينة بدر.

 

 (اليوم السابع) الداخلية تدفع بعشرات السيارات المتنقلة محملة بالسلع للقرى قبل رمضان

تحمل "شعار الوزارة"، لنقل أطنان من السلع جهزت شركة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، عشرات من السيارات المتنقلة، التى 

الغذائية، خاصة االستراتيجية مثل: "األرز، والسكر، والزيت، واللحوم، والفول، وياميش رمضان، والشاى، والعصائر"، إلى المناطق 

 المحرومة فى النجوع والقرى.

 

 (مصر العربية) مطار القاهرة يمنع مسؤولة ألمانية  من دخول البالد لعدم وجود تاشيرة

منعت سلطات مطار القاهرة، اليوم األحد، مسؤولة بالمعهد األلماني في كينيا من دخول البالد فور وصولها من نيروبي بجواز 

 .رسمي دون تأشيرة دخول مسبقة

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) سنوات وسنة آلخر التهامهم بالتظاهر بدون تصريح 5"إرهاب الجيزة" تعاقب متهمين بالحبس 

منطقة إمبابة، والحبس سنة لمتهم أخر سنوات لمتهمين بالتظاهر في  5إرهاب "جنح الجيزة"، أحكاما بالحبس  5أصدرت الدائرة 

 فيما برأت متهًما من ذات التهم المنسوبة إليه، وذلك في عدة قضايا مختلفة.

 

 (بوابة األهرام) دعوى لوقف بث البرامج الدينية لحين عرضها على لجنة من األزهر

سالم، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف بث وإذاعة البرامج أقام محمد حامد 

الدينية إال بعد عرضها على لجنة مختصة من األزهر الشريف ودار اإلفتاء، وإذاعتها بصورة مسجلة عبر الفضائيات والقنوات 

 خرى، لمنع الفتنة.اإلذاعية، مع حظر المساس بالعقائد الدينية األ

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1514621.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514621.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514412.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%84/3234415
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%84/3234415
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1426029-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%C2%A0%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1426029-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%C2%A0%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://gate.ahram.org.eg/News/1514529.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514529.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514370.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514370.aspx
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 (البوابة نيوز) إحالة خلية "قتل األقباط" إلى نيابة أمن الدولة الستكمال التحقيقات

الدولة متهمين بتكوين خلية "قتل األقباط" لنيابة أمن  5قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية إحالة ملف التحقيقات مع 

 العليا الستكمال التحقيقات.

 

 -اعتقاالت: 

 (اليوم السابع) بحوزتهما خطط تنفيذ أعمال إرهابية بالسويس شخصيناألمن الوطنى يضبط 

تمكن جهاز األمن الوطنى بالسويس من ضبط اتنين من المتهمين باالنتماء لجماعات إرهابية، بحوزتهما مستندات وتحويالت 

مالية تلقياها من قيادات جماعات إرهابية فى الخارج، لتصنيع عبوات ناسفة وتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف قوات األمن 

 بالسويس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/2526911
http://www.albawabhnews.com/2526911
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/3233911
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3/3233911
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 المحور السادس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األخبار( السيسي يستقبل خليفة حفتر لبحث مستجدات األزمة الليبية

السفير عالء  وصرح ، المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية.7112مايو  10يوم السبت السيسى، استقبل 

الثابت من األزمة الليبية وسعيها المستمر للتوصل إلى حل سياسي من خالل  يوسف، بأن السيسي أكد خالل اللقاء موقف مصر

 تشجيع الحوار بين مختلف األطراف، بما يساهم في عودة االستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

 

 )بوابة األهرام( ف المصري"السيسي يوجه القوات المسلحة بتسليم أهل المراشدة فى قنا ألف فدان بمشروع "الري

وجه السيسي بإعطاء أهل المراشدة ألف فدان علي نفقة القوات المسلحة، وتشكيل لجنة مكونة من محافظة قنا ووزارتى 

 والقوات المسلحة وهيئة الرقابة اإلدارية.التضامن االجتماعي والزراعة وجمعية "األورمان" وشركة "الريف المصري" 

 

 )بوابة األهرام( مشروًعا تنموًيا في الصعيد 775كامل الوزير: الهيئة الهندسية مكلفة بتنفيذ 

مشروًعا تنموًيا في الصعيد، الفًتا  775ئة مكلفة بتنفيذ قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهي

 أخري. 22مشروًعا وجار العمل في  112إلى أن الهيئة انتهت من تنفيذ 

 

 )بوابة األخبار( ألف كرتونة مواد غذائية 111القوات المسلحة بالغربية توزع أكثر من 

ألف كرتونة في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة بمناسبة قرب حلول  75قامت القوات المسلحة بالغربية بتوزيع أكثر من 

ألف كرتونة  111افظة الغربية أن القوات المسلحة قامت بتوزيع حوالي وأكد العميد أحمد يحي المستشار العسكري لمح رمضان.

 .في المحافظة خالل الفترة الماضيةعلي مختلف المدن والقرى الموجودة 

 

 )اليوم السابع( سائحا ومركب صيد بالغردقة 70المتحدث العسكرى يعلن إنقاذ القوات البحرية لـ

أعلن العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن وحدات اإلنقاذ التابعة للقوات البحرية تمكنت من السيطرة 

 سائحا من جنسيات مختلفة، وإنقاذ مركب صيد مام جزيرة الجفتون بالغردقة. 70ريق وإخالء على ح

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015386/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1--%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2015386/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1--%D9%86%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%B9.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1514744.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514744.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514632.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1514632.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016016/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016016/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8023-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%B5%D9%8A%D8%AF/3233342
http://www.youm7.com/story/2017/5/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%8023-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%B5%D9%8A%D8%AF/3233342
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 )الوطن( "الدفاع" تنشر الفيلم التسجيلي "فجر جديد لصعيد مصر"

، الفيلم التسجيلي القصير "فجر جديد لصعيد مصر"، الحربي على موقع "يوتيوب"نتاج نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع واإل

 والذي عرض أمام السيسي، على هامش االفتتاحات التي حضرها في صعيد مصر.

 

 )الوطن( نتعاون مع السعودية واإلمارات عسكريًا ومدنيًا«: العربية للتصنيع»

أكد مصدر مسئول برئاسة الجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع، أن التعاون مستمر مع السعودية واإلمارات فى كل المجاالت 

 اإلنتاجية، سواء كانت عسكرية أو مدنية.

 

 )الوطن(  دولة 00دورات تدريبية لكوادر الدارسين األفارقة من  11تخرج 

دولة إفريقية، بعد أن أتموا دوراتهم  00دورات دارسية لكوادر الدارسين الوافدين من  11احتفلت القوات المسلحة، بتخرج 

 التدريبية داخل المنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2097775
http://www.elwatannews.com/news/details/2097775
http://www.elwatannews.com/news/details/2095657
http://www.elwatannews.com/news/details/2095657
http://www.elwatannews.com/news/details/2091126
http://www.elwatannews.com/news/details/2091126
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 المحور السابع

 تطورات المشهد السيناوي

 

 7112مايو  11في 

 

وكالة أعماق: سيارة مفخخة تستهدف تجمع لقوات الجيش المصري ومسلحين قبليين موالين له بمنطقة الجورة جنوب  -

شخص منهم واصابة آخرين وتدمير عدة آليات منهم  13مدينة الشيخ زويد، الهقب ذلك هجوم مسلح مما أدى لمقتل 

األولى بمنطقة المهدية جنوب مدينة رفح و  M60بعبوة ناسفة قرب موقع الهجوم، واعطاب دبابتين  M60دبابة 

 األخرى بالقرب من حاجز السادوت داخل مدينة رفح، واعطاب عربة همر بمنطقة الخروبة شرق مدينة العريش.

قة منطبكانت تنفذ مهمة أمنية  في انفجار استهدف مدرعة عسكرية، ثالثة مجندينوإصابة ضابط برتبة مقدم مقتل   -

ومقتل ضابط آخر وعدد من الجنود في هجوم استهدف آلية عسكرية بمنطقة الجورة جنوب ، الحسنة بوسط سيناء

 (BBCالشيخ زويد )

 

 7112مايو  15في 

 

فوف اء للقتال بين صتسلل لسين، لتنظيم "داعش غزة" بتهمة االنتماءفلسطيني الجنسية  ت إنفاذ القانون تصفيقوا -

تصفيته، وبالتحري عنه تبين أنه يدعى و ، وهذا بعد مداهمة منزل واالشتباك معهتنظيم "بيت المقدس" بسيناء

على كميات كبيرة من المتفجرات وأدوات ودوائر كهربائية تستخدم وقد عثر بداخل المنزل )إبراهيم داهوم أبومحسن(، 

 (الوطن) موتوريال وكمية كبيرة من الذخائرفي تصنيع العبوات الناسفة وجهازي 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39914459
http://www.elwatannews.com/news/details/2099029
http://www.elwatannews.com/news/details/2099029

