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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 
 

 (الوطن) اليوم.. "الناتو" يبحث التحديات األمنية لدى مصر ودول شمال إفريقيا

قال اللواء أركان حرب سيد غنيم، الُمحاضر بأكاديمية دفاع حلف الناتو بروما إن ممثلي دول حلف الشمال األطلسي "الناتو"، وعدد 

من صناع القرار على المستوى العالمي سيعقدون اجتماًعا، صباح اليوم، في مقر القيادة المشتركة لـ"الحلف" بمدينة نابولي 

 يات األمنية التي تواجهها دول شمال إفريقيا، ومن بينها مصر.اإليطالية لمناقشة التحد

 

 (بوابة األهرام) افتتاح المعرض البحريني المصري المشترك برعاية األمير خليفة بن سلمان

الوزراء في مملكة البحرين، فعاليات المعرض البحريني المصري افتتح الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، نائب رئيس مجلس 

المشترك األول بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون 

 .المصرية حتى يوم الخميس المقبل مع اتحاد الصناعات

 

 (بوابة األهرام) التصدى إعالمًيا لظاهرة اإلرهاب اليومخبراء عرب يبحثون 

األربعاء،  اليوميعقد فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب اجتماعه السابع عشر 

رئيسة قطاع اإلعالم  –بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد 

 واالتصال.

 

 (الشروق) مصر توصى بريطانيا وهولندا بااللتزام بمعايير حقوق اإلنسان

فى إطار سياسة مصر الخارجية الداعمة للحوار والرافضة لالنتقائية والمعايير المزدوجة فى التعامل مع موضوعات حقوق 

ة الدورية الشاملة التابعة لمجلس اإلنسان، أوصى وفد مصر فى بيانه خالل جلستى نظر تقرير بريطانيا وهولندا أمام آلية المراجع

حقوق اإلنسان بإتخاذ خطوات فعالة وسريعة لمكافحة خطاب الكراهية وكره المسلمين واألفعال العنصرية العدوانية التى تزداد 

 انتشارًا فى المجتمع، وااللتزام بمعالجة آثارها على المدى البعيد.

 

 (لعربيةمصر ا) الشيوخ على تحسين الخطاب الديني: ينبغي إجبار "أبو حامد لـ "فاينانشال تايمز

"الدولة طلبت من الشيوخ تحسين الخطاب الديني لكنهم أحجموا عن ذلك لعدم وجود عنصر اإلجبار، هذا القانون سيجعل األمر 

جاء هذا  وفقا لما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز عن النائب محمد أبو حامد حول مقترح مشروع قانون يسمح بإقالة  إلزاميا".

 شيخ األزهر.

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2103205
http://www.elwatannews.com/news/details/2103205
http://gate.ahram.org.eg/News/1515424.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515424.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515405.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515405.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16052017&id=6a595cf3-752e-4b53-9df5-ea73b3378e23
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16052017&id=6a595cf3-752e-4b53-9df5-ea73b3378e23
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%A9/1427612-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2---%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A
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 (مصر العربية) يرز عن خالفات مصر والسودان: لماذا ال يتحمل السيسي فقدان مثلث حاليب؟فورين أف

ن ت مجلة "فوريتحت عنوان " تصاعد التوترات الحدودية بين مصر والسودان: لماذا ال يتحمل السيسي فقدان مثلث حاليب".. أفرد

أفيرز" الصادرة عن مجلس العالقات الخارجية األمريكي تقريًرا سلطت فيه الضوء على احتقان األجواء بين مصر والسوادن نتيجة 

 الخالف بينهما على ملكية مثلث حاليب الحدودي الذي تعتقد الخرطوم أنه واقع تحت االحتالل المصري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A9/1427236-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B2--%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%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%A9/1427236-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B2--%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 الثانيالمحور 

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (الوطن) السيسي يستقبل رئيس شركة فيزا العالمية

ا وزير االتصاالت وتكنولوجياستقبل السيسي، رايان ماكينيري رئيس شركة فيزا العالمية، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي 

وذكر السفير عالء يوسف أن وزير االتصاالت استعرض خالل اللقاء إمكانات التعاون المتاحة بين الحكومة وشركة فيزا  المعلومات.

 .ت الحكومية التي تقدم للمواطنينالعالمية لتطوير مختلف الخدما

 

 (الوطن) السيسي يستقبل مبعوث بورندي لبحث سبل التعاون

استقبل السيسي، الفريق إيلديفونس هاباروريما رئيس الديوان العسكري بالرئاسة البوروندية، وحضر المقابلة سامح شكري 

طلب نقل تحياته إلى الرئيس نكورونزيزا،  السيسيوأضاف السفير عالء يوسف أن  وزير الخارجية والسفير البوروندي بالقاهرة.

 .بين البلدين في مختلف المجاالت مؤكداً حرص مصر على التنسيق والتشاور مع بوروندى من أجل العمل على تنمية أوجه التعاون

 

 (بوابة األخبار) نص الجزء األول من حوار السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية

أكد السيسي أن قرار تحرير أجري السيسي حوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية ونشرت جريدة األخبار الجزء األول من الحوار حيث 

وأضاف اليوم لم أجد بدًا من أن أتخذ    .لظروفسعر الصرف قرار سليم في توقيته، ولم يكن أحد آخر يستطيع أن يتخذه في هذه ا

قرار تحرير سعر الصرف لصالح البلد ومستقبل الشعب، وأجهز األمور لمن سيأتي بعدي، موضحا إنه قرار سليم، ولننظر إلي حجم 

 التصدير وإلي أين سيصل، وحجم االستيراد وكيف سينخفض.

 

 المقبلين وهذه مصر التى أقدمها لمن تختارونه للرئاسةالسيسي: سأقدم كشف حساب في يناير أو فبراير 

 (بوابة األهرام)

أعلن السيسي، أنه سيقدم للشعب في يناير أو فبراير المقبلين، كشف حساب تفصيلي عن مصر، يوم تسلمت األمانة، وهذه هي 

وأشار إلى أن المواطن قد يكون غاضًبا من الغالء، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة، تتطلب  ختارونه للرئاسة.مصر التى أقدمها لمن ت

 جاء ذلك خالل حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية. وقًتا وجهًدا، وتحتاج إلى تضحية.

 

 (بوابة األخبار) قمة مصرية أردنية بين السيسي والملك عبداهلل بالقاهرة..األربعاء

مايو، قمة مصرية أردنية مع العاهل األردني الملك عبد اهلل الثاني الذي سيقوم  71يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، األربعاء 

 بزيارة للقاهرة.

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2104105
http://www.elwatannews.com/news/details/2104105
http://www.elwatannews.com/news/details/2103151
http://www.elwatannews.com/news/details/2103151
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016979/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016979/1/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1515694.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515694.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016880/1/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9..%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016880/1/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9..%D8%A7%D9%84.html
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 -المصرية: الحكومة 

 (بوابة األخبار) رئيس الوزراء: صرف العالوة االجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري

، على إجراءات صرف العالوة االجتماعية المقررة لغير تماع اللجنة الوزارية االقتصاديةأكد شريف إسماعيل رئيس الوزراء خالل اج

 شهرًا. 77دمة المدنية، حيث سيتم الصرف قبل نهاية الشهر الجاري وبأثر رجعي المخاطبين بقانون الخ

 

 (بوابة األخبار) رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين االتصاالت وشركة فيزا العالمية

شهد شريف إسماعيل رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المهندس ياسر القاضي وزير االتصاالت وتكنولوجيا 

ركة فيزا العالمية، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية التكنولوجية المعلومات، ورايان ماكينيرني رئيس ش

 للمعامالت المالية وتفعيل االقتصاد الرقمي.        

 

 (بوابة األهرام) القوى العاملة توافق على موازنة جهاز التنظيم واإلدارة

 7172 -7171وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خالل اجتماعها، على مشروع موازنة جهاز التنظيم واإلدارة للسنة المالية 

 مليون جنيه. 7.3.1والتى تقدر بحوالي 

 

 (اليوم السابع) رسالة تحذيرية من مجلس الوزراء بشأن "فيروس الفدية"

حذر مركز معلومات مجلس الوزراء ، األشخاص والمؤسسات من الفيروس اإللكترونى المنتشر "فيروس الفدية"، مطالبا بمزيد من 

الحيطة والوعى فى تأمين استخدام شبكة االنترنت والبريد االلكترونى، وأن يتم عمل نسخ محدثة من الملفات على وحدات تخزين 

 ث البرامج المستخدمة ويتم تفعيل برامج تأمين الشبكات الداخلية.منفصلة وتحدي

 

 -البرلمان المصري: 

 (الوطن) اليوم.. "اقتصادية النواب" تستكمل مناقشة ملف الصناديق الخاصة

النواب، مناقشة ملف الصناديق الخاصة، اليوم األربعاء، بحضور وزير المالية يستكمل أعضاء لجنة الشؤون االقتصادية، بمجلس 

 عمرو الجارحي.

 

 (بوابة األخبار) يتوجه لليابان لتعزيز العالقات المصرية« عبد العال»

يتوجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إلى اليابان على رأس وفد برلماني بناء على دعوة وجهها له رئيس مجلس 

 انيين حول سبل دفع وتعزيز العالقات بين مصر واليابان.النواب الياباني وذلك إلجراء مباحثات مع المسئولين الياب

 

 (الوطن) "األزهر" يطالب بزيادة مخصصاته المالية في الموازنة الجديدة

الشريف فيما يخص االعتمادات المخصصة له  طالبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وزارة التخطيط بتلبية طلبات األزهر

 .7172-7171في موازنة العام المالي 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016923/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016923/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016900/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016900/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1515512.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515512.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3237968
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9/3237968
http://www.elwatannews.com/news/details/2105765
http://www.elwatannews.com/news/details/2105765
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016933/1/%C2%AB%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016933/1/%C2%AB%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2104939
http://www.elwatannews.com/news/details/2104939
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 (بوابة األهرام) لشرقية بلجنة الطاقة بالبرلمانمشادات بين نواب ومحافظ ا

برئاسة طلعت السويدي، وحضور وزيري البترول وشئون مجلس شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خالل اجتماعها، 

النواب، مشادات حادة، بين اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ونواب المحافظة، هاني أباظة، ووجيه أباظة، ونوسيلة أبو 

 العمرو، بعد هجومهم على المحافظ، وانصرافه غاضبا من االجتماع.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) مر يفتتح أمانته الجديدة بمحافظة القليوبيةحزب المؤت

قام الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، بتدشين وافتتاح أمانة حزب المؤتمر بالقليوبية، وذلك بحضور حامد 

حسين أبوالعطا نائب رئيس الحزب ومسئول ملف التنمية، وعمرو محسن نائب رئيس الحزب، الشناوي األمين العام، والدكتور 

 .والدكتور أحمد إدريس أمين العضوية عضو المجلس الرئاسي

 

 (مصر العربية) 7172رئيس المؤتمر: عمرو موسى لن يخوض السباق الرئاسي وندعم السيسي في 

التي أطلقها عدد من القيادات الحزبية بضرورة التوافق على مرشح رئاسي مدنى وصف عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، الدعوات 

بحسب وصفه  نهأل، 7172السيسي في حالة ترشحه لوالية ثانية في للـوأكد على دعمهم  بأنها هدامة وتهدف لتقسيم المصريين.

حزب لمؤسسه عمرو موسي في المنافسة المقبلة وعن احتمالية طرح ال لم يكمل حتى اآلن ما بدأه، وهو األقدر على إدارة المرحلة.

 أكد صميدة أن هذا األمر غير مطروح مشيرا إلى أنهم سيدعمون السيسي وفي حالة عدم ترشحه سيكون لهم موقف آخر.

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (الوطن) انطالق أول مؤتمر جماهيري لدعم السيسي في االنتخابات الرئاسية المقبلة

تنظم مؤسسة "آل حرب"، الجمعة المقبل، مؤتمرها الشعبي الثاني تحت عنوان "في حب مصر" بالفيوم، إلعالنها دعم ومؤازرة 

ور جمال سامي محافظ الفيوم والمجلس السيسي في ترشحه لفترة رئاسية ثانية، دعما الستقرار الوطن، وذلك تحت رعاية الدكت

 القومي لشئون القبائل العربية.

 

 (الوطن) "إخوان تركيا" يدعمون األزهر بمؤتمر يصف نقده بـ"الحرب على اإلسالم"

الموجود في تركيا والتابع ألعضاء جماعة اإلخوان في تركيا، مؤتمرا نظم المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية 

 لدعم األزهر وقياداته، وأكد المؤتمر أن الهجوم على األزهر ونقده حرب على اإلسالم.

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (الوطن) "األوقاف": ألف جنيه لكل أسرة مسيحية أعيد تسكينها في اإلسماعيلية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير األوقاف، صرف مساعدة عاجلة قدرها ألف جنيه لكل أسرة مسيحية من أهالي العريش، 

 ميس المقبل.أسرة، على أن يكون الصرف عاجًلا يوم الخ 771المسكنين في اإلسماعيلية، وعددهم نحو 

http://gate.ahram.org.eg/News/1515699.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515699.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515594.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515594.aspx
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%A9/1427315-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1--%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2018-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A9/1427315-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1--%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2018-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.elwatannews.com/news/details/2104381
http://www.elwatannews.com/news/details/2104381
http://www.elwatannews.com/news/details/2104507
http://www.elwatannews.com/news/details/2104507
http://www.elwatannews.com/news/details/2105678
http://www.elwatannews.com/news/details/2105678
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 -توك شو: 

 (اليوم السابع) عمرو أديب: حديث السيسى عن أداء شريف إسماعيل يقطع الشك فى تغييره

قال اإلعالمى عمرو أديب، إن حديث السيسى خالل حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، عن أداء شريف إسماعيل، رئيس 

وأضاف أن الحديث عن تغيير شريف إسماعيل غير وراد فى الفترة المقبلة، بعد شكر  عنه. السيسيمجلس الوزراء، يؤكد رضى 

 .له باالسم السيسي

 

 (اليوم السابع) موكلى أصيب بجلطة شديدة فور سماعه الحكم"محامى حبيب العادلى: "

ا حضور المتهم، الفًتقال الدكتور محمد الجندى، محامى حبيب العادلى، إنه امتنع عن حضور جلسة االستشكال ألن القانون يوجب 

وأضاف " أن العادلى أصيب  إلى أن العادلى كان سيحضر كما قال له، ولكنه فوجئ بعدم حضوره الجلسة، وهو ما ترتب عليه الحكم.

 .ليًابجلطة شديدة فور سماعه الحكم، واألطباء نصحوه بعدم الحركة، مؤكًدا على أنه ال يعلم المكان الموجود به العادلى حا

 

 (الشروق) «مستنقع فساد»مين: وزارة الزراعة تامر أ

ولكن العيب في القوانين وصف اإلعالمي تامر أمين، وزارة الزراعة بأنها "مستنقع الفساد"، مؤكًدا أن العيب ليس في وزير الزراعة، 

 و الطريقة التي تدار بها األراضي التابعة لوزارة الزراعة.

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) مصريون يهاجمون البرادعي في لندن مرددين "قاتل"

محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق في ندوة بلندن، متهمينه بقتل المصريين وعدم احترامه قاطع مصريون كلمة 

وخالل مشاركة البرادعي في الندوة هتف بعض الحضور ضده محملينه مسؤولية القتل الذي حدث في اعتصامي .للديمقراطية

 .7173أغسطس  .7رابعة والنهضة في 

 

 (مصر العربية) «ش كفاية وال إيه؟م»مالك عدلي عن حبس الشباب: 

دا في إطار تهيئة المناخ »وأضاف:  أدان المحامي والحقوقي، مالك عدلي، وقائع حبس بعض الشباب خالل األيام الماضية.

 .«دا إليه المؤاخذة؟ انتوا بتحطوا ضهر الشباب في الحيط ليه يا أي حد عاقل في البلد دي؟الديمقراطي المالئم إليه وال تمهي

 «.يكونوش هما للي هربوا حبيب العادلي مثال؟ مش كفاية كده بجد وال إيه؟» واختتم تدوينته قائال: 

 

 (مصر العربية) «ُقلت اإلخوان هيطلعوا وياخدوا السلم وانت اللي أخدته»حازم عبد العظيم لـ السيسي: 

أدان الناشط السياسي، حازم عبد العظيم، واقعة إحالة أحد أعضاء مبادرة الفريق الرئاسي إلى محكمة الُجنح بتهمة التحريض على 

وقال "في يوم السيسي قال على اإلخوان إنهم لما يطلعوا هاياخدوا السلم، أنت بقى أخذته ورشيت مية نار  .قلب نظام الحكم

 اللي تحت".على 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84/3237862
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84/3237862
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85/3237837
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%AC%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85/3237837
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16052017&id=d18e0290-c915-4111-9bda-50358f0d49a0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16052017&id=d18e0290-c915-4111-9bda-50358f0d49a0
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%A7/1427641-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88---%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AF%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%A7/1427641-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88---%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AF%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%A7/1427708-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8--%C2%AB%D9%85%D8%B4-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%9F%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%A7/1427708-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8--%C2%AB%D9%85%D8%B4-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%9F%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%A7/1427777-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A---%D9%82%D9%8F%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%AF%D8%AA%D9%87
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%A7/1427777-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A---%D9%82%D9%8F%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D8%AE%D8%AF%D8%AA%D9%87
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)« صادرات اللحوم»اتفاق مصري سعودي على استكمال اجراءات رفع حظر 

التابع لوزارة التجارة والصناعة تم االتفاق مع الجانب السعودي على استكمال اإلجراءات التي يقوم  أعلن قطاع االتفاقات التجارية

جاء ذلك خالل اجتماعات فريق  ،بها الجانب المصري من أجل رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الحيوانات الحية

 .عن الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة العمل المصري السعودي المعنى بمتابعة التوصيات الصادرة

 

 (بوابة االخبار) نائب البنك الدولي: "مصر بحاجة لصندوق سيادي"

 قأكد الدكتور محمود محيي الدين، النائب األول لرئيس مجموعة البنك الدولي ووزير االستثمار األسبق، أن مصر بحاجة إلى صندو

ألنها مقبلة على مجموعة من الموارد الكبيرة والتدفقات النقدية المرتبطة بالموارد ، سيادي، وجهاز إلدارة األصول المملوكة للدولة

 .الطبيعية والغاز الطبيعي والبترول واالكتشافات األخرى فى مجاالت الثورة المعدنية

 

 (بوابة االخبار) مليون يورو 711مصر توقع اتفاقا مع فرنسا لتطوير ترام الرمل بقيمة 

مليون يورو لمشروع إعادة  711وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي اليوم الثالثاء اتفاق تمويل بقيمة 

يه باران سفير فرنسا لدى القاهرة وستيفانى الفرنكي مدير مكتب الوكالة تأهيل ترام الرمل باألسكندرية مع السفير أندر

 الفرنسية للتنمية بالقاهرة .

 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر حجم الصادرات المصرية ..4البنك المركزي:  خالل النصف األول من العام المالي الجاري

، 7171/ 7174أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع حجم الصادرات المصرية خالل النصف األول من العام المالي 

 خالل نفس الفترة من العام المالي السابق.مليار دوالر  1.5مليار دوالر ، مقابل  ..4لتسجل نحو  % ..2بنسبة 

 

 (جريدة االهرام) خالل أيام.. وعودة للسندات الدوالرية %71وزير المالية: صرف عالوة الـ 

وأكد الجارحى  7174خالل أيام قبيل رمضان بأثر رجعى من يوليو  %71المالية أنه سيتم صرف عالوة الـ أعلن عمرو الجارحي، وزير 

مليار دوالر وذلك نهاية  7.1فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء أنه ستتم اعادة فتح طرح السندات الدوالرية بعد توقفها، بقيمة 

 .االسبوع المقبل

 

 (مصر العربية) برميل يومًيا 5111بحريتين بزيادة إنتاجية "العامة للبترول": افتتاح منصتين 

قبل نهاية شهر مايو الجاري، والتى من المتوقع  NAOو  HHأعلنت الشركة العامة للبترول، عن افتتاح المنصتين البحريتين 

 برميل من الزيت الخام فى اليوم من آبار جديدة تابعة للشركة بمنطقة عامر. 5111أن تزيد إنتاجية الشركة نحو 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017029/1/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%C2%AB%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017029/1/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%C2%AB%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017031/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017031/1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016833/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7--%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-100-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016833/1/%D9%85%D8%B5%D8%B1--%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7--%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-100-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016748/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-6.4-%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%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016748/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-6.4-%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%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
http://www.ahram.org.eg/News/202267/5/594503/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202267/5/594503/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80--%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7.aspx
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1427776-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-9500-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1427776-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84--%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-9500-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8B%D8%A7
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 (جريدة االهرام) السياراتقابيل: شركة صينية تضخ مليار دوالر فى تصنيع 

اكد نينج جى شى نائب رئيس لجنة اإلصالح والتنمية الصينى ان المنطقة الصناعية الصينية بشمال غرب خليج السويس تمثل 

وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعةان الشركة أعربت عن رغبتها فى ، ة صينية بالقارة االفريقيةمناطق صناعي 71إحدى 

 .االستثمار فى مصر من خالل ضخ استثمارات تصل الى ما يقرب من مليار دوالر فى مجال انتاج السيارات والصناعات المغذية لها

 

 (بوابة االهرام) مستثمرين سعوديين لزيادة استثماراتهم بمصرسحر نصر لـ"بوابة األهرام": لقاء مرتقب مع 

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، إن هناك لقاًء مرتقًبا مع عدد من رجال األعمال السعوديين، على 

وأوضحت أنه سيتم االنتهاء من الالئحة ، يادة االستثمارات السعودية في مصر الفترة المقبلةرأسهم الشيخ صالح، لبحث ز

 فيها.التنفيذية لقانون االستثمار الجديد خالل شهر، وأنها أرسلت مسودة القانون لجميع الوزارات للمشاركة 

 

بوابة ) تحرير سعر الصرفل بعد نائب رئيس البنك الدولى: نظرة متفائلة لترتيب مصر في تقرير ممارسة األعما

 (االهرام

قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق األوسط وشمال إفريقيا، الدكتور حافظ غانم، أن اإلصالحات االقتصادية التي تقوم بها 

مشيًرا، إلى أنها انعكست بشكل إيجابي على حجم االحتياطي النقدي من  الحكومة المصرية مؤخًرا، تسير في الطريق الصحيح،

 العملة األجنبي لدى البنك المركزي خالل الفترة الماضية، تزامًنا مع ارتفاع معدالت االستثمار األجنبي المباشر.

 

 (بوابة االهرام) مليار دوالر من مؤسسات وبنوك خارجية 7.7المغربي: بنك مصر يعتزم اقتراض 

مليار دوالر من ثالث مؤسسات وبنوك  7.7قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك يعتزم اقتراض ما يقرب من 

التنمية الصينى، متوقًعا مليون دوالر مع بنك  111وأضاف، أن البنك وقع خالل اليومين الماضين عقدا بقيمة ، تمويل خارجية

 أن يتم توقيع العقدين الباقيين خالل الشهرين المقبلين.

 

 (الوطن) توقيع ملحق اتفاقية تصنيع بين "الشرقية للدخان" و"فيليب موريس" األمريكية

ملحق اتفاقية التصنيع بين الطرفين تطبيقا لقرار شركة فيليب موريس العالمية، كومبانى"، ووقعت الشركة الشرقية "إيسترن 

والخاص بسداد رسوم التصنيع للشركة الشرقية لدى فيليب  7171/7/72الجمعية العامة للشركة الشرقية الصادر بتاريخ 

 ر األمريكي.موريس بالجنيه المصري، وسداد المديونية الخاصه بالفترة السابقة بالدوال

 

 (المصري اليوم) يونيو .7-71نسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن في «: السلع التموينية» 

مودرين عالميين للشحن في طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من 

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إن المناقصة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح ، يونيو .7إلى  71الفترة من 

 االطحين من الواليات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا واألرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاري

 والمجر وباراجواي.

http://www.ahram.org.eg/News/202267/5/594508/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%AE--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202267/5/594508/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%AE--%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515629.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515629.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515671.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515671.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515671.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515614.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515614.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2105128
http://www.elwatannews.com/news/details/2105128
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1134824
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1134824
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 (المصري اليوم) مليون دوالر للشركات األجنبية أول يونيو 111سداد «: المركزي»محافظ 

ات األجنبية في أول مليون دوالر من مديونيات الشرك 111مصر ستسدد »قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن 

 مليار دوالر. 3.1وتبلغ ديون مصر المستحقة لشركات النفط والغاز العالمية نحو ، «يونيو

 

 (المصري اليوم) مليارات دوالر بعد تحرير سعر الصرف 2استقبل « المركزي»طارق عامر: 

عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن األوضاع تحسنت للغاية، مشيرا إلى أنه قد تم حل مشكلة النقد األجنبي في قال طارق 

مليارات دوالر تم إدخالها مباشرة للبنك المركزي بعد تحرير  2، أن «عامر»وأضاف ، مصر رغم التحديات، وأصبحت تاريخا بال عودة

 جموعة االقتصادية، ناقش الوضع النقدي في مصر.سعر الصرف، مشيرا إلى أن اجتماع الم

 

 (وم السابعالي) نائب رئيس "البنك الدولى" يطالب الدولة باحتواء المتضررين من "تعويم الجنيه"

دعا الدكتور محمود محيى الدين، النائب األول لرئيس مجموعة البنك الدولى ووزير االستثمار األسبق، الحكومة المصرية الحتواء 

بعض اآلثار الخاصة بتعويم الجنيه، بعد تأثيره على ارتفاع أسعار السلع، وأوضح أنه يجب أن تعمل الدولة على تحسين الرواتب، 

 .الموظفين البسطاء األعباء األساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والمواصالتوتخفض على 

 

 (اليوم السابع) مليار جنيه عجز الموازنة حال عدم إعادة هيكلة الدعم 41مصدر بـ"الكهرباء": 

والطاقة المتجددة، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء المباعة للمستهلك وإعادة هيكلة الدعم كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء 

مليار جنيه، خاصة أنه من المتوقع أن يصل سعر الكيلو وات ساعة  41فى يوليو المقبل، سيرفع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 

 ة المضافة.قرًشا نتيجة ارتفاع سعر الدوالر والقيم 51إلى  7171يونيو  31فى 

 

 (اليوم السابع) مليون جنيه خسائر هيئة السكك الحديدية بالعام الجارى 511مليارات و .

، التى كشفت 7171/7172حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 

 ألف جنيه. 735مليونا و 541مليارات و .ه، حيث بلغت مليارات جني 1عن تحقيق خسائر وعجز نشاط اقترب من 

 

 (اليوم السابع) والموازنة أصبحت تحت السيطرة ٪٠٥طارق عامر: زيادة معدالت السياحة 

 111قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن إجتماع المجموعة االقتصادية ناقشت مشروع عمالق متعلق بالطاقة بتكلفة 

مر وأضاف فى مؤت، مليار جنيه بشأن إنشاء محطات كهرباء خاصة وأن مصر  تتجه لتحلية مياه البحر كنوع من تجديد مصادر الطاقة

 مليار دوالر. 3.2مليار دوالر إلى  3..الوزراء، ان الواردات انخفضت من صحفى بمقر مجلس 

 (اليوم السابع) وفد من "المركزي األلماني" يلتقى طارق عامر وسحر نصر اليوم

زور وفد من البنك المركزي األلماني القاهرة، اليوم األربعاء، إلجراء لقاءات مع مسؤولين وسياسيين مصريين بينهم طارق عامر، ي

لقاءات مع سياسيين بحضور ممثلين لحزب المؤتمر الذي الوفد سيجري و، والدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي

 مشيًرة إلى أن الزيارة ستشهد مباحثات لدعم تصنيف مصر االئتماني لدى مؤسسات المجتمع الدولي. رتب لزيارة الوفد األلماني،

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1134634
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1134634
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1134562
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1134562
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85/3238029
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%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%A1-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85/3237165
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%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%A1-60-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85/3237165
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88900-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/3236864
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88900-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/3236864
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%A5%D9%A0%D9%AA%E2%80%8F-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9/3237083
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%A5%D9%A0%D9%AA%E2%80%8F-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9/3237083
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1427747-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1427747-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-7

 

 (الوطن) تجمهر العشرات من األهالي بسبب نقص مياه الري بالفيوم

تجمهر العشرات من أهالي قرى الخالدية، والطوامية، والزراري، وعزبة الشيخ سرور، بمركز أبشواي، وعزبة العربي بمركز يوسف 

 ص مياه الري، وعدم وصولها ألراضيهم.الصديق، بمحافظة الفيوم، اليوم، أمام مديرية الري بالمحافظة، احتجاجا على نق

 

 قضايا المجتمع-7

 االعالم

 (الشروق) حسين زين يعرض على رئيس الوزراء خطة إلصالح ماسبيرو

عرض اإلعالمي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم، خطته إلصالح ماسبيرو على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس 

استعرض زين خمسة ملفات أساسية تتعلق بخطط التطوير وهى اإلصالح المالي واالداري وتطوير المحتوى البرامجي والوزراء، 

 اري لمبنى ماسبيرو.واالمكانيات الهندسية واستعادة الشكل الحض

 

 (اليوم السابع) مليون خدمات ترفيهية 3.1أرقام صادمة بأجور ماسبيرو.. أكثر من مليار للمكافآت و 4

 7، والتى بلغ إجماليها 7171/7172لى الجديد أرقام صادمة بموازنة األجور الخاصة بماسبيرو للعام الما 4رصد "اليوم السابع" 

 من إجمالى موازنة األجور. %21مليون جنيه بنسبة  7.مليون جنيه، حيث شكلت مخصصات المكافآت مليار و 711مليار و

 

 الصحه

 (الوطن) 7171مليون مريض في مصر عام  77عميد "القومي للسكر": 

قال الدكتور هشام الحفناوي عميد المعهد القومي للسكر: "مرض السكر من أكثر األمراض انتشاًرا في مصر التي تحتل المرتبة 

حيث بلغ عدد مرضى السكر في مصر في  الثامنة ضمن قائمة الدول العشر األولى في العالم من حيث معدالت انتشار المرض،

 مليون شخص من إجمالي عدد البالغين في البالد". 77حوالي  7171

 

 (اليوم السابع) القوات المسلحة تقيم "مستشفى تخصصى" ببنها بتكلفة مليار جنيه

استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، خالل اجتماع مجلس 

 2المحافظين أمس، مشروع إنشاء أول مستشفى تخصصى فى تاريخ القليوبية، والمقرر أن تقيمه القوات المسلحة على مساحة 

 بمدينة بنها باستثمارات مليار جنيه، ومن المنتظر وضع حجر األساس له قريًبا بعد االنتهاء من إعداد التصميمات.آالف متر مربع 

http://www.elwatannews.com/news/details/2104660
http://www.elwatannews.com/news/details/2104660
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17052017&id=97b95119-bd06-4a16-8e7b-b84b982315d0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17052017&id=97b95119-bd06-4a16-8e7b-b84b982315d0
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/6-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A2%D8%AA-%D9%883/3236575
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/6-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A2%D8%AA-%D9%883/3236575
http://www.elwatannews.com/news/details/2105633
http://www.elwatannews.com/news/details/2105633
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%E2%80%8E/3237120
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%89-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%E2%80%8E/3237120


 

 

7171مايو  71  مرصد اإلعالم المصري       11   

 

 النقل والمواصالت

 (الوطن) لم يكتمل رغم افتتاحه رسميًا« محور جرجا»مفاجأة.. 

، «مفاجأة»العلوى، على النيل بمحافظة سوهاج، عن « دار السالم -جرجا »داخل مشروع محور كوبرى « الوطن»كشفت جولة لـ

حيث تبّين أن المرحلة األولى للمشروع لم يتم االنتهاء منها فعليًا، رغم افتتاح السيسى المحور رسميًا، يوم األحد الماضى، فى 

 للمحور. السيسيللمشروع، التى اختفت بعد لحظات من افتتاح « اللوحة التذكارية» وقت أعادت فيه الشركة المنّفذة

 

 (اليوم السابع) انقالب قطار بضائع بمحطة البدرشين.. وتوقف حركة القطارات فى االتجاهين

 .انقلب قطار بضائع عند محطة البدرشين بالجيزة وتوقفت حركة القطارات تماما فى االتجاهين

 

 (اليوم السابع) رئيس "السكة الحديد": "قطع الغيار قربت تخلص والقطارات ممكن تقف نهائيا"

 71قال المهندس مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، إن الهيئة طلبت فى موازنتها االستثمارية تخصيص 

قائال: "قطع غيار القطارات قربت وأضاف "شوشة"مليون جنيه فقط،  351مليارات و 3مة مليارات جنيه، لكن ما اعتمدته الحكو

 حركة القطارات يمكن أن تتوقف نهائيا. وأنتخلص، ومش هالقى فلوس أشترى"، 

 

 قباطاأل

 (االقباط اليوم) الف جنيه مساعدة عاجلة من األوقاف لكل أسرة مسيحية مهجرة من العريش

قرر وزير األوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صرف مساعدة عاجلة قدرها ألف جنيه لكل أسرة مسيحية من أهالي العريش 

 مايو الجاري . 72يوم الخميس القادم الموافق  أسرة، وأن يكون الصرف عاجال 771المسكنين باإلسماعيلية وعددهم نحو 

 

االقباط ) نجيب جبرائيل : رئيس حي الزاوية رفض هدم مبني خدمات تابع للكنيسة وطلب توفيق أوضاعها

 (اليوم

التحاد المصرى لحقوق االنسان، ان رئيس حى الزاوية الحمراء رفض هدم مبنى أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة ا

وقال "جبرائيل"، ) فعال توجهنا علي ، خدمات تابع لكنيسة السيدة العذراء، وطلب من المسئولين بالكنيسة توفيق أوضاعها

 وطلبنا من الكنيسة توفيق أوضاعها (.أساس أنة منزل مخالف وعندما تبين لنا أنة مبني خدمات تابع للكنيسة رفضنا ازالتة 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2105074
http://www.elwatannews.com/news/details/2105074
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86/3238165
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86/3238165
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%81/3237147
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%81/3237147
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=206534
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=206534
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=206572
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=206572
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=206572
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األخبار) التعديات على أمالك الدولةوزير الداخلية: ال تهاون في مواجهة 

عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير ومديري األمن على مستوى الجمهورية وعدد من 

وشدد على أنه ال تهاون في مواجهة تلك التعديات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة  ية.مديري اإلدارات والمصالح النوع

 السيما في ظل المرحلة االستثنائية التي تمر بها البالد.

 

 (اليوم السابع) بـ"عمليات رابعة" غير مطلوبين فى قضايا.. أشهرهم نجال "مالك والشاطر" متهما .7

متهًما الصادر بحقهم حكًما  77متهًما من أصل  .7قال منتصر الزيات دفاع بعض المتهمين بقضية غرفة عمليات رابعة، إن الـ

األيام المقبلة، ومن بالبراءة بالقضية من محكمة جنايات الجيزة، غير مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، ومن المقرر خروجهم خالل 

 أبرزهم عمر حسن مالك وهانى صالح الدين.

 

 (اليوم السابع) استعدادات بمطار القاهرة الستقبال ملك األردن

د اهلل الثانى، الذى يبدأ أكدت مصادر بمطار القاهرة الدولى، اليوم األربعاء، أنه جار االستعداد الستقبال العاهل األردنى الملك عب

 زيارة إلى القاهرة، اليوم، لبحث التعاون بين البلدين.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األخبار) من "داعش الصعيد" لمحكمة الجنايات متهما 44النائب العام يحيل 

إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن  متهما 44أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإحالة 

الدولة العليا في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية واالنضمام إليها، تتبع تنظيم "داعش" وأطلقوا على أنفسهم "تنظيم 

 والية الصعيد".

 

 (البوابة نيوز) تريكة"المفوضين" توصي برفض طعن الحكومة في إلغاء التحفظ على أموال أبو 

وجاء في  أوصت هيئة المفوضين بقبول طعن الحكومة على حكم إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة شكال ورفضه موضوعا.

تريكة قد صادف صحيح القانون، وأوصت تقرير المفوضين أن حكم محكمة القضاء اإلداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال أبو 

 برفض الطعن.

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016924/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016924/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/14-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%85/3236114
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/14-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%80-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D9%85/3236114
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/3238058
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/3238058
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016789/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-66-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016789/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-66-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86.html
http://www.albawabhnews.com/2528902
http://www.albawabhnews.com/2528902
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 (اليوم السابع) قاضى التحقيق فى قضية "الكسب" لورثة كمال الشاذلى يتسلم أوراق التصالح

أكد مصدر قانونى، بجهات التحقيق فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها ورثة كمال الشاذلى أن قاضى التحقيق المنتدب 

بجرائم الكسب غير المشروع بمحكمة النقض، تسلم كافة األوراق الخاصة بتصالح ورثة من هيئة الفحص والتحقيق الخاصة 

 .الشاذلى من جهاز الكسب غير المشروع

 

 (اليوم السابع) أشخاص شرعوا فى قتل ضابط شرطة باإلسكندرية .السجن المؤبد لـ

أشخاص بالسجن المؤبد، بعد اتهامهم بالتعدى على ضابط شرطة والشروع فى قتله،  .قررت محكمة جنايات اإلسكندرية، حبس 

 اهدتهم أثناء سرقة سيارة بالطريق العام.أثناء محاولته القاء القبض عليهم بعد مش

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األخبار) مطلوبين في قضايا عنف بالمنيا أشخاص 3القبض على 

 قضايا عنف، أثناء تواجدهم بمحيط مجمع المحاكم. 3مطلوب ضبطهم في أشخاص 3ألقت ضباط مباحث الترحيالت القبض علي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82/3237877
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82/3237877
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%804-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3237797
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%804-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3237797
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017006/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017006/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-3-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7.html
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 السادسالمحور 

 العسكريتطورات المشهد 
 

 (الوطن) يومًا 71متسلاًل خالل  317كجم من المواد المخدرة.. وضبط  7311المتحدث العسكرى: مصادرة 

لمخّدرة، فضالً عن نصف كيلوجرام من المواد ا 7311أعلن العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، عن ضبط قوات حرس الحدود 

 .يومًا 71خالل  ة عبر الحدود الغربية والجنوبيةمتسلاًل فى هجرة غير شرعي 317مليون قرص مخدر، و

 

 (اليوم السابع) موسكو تفتتح معرضا للمترجمين العسكريين فى مصر وسوريا وفيتنام وأفغانستان

فى خدمة الوطن"، حيث تم عرض صور معروفة وغير  أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن افتتاح معرض "المترجمون العسكريون

صورة فريدة تم تصويرها للمترجمين العسكريين السوفيت والروس أثناء تنفيذ المهمات  711معروفة، حيث ضمت أكثر من 

 الدولية في أنجوال وأفغانستان وفيتنام ومصر وسوريا وموزمبيق وإثيوبيا ونيكاراجوا.

 

 (موقع وزارة الدفاع)صدقى صبحى يشهد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية 

قتالية ءة الشهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى إجراءات التفتيش ورفع الكفا

 والفنية إلحدى التشكيالت المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وتسليحها وفًقا ألحدث النظم القتالية.

 

 (ع وزارة الدفاعموق) قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين بالمدارس العسكرية الرياضية

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربى على اإلعالن عن فتح باب التقدم 

لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضًيا "من البنين فقط" بالمدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة 

 .السويس والمنيا وأسيوطماعيلية وواإلسكندرية واإلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2101996
http://www.elwatannews.com/news/details/2101996
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/3237676
http://www.youm7.com/story/2017/5/16/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/3237676
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29749
http://www.mod.gov.eg/mod/NewsDetails.aspx?id=29749
http://www.mod.gov.eg/Mod/NewsDetails.aspx?id=29748


 

 

7171مايو  71  مرصد اإلعالم المصري       15   

 

 السابعالمحور 

 السيناويتطورات المشهد 

 7171مايو  71في 

 االثنين ، برصاص مسلح قناص خالل تواجده بمحل خدمته على كمين امني جنوب  األمن قوات ُقتل شرطي من ،

 (مصر العربية) بشمال سيناء العريش مدينة

  عدد من المالجئ  وتدميرمنطقة الجميعى، جنوب رفح، من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية، تداهم القوات المسلحة

 (الوطن) ناظير وبنادق قنص، ومواد تدخل فى صناعة العبوات الناسفةالتى حوت أسلحة ومهمات عسكرية وسواتر وم

  بيت المقدس»فى كشف أخطر خلية تجسس بسيناء، تساعد تنظيم « الترابين»قوات األمن نجحت بمعاونة قبيلة »

عناصر  .عن قوات الجيش والشرطة للتنظيم، وتمكنت األجهزة األمنية من ضبط اإلرهابى، فى نقل كل كبيرة وصغيرة 

معظم عناصرها من الوجوه « الرصد العسكرى». وكشفت المصادر عن أن الخلية يطلق عليها اسم خلية 77بالخلية، ومالحقة 

تماعى فى التواصل مع قيادات المنضمة حديثًا للتنظيم اإلرهابى، ويستخدمون شفرات خاصة بهم على مواقع التواصل االج

التنظيم، ويرصد عناصرها األكمنة األمنية، بجانب إعداد تقرير كامل عن عدد القوات بالكمين وأسلحته والمناطق التى من 

الممكن استخدامها لتنفيذ الهجوم على الكمين وتحديد الوقت المناسب لتنفيذ الهجوم، وأضافت المصادر، أن التحقيقات 

أن معظم عناصر الخلية مقيمون بين األهالى بصورة طبيعية، ومن الصعب أن يكونوا محل شك، وكان لهم  األولية كشفت

 (الوطن) دور كبير فى تنفيذ العمليات اإلرهابية بالعريش

  عدة استغاثات للمسؤولين بشركة المياه، والمحافظة بشكل سلون يرأهالي حي الكرامة القريب من الريسة شرق العريش

وقال محمد سالمة، أحد سكان الحي، إن المياه مقطوعة بشكل تام ، يوما عن الحي 77المياه ألكثر من شفهي، بسبب انقطاع 

ات األمن قرب من معسكرأسابيع، وتعذر على األهالي نقل المياه عبر فناطيس المياه لوجود الحي بال 3 عن المنطقة منذ نحو

 (الوطن) واالرتكازات شرق العريش

  (الوطن) أيام متواصلة 1عاد التيار الكهربائي إلى مدينتي الشيخ زويد ورفح، قبل قليل، بعد انقطاع دام 

  ،مصدر بشركة توزيع المياه بالعريش، إنه تعذر الضخ على وسط المدينة، في مناطق "حي الصفا، الساليمة، حي الشورجي

خلف الموقف القديم والمناطق المجاورة"، كما كان مقررا، وذلك نظرا لحدوث عطل مفاجئ في محطة مياه الصفا المغذية 

وكان أهالي حي الصفا والساليمة ومنطقة ، الثالثاء على المناطق المذكورة" اإلصالح وسيتم الضخ غدالهذه المناطق، وجار 

 (الوطن) المقابر بالعريش، اشتكوا من عدم وصول المياه لمناطقهم منذ عدة أيام

  بناء على عنصر تكفيرى شديد الخطورة تقبض على شخص بدعوى انه بوسط سيناء ، قوات الجيش الثالث الميدانى

ة تحركاته خالل الفترة السابقة عن إعتزامه القيام بعملية إرهابية بإحدى مدن القناة والقيام برصد ومتابعة كافمعلومات 

ط سيناء وبحوزته مبالغ مالية مشتبه القبض على فرد يستقل دراجة نارية أثناء محاولته الهرب من إحدى الكمائن بوس و،

http://www.masralarabia.com/اخبار-مصر/1426640-مقتل-شرطي-برصاص-مسلح-قناص-جنوب-العريش
http://www.masralarabia.com/اخبار-مصر/1426640-مقتل-شرطي-برصاص-مسلح-قناص-جنوب-العريش
http://www.elwatannews.com/news/details/2098468
http://www.elwatannews.com/news/details/2098468
http://www.elwatannews.com/news/details/2098468
http://www.elwatannews.com/news/details/2098468
http://www.elwatannews.com/news/details/2100922
http://www.elwatannews.com/news/details/2100922
http://www.elwatannews.com/news/details/2101549
http://www.elwatannews.com/news/details/2101549
http://www.elwatannews.com/news/details/2101762
http://www.elwatannews.com/news/details/2101762
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العثور على عربة دفع رباعى بداخلها كمية من الذخائر وعدد من أجهزة المراقبة التى ، و فى توصيلها للعناصر التكفيرية

 (العسكري للقوات المسلحة المصريةالمتحدث ) تستخدمها العناصر التكفيرية

 

 7171 مايو 74في 

قطعة  35بيع  تعلنوزارة الزراعة واستصالح األراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،  -

فدان ضمن أراضي مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح ألبناء جميع  1.1بمساحة إجمالية تقدر بنحو 

 (المصري اليوم) المحافظات

 

 

https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1060817724049209
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1134407
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1134407

