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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 (األهرامبوابة ) مبعوث صندوق النقد الدولي إلي مصر: سعيد بقرارات الحكومة في خفض التضخم

قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر، إنه يعتبر االستمرار في برنامج اإلصالح االقتصادي الذي بدأ 

عامًلا أساسًيا في الوضع االقتصادي الراهن الذي تمر به البالد، وعجز الموازنة عائقا أمام توفير السلع األساسية للمواطنين،  7182

نه بالفعل هناك إصالحات فعلية لتحسين بيئة االستمرار والموافقة على القوانين التي أقرت أخيًرا، كل هذا سيكون مشيًرا إلي أ

 له أثر عظيم في دعم عجلة االستثمار المصري.

 

 (بوابة األهرام) وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب

استقبل سامح شكري وزير الخارجية النائب أحمد سعيد رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب. وصرح المستشار أحمد 

رجية الخاوزارة ولجنة العالقات الأبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المتواصل بين 

 بمجلس النواب على كافة المستويات لدعم نشاط الدبلوماسية البرلمانية كإحدى أهم أدوات السياسة الخارجية المصرية.

 

 (األخباربوابة ) شكري يجتمع بمساعديه لمتابعة خطة عمل وزارة الخارجية خالل الفترة المقبلة

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اجتماًعا مع مساعديه تناول فيه الموضوعات والملفات المتعلقة بسياسة مصر الخارجية، 

لك في إطار الحرص علي باإلضافة إلي أسلوب العمل واألداء داخل الوزارة وبمختلف السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وذ

المتابعة الدورية والتواصل المستمر بين وزير الخارجية ومساعديه من السفراء المسئولين عن مختلف القطاعات الجغرافية 

 والملفات السياسية داخل الوزارة.

 

 (بوابة األهرام) "تنفيذي وزراء العدل العرب" يدعو إلى استكمال المصادقة على اتفاقية مكافحة اإلرهاب

طالب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب إلى 

 إتمام إجراءات التصديق عليها.

 

 (الوطن) رجهم من الصينشباب البرنامج الرئاسي يتسلمون شهادات تخ

شباب من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة، الذين التحقوا بتدريب "هواوي بذور المستقبل"،  81استلم 

 .بـ"شنزن" في الصينشهادات تخرجهم من البرنامج، وذلك في المركز الرئيسي للشركة 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1516165.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516121.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516121.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017408/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1516086.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516086.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2107091
http://www.elwatannews.com/news/details/2107091
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) السيسي يستقبل الملك عبد اهلل

ء وصرح السفير عال الهاشمية.استقبل السيسي بمطار القاهرة جاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين، عاهل المملكة األردنية 

يوسف المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية بأنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور 

 .ء البلدين وأعضاء الوفدينرئيسي وزرا

 

 (بوابة األخبار) مع رؤساء تحرير الصحف القومية السيسينص الجزء الثاني لحوار 

قال حيث الجزء الثاني من حوار السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية األهرام واألخبار والجمهورية،  نشرت بوابة األخبار

خصية متفرده ال تقبل بغير النجاح ولدينا ثقة في قدراته ووعوده.. وهناك أشياء نعلن السيسي، "إن الرئيس األمريكي ترامب ش

 عنها وأشياء ال نعلنها".

 

 (بوابة األهرام) الرئاسية المقبلة الفرصة للحديث السيسي: أطالب اإلعالم بإعطاء مرشحي االنتخابات

دعا السيسي، وسائل اإلعالم إلعطاء كل مرشح في االنتخابات الرئاسية المقبلة الفرصة للحديث بموضوعية وتجرد من أجل 

 أنه يدعم األحزاب السياسية وال ينبغي اإلساءة لها ووصفها بأنها كارتونية بل يجب تشجيعها لتكون أكثر فعالية.وأضاف  الوطن.

 

 (اليوم السابع) ان رئيسا لبعثة الحج المصريةقرار جمهورى باختيار وزير اإلسك

ة لبعث أصدر السيسى، قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيسا

 ميالديا. 7182هجريا  8241الحج الرسمية للموسم الحالى، 

 

 (اليوم السابع) محطات تحلية بجنوب سيناء 5مليون دينار كويتي لـ  72السيسي يوافق على قرض بـ

محطات تحلية مياه فى محافظة جنوب سيناء ، بين الحكومة المصرية  5وافق السيسى، علي اتفاقية قرض مشروع إنشاء 

، وذلك 7186-5-48مليون دينار كويتى، والموقعة في القاهرة بتاريخ  72والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بمبلغ 

 مع التحفظ بشرط التصديق.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األهرام)مكرم محمد أحمد يلتقي شريف إسماعيل لنقل تبعية المركز الصحفي 

إسماعيل، رئيس الوزراء، بعد ظهر الخميس، قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، إنه سيلتقى شريف 

لبحث نقل تبعية المركز الصحفى بالهيئة العامة لالستعالمات وهيئة المراسلين األجانب، بكافة حقوقهم الوظيفية إلى المجلس 

 األعلى لإلعالم.

http://gate.ahram.org.eg/News/1516039.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516039.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017512/1/%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%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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/2017512/1/%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%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%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/1516080.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516080.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3239992
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3239992
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%8029-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%80-5/3240005
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%8029-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D9%80-5/3240005
http://gate.ahram.org.eg/News/1516106.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516106.aspx


 

 

7182مايو  81  مرصد اإلعالم المصري       3   

 

 (الوطن) اجتماع موسع لقيادات الدولة لحسم موقف التعديات على األراضي

اجتمع ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة 

نمية المحلية،  ورئيس هيئة الرقابة اإلدارية وزير الدفاع واالنتاج الحربي ووزراء الداخلية، والزراعة واستصالح األراضي، والت

وبمشاركة المحافظين وقادة التشكيالت التعبوية ومساعدي وزير الداخلية ومديري أمن المحافظات، التخاذ كافة اإلجراءات 

 .تعديات على أمالك وأراضي الدولةالمتعلقة بإزالة ال السيسيالخاصة بتنفيذ تكليفات 

 

 (اليوم السابع) بتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة رئيس الوزراء يصدر قرارا

أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرار بتخصيص مبني السنترال القديم بالمنوفية بالمجان الستخدامه كوحدة بيطرية، 

قطع أراضي بمحافظة البحيرة بمناطق مختلفة إلقامة  ٦وتخصيص .ص قطعة أرض بالمنيا إلقامة مدرسة إعداديةوتخصي

مدارس للتعليم األساسي بمناطق مختلفة وقطعة أرض إلقامة نقطة إطفاء وأخرى لصالح مديرية الصحة  ٣مدرسة النيل و

 والسكان.

 

 (اليوم السابع) لمجلس إدارة جهاز التنميةرئيس الوزراء يصدر قرارا بضم سكرتير شمال سيناء 

أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا بضم اللواء محمد إبراهيم محمد متولي السعدني ، سكرتير عام محافظة شمال سيناء 

 .ندبا" لعضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء "

 

 -الوفود األجنبية: 

 (الوطن) العاهل األردني يغادر القاهرة.. والسيسي يودعه في المطار

القاهرة الدولي بعد زيارة سريعة للقاهرة، التقى خاللها السيسي؛ لبحث سبل  غادر العاهل األردني الملك عبداهلل الثاني، مطار

 وحرص السيسي على وداع العاهل األردني في مطار القاهرة، قبل مغادرته. العالقات الثنائيه بين البلدين.

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) الجنائية"ساعة لتعديل ميزانية "البحوث  21"تضامن النواب" ُتمهل الحكومة 

ساعة إلعادة النظر في تقديرات الموازنة المخصصة  ٨٤منحت لجنة التضامن االجتماعي بمجلس النواب، وزارة التخطيط، مهلة 

 .، وبخاصة بند األبحاث والدراسات7182/7181للمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية للسنة المالية 

 

 (الوطن) الوفد يقدم قانون "الملكية الفكرية" للبرلمان األسبوع المقبل

برئاسة المهندس شريف بهجت، أكد النائب الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، أن بيت الخبرة البرلماني في الحزب، 

عقد اجتماعه األخير مع اتحاد الناشرين للصياغة النهائية لتعديالت قانوني الملكية الفكرية واتحاد الناشرين، تمهيدا لتقديمهما 

 لمجلس النواب األسبوع المقبل.

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2108735
http://www.elwatannews.com/news/details/2108735
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%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%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/3240026
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%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%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/3240026
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%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%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B6%D9%85-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9/3239996
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%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%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B6%D9%85-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9/3239996
http://www.elwatannews.com/news/details/2108168
http://www.elwatannews.com/news/details/2108168
http://gate.ahram.org.eg/News/1516109.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516109.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2107268
http://www.elwatannews.com/news/details/2107268
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 -منظمات المجتمع المدني: 

 (األهرام) معاملة قيادات الجماعة بالسجون للنائب العام"األعلى لإلعالم" يطالب بإحالة ادعاءات اإلخوان بسوء 

قال المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم إنه رًدا على حملة جماعة اإلخوان التي تستهدف تشويه صورة مصر في الداخل والخارج 

راد عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي ، محمد بديع، وآخرين من أف بادعاءات في األغلب غير صحيحة تتحدث

 للتحقيق وقال المجلس إن النائب العام يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية. الجماعة ُأدينوا أمام القضاء

 .في وقائع هذه االتهامات

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األخبار) على شيخ األزهرأحمد عمر هاشم ينفي هجومه 

زار د.أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف؛ لنفي وتكذيب ما نشر على لسانه وما 

 تم تحريفه في بعض وسائل اإلعالم.

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) ئاسة الثانية ال يعنى مطالبته تعديل الدستورياسر رزق: سؤالى للسيسي ما بعد الر

السيسى، خالل حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، عن  للـقال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم، إن سؤاله 

، وماذا سيحدث وقتها؟، مؤكًدا على أن ذلك ال 7181فى انتخابات ماذا سيحدث حال فوز السيسي حال ترشحه للرئاسة لوالية ثانية 

 يعنى مطالبته بتغيير الدستور، خاصة أنه غير مطروح على اإلطالق ولم يشر له أحد.

 

 (اليوم السابع) خالد صالح ناصحا الرئيس السودانى: قطر بئر من األموال قد ينضب فال تنجرف معها

قال الكاتب الصحفى خالد صالح، إن الرئيس السودانى عمر البشير أجرى سلسلة من الحوارات فى القنوات القطرية حول ملف 

إياه بعدم االنجراف وراء حاليب، األمر الذى يبرز الدور الكبير الذى تلعبه قطر فى السودان بتوافق مع الحكومة السودانية، ناصحا 

 المخطط القطرى، فهى إن كانت بئرا من األموال إال إنها قد تنضب فى أى وقت.

 

 (اليوم السابع) خالد صالح: لماذا أعلن رجب حميدة ترشح سامى عنان فى قنوات اإلخوان؟!

صالح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، تعجبه من خروج البرلمانى السابق رجب هالل حميدة أبدى الكاتب الصحفى خالد 

أمين عام حزب مصر العروبة الذى أسسه الفريق سامى عنان بإحدى القنوات اإلخوانية، للحديث عن خوض األخير االنتخابات 

 قنوات اإلخوانية إلعالن ذلك.، متسائاًل عن سر ظهور رجب حميدة بال7181الرئاسية المقبلة فى 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1516112.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516112.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017383/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1..%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017383/1/%D8%B5%D9%88%D8%B1..%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%89/3239683
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%89/3239683
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%AF/3239604
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%AF/3239604
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89/3239557
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%89-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89/3239557
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 -سوشيال ميديا: 

 (الوطن) أحمد حسن مهاجما وزير األوقاف:" ماتمنع التراويح أحسن و نقضيها مسلسالت"

 .مكبرات الصوت في صالة التراويح خالل شهر رمضانهاجم كابتن أحمد حسن، قرار الشيخ محمد مختار جمعة وزير األوقاف بإلغاء 

وقال "بعد منع وزير األوقاف لمكبرات الصوت في صالة التراويح، الناس خارج المسجد هتصلي إزاي؟ طيب ما تمنع صالة التراويح 

 أحسن ونقضيها مسلسالت".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2107013
http://www.elwatannews.com/news/details/2107013
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)سحر نصر تبحث مع "العمل الدولية" انضمام مصر لبرنامج العمل األفضل 

األفضل الذى تنفذه منظمة العمل  ناقشت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، انضمام مصر لبرنامج العمل

الدولية،خالل لقائها،كونور بويل، رئيس بعثة منظمة العمل الدولية إلى مصر، ومدير فريق عمل ببرنامج العمل األفضل 

 بالمنظمة، بحضور بيتر فان جوى، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

 

 (بوابة االخبار) غاز العالمية العاملة في مصررئيس بنك كريدي أجريكول مصر: نمول الشركات البترول وال

قال فرانسوا إدوار دريون، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر إن مصر تحولت إلى دولة مصدرة للغاز 

ك يقوم بتمويل الشركات البترول نان الب ،وأضاف، 7181للغاز بشكل كامل مع نهاية عام وإنها سوف تتحول إلى دولة مصدرة 

 والغاز العالمية العاملة في مصر كما يقوم بتمويل الشركات الموردة الحتياجات الشركات العالمية العاملة في مصر أيضا .

 

 (جريدة االهرام) عامر يدعو البنوك إلنشاء مركز مالى عالمى بالعاصمة اإلدارية

دعا طارق عامر محافظ البنك المركزي، البنوك النشاء مركز مالى عالمى فى العاصمة اإلدارية الجديدة ، بينما اقترح حسن عبد 

وناقش عامر خالل اللقاء جوانب ، بى االفريقى الدولى منح هذا المركز المالى مميزات لجذب البنوك الدوليةاهلل رئيس البنك العر

تدعيم أسس الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية، ومشروع تحديث قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى أعده البنك وفقا 

 إرسال المشروع التحاد البنوك. الفضل الممارسات الدولية، الفتا الى انه سيتم

 

 (العربي الجديد) صندوق النقد يحث مصر على احتواء التضخم

حث كريس غارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أمس األربعاء الحكومة المصرية على العمل مع البنك المركزي 

وأضاف غارفيس، أثناء مقابلة مع فضائية "سي بي سي"، لـ"احتواء" التضخم بعدما سجل معدالت قياسية خالل الفترة الماضية. 

الخاصة بمصر، عبر الفيديو كونفرانس من واشنطن مساء األربعاء، أن احتواء التضخم "يفتقر لمساندة" من الجهات الرسمية 

 األخرى مع البنك المركزي المصري.

 

 (الوطن) 7181مليارات دوالر فاتورة استيراد غاز  4مسؤول بـ"هيئة البترول": 

مليارات دوالر الستيراد شحنات الغاز  4كشف مصدر مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول عن أنه تم بشكل مبدئي تحديد 

مليار دوالر، لسد عجز الغاز الطبيعى بمحطات  7.2، مقارنة بقيمة استيراد العام الماضي التي بلغت 7181الطبيعي والمسال عام 

 توليد الكهرباء، وتجنب قطع التيار الكهربائي في المنازل خالل أشهر الصيف الجارية.

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017095/1/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017095/1/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016922/1/-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2016922/1/-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2.html
http://www.ahram.org.eg/News/202268/5/594597/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202268/5/594597/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7.aspx
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/5/18/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/5/18/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
http://www.elwatannews.com/news/details/2108027
http://www.elwatannews.com/news/details/2108027
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 (الشروق) مليارات جنيه 81الصناديق الخاصة بها أكثر من «: اقتصادية النواب»

مليارات جنيه، وأضاف  81قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة االقتصادية بالنواب، إن الصناديق الخاصة تحتوي على أرصدة أكثر من 

أرصدة الصناديق خاصة ال تدخل ، اليوم االربعاء، أن «اكسترا نيوز»، عبر فضائية «مال وأعمال»، خالل حواره ببرنامج «الشريف»

 بشكل كامل ضمن ميزانية الدولة، مشيرا إلى وجود بعض هذه األرصدة ضمن مصدر دخل بعض المواطنين.

 

 (المصري اليوم) إمداد مصر بمنتجات نفطية« إيني اإليطالية»تدرس مع « روسنفت الروسية»

هما، لتوسيع التعاون بين« إيني»قالت شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، إنها وقعت اتفاًقا مع شركة الطاقة اإليطالية 

االتفاق ينص على توسيع »إن « روسنفت»وقالت ، بما قد يشمل التعاون في تزويد مصر بإمدادات منتجات نفطية مشتركة

منه،  %51ير وتسويق وتجارة النفط والغاز، ويشمل ذلك حقل ُظهر البحري المصري الذي تسيطر إيني على التعاون في إنتاج وتكر

 «.%85، وبي.بي إلى %45فيما تصل حصة روسنفت إلى 

 

 (اليوم السابع) مليون قدم يوميًا 211البترول: انخفاض واردات مصر من الغاز إلى 

مليون قدم مكعب  511 - 211كشف مصدر مسئول بقطاع البترول أن إجمالى استيراد مصر من الغاز من الخارج انخفض إلى نحو 

شحنات  ٤، قبل تخفيض وارداتها من الغاز، نحو وبلغت فاتورة استيراد مصر من الغاز شهرياً ، مليار قدم مكعب 8.7يوميًا، بداًل من 

 مليون دوالر. 771شهريا، بتكلفة تصل إلى نحو 

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يصدر قرارا بتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرار بتخصيص مبني السنترال القديم بالمنوفية بالمجان الستخدامه كوحدة 

قطع أراضي بمحافظة البحيرة بمناطق مختلفة  ٦وتخصيص ، بيطرية، وتخصيص قطعة أرض بالمنيا إلقامة مدرسة إعدادية

ناطق مختلفة وقطعة أرض إلقامة نقطة إطفاء وأخرى لصالح مديرية الصحة مدارس للتعليم األساسي بم ٣إلقامة مدرسة النيل و

 والسكان.

 

 (مصر العربية) لمواجهة نقص العملة.. بنوك مصر تتوسع في االقتراض الخارجي

كثفت بنوك مصرية اقتراضها من المؤسسات الدولية مؤخرًا، لتعزيز السيولة الدوالرية، رغم عودة تدفق العملة الصعبة إلى 

وتعاني مصر من نقص في مواردها من ، البالد منذ تحرير سعر صرف الجنيه، أمام سلة العمالت األجنبية قبل أكثر من ست أشهر

ت السياحة وقناة السويس )المجرى المالحي العالمي(، وتحويالت المصريين في الخارج، العملة الصعبة، وسط تراجع إيرادا

 واالستثمارات األجنبية المباشرة.

 

 (مصر العربية) مليار جنيه 87.7لسد العجز.. طرح أذون خزانة بقيمة 

مليار جنيه،  87.7يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ

 يوًما. 452مليارات جنيه ألجل  6مليار جنيه، وأذون بقيمة  6.7يوًما،  817وتبلغ قيمة الطرح األول ألذون خزانة ألجل 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052017&id=51962cde-89f3-4f76-9b51-aa9cee98d585
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052017&id=51962cde-89f3-4f76-9b51-aa9cee98d585
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1135156
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1135156
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85/3239977
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-400-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85/3239977
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%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%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/3240026
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%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%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/3240026
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1427778-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9--%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1427778-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9--%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1428461-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2--%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%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-12-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1428461-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2--%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%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-12-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
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 (مصر العربية) «ديون»بعد تصريحاته األخيرة.. اقتصاديون: طارق عامر يزيف الواقع.. واالحتياطي 

فى مصر بعد تعويم  جنبىأليحات طارق عامر محافظ البنك المركزى حول انتهاء مشكلة النقد ااعتبر خبراء اقتصاديون أن تصر

، على ما كانت عليه وهمية وتزييف للواقع سعارألسيكون عام الطفرة االقتصادية الذى سيشهد تراجع ا 7181الجنيه وأن عام 

ال يعكس فشًلا في إدارة   -منذ نوفمبر الماضي -الخبراء أن عامر يحاول إقناع المواطن بأن التدهور الذي يعيشه االقتصاد  وأكد

 الذي تنتهجه الحكومة حاليا. صالحيإلاالقتصاد، وإنما سببه راجعا إلى إصالح سياسات خاطئة يمحيها البرنامج ا

 

 (مصر العربية) د التكلفةتجار: رفع مصر نسبة البروتين في القمح يزي

قال تجار إن قرار مصر رفع نسبة البروتين المطلوبة في واردات القمح سيزيد التكلفة وسيكون على حساب فرنسا التي حققت 

 ء القمح التي تطرحها أكبر دولة مستوردة له في العالم.نجاحات في اآلونة األخيرة في مناقصات شرا

 

 (مصر العربية) توقيع اتفاقية بين وزارة االستثمار والصندوق الكويتي لتوصيل المياه للعريش

ورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى للشؤون العربية، مع نواف المهمل، مستشار وقعت غدير حجازى، مستشارة الدكت

مليون دينار كويتي لتمويل  87.5قانونى ببعثة الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية على اتفاقية تمويل بقيمة 

مليون جنيه ضمن برنامج  247تكلفة اإلجمالية له حوالي مشروع توصيل شبكات وروافع مياه الشرب بمدينة العريش الذي تبلغ ال

 الحكومة المصرية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1428066-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1--%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%EF%BB%BB%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1--%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1428066-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1--%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%EF%BB%BB%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%EF%BB%B7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1--%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1428044-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1--%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1428044-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1--%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1427871-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1427871-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 

 التعليم

 (المصري اليوم) مدارس في بوالق أبوالعال 5والبنك األهلي لتطوير « التعليم»تعاون بين 

وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والبنك األهلى ويمثله 

 والق أبو العال.مدارس حكومية بحى ب 5هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، بشأن تطوير 

 

 الصحه

 (الوطن) أطباء التكليف: أضربنا عن التسجيل لحين تنفيذ االتفاق مع "الصحة"

وال تغطي االحتياجات ، حركة النيابات التي أعلنتها إدارة التكليف بوزارة الصحة بأنها "هزيلة 7182وصف أطباء التكاليف لدفعة 

وأضاف بيان األطباء الذي حمل اسم "بيان أطباء ، الحقيقية للمستشفيات وتضرب بعرض الحائط كل ما سبق وتم االتفاق عليه"

" أنهم قد أضربوا عن التسجيل حتى يتم تنفيذ االتفاق الذي تم بينهم وبين مسؤولي وزارة الصحة والذي تم 7182حركة مارس 

شهرين متواصلين من التفاوض بين األطباء الجدد والمسؤولين في إدارة التكليف بالوزارة، والذي تم فيه االتفاق تغييره بعد 

 على زيادة االحتياجات المعلنة.

 

 السياحه

 (مصر العربية) مدير  مطار شرم الشيخ لراقصة وراء إقالته« تنقيط»مصادر: 

أصدر المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والمالحة الجوية، قراًرا بتعيين الطيار حسام طمبور 

في فيديو نشر على اليوتيوب وهو يقوم بـ األخير مديرًا لمطار شرم الشيخ الدولي خلفًا للطيار عماد البالسي بسبب ظهوره 

 ات المخصصة للعاملين بمناسبة افتتاحها بما اليتالئم مع منصبة.يفي حفل أقامه أحد أصحاب الكافتر "تنقيط" راقصة

 

 (اليوم السابع) قنصل تركيا باإلسكندرية يعلن زيادة تدفق رحالت الطيران من إسطنبول لبرج العرب

أكد سردار باالنتابه، قنصل عام تركيا باإلسكندرية، زيادة عدد رحالت شركة الخطوط الجوية التركية من إسطنبول إلى اإلسكندرية 

افة رحلتين صباحيتين يومى األحد والخميس ، موضًحا إض7182يوليو  7من سبع رحالت أسبوعًيا إلى تسع رحالت بداية من يوم 

 من كل أسبوع، باإلضافة إلى الرحالت اليومية المسائية بناًء على الطلب الذى طال انتظاره من الجميع.

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1135495
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1135495
http://www.elwatannews.com/news/details/2109113
http://www.elwatannews.com/news/details/2109113
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1427653-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9--%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1427653-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9--%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84/3239412
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84/3239412
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 (اليوم السابع) أيام 4اإلسكندرية  -غرفة شركات السياحة تتلقى إخطارا بغلق جزئى لطريق القاهرة 

أيام من  4اإلسكندرية الصحراوى لمدة  –تلقت غرفة شركات السياحة، إخطارا من الجهات المعنية بغلق جزء من طريق القاهرة 

"  22مساء، اعتبارا من اليوم، لرفع كفاءة وتطوير الطريق والقيام بأعمال اإلنشاءات على كوبرى الكيلو  5إلى صباحا  6الساعة 

 كوبرى مطار غرب".

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) يوليو من طلعت حرب لرمسيس عاما بسبب مترو األنفاق 76المرور: إغالق شارع 

يوليو بوسط البلد فى الوصلة من  76أعلنت اإلدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عالء متولى مدير المرور، عن إغالق شارع 

لمترو األنفاق، لربط الخط الثالث لمترو تقاطعه مع شارع طلعت حرب وحتى شارع رمسيس، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية 

 مطار القاهرة"، مع إجراء تحويالت مرورية وسط المدينة لمدة عام. -األنفاق "إمبابة 

 

 قباطاأل

 (االقباط اليوم) تواضروس يتوجه إلي أيرلندا لزيارة الكنائس القبطية

أيام،  2قال مصدر كنسي إن تواضروس الثاني، سيغادر المملكة المتحدة متوجها إلى أيرلندا، غًدا الخميس، في زيارة تستمر لمدة 

أن زيارة تواضروس إلى أيرلندا هي األولى منذ تجليس البابا على سدة الكرسي "وأضاف المصدر ، يزور خاللها عدًدا من األديرة

 ، مشيرا إلى أن زيارة تواضروس ستشمل إقامة عدة قداسات بالكنائس القبطية، وزيارة أديرة.7187عام المرقسي 

 

 (بوابة األهرام) السيسي: الفتاوى غير المسئولة ضد المسيحيين تؤكد تخلف الفهم الديني

 المسئولة ضد المسيحيين تؤكد تخلف الفهم الديني، مشيًرا إلى أن رد فعل الشعب عليها أبلغ رد.قال السيسي، إن الفتاوى غير 

مع رؤساء تحرير الصحف القومية األهرام واألخبار والجمهورية، أن الحكومة تدرس ه سيسي، خالل الجزء الثاني من حواروأضاف ال

 أمثال نسبة الزيادة في الصين. 4بعد ارتفاعها بمعدل يزيد على برامج ومقترحات ومشروعات قوانين لضبط الزيادة السكانية 

 

 أخرى

 (المصري اليوم) «ابتزاز رخيص»محافظ الشرقية عن واقعة عرض طفل للبيع أمام ديوان المحافظة: 

لواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على واقعة وقوف سيدة أمام مبنى ديوان عام المحافظة حاملة الفتة مكتوب عليها رد ال

ما أقدمت عليه السيدة بالمتاجرة بأوالدها جاء إبتزاًزا رخيًصا »، قائًلا: «أطفال للبيع.. أريد بيع طفل ليعيش إخوته اآلخرين»

 «.وتصرًفا غير مقبوًلا

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3239108
http://www.youm7.com/story/2017/5/17/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A5%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%89-%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9/3239108
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-26-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7/3239957
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-26-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7/3239957
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=206768
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=206768
http://gate.ahram.org.eg/News/1516117.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516117.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1135472
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1135472
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 النائب العام: اتقفنا مع نيابة روما على استرجاع بيانات كاميرات المراقبة بمحطة الدقي حول مقتل "ريجيني"

 (بوابة األهرام)

المصرى المستشار نبيل أحمد صادق: إن النيابة العامة المصرية ستبرم اتفاًقا مع نظيرتها فى روما قبل نهاية قال النائب العام 

شهر مايو الجاري، للبدء فى استرجاع محتويات األقراص المدمجة الخاصة بكاميرات المراقبة بمحطة مترو أنفاق الدقى، على خلفية 

 حادث مقتل الشاب اإليطالى جوليو ريجينى.

 

 (بوابة األهرام) مسابقة للرماية بين مختلف مديريات األمن باستخدام جميع أنواع األسلحة

شهد مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، مسابقة الرماية التكتيكية التى تنظمها مصلحة التدريب، والتي تهدف إلى رفع 

 توى المتسابقين من رجال الشرطة، في العمليات األمنية باستخدام جميع أنواع األسلحة "الطبنجة، الرشاش، البندقية اآللية".مس

 

 (الوطن) مفاجأة.. "الداخلية" قبضت على شركاء العادلي في "قضية الفساد"

أمني، إن أجهزة األمن في القاهرة، ضبطت المتهمين في القضية المعروفة إعالميا بـ"فساد الداخلية"، المؤلف نبيل  قال مصدر

وأضاف المصدر، أن المتهمين تم  .خلف، محمد حلمي الدسوقي، فؤاد كمال إبراهيم، ونوال حلمي، الذين تم ضبطهم منذ أسبوع

سنوات، وجار البحث عن حبيب  2درة ضدهم في قضية فساد الداخلية، بالسجن ترحيلهم إلى سجن طرة، لتنفيذ العقوبة الصا

 .العادلي في القاهرة والجيزة

 

 (المصري اليوم) ساعة 72بالًغا بحرائق ومفرقعات خالل  48بالغربية تستقبل « الحماية المدنية»

بالًغا حريق ومفرقعات وإنقاذ تلقتها غرفة  48الحماية المدنية، التابعة لمديرية أمن الغربية، األربعاء، من تلبية تمكنت 

بالغات  5من ضمنهم  ساعة الماضية. 72العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى قرى ومراكز المحافظة خالل الـ

 .«سيارات متروكة وجسم غريب سلبي»مفرقعات 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) دفاع متهمي "اقتحام السجون" يطلب استدعاء مبارك وطنطاوي وعنان للشهادة

المتهمين سماع  آخرين بقضية اقتحام السجون، وطلب دفاع 75تواصل محكمة جنايات القاهرة نظر إعادة محاكمة محمد مرسي و

، وآخرين ممن كانوا يشغلون مناصب قيادية وقت الهجوم شهادة حسني مبارك، والمشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان

 على السجون إبان أحداث الثورة.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1516064.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516064.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515860.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515860.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2106893
http://www.elwatannews.com/news/details/2106893
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1134963
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1134963
http://gate.ahram.org.eg/News/1515992.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1515992.aspx
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 (الوطن) سنوات لموظف بتهمة االنضمام لجماعة إرهابية 4السجن 

سنوات "محمد.أ.م" موظف بالشركة األهلية  4قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية بالسجن المشدد 

 للتكنولوجيا، التهامه باالنضمام لجماعة إرهابية.

 

 (بوابة األخبار) سنوات لطالب سرق سالح ميري خالل فض اعتصام رابعة 2السجن 

سنوات، لطالب، التهامه بالتحريض على التظاهر وحيازة سالح ناري خاص  2قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 

 بقطاع األمن المركزي، أثناء فض اعتصام رابعة.

 

 (اليوم السابع) ينظر دعوى تطالب بالعفو الشامل عن "مبارك"القضاء 

تواصل الدائرة األولى مفوضين بمحكمة القضاء اإلدارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من إحسان محرم 

 د محرم، وتطالب باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس األسبق محمد حسنى مبارك.محم

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األخبار) ضبط متهم بحركة "أحرار" هارب من قضية حصار محكمة مدينة نصر

تمكنت أجهزة األمن بالقاهرة من ضبط عضو بحركة "أحرار" في إطار مالحقة العناصر الهاربة المطلوب ضبطها على ذمة قضايا، 

 وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2106341
http://www.elwatannews.com/news/details/2106341
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017369/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017369/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89/3239702
http://www.youm7.com/story/2017/5/18/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89/3239702
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017341/1/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%B1-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017341/1/%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%B1-.html
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 السادسالمحور 

 العسكريتطورات المشهد 
 

 (الوطن) وزير الدفاع ورئيس األركان يلتقيان قائد الحرس الوطني األمريكي

الفريق أول جوزيف لينجيل قائد الحرس التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي، 

تناول اللقاء بحث عدٍد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك، في ضوء .الوطني األمريكي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالًيا

حرب مقدمتها التنامي العالقات المتميزة بين البلدين الصديقين، واستناًدا لما تشهده المنطقة من جهود وتحديات مشتركة في 

 .على اإلرهاب وتحقيق أمن واستقرار المنطقة
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