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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 

 )اليوم السابع( المستشارة األلمانية تبعث برقية تعزية للسيسي فى ضحايا الطائرة المنكوبة

السيسي تسلمتها السفارة المصرية ببرلين. وذكرت  ية تعزية إلىبعثت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل اليوم االثنين، برق

ادر دبلوماسية لوكالة أنباء الشرق األوسط، ببرلين أن ميركل أعربت، فى برقيتها، عن خالص مواساتها لمصر حكومة وشعبا مص

  .ومؤازرتها ألسر ضحايا الطائرة المنكوبة، وأن يلهم ذويهم الصبر والسكينة فى مصابهم األليم

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( اليا وروسياوزير الخارجية يتلقى اتصاليين هاتفيين من وزيري خارجية استر

سامح شكري تلقى اتصاليين هاتفيين من وزيري خارجية استراليا وروسيا، حيث  ي باسم وزارة الخارجية، بانصرح المتحدث الرسم

وقد تناول االتصال  .أعربا عن تعازيهما في ضحايا حادث الطائرة المصرية وتضامنهما الكامل مع مصر في هذه الظروف الصعبة

، واإلعداد لمؤتمر السالم القادم في مع وزير خارجية روسيا "سرجي الفروف"، تطورات الملف السوري، والقضية الفلسطينية

 باريس.

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( وزير الخارجية يستقبل وفد مجلس األمن بوزارة الخارجية

اء مجلس األمن الذي يزور مصر حاليًا لعقد لقاء مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية وفد أعضاستقبل 

 المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية.

 

وزير الخارجية يتلقى اتصاالت من وزراء خارجية الواليات المتحدة وبريطانيا واألردن والبحرين واليونان للتعازي 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( والتضامن في حادث سقوط طائرة مصر للطيران

شكري وزير الخارجية تلقى اتصاالت من وزراء سامح باسم وزارة الخارجية، بان  صرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي

خارجية الواليات المتحدة وبريطانيا واليونان واألردن والبحرين، وذلك لتقديم التعازي في ضحايا حادث طائرة مصر للطيران، 

 واإلعراب عن التضامن الكامل مع مصر في مواجهة التحديات المختلفة.

 

والتحقيقات تجري وفق القواعد  ".ن الدولي في حادث "مصر للطيرانسي إن إن": نرحب بالتعاو“لـ سامح شكري 

 )بوابة االهرام( الدولية

تحدث فيه عن  جلس وزير الخارجية سامح شكري في مقابلة مع "سي إن إن" للحديث عن جهود التعاون الدولي في حادث الطائرة.

موضوع تحطم الطائرة المصرية القادمة من باريس وأشاد خالل اللقاء بالتعاون الدولي التي شهدته مصر في تلك الحادثة وأضاف 

 ان التحقيقات تجري وفق القواعد الدولية.

 

https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9/2729731
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%89-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9/2729731
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=48076cfa-e1a8-4a4f-a10f-7468f4f2447d
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=48076cfa-e1a8-4a4f-a10f-7468f4f2447d
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3a2e8e0e-dffd-4283-bbea-e544f351d8d3
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=3a2e8e0e-dffd-4283-bbea-e544f351d8d3
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=97becbda-1dda-4028-a848-fad455f3d962
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=97becbda-1dda-4028-a848-fad455f3d962
http://gate.ahram.org.eg/News/981423.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/981423.aspx
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 )بوابة األخبار(المتحدة وزير الخارجية يستقبل المرشحة النيوزيالندية لمنصب سكرتير عام األمم 

ى وزير الخارجية "هيلين كالرك" مرشحة نيوزيالندا لمنصب سكرتير عام األمم المتحدة الجديد، والمديرة سامح شكراستقبل 

الحالية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والتي تزور مصر حاليًا لعرض برنامجها االنتخابي ورؤيتها لعمل المنظمة الدولية إذا ما 

 تقلدت المنصب.

 

بوابة ) األزهر وبابا الفاتيكان رسالة واضحة لنبذ الغلو والتعصب والفكر الظالمي المتطرفالخارجية: لقاء شيخ 

 األهرام(

صرح السفير حاتم سيف النصر، سفير مصر لدى الفاتيكان، بأن االستعدادات تجري على قدم وساق إلتمام الترتيبات النهائية 

لعقد اللقاء االستثنائي بين فضيلة اإلمام األكبر د.أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة 

 ن في مقر القصر البابوي بالفاتيكان.الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكا

 

 )بوابة االخبار( المصري لإلستثمار للترويج وشركات أعمال رجال يلتقي ببرلين مصر سفير

س بنز" بشتوتجارت، إمكانية إعادة فتح قال السفير المصري لدى برلين بدر عبد العاطي، إنه بحث مع مسئولين بمصنع "مرسيد

وكذلك دعم التعاون في مجال التدريب المهني والتعاون الفني، الفتا إلى السوق الكبير في مصر  .خط إنتاج المصنع في مصر

مع )الساداك والكوميسا وتج وهيتكتالت إفريقية،  ٣وإفريقيا، وذلك بعد التوسع في إنشاء أكبر تجمع إفريقي، أعقب اندماج 

 شرق إفريقيا(.

 

 )األهرام( السيسى: مصر تملك فرصا عظيمة رئيس جنرال إلكتريك فى حديث خاص بعد مقابلة

وعدد من قيادات الشركة وإستعرض  شركة جنرال إالكتريك األمريكية دارةإالسيد جيفرى إيمليت رئيس مجلس ا، السيسى أستقبل

 ، والنقل والسكك الحديديةمجاالت حيوية منها قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة معهم مجاالت التعاون واالستثمار فى

ركز ي سيسيوال عظيمة.مصر تملك فرصا وصرح رئيس الشركة األمريكية بعد مقابلة السيسي أن  .والطيران والرعاية الصحية

االقتصادية لقناة السويس مرشحة لتصبح محورا المنطقة وت وخلق الوظائف لألجيال الجديدة فى رؤيته على تمويل المشروعا

 .لوجستيا ضخما لنقل منتجات الشركات الكبرى إلى إفريقيا والشرق األوسط

 

 )األهرام( مصر والمجر عالقات متميزة تستحق البناء عليها: سفير القاهرة فى بودابست

ر سفيصرح المع اقتراب موعد الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة المجرية للقاهرة في نهاية مايو الحالى السفير محمود المغربي 

يًدا دالسيسي الي المجر في يونيو الفائت، أكسبت العالقات الثنائية زخًما سياسًيا وُبعًدا اقتصادًيا جأن زيارة في المجر ي مصرال

 وأضاف أن عالقة مصر والمجر الحالية تستحق البناء عليها. يتناسب مع مقومات البلدين

 )األهرام( عالقتنا بمصر ممتازة ولدينا تاريخ مشترك القاهرة:السفير الصربى فى 

أعوام حين كانت  011بدأت منذ  أكد سفير جمهورية صربيا فى القاهرة دراجان بيسنيتش عمق العالقات الصربية المصرية التى

 الدولتين.سفارة صربيا من أوائل الدول التى بدأت عالقاتها الدبلوماسية مع مصر، وهو ما أضفى رابطا وعمقا تاريخيا بين 

http://akhbarelyom.com/article/5742111fa291749816606fa0/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1463947551
http://akhbarelyom.com/article/5742111fa291749816606fa0/%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%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1463947551
http://gate.ahram.org.eg/News/981579.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/981579.aspx
http://akhbarelyom.com/article/57424531a291743e2c00f1f2/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1463960881
http://akhbarelyom.com/article/57424531a291743e2c00f1f2/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1463960881
http://www.ahram.org.eg/News/181910/76/516267/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181910/76/516267/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181910/115/516177/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1--%D8%B9%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181910/115/516177/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1--%D8%B9%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181910/43/516214/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%87/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181910/43/516214/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%87/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.aspx
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 )بوابة األهرام( السفارة األمريكية: المزيد من الدعم لعمليات البحث عن طائرة مصر للطيران

قالت السفارة األمريكية بالقاهرة، في بيان لها إن القوات البحرية األمريكية واصلت اليوم األحد، عمليات البحث عن طائرة شركة 

  بالتنسيق مع المركز المصري المشترك لتنسيق عمليات اإلغاثة. MS804مصر للطيران 

 

 مليار دوالر 0.1بحث تفعيل برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء بتكلفة قطان: الصندوق السعودي للتنمية 

 )بوابة األهرام(

مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان، بأن وفًدا من الصندوق السعودي  لدىالسعودية صرح سفير 

ة زار مصر، الخميس الماضي، وقام بإجراء مباحثات مع وزارة التعاون الدولي، للتحضير لتفعيل برنامج خادم الحرمين للتنمي

 الشريفين الملك سلمان، لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت ملياًرا ونصف المليار دوالر.

 

 )بوابة االهرام( ومانشيت "األهرام" عبر عن غضب مصر السالم.يدعوت أحرونوت: نتنياهو "بصق" على عملية 

قال تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بصق" على عملية السالم، وهذا هو المصطلح الذي 

ري إن الغضب المص الصحيفةوقالت  قوى اإلقليمية الداعية للسالم باإلحباط.استخدمته الصحيفة، في خطوة أصابت مختلف ال

جاء بعنوان "نتنياهو عين المتطرف ليبرمان وزيرا ألمن إسرائيل"،  الذياألهرام بات واضحا مع المانشيت الرئيسي لصحيفة 

 يعكس وجهة النظر المصرية المحبطة من هذه الخطوة بتعيين ليبرمان.

 

 )اليوم السابع( دينار من حكومة "الثنى" إلقامة مدرسة للجالية الليبية فى مصر ألف400

وذكرت الحكومة   .ة للجالية الليبية فى مصرألف دينار، إلقامة مدرس 011وافق مجلس الوزراء للحكومة الليبية المؤقتة، على تحويل 

الليبية المؤقتة، على موقعها الرسمى مساء أمس األحد، أن اجتماعا عقد برئاسة عبد اهلل الثني، فى مدينة البيضاء، وافق على 

ة لى واألوضاع األمنيألف دينار إلقامة مدرسة للجالية الليبية فى مصر، كما ناقش أهم وآخر التطورات على الصعيد المح 011تحويل 

  .فى كافة ربوع البالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/981577.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/981577.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/981469.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/981366.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/981366.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89/2729470
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 -ية: رالرئاسة المص

 (األهرام) البتروليةمليار جنيه دعما سنويا للمنتجات  ٠١١ :بدمياط« موبكو»السيسى فى افتتاح توسعات 

مليار جنيه، لتدبير احتياجات  21أكد السيسى أن حالة عدم االستقرار واألمان، التى استمرت قرابة ثالث سنوات، كلفت الدولة نحو 

البترولية عبر االستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن هذا الوضع قد أثر على قطاعات عديدة من الدولة ومنها مصر من المنتجات 

 .خالل افتتاحه أمس توسعات شركة موبكو لألسمدة بدمياطجاء ذلكالكهرباء والصناعة.

 

 (الشروق) السيسى: جميع الفرضيات مطروحة حول أسباب سقوط الطائرة

أكد السيسى، أمس، أن جميع الفرضيات مطروحة حول أسباب سقوط الطائرة المصرية فى البحر المتوسط، داعيا الحضور إلى 

وقدم خالل كلمته فى افتتاح توسعات مصنع موبكو لألسمدة بمجمع البتروكيماويات .لضحاياالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ا

 واألجانب.مصر للطيران، المصريين بمحافظة دمياط، التعازى ألسر ضحايا طائرة 

 

 (الوطن) السيسي يتلقى اتصاال هاتفيا من ملك البحرين للتعزية في ضحايا الطائرة

، اتصاال هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عبر خالله عن خالص تعازى قيادة وشعب مملكة السيسيتلقى 

البحرين في ضحايا الحادث الذي تعرضت له طائرة مصر للطيران خالل عودتها من باريس، ُمعربًا عن مواساته ألسر ضحايا هذا 

 الحادث األليم.  

 

 -الحكومة المصرية: 

 (اليوم السابع) ء يرأس اليوم اجتماع المجموعة االقتصادية لمتابعة المشروعاترئيس الوزرا 

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم االثنين اجتماع المجموعة االقتصادية، وذلك لمتابعة توافر السلع 

  .داية شهر رمضان ومتابعة عدد من المشروعاتقبل ب

  

 (اليوم السابع)" وزير الطيران: من المبكر تحديد سبب سقوط طائرة "مصر للطيران 

قال وزير الطيران المدني شريف فتحي، إنه من المبكر تحديد سبب سقوط طائرة "مصر للطيران" التي تحطمت فوق البحر المتوسط 

ضاف أن البحث عن حطام الطائرة تجريه القوات المسلحة المصرية، معبرا عن شكره لما وأ  .أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة

 .يقومون به من مهمة شاقة

 

 (الشروق) وزير الطيران ينفي شائعات انتحار قائد الطائرة المنكوبة

من غير المقبول التشكيك »أن ما أثير حول انتحار الطيار، يعد حديًثا غير أخالقًيا قائال:  شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أكد

 .«معانا دلوقتي، وبدون وجود أدلة، ولما تبقى المسألة متعلقة بوالدنا، هنبقى هجوميين أكتر من الالزم في ناس مش موجودة

http://www.ahram.org.eg/News/181910/25/516128/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1--%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B6%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181910/25/516128/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1--%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B6%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052016&id=e8c267d4-de74-4f1b-899b-632945a545f3
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052016&id=e8c267d4-de74-4f1b-899b-632945a545f3
http://www.elwatannews.com/news/details/1190507
http://www.elwatannews.com/news/details/1190507
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%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%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7/2729697
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%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%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7/2729697
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2729434
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/2729434
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=394d861e-1eee-4203-a928-d954799a97ef
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=394d861e-1eee-4203-a928-d954799a97ef
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 -البرلمان المصري: 

 (األهرام) مجلس النواب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والتنمية المستديمة إلى لجنة الخطة

 ،ةللدولأحال مجلس النواب فى جلسته الصباحية أمس برئاسة الدكتور على عبد العال بيان مشروع قانون ربط الموازنة العام 

والتنمية المستدايمة للجنة الخطة والموازنة وذلك وفقا لالئحة على أن تدعو اللجنة رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية 

 لدراستها واعداد تقرير عنها يعرض على المجلس.

 

 (اليوم السابع) ومن حقنا صياغة أى تشريع نراه مناسب وقت للصدام مع الحكومة البرلمان: الوكيل 

أكد السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، أن البرلمان يحق له أن يصيغ أى تشريع يراه متناسبًا بما يخدم الصالح العام، جاء 

ـ اً على رفض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون الحكومة ذلك تعقيب الكسب الغير مشروع" واتجاهها لصياغة “ل

 .د خالفات بين الحكومة والبرلمانمشروع قانون موقع بعشر أعضاء المجلس. وأضاف أنه ال وقت لوجو

 

 (بوابة األخبار) مجلس النواب يحفظ ثالثة طلبات لرفع الحصانة عن ثالثة نواب

وقال على عبد العال رئيس .قرر مجلس النواب حفظ ثالثة طلبات مقدمة إلى المجلس لرفع الحصانة عن ثالثة من نواب المجلس

الطلبات جاء لعدم استيفائها الشروط المطلوبة لرفع الحصانة وعدم تضمين الطلبات صورة من عرائض المجلس إن حفظ هذه 

 .الدعاوى المرفوعة

 

 (بوابة األخبار) لصين والبنك اآلسيوي إلى اللجان المختصةا مع للتعاون اتفاقيتين يحيل النواب

 لصينوافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، على إحالة اتفاقية بشأن التعاون االقتصادي والفني بين حكومتي مصر وا

كما وافق أيضا على إحالة طريقة إقرار اتفاقية تأسيس جمهوري  ، والصادر بها قرار٥١٠٢نوفمبر عام  ٠١والموقعة في القاهرة يوم 

 جمهوري.، والصادر بها قرار ٥١٠٢يونيو عام  ٥٢البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ 

 

 (بوابة األخبارفرنسًيا ) برلمانًيا وفًدا تلتقي «النواب»بـ «الخارجية العالقات» 

مايو، وفدا  23االثنين  تلتقية العالقات الخارجية بمجلس النواب، بأن اللجنة سوف صرح النائب طارق الخولي، أمين سر لجن

برلمانيا فرنسيا ضمن جمعية الصداقة المصرية الفرنسية، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش معهم أزمة طائرة مصر للطيران 

 المنكوبة، والمعالجات السياسية لألمر، وسبل مواجهة اإلرهاب.

 

 (الشروق) يوافق على تعديل بعض أحكام قانون النقابات العماليةالبرلمان 

وع قانون بتعديل بعض أحكام وافق مجلس النواب، خالل جلسته المسائية التي عقدت برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشر

 باصدار قانون النقابات العمالية ومد أجل الدورة النقابية. 0792لسنة  31القانون رقم 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/181910/145/516194/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181910/145/516194/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A3%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A/2729450
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A3%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A/2729450
http://akhbarelyom.com/article/57420a8ea29174fe138c448a/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1463945870
http://akhbarelyom.com/article/57420a8ea29174fe138c448a/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1463945870
http://akhbarelyom.com/article/5742060154e2f9755bef1cb3/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A9-1463944705
http://akhbarelyom.com/article/5742060154e2f9755bef1cb3/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A9-1463944705
http://akhbarelyom.com/article/57420347a29174b8108c448a/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-1463944007
http://akhbarelyom.com/article/57420347a29174b8108c448a/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-1463944007
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052016&id=2da3c911-f500-474b-a503-d78f125b8c09
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052016&id=2da3c911-f500-474b-a503-d78f125b8c09
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 (مصريةأصوات ) طلبات ترشح في االنتخابات على مقعد النواب بالفيوم 1"العليا لالنتخابات": قبول 

أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات عن غلق باب الترشح في االنتخابات على مقعد مجلس النواب بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة 

 7وقال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا لالنتخابات، في بيان أصدره إنه تم تقديم .الجمعة يومالفيوم منذ 

 .رفض طلب واحد منها لعدم تقديم ما يفيد فتح الحساب البنكي الخاص بنفقات الدعاية االنتخابية طلبات للترشح، وتم

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) الموازنة إذا تجاهلت الحكومة مقترحات معالجة تقليص الدعم سنرفض”: 31-21تكتل "

تتجه  الذي، إن التكتل سيقدم مقترحات لمعالجة تقليص الدعم 31-21قال النائب أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب وتكتل 

  .ار على رفع الدعم بهذه الطريقة سيرفض التكتل الموافقة على هذه الموازنةله الحكومة، الفتًا إلى أنه فى حال اإلصر

  

 (بوابة األخبار) يعلن هيكله التنظيمي على مستوى الجمهورية« مستقبل وطن»

وتقدم أسماء .مايو، هيكله التنظيمي لألمانات وقيادات الحزب على مستوى الجمهورية 23أعلن حزب مستقبل وطن، اإلثنين 

 .امة لمستقبل وطن، محمد بدران رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد األمين العام للحزب ورئيس الهيئة البرلمانيةاألمانة الع

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (األهرام) بابا الفاتيكان اليوم فى روما يلتقياإلمام األكبر 

فى زيارة هى األولى من نوعها فى تاريخ المؤسستين الدينيتين ينعقد فى العاصمة اإليطالية روما اليوم لقاء قمة بين الدكتور 

لس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وذلك لبحث جهود نشر السالم أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف رئيس مج

 والتعايش المشترك.

 

 -تصريحات: 

 (20عربي) صباحي: السيسي يطبق سياسة صهيونية ويزيد تعاونه مع إسرائيل

اعتبر حمدين صباحي، التصريحات التي أدلى بها السيسي، حول "السالم الدافئ" مع "إسرائيل"، مقدمة لسلسلة من السياسات 

ووصف اتفاقية ترسيم الحدود .ا مزيد من التعاون المشترك بين الجانبينالتي ستنتهجها الدولة المصرية معها، وسيتبعه

السعودية بأنها "تأتي ضمن تطبيق سياسة صهيونية للسيطرة على الوطن العربيجاء ذلك في حوار مع صحيفة -المصرية

 ."صوت األمة

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) الوقيعة بين القاهرة وباريس تامر عبد المنعم يكشف دور أجهزة استخبارات دولية فى

قال الفنان تامر عبد المنعم، إن الطائرة المصرية المنكوبة تم تفجيرها بطريقة استخباراتية مثل طريقة إسقاط الطائرة 

الروسية، مؤكداً أنه ال يمكن الفصل بين الحادثين. وأوضح أن ما حدث فى الوقيعة بين القاهرة وموسكو بتفجير الطائرة الروسية، 

   .السيسىأن األمريكان غاضبون بعد أن أفسدت مصر مخططها بقيادة يتكرر اآلن مع باريس، مضيفًا 

http://www.aswatmasriya.com/news/details/62878
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-25-30-%D8%B3%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-/2729620
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-25-30-%D8%B3%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-/2729620
http://akhbarelyom.com/article/57425c66a2917495360692a5/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1463966822
http://akhbarelyom.com/article/57425c66a2917495360692a5/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1463966822
http://www.ahram.org.eg/News/181910/27/516273/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181910/27/516273/%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A8.aspx
http://arabi21.com/story/910093/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84#tag_49232
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A/2729453
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A/2729453
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 (اليوم السابع) رئيس"المصرية للمطارات" سابقا: الطائرة المنكوبة واجهت انهيارا حلزونيا

قال اللواء طيار محمد زمزم، رئيس الشركة المصرية للمطارات سابقًا، أن الطائرة المنكوبة واجهت انهيارا حلزونيا، وال ينتج هذا 

إال فى حالة انفصال مجموعة الذيل، بما يشير إلى االستنتاج بأن ما حدث نتيجة عمل إرهابى، خاصة بعد ما أثير حول وجود دخان 

 لكن الحقيقة النهائية داخل الصندوق األسود. .جسم الطائرة فى

  

 (الوطن) ": سأعترف بالخطأ إذا ثبت أن سببه خطوطنا الجويةCNN“لـ وزير الطيران 

والتي كانت في حادث الطائرة المصرية المنكوبة  على خلفيةاإلخبارية  "CNN" أجرى وزير الطيران شريف فتحي مقابلة مع قناة

وقال "أقولها صراحة، إذا أثبت .طريقها من باريس إلى القاهرة قبل تحطمها فوق البحر األبيض المتوسط صباح الخميس الماضي

 ."ون أخطاءالتحقيق أن الخطأ سببه خطوطنا الجوية، فسأقف وأتحدث عالنية وأقول إنه خطأنا، ألن الجميع يرتكب

 

 -سو شيال ميديا: 

 (اليوم السابع)" القرضاوى معلقا على أزمة اإلخوان: "كم من جماعات وحركات أصابها الطغيان

علق يوسف القرضاوى، على أزمة اإلخوان األخيرة وقرارات الفصل، بالهجوم على قيادات جماعة اإلخوان الحالية. وقال كم من 

الطغيان الخارجى، أو التمزق الداخلى، أو الفتور والذبول، وفقدان المبادرة والتجديد نتيجة لمطامح أفراد  جماعات وحركات أصابها

  ."فيها أبوا أن يخلوا مكانهم لغيرهم، ناسين أن األرض تدور، وأن الفلك يسير، وأن العالم يتغير

 

 (مصر العربية) خالد أبو النجا مهاجًما السيسي: كل ما زاد القمع سنرد بالحق

ما يزيد القمع كل ما وقال "كل .هاجم الفنان خالد أبو النجا، السيسي، معتبًرا سياسيات النظام الحالي قمعية، على حد وصفه

 ."والحق سينتصر عاجًلا ألن الظلم ساد والسيسي طغى بالحق.هانرد 

 

 (مصر العربية) مستشار بن زايد: مصر عاجزة مالًيا رغم المساعدات الخليجية

المساعدات من السعودية وقال "رغم استمرار .مستشار ولي عهد أبو ظبي، الميزانية المالية لمصر عبد اهللانتقد عبد الخالق 

 .مليار 32بعجز قدره  2109-2102واإلمارات ودول الخليج العربي، مصر تعلن اليوم عن ميزانية 

 

 (مصر العربية) رانيا بدوي: يجب االستعانة بالبرادعي لمخاطبة الغرب عن "الطائرة المنكوبة"

ادعي لمخاطبة الغرب عن حادث رأت اإلعالمية، رانيا بدوي، أنه يجب االستعانة بكٍل من الدكتور أحمد زويل والدكتور محمد البر

"يجب على الدولة أن تستعين بأحمد زويل أو البرادعي لمخاطبة الخارج في حادث الطائرة  المصرية، وقالتاختفاء الطائرة 

 ."المنكوبة التي تقع مسؤوليتة على عاتق فرنسا

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AD/2729468
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 (مصر العربية) وائل جمال ساخًرا: مناقشة النواب للسياسة المالية أمر ال يمكن السكوت عليه

 في القيم، لجنة إلى بالبرلمان نائب أي بإحالة النواب، مجلس رئيس العال، عبد عليالصحفي وائل جمال، من قرار سخر الكاتب 

وقال "النواب عايزين يناقشوا السياسة المالية للدولة كمان؟ دي حاجة ال يمكن .الدوالر وسعر المالية للسياسة مناقشته حال

 ."السكوت عليها أبًدا

 

 (مصر العربية) مستنكًرا تهديد عبد العال للنواب: سابقة تاريخية باسل عادل

البرلماني السابق، باسل عادل، قرار علي عبد العال رئيس مجلس النواب بإحالة أي عضو في البرلمان يتحدث عن سعر استنكر 

"د علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مع احترامي ال يصح تهديد  وأضاف ."الدوالر والسياسة النقدية للدولة لوسائل اإلعالم

 ."ا السياسات النقديه، هذه سابقة تاريخيةذا انتقدو‘النواب بالتحويل للجنه القيم 

 

 (مصر العربية) منير عبد النور عن تهديد عبد العال للنواب: تصرف مرفوض

لنور وزير التجارة والصناعة السابق، قرار علي عبد العال رئيس مجلس النواب بإحالة أي عضو في البرلمان استنكر منير فخري عبد ا

"تهديد رئيس مجلس النواب أعضاءه المنتقدين  وأضاف ."يتحدث عن سعر الدوالر والسياسة النقدية للدولة لوسائل اإلعالم

 ."ة القيم مرفوض، النقد الموضوعي سبيلنا إلى التقدمللسياسة النقدية في وسائل اإلعالم، باإلحالة الى لجن

 

 (مصر العربية) عالء األسواني عن تهديد عبد العال للنواب: أهكذا البرلمان؟

استنكر الروائي عالء األسواني، قرار علي عبد العال رئيس مجلس النواب بإحالة أي عضو في البرلمان يتحدث عن سعر الدوالر 

"عبد العال رئيس ما يسمى بالبرلمان يهدد األعضاء باإلحالة للجنة القيم، لو  وأضاف ."والسياسة النقدية للدولة لوسائل اإلعالم

 ."أحدهم على الكالم عن أزمة الدوالر، أهكذا البرلمان يا عبد العال؟ جرؤ
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (رصد) وقفة للعاملين بشركة النيل أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم

 نظم العاملون بشركة النيل لحليج األقطان تظاهرة صباح اليوم األحد، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم

وقال محسن داوود، رئيس اللجنة النقابية، إن المحتجين يطالبون بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى، وصرف مستحقاتهم 

 .2111أشهر، وعدم صرف العالوات منذ عام  1م الرواتب منذ المتأخرة المتمثلة في عدم استال

 (رصد) وقفة لحملة الماجستير أمام الوزراء للتوقيع على قرار تعيينهم

توقيع شريف إسماعيل أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، من أجل  نظم حملة الماجستير والدكتوراه، وقفة احتجاجية

وكان حملة الماجستير قد توصلوا لحل مع مجلس الوزراء، وتم عمل كشوفات  رئيس الوزراء، بالتوقيع على قرارات تعيينهم

 وقفة احتجاجية للحصول على قرار التعيين. 11توقيع على قرار تعيينهم، بعد أن نظموا ما يقرب من لبأسمائهم تمهيًدا ل

 (رصد) بين للمطالبة بنقلهم إلى محافظاتهموقفة للمعلمين المغتر

نظم المعلمون المغتربون وقفة إحتجاجية، ظهر اليوم، أمام مقر مجلس الوزراء؛ للمطالبة بالتسكين بمحافظاتهم أسوة بما تم 

التكليف بمحافظات بعيدة عن أماكن سكنهم، ما يجعلهم أكد المعلمون المشاركون بالوقفة أنهم تسلموا و مع المعلمات

 .يسافرون مسافات طويلة ألماكن عملهم في الوقت الذي يتقاضون فيه راتب ألف جنيه

 

 قضايا المجتمع-2

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار)  محافظات 0مليون لسداد مستحقات المقاولين والموردين بـ 91زكي بدر: 

والموردين عن  ألف جنية لسداد مستحقات المقاولين 130مليون و 91قال وزير التنمية المحلية د.أحمد زكى بدر، إنه تم اعتماد 

 وتشمل المحافظات اإلسكندرية، والبحيرة، والقليوبية، وأسيوط. محافظات، خالل شهر 0المشروعات المنفذة فى 

 (بوابة االخبار) بأسيوط الفقيرة األحياء لتنمية األوروبي االستثمار بنك من دعم جنيه مليون 01

مليون  01إن بنك االستثمار األوروبي يقدم دعما للمحافظة بقيمة  بد الكريمة أسيوط، اللواء ماجد عقال سكرتير عام محافظ

 1أنه تم اختيارها مع  -خالل لقائه مع وفد بنك االستثمار األوروبي -وأضاف  جنيه بهدف تنمية األحياء الفقيرة في المدن

 .، والشرقية، والجيزة، والمنوفيةمحافظات أخرى هي: اإلسكندرية، وبورسعيد

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 7.1المالية تطرح أذون خزانة بـ 

وذكرت المالية، عبر موقعها اإللكتروني،  مليار جنيه 7.1مايو أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 22طرحت وزارة المالية اليوم األحد

، وسجل %02ر77، فيما بلغ أعلى عائد %02ر707ه بمتوسط عائد مليار جني 0ر1يوما بقيمة  70أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 

 .%02ر917أقل عائد 
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 (بوابة االخبار) البترولية المواد لدعم جنيه مليار 31و الكهرباء لدعم الجديدة بالموازنة جنية مليار 27

وزير المالية عمرو الجارحى خالل كلمة الوزير أمام مجلس النواب على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الكهرباء  شدد

لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم االستهالك حيث شهد العام الماضي تحسنا ملحوظا شعر به المواطنون خاصة في فترة الصيف، 

 .جيجاوات 00.0ثالث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة  2109/ 2102 وستدخل الخدمة خالل العام المالي

 (بوابة االخبار) مليون أسرة 0.1مليار جنية اعتمادات معاشات الضمان االجتماعي لـ 9.0المالية :

ان التزامات الخزانة تتزايد سنويا لدعم صناديق المعاشات  قال وزير المالية عمرو الجارحى خالل كلمة الوزير أمام مجلس النواب

الجارحي رفع المعاشات المتدنية كما  وأكد 2102/2109مليار جنيه فى عام  12ومن المقدر أن تخصص الخزانة للصناديق نحو 

 مليون أسرة. 0.1مليار جنيه، يستفيد منه نحو  9.0تبلغ اعتمادات معاشات الضمان االجتماعي في مشروع الموازنة نحو 

 (بوابة االخبار) البشرية والتنمية االجتماعية الحماية برامج على األنفاق إجمالي جنية مليار 020:  المالية

وزير المالية عمرو الجارحى إلى أن إجمالي اإلنفاق على برامج البعد اإلجتماعى والحماية االجتماعية بمشروع موازنة أشار 

عن متوقع العام المالي  %02.1من إجمالي المصروفات وبنسبة نمو بلغت  %01مليار جنيه بنسبة  020يبلغ  2102/2109

2101/2102. 

 (بوابة االخبار) مليار دوالر 2السويس بتكلفة مناقشة إنشاء مجمع للحديد والصلب ب

مهندس السيد نور الدين ممثل أحد مايو بمكتبه ال22أستقبل محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي صباح اليوم األحد 

أكد محافظ السويس أن المحافظة تقوم بتسهيل إجراءات االستثمار الجاد و المستثمرين الكويتيين في مجال الحديد والصلب

 .مليار دوالر 2بالسويس وكلف المحافظ التخطيط العمراني بدراسة إنشاء مجمع للحديد والصلب باستثمارات تبدأ بــ 

 (بوابة االخبار)  مليار دوالر احتياطي من النقد األجنبي يكفى الواردات أربعة أشهر 09

الجارحى أول بيان مالي إلى مجلس النواب عن االحتياطي من النقد األجنبي حتى ناهية الشهر الماضي يبلغ قدم وزير المالية عمرو 

مليار دوالر وهو ما يكفى مابين ثالثة وأربعة أشهر من الواردات مشيرا إلى استهداف تحسين أداء الصادرات غير البترولية  09

 دفقات رؤوس األموال العربية واألجنبية.والسياحة ودخل قناة السويس و زيادة ملحوظة في ت

 (بوابة االخبار) الثالثاء..  دوالر مليون 021 بـ البنوك يمد المركزي البنك

، 2102مايو  20مليون دوالر بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، الثالثاء  021يضخ البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، 

آلية العطاءات الدوالرية لتطرح الثالثاء من كل أسبوع، في عطاء واحد، بعدما بالعطاء الدوالرى الدوري األسبوعي، بعد تعديل 

 مليون دوالر في ثالثة عطاءات أسبوعًيا. 01كان يتم ضخ 

 (الشروق) مليار جنيه العجز الكلي المستهدف في الموازنة الجديدة 307.1«: المالية»

مليار  307.021بنحو  2109/ 2102قدرت وزارة المالية العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 

وزارة المالية، في مشروع موازنة العام وذكرت  تريليون جنيه 3.202من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر بنحو  %7.1أي بنسبة  جنيه

مليار  033.3مليار جنيه، حيث تبلغ الضرائب  230.112أن إجمالي اإليرادات العامة تقدر بنحو  لمالي المقبل الصادر اليوم األحدا

 مليار جنيه. 071.103مليار جنيه، واإليرادات األخرى  2.203جنيه، والمنح 
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http://akhbarelyom.com/article/5741bfaea29174286ff34679/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1463926702
http://akhbarelyom.com/article/5741b257a29174e86829e70c/17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-1463923287
http://akhbarelyom.com/article/5741b257a29174e86829e70c/17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-1463923287
http://akhbarelyom.com/article/573f50b8a29174d646e3d885/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%80-120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-1463767224
http://akhbarelyom.com/article/573f50b8a29174d646e3d885/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A8%D9%80-120-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-1463767224
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052016&id=889b50c2-8b9c-4396-b278-144c00088c56
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052016&id=889b50c2-8b9c-4396-b278-144c00088c56
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 (جريدة االهرام) بكفر الشيخ« الرمال السوداء»ة وطنية الستغالل شرك إنشاء :جنيهبتكلفة مليارى 

ة بالبرلس ،يصل رأس مال الشرك« الرمال السوداء»، أنه تم إشهار الشركة الوطنية بمشروع أكد اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ

كما تسهم  % 01مليار جنيه ويهدف الى استغالل ثروات الرمال مشيرا الى أن المحافظة تشارك فى المشروع الوطنى بنسبة  2الى 

 .% 01، وهيئة الطاقة النووية بنسبة % 00، وأحد البنوك بنسبة % 20القوات المسلحة كشريك أساسى بنسبة 

 (جريدة االهرام) ارتفاعا فى إنتاج الصناعات التحويلية واالستخراجية% 01.3 لإلحصاء:اقتصادالمركزى 

عبئة العامة واإلحصاء أن الرقم القياسى العــام الذى يعكس زيادة أو تراجعا فى انتاجية الصناعات أظهر الجهاز المركزى للت

مقارنة بشهر فبراير السابق عليه وذلك بدون الزيت  %01.3التحويلية او االستخراجية ارتفع خالل شهر مارس الماضى نسبته 

 الخام والمنتجات البترولية.

 (االهرام بوابة) روع الموازنة الجديدةمليارات جنيه للصيانة بمش ١

 ٠١مليار جنيه، من بين  ١٠١٦تضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، الذي تمت إحالته للجنة الخطة بمجلس النواب، 

مليار  ٠٠٣مليون جنيه لتطهير وسائل الري والصرف و ٢٠٢وتتوزع نفقات الصيانة على مليار جنيه مخصصة لشراء السلع والخدمات. 

 مليونا لصيانة مرافق وشبكات. ٠٣١جنيه لصيانة وترميم إنشاءات وأعمال صغيرة للمباني و

 (الوطن) مليار جنيه لتمويل برنامجي "تكافل" و"كرامة" 0.0وزير المالية: تخصيص 

مليار جنيه لتمويل برنامجي تكافل وكرامة، يستفيد منهما نحو مليون  0.0كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن تخصيص 

شار النتمواطن، بمحافظات "أسوان، قنا، واألقصر" في برنامج تكافل، وجاٍر التوسع في هذا البرنامج بمحافظات الصعيد، وكذلك ا

 بالجمهورية لبرنامج "كرامة".

 (البوابه نيوز) مليار جنيه 2.1"المركزي" يطرح سندات خزانة بقيمة  اليوم.

ومن  سنوات 1جنيه، ألجل مليار  2.1يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم اإلثنين، سندات خزانة بقيمة 

مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق  201المتوقع أن يصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 

  .طرح البنك المركزي ألذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح

 (رصد) %1.12المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يخسر 

ضغطت مبيعات األجانب والعرب على مسار جلسة بداية األسبوع من البورصة المصرية اليوم األحد لتتراجع األسهم؛ حيث أغلق 

وسجلت تعامالت المصريين صافي شراء، بينما اتجهت  نقطة 9070إلى مستوى  %1.12متراجًعا  EGX30 المؤشر الرئيسي

 تعامالت األجانب والعرب إلى البيع.

 (رصد) مليون جنيه رسوم "تعلية" 203اإلمارات تخاطب مصر إلعفاء "بن زايد" من 

بالقاهرة، لمخاطبة السلطات المصرية، إلصدار قرار لصالح قطعة أرض فوض مسؤولون من دولة اإلمارات، السفير اإلماراتي 

مليون جنيه  203يمتلكها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات، يتضمن إعفاءها من رسوم ارتفاعات بقيمة 

 مستحقة السداد لصالح الحكومة المصرية.

 

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/181910/29/516208/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181910/29/516208/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181910/5/516237/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1---%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7--%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181910/5/516237/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1---%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7--%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/981673.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1190675
http://www.elwatannews.com/news/details/1190675
http://www.albawabhnews.com/1946250
http://www.albawabhnews.com/1946250
http://rassd.com/186956.htm
http://rassd.com/186956.htm
http://rassd.com/186932.htm
http://rassd.com/186932.htm
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 الصحه

 (اليوم السابع) سية والعصبية من األسواقاختفاء أدوية مشتقات الدم واألمراض النف

قات الدم واألمراض أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان وجود نقص حاد يصل لحد االختفاء فى األدوية المتعلقة بمشت

ـ اليوم السابع إن الصيدليات الخاصة تشهد اختفاء األدوية  النفسية والعصبية فى األسواق. وقالت المصادر فى تصريحات خاصة ل

 .واألنتى أر أتش وأميونوجلوبيولين واأللبومين الخاص بعالج مرضى الكبد 7الخاصة بمشتقات الدم مثل فاكتور 

 

 الزراعه

 (بوابة االخبار) مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد 3.2مصر اشترت 

المحلي منذ بداية موسم التوريد مليون طن من القمح  3.2قالت وزارة التموين المصرية في بيان اليوم السبت إن مصر اشترت 

وعادة ينتهي  2102ويقترب الرقم من أربعة ماليين طن تستهدفها مصر أكبر مستورد للقمح في العالم لموسم  في منتصف أبريل

 موسم شراء القمح بمصر في يوليو .

 

 سياحهال

 (البوابه نيوز) بسبب الطقس واإلرهاب %00لـ تراجع نسبة اإلشغال السياحي بأسوان 

، على حسب آخر معدالت سجلتها غرفة شركات السفر والسياحة ٪٠٠تراجعت نسبة اإلشغال السياحى في محافظة أسوان، إلى نحو 

د من األسباب، والتي من أبرزها حرارة بالمحافظة، بناء على عدد السائحين المتواجدين أمس األول السبت، ويرجع ذلك إلى العدي

 الطقس في فصل الصيف.

 (البوابه نيوز) %11.لـ والعائمات  %70لـ انخفاض نسبة إشغال الفنادق الثابتة باألقصر 

ظ في رتفاع الملحوانخفاًضا ملحوًظا بالتزامن مع اال سجلت نسبة اإلشغال السياحي بالفنادق الثابتة والعائمة بمحافظة األقصر

مصرًيا بإجمالي  392أجنبًيا من متعددي الجنسيات و 370نزيًلا، بواقع  923وبلغ إجمالي عدد نزالء الفنادق الثابتة  درجات الحرارة

 .%1.1األقصر، انخفاضها لتصل إلى ، فيما واصلت نسبة اإلشغال السياحي بالفنادق العائمة ب07%

 

 قباطاأل

 (االقباط اليوم) الكنيسة الكاثوليكية ترحب بلقاء شيخ األزهر والبابا فرنسيس بالفاتيكان

ة والبابا فرنسيس بابا الكنيس رحبت الكنيسة الكاثوليكية المصرية باللقاء المزمع عقده بين الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر،

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيان لها اليوم األحد إن زيارة شيخ األزهر هي األولى على امتداد تاريخ  الكاثوليكية في الفاتيكان

 .2111طاوي في ولقائه بشيخ األزهر الراحل طنوحنا بولس الثاني لمشيخة األزهر وتأتي هذه الزيارة بعد زيارة البابا ي المؤسستين

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7/2729705
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7/2729705
http://akhbarelyom.com/article/574054fb54e2f917787fcad1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%AA-3-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-1463833851
http://akhbarelyom.com/article/574054fb54e2f917787fcad1/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%AA-3-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-1463833851
http://www.albawabhnews.com/1946130
http://www.albawabhnews.com/1946130
http://www.albawabhnews.com/1944037
http://www.albawabhnews.com/1944037
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=155599
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=155599
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 (االقباط اليوم) سفير مصر بالفاتيكان: لقاء شيخ األزهر والبابا فرنسيس يوسع أرضية التفاهم

أن االستعدادات تجرى على قدم وساق إلتمام الترتيبات النهائية لعقد  الفاتيكان،قال السفير حاتم سيف النصر، سفير مصر لدى 

ذلك اللقاء االستثنائى فى مقر القصر البابوى بالفاتيكان، مشيرًا إلى أن زيارة شيخ األزهر هى أول زيارة فى التاريخ لشيٍخ لألزهر 

 الشريف إلى الفاتيكان للقاء بابا الكاثوليك.

 أخرى

 (اليوم السابع) لضحايا مركب "أبو كرم" الغارقة قبالة شواطئ مطروح انتشال الجثة الخامسة
وعلى التي تعرضت للغرق يوم األحد  كرم" سة من طاقم مركب الصيد "أبوعن انتشال الجثة الخام أعلنت مديرية أمن مطروح

بمنطقة أبو نفلة التابعة بمدينة برانى، نتيجة انعدام الرؤيا وارتفاع األمواج واالصطدام  ة شواطئ مطروحقبال صيادين 1متنها 

 .جثث فى اليوم الثانى من غرق المركب قبل أسبوع 0بجزيرة صخرية. وتم انقاذ أحد أفراد الطاقم وانتشال 

 (اليوم السابع) مليار متر مكعب من المياه 31ونستورد تعدينا خط الفقر المائى  :الرىوزير 

تر مكعب من المياه فى صورة منتجات مليار م 31أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تستورد نحو 

غذائية، مشيراً الى أننا تعدينا خط الفقر المائى وتلبية احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية االستراتيجية سيكون من خارج الحدود، 

 .واستيراد تلك المحاصيل  بد من التعاون مع دول حوض النيلوأضاف أنه ال خاصة القمح والمحاصيل الزيتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=155657
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=155657
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6/2729432
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6/2729432
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86-/2729471
https://www.youm7.com/story/2016/5/23/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-30-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D9%86-/2729471
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 المحور الرابع

 األمني المصرى تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) حركة تنقالت محدودة بمديرية أمن الشرقية

أجري اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، حركة تنقالت محدودة بالمديرية، تضمنت نقل العقيد ضياء عبد الغفار رئيس 

  .مباحث المرور، إلى ضابط بمباحث التموين، ونقل المقدم شريف الشاعر من مباحث التموين، رئيسا لمباحث مرور الزقازيق

  

 (بوابة األخبار) لفحص حطام الطائرة المنكوبةتشكيل لجنة فنية 

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بتشكيل لجان من الخبراء الفنيين المختصين بالطيران المدني، لتولى أعمال الفحص 

 التي سقطت مؤخرا، للوقوف على األسباب التي أدت إلى سقوطها.لألجزاء التي عثر عليها من حطام الطائرة المصرية 

 

 (بوابة األخبار) اشتباكات عنيفة بين أهالي المتهمين واألمن اعتراضا على براءة صالح دياب

محكمة زينهم جاءت االشتباكات على خلفية رفض أقارب بعض وقعت اشتباكات عنيفة بقاعة محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة ب

المتهمين الصادر ضدهم حكم بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ بنفس القضية قرار البراءة، حيث حاول أقارب المتهمين 

 .تهريبهم، وحدثت حالة من الهرج والمرج وتعالت األصوات الرافضة لحكم البراءة الصادر لصالح رجل األعمال

 

 (الشروق) وترحيله لقسم العجوزة« عمرو النشرتي»ضبط رجل األعمال 

زة النشرتى رئيس مجلس إدارة شركة تمكنت اإلدارة العامة لمباحث تنفيذ األحكام من القبض على رجل األعمال عمرو أمين حم

 تنفيذا لألحكام الصادرة ضده المجموعة المصرية لتوزيع المواد الغذائية "إيدج" وصاحب سلسلة هايبر ماركت سينسيبرى سابقا.

حكما آخرين بتهمة التبديد وشيكات بدون  00جنايتي استيالء لصالح بنك قناة السويس وأخرى بتهمة تزوير، فضال عن  فى

 رصيد، حيث بلغت قيمة المديونية نصف مليار جنيه.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (األهرام) آخرين فى أحداث الطالبية 10لـ متهمين للمفتى والمؤبد  9إحالة أوراق 

الديار المصرية الستطالع الرأى الشرعى فى شأن  مفتيمتهمين هاربين إلى فضيلة  9قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 

ومعاقبة  المؤبد،متهمين بالسجن  01أصدرت ذات المحكمة حكما غيابيا فى قضية اخرى بمعاقبة  بإعدامهم، كماإصدار حكم 

 .عام 01بالسجن لمدة « حدث»

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/5/22/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/2729397
https://www.youm7.com/story/2016/5/22/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/2729397
http://akhbarelyom.com/article/5741dd9854e2f9ce3db93892/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-1463934360
http://akhbarelyom.com/article/5741dd9854e2f9ce3db93892/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A9-1463934360
http://akhbarelyom.com/article/5741c5ca54e2f99c32f34679/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-1463928266
http://akhbarelyom.com/article/5741c5ca54e2f99c32f34679/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-1463928266
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=8ad2ea0f-7dfd-4c65-b79e-d27630d7c70c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=8ad2ea0f-7dfd-4c65-b79e-d27630d7c70c
http://www.ahram.org.eg/News/181910/38/516249/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181910/38/516249/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82--%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%88%D8%A7.aspx
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 (بوابة األخبار) ة إحراز سالح بدون ترخيصتهم من دياب صالح األعمال رجل براءة

آخرين وذلك على خلفية اتهامهم بالتجمهر وإحراز األسلحة، كما  01قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة رجل األعمال صالح دياب و

 جنيه. 111شهور وتغريمهم  2بالحبس لمدة عام مع الشغل ومراقبتهم لمدة لمدة  متهمين، 3عاقبت 

 

 (بوابة األخبارالجبالية ) بحل نهائي حكم

إلدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، برفض االستشكال الذي قدمه اتحاد رفضت المحكمة ا

 الكرة ضد حكم الحل.

 

 (الشروق) األمريكية بالتشهير ضد مصر« سي إن إن»بالغ يتهم قناة 

إلى المستشار سعيد عبد المحسن، المحام العام « اإلخبارية األمريكية« سي إن إن» قناةتقدم طارق محمود، المحامي، ببالغ ضد 

اإلسكندرية؛ يتهمها فيه بتعمدها نشر أخبار كاذبة من شأنها اإلضرار بالمصالح العليا للبالد وتهديد األمن األول لنيابات استئناف 

 القومي المصري وترويع المواطنين بعد إذاعتها لتقرير كاذب.

 

 (الشروق) «التعدي على ضباط شرطة»إلى شهر في واقعة « دومة وماهر وعادل»تخفيف الحكم على 

أحمد ماهر »، بقبول االستئناف المقدم من النشطاء منعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرةقضت محكمة جنح مستانف المعادى ال

أشهر إلى شهر واحد فى اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة أثناء ترحيلهم  2وتعديل حكم حبسهم من « وأحمد دومة ومحمد عادل

 بمنطقة المعادى.

 

 (أصوات مصرية) طالبا باألزهر من التورط في أحداث عنف بالجامعة 32براءة 

من طالب جامعة األزهر، من االتهامات المنسوبة إليهم بالضلوع في أحداث عنف وقعت بالجامعة  32قضت محكمة النقض، ببراءة 

جلسة اليوم سنوات، وحددت  1وكانت محكمة النقض قبلت، قبل أسبوعين، طعن الطالب على حكم حبسهم .2103في ديسمبر 

 .للحكم في الطعن

 

 -اعتقاالت: 

بوابة ) بتهمة إضرام النيران في المحوالت الكهربائيةبينهم عضوان بالجماعة اإلسالمية  أشخاص 3ضبط 

 (األخبار

من العناصر المتورطة في عدد من وقائع السطو  3أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، نجاح أجهزة األمن المعنية في القبض على 

 المسلح وإضرام النيران في المحوالت الكهربائية.

 

 

http://akhbarelyom.com/article/5741c3a854e2f97a31f34679/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-1463927720
http://akhbarelyom.com/article/5741c3a854e2f97a31f34679/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-1463927720
http://akhbarelyom.com/article/57419242a29174f659c25fa4/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1463915074
http://akhbarelyom.com/article/57419242a29174f659c25fa4/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-1463915074
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052016&id=e625d616-e1fb-4630-ba0f-02ff6f0f7a6f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052016&id=e625d616-e1fb-4630-ba0f-02ff6f0f7a6f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052016&id=4b7d6897-caeb-423a-8458-6fac30e5040b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22052016&id=4b7d6897-caeb-423a-8458-6fac30e5040b
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62893
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62893
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة االخبار( «العليمي»الدفاع يرفض قانون  ممثل وزاراة

رفضت لجنة االقتراحات والشكاوى بـ "مجلس النواب"، االقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي والذي 

 .ة، في شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلح0710لسنة  023يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 وجاء ذلك بناءا على مطالبة اللواء ممدوح شاهين، ممثل وزارة الدفاع بضرورة رفض المشروع.

 

 )المصري اليوم( ة فى محيط المناورات اإلسرائيليةسقطت الطائر تقرير: هل 

تأتى مناورة الطائرات المقاتلة اإلسرائيلية  "المصري اليوم في تقريرها عن حادث سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط قالت

عدما ، وذلك بالليبية-المصريةاإلسرائيلى باستخدام المجال الجوى اليونانى المتاخم للحدود  الحربيضمن خطة تدريب الطيران 

تة س قبل-غزةكسر حصار  أسطول-مرمرةاإلسرائيلى بعد حادثة المركب  الحربيم تدريبات الطيران أغلقت تركيا مجالها الجوى أما

يونيو المقبل من جنوب جزيرة كريت وحتى شمال  2مايو الجارى وحتى  01وأعلن عن بدء مناورات سالح الجو اإلسرائيلى  .أعوام

فى الشؤون العسكرية ومواقيت المناورات الحربية، فإن المتخصص  ON Alert ليبيا. وبحسب صحف قبرصية ويونانية وموقع

-مصربتوقيت  الثانية-« اليونانبتوقيت »قد حدد مواعيد المناورة الجوية من الساعة الثالثة صباحًا  NOTAM-النوتام

 2و 0أيام مايو. و 30-31-29-22-21-20-23-21-07-01وتم تحديد المناورات الجوية أيام  .فى الحادية عشرة صباحًا وتنتهي

 .2102مايو  07يذكر ان الطائرة المصرية وقعت يوم  .صباحًا بتوقيت القاهرة 2:11 .٥١٠١يونيو  2و 3و
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