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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 )بوابة األخبار( الفرنسية المصرية الصداقة مجموعة من وفدا الثالثاء يلتقي شكري سامح

رلمان الفرنسي الذي يقوم حاليا بزيارة إلى بوفد من مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية بالب شكري،يلتقي وزير الخارجية سامح 

باإلضافة إلى األبعاد المحيطة  ،الفرنسيةلقاء العالقات المصرية يتناول ال .مصر يلتقي خاللها عددا من المسئولين المصريين

 .القاهرة بحادث طائرة مصر للطيران التي كانت في طريقها من باريس إلى

 

 موقع وزارة الخارجية المصرية() مصر تدين تفجيرات داعش في سوريا

التي شهدتها مدينتي طرطوس وجبلة الساحليتين  االنتحاريةة التفجيرات أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية سلسل

قتياًل وعشرات المصابين. وأشار إلى أن  021وراح ضحيتها أكثر من  ، والتي شنها تنظيم داعشمايو الجاري 22السوريتين اليوم 

م داعش الذي ال يكترث التفجيرات المتتابعة وطريقة ومكان تنفيذها فى األسواق واألحياء السكنية تؤكد على وحشية تنظي

 بالحياة والكرامة اإلنسانية.

 

 )بوابة األخبار( «األوروبية-المصرية»تستضيف االجتماع الخامس للجنة المشاركة « الخارجية»

االجتماع الخامس للجنة المشاركة بين مصر واالتحاد األوروبي بعد توقف لثالث سنوات، والذي يتم تتويجا  ،الخارجيةشهد مقر وزارة 

ويعد  .لعقد جميع اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية األوروبية في إطار سياسة الجوار األوروبية

سامح شكري، وزير الخارجية ووزراء خارجية دول االتحاد مستوي  علىبين الجانبين هذا االجتماع تمهيد النعقاد مجلس المشاركة 

 األوروبي.

 

 )بوابة األخبار( ضحايا مصر للطيران سامح شكري يحضر عزاء

ائرة ط لضحاياالخامس؛ المشير طنطاوي بالتجمع  مسجدالعزاء الذي أقامته شركة مصر للطيران بوزير الخارجية سامح شكري،  حضر

 مصر للطيران.

 

 )بوابة األهرام( إلى مصر لبحث جهود المصالحةمحمد دحالن وصول 

في زيارة لمصر تستغرق  أبو ظبيوصل إلى القاهرة القيادي الفلسطيني محمد دحالن قادما بطائرة خاصة من العاصمة اإلماراتية 

وعلق دحالن على صفحته  عدة أيام يبحث خاللها آخر التطورات في المنطقة وجهود المصالحة الفلسطينية ودفع عملية السالم.

أن دعوة السيسي إلى "إنهاء االنقسام الفلسطيني  بموقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" على حديث السيسي حول عملية السالم

ة الوطنية واستعداد مصر لرعاية واحتضان حوارات المصالحة الفلسطينية تعكس مدى انشغاله بالهم الفلسطيني وتعزيز الوحد

 .الصراع األساسي مع المحتلومهام وإدراكه العميق ألهمية رص الصفوف الفلسطينية لمواجهة مسؤوليات 
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 (20)عربي وصول مسؤولة بخارجية إسرائيل إلى القاهرة بزيارة غير معلنة

وصلت "افيفا راز شيختار"، مديرة إدارة الشرق األوسط بوزارة الخارجية اإلسرائيلية، مساء االثنين، لمطار القاهرة الدولي، على رأس 

مصدر إن المسؤولة اإلسرائيلية وصلت على متن طائرة خطوط طيران إير سيناء )مصرية وقال ال .وفد إسرائيلي، وفق مصدر مالحي

وهذه الزيارة لم تكن معلنة من قبل، ولم تكشف تفاصيلها من الجانب  .خاصة( القادمة من تل أبيب، دون مزيد من التفاصيل

 المصري أو اإلسرائيلي.

 

 )اليوم السابع( لي والسلم اإلفريقيمصر ترأس اجتماعًا تشاوريًا بين مجلسى األمن الدو

تشاوريًا بين أعضاء مجلس  صرح السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدي األمم الُمتحدة، أن مصر قد رأست اليوم إجتماعًا

األمن ومجلس السلم واألمن األفريقي، وذلك بمقر البعثة الدائمة لمصر في نيويورك، قبيل عقد جلسة المشاورات الرسمية بين 

  .المجلسين مساء نفس اليوم

 

 )األهرام( البنك الدولى يؤكد تحسن مناخ تأسيس الشركات فى مصر

تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، المصرية استعرضت اللجنة الوزارية االقتصادية 

مقدمتها تأسيس الشركات والحصول على اإلئتمان، كما  أشار إلى أن مصر حققت مراكز متقدمة فى بعض المؤشرات فى والذي

حققت مصر تقدماً هذا العام فى بعض المؤشرات مقارنة بالعام السابق من بينها استخراج تراخيص البناء، وحماية حقوق صغار 

 حاالت اإلعسار، والحصول على خدمات الكهرباء.وتسوية المساهمين، 

 

 )مصرالعربية( في حضن الفاتيكان الطيبالقطيعة.بي بي سي: بعد سنوات 

هكذا  ."الدينيان الهدايا واألحضان، وناقشا الصراعات والتوترات بين المسيحيين والمسلمين في الشرق األوسطتبادل الزعيمان 

علقت هيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي سي" على زيارة شيخ األزهر أحمد الطيب إلى الفاتيكان بعد سنوات من القطيعة، ولقائه 

 مع البابا فرنسيس.

 

 )مصرالعربية( وزير الزراعة النمساوي يصل القاهرة

الوزير االتحادي النمساوي للزراعة والغابات والبيئة وإدارة الموارد المائية "أندرا روبريختير" قادًما  الدولي،ستقبل مطار القاهرة ا

راس وفد من رجال األعمال النمساويين وممثلي الشركات النمساوية في زيارة للقاهرة تستغرق يومين يبحث  النمسا عليمن 

 .الحماية البيئية وإعادة تدوير المخلفات ومعالجة مياه الصرف الصحيمجاالت  النمساوية فيالعالقات المصرية  خالل تعزيز

 

 )مصرالعربية( وفد أمني بريطاني يتفقد إجراءات األمن بمطار القاهرة

 4ريطانى، اليوم االثنين، إجراءات األمن المتبعة على رحالت مصر للطيران المتجهة إلى لندن فى جولة تستمر تفقد وفد أمنى ب

أيام بمطار القاهرة الدولى، يتابع الوفد خاللها تأمين الركاب والطائرات والبضائع المتوجهة إلى لندن داخل صاالت السفر والوصول 

 دولية على المطارات المصرية.ضمن تفتيش أمنى يقوم به دول ومنظمات 
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http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1074132-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 )مصرالعربية( مميش يستقبل وفًدا من اإلعالميين األفارقة بقناة السويس

قال الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم االثنين، إن مشروعات التنمية بمنطقة محور قناة السويس تفتح 

جاء ذلك خالل استقباله وفًدا رفيع  .لالستثمارات األفريقية، التي تعد انطالقة اقتصادية متميزة في شمال القارة السمراء أبوابها

المستوى من رؤساء اتحادات اإلذاعة والتلفزيون اإلفريقية، يرافقهم المستشار محمد الغزاوي ممثل وزارة الخارجية، وذلك بمركز 

 باإلسماعيلية.المحاكاة والتدريب البحري 

 

 (20)عربي ماذا خلف اللقاء؟ بمصر.يديعوت: السيسي سيجمع عباس ونتنياهو 

في الوقت الذي يسود فيه إجماع بين المعلقين في تل أبيب، على أن الحكومة اإلسرائيلية تتجه نحو مزيد من التطرف، فقد 

الثاء، النقاب عن أن زعيم االنقالب في القاهرة عبد كشفت النسخة العبرية لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" صباح اليوم الث

الفتاح السيسي بصدد دعوة كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى 

 اإلسرائيلي.-لقاء معه في القاهرة إلحياء المفاوضات بشأن تحقيق تسوية للصراع العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1073496-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/1073496-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://arabi21.com/story/910663/%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 -ية: رالرئاسة المص

 (بوابة األهرام) سفراء ُجدد 01السيسي يتسلم أوراق اعتماد 

والبوسنة والهرسك، وناميبيا، وسلوفاكيا، وليتوانيا، سفراء ُجدد، يمثلون دول: سريالنكا، ومالطا،  01تسّلم السيسي، أوراق اعتماد 

 وأذربيجان، وكمبوديا، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا.

 

 (اليوم السابع)الفرنسي السيسى يستقبل وفدا من البرلمان  اليوم

، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفد الصداقة الفرنسية بالبرلمان الفرنسى، لبحث تعزيز التعاون السيسى اليوميستقبل 

  .بين مصر وفرنسا فى شتى المجاالت، إضافة إلى مناقشة تطورات األحداث إقليميا ودوليا

  

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرامإسماعيل يبحث مشروع قانون إنشاء هيئة سالمة الغذاء )

الغذاء، لمناقشة واستعراض مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسالمة  أمسالوزراء، اجتماعًا  اسماعيل، رئيسرأس شريف 

رح مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسالمة الغذاء، ودورها فى الرقابة على الغذاء، حيث االجتماع، تم استعراض مقت وخالل

 .ن حيث المبدأ على مشروع القانونتم الموافقة م

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارات ويبحث مشاكل المستثمرين

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم، أعضاء االتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بحضور رجل األعمال محمد فريد  يلتقي

اللقاء مناقشة مشاكل المستثمرين ومطالبهم. كما يشهد رئيس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين عدد  خميس، ويتناول

  .من الوزارات والجهات المعنية، ويتابع التقارير المختلفة لتوافر السلع وضبط األسعار باألسواق قبل رمضان

  

 (الشروق) تعيين المستشار محمد مسعود رئيسا لمجلس الدولة

وافقت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، بأغلبية الحضور على تولي المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس هيئة 

رئاسة مجلس الدولة خالل العام القضائي المقبل، باعتباره أقدم األعضاء سنًا، خلفًا للمستشار مفوضي الدولة الحالي بالمجلس، 

  المقبل.يونيو  21الدكتور جمال ندا، رئيس المجلس الحالي الذي سيبلغ السن القانونية للتقاعد بحلول 

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) يصل إلى الجزائر للمشاركة في مؤتمر تحديات الدبلوماسية البرلمانية محمد العرابي

ى قوصل السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العالقات الخارجية فى البرلمان ووزير الخارجية األسبق، إلى الجزائر للمشاركة فى الملت

 الدولي الذي ستنظمه لجنة الشئون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني حول "التحديات الجديدة للدبلوماسية البرلمانية".

http://gate.ahram.org.eg/News/981768.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/981768.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89/2731226
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%89/2731226
http://www.ahram.org.eg/News/181911/136/516358/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181911/136/516358/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D8%A7/2731224
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D8%A7/2731224
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=5f187f0c-759d-4dcd-9c43-36c436dc17fc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=5f187f0c-759d-4dcd-9c43-36c436dc17fc
http://gate.ahram.org.eg/News/981977.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/981977.aspx
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 (األهرامبوابة ) الحكومة بسبب سوء الخدمات وعبد العال ينقذ وزير اإلسكان برفع الجلسة يهاجموننواب 

هاجم أعضاء مجلس النواب فى جلسة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال الحكومة فى أول جلسة مواجهة حول قضيتى مياه 

الشرب وتعثر مشروعات الشرب والصرف الصحى، وخرج األعضاء عن هدوئهم، معلنين رفضهم االستمرار فى مسلسل تلوث مياه 

 .الصرف الصحى

 

 (الشروق) مجددا: لن أسمح بهدم المؤسسة التشريعيةرئيس مجلس النواب 

فا: "ولن ، مضي«هدم المؤسسة التشريعية»بـ بأنه لن يسمح بما وصفه  لس النواب،جدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مج

مراكز بحثية  2: "رصدنا ". واضافأسمح أيضا ألي مركز من المراكز ذات التوجهات، لتوجيه هذه المؤسسة طبقا ألجندات معينة

 النواب.برلمانية لجأ إليها مجموعة من النواب لهدفين، اإلضرار باالقتصاد القومي والنيل من مجلس 

 

 (الوطن) األثاث واألقمشةالبرلمان يوافق على زيادة الجمارك على 

 2102لـسنة  22وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، خالل اجتماعها اإلثنين على قـرار رئيـس الجـمهـورية، رقـم 

 سلع من بينها األثاث واألقمشة. بتعـديل بعـض فـئات التعـريفة الجمركية، وزيادتها على بعض ال

 

 (الوطن) وزير الدفاع يلتقي وفدا برلمانيا و"أبو المجد": النواب أكدوا مساندتهم للقوات المسلحة

بينهم رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، وممثلي  نائبا 211التقى الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع، وفدا برلمانيا ضم حوالي 

قال أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، والبرلمان، بأحد الفنادق بالقاهرةالكتل والتيارات المختلفة ب

تحدث خالل اللقاء عن أبرز التحديات والتهديدات التي تهدد األمن القومي المصري بالداخل والخارج، بينما تحدث  صدقي صبحيإن 

مدير المخابرات المصرية عن التحديات والمخاطر التي تواجه مصر، كما تحدث خالل اللقاء رئيس جهاز الخدمة الوطنية ومساعد 

 أهم المشروعات، التي تنفذها القوات المسلحة.الوزير للمشروعات عن المشروعات القومية و

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (الشروق) «المركزى»يهاجم عبدالعال لمنع النواب من انتقاد سياسات « القومى لحقوق اإلنسان»

شكر، عن اندهاشه من تصريحات رئيس مجلس النواب على  عبد الغفارأعرب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق اإلنسان 

ر فى البرامج عبدالعال، فى جلسة البرلمان، أمس األول، حول عدم السماح بانتقاد النواب للسياسات المالية للحكومة، والظهو

 .رئيس البرلمان فى أى مجلس نيابىعلى كثرة ما قرأت فى التاريخ لم أَر ما يشبه ما قاله  التلفزيونية، مضيفا

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األهرام) في حوار الفاتيكان الطيب: نحتاج مواقف مشتركة إلسعاد البشر

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أن العالم يعلق آماله على رموز الدين وعلمائه ورجاله، ويقع على المؤسسات الدينية العالمية 

مثل األزهر والفاتيكان عبء كبير في إسعاد البشرية ومحاربة الفقر والجهل والمرض.جاء ذلك خالل لقاء القمة التاريخية التى 

 بين شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان. عقدت اليوم بالفاتيكان

http://gate.ahram.org.eg/News/981910.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=a5ca22e1-a16a-4295-bd5d-b77e5d864bac
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=a5ca22e1-a16a-4295-bd5d-b77e5d864bac
http://www.elwatannews.com/news/details/1194176
http://www.elwatannews.com/news/details/1194176
http://www.elwatannews.com/news/details/1194272
http://www.elwatannews.com/news/details/1194272
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24052016&id=94d288ed-e882-44f4-8f6c-3007d6c3732d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24052016&id=94d288ed-e882-44f4-8f6c-3007d6c3732d
http://gate.ahram.org.eg/News/981859.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/981859.aspx
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 (بوابة األخبار) مفتي الجمهورية يشيد بزيارة شيخ األزهر إلى الفاتيكان

وأكد أن .الدكتور شوقي عالم، بالزيارة التي قام بها الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف إلى الفاتيكانثمن مفتي الجمهورية 

هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم، ألننا نحتاج إلى التقارب والتكاتف والتعاون مع الجميع من أجل نشر السالم والتسامح في 

 .العالم أجمع

 

 (اليوم السابع) انسوا هوالندشيخ األزهر يصل باريس للقاء فر

وصل فضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، صباح اليوم، إلى باريس حيث 

  .فرانسوا هوالند بقصر اإلليزيه لبحث جهود مكافحة التطرف واإلرهاب الرئيس الفرنسى يلتقيمن المقرر أن 

  

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) األزهر والفاتيكان على الحوار تقارب بين نصف سكان كوكب األرض نصير: اتفاقأمنة 

قالت الدكتورة أمنة نصير، إن دعوة شيخ األزهر وبابا الفاتيكان بعقد مؤتمر عالمى للسالم والحوار بين األديان أمر ضرورى وخطوة 

بد أن يعقبها سلوك عملى على أرض الواقع خالل الفترة المقبلة. وأضافت أن تقارب األزهر مع بابا الفاتيكان يعنى رائعة ال

   .تقارب بين نصف سكان كوكب األرض، وستعد هذه خطوة مهمة إلصالح ما أفسده العمل السياسى

 

 (الشروق) على كل ما تمليه الحكومة عليهم« موافقون»حافظ أبو سعدة: دور النواب 

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان "أرى أن التوجه العام للبرلمان عدم الرغبة في قيام النواب بأي 

 .«رهم فقط على الموافقة في كل ما تمليه الحكومة عليهم من خالل استخدام فقاعات األمن القوميمناقشات وان يقتصر دو

 

 -توك شو: 

 (الشروق) «الطائرة المنكوبة»بعض االستنتاجات توجه االتهام إلسرائيل في حادث «: المسلماني»

المنكوبة، مشيًرا إلى وجود انقسامات في الرأي حول أسباب وقوع  تناول أحمد المسلماني، ملف سقوط الطائرة المصرية المصرية

 الحادث، وهل الحادثة كانت بسبب ضعف التأمين في مطار شارل ديجول، أم لتورط إسرائيل فيها.

 

 (الشروق) عماد الدين أديب: حادث الطائرة المنكوبة يهم المجتمع اإلنساني بأكمله

قال الكاتب واإلعالمي عماد الدين أديب، إن مصر تتعرض لعمل إرهابي ممنهج، لتشويه سمعتها، ومن ثم التأثير على االقتصاد، 

 مله؛ ألسباب ترجع إلدارات األمن في المطارات الدولية.موضحا أن حادث الطائرة المصرية المنكوبة يهم المجتمع اإلنساني بأك

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/574334c0a291745514a268ea/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-1464022208
http://akhbarelyom.com/article/574334c0a291745514a268ea/%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-1464022208
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF/2731258
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF/2731258
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3/2730986
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3/2730986
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=5969b2fa-ab7a-4c1e-ba2d-862a735cbb11
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=5969b2fa-ab7a-4c1e-ba2d-862a735cbb11
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24052016&id=e93c621b-70be-4f18-863a-3483eb358f44
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24052016&id=e93c621b-70be-4f18-863a-3483eb358f44
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24052016&id=06d136b3-b57b-4800-a6b2-eb65fa20f96c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24052016&id=06d136b3-b57b-4800-a6b2-eb65fa20f96c
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 (الشروق) ريهام السهلي تنتقد تصريحات رئيس مجلس النواب

منشورة باسم رئيس مجلس النواب بشأن منع التعليق على السياسة النقدية للدولة، قالت ريهام السهلي، إن التصريحات ال

، وتحتاج إلثباتها أو نفيها ببيان واضح.وأضافت أن رئيس مجلس النواب اتهم بعض أعضاء البرلمان بتلقي «غريبة وخطيرة جًدا»

 م خطير يجب إثباته أو نفيه باألدلة عاجًلا.تدريبات في مراكز من أجل هدم المؤسسات الداخلية للدولة، معلقة أنه اتها

 

 -سو شيال ميديا: 

 (العربية مصر) رانيا بدوي: من حق الناخب معرفة النواب الذين تلقوا تمويًلا أو تدريًبا مشبوًها

وقالت ":  .مشبوًها تدريًبا أو تمويًلا تلقواالذين طالبت رانية بدوي، علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالكشف عن النواب 

 .""أتمنى أن يعلن د علي عبد العال عن اسماء النواب الذين تلقوا تمويًلا أو تدريًبا مشبوًها، ألنه من حق الناخب أن يعرفهم

 

 (مصر العربية) العظيم ساخًرا: ال بأس من تحويل القيم واألخالق إلى االنبطاح والطاعةحازم عبد 

استنكر الناشط السياسي، حازم عبد العظيم، قرار علي عبد العال رئيس مجلس النواب بإحالة أي عضو في البرلمان يتحدث عن 

وقال "ال بأس من إعادة تعريف مفهوم "القيم" واالخالق والوطنية لتصبح .سعر الدوالر والسياسة النقدية للدولة لوسائل اإلعالم

 ."في عهد فلسفته الفكرية والطرمخة!الوالء والطاعة واالنبطاح 

 

 (رصد) منى سيف تدعو للتضامن مع معتقلي "األرض" المضربين عن الطعام

يع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي إلى التضامن مع معتقلي تظاهرات "األرض هي العرض"، دعت الناشطة منى سيف جم

جزءا من بيان إعالنهم عن اإلضراب عن الطعام وهو "حب الحياة، وهذا  للعدل". ونشرت جوعى"بتغيير صور البروفايل لصورة 

 .تحديًدا ما دفعنا إلى المضي قدًما في هذه الخطوة، فلم نجد إليها سوى هذا السبيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24052016&id=0e057abe-55bd-4358-b229-4c64f6f372a2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24052016&id=0e057abe-55bd-4358-b229-4c64f6f372a2
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1074618-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D9%8B%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1074414-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1074414-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://rassd.com/187070.htm
http://rassd.com/187070.htm
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-0

 (بوابة االخبار) البحري بدمياطوقفة احتجاجية لصيادين بالمراكب أمام التفتيش 

مايو، بمراكبهم أمام مكتب التفتيش البحري بمنطقة االعصر  22نظم العديد من صيادين عزبة البرج وقفة احتجاجية، االثنين 

وأطلقوا صافرات اإلنذار احتجاجا علي قرارات هيئة السالمة البحرية بعدم منح تراخيص المالحة البحرية للمراكب إال بعد  بدمياط

 جنيها.ألف  011وإن تكلفة توفير هذه األجهزة تصل لـ  v h fص والرادار وجهاز االتصال تجهيز المراكب بأجهزة الرما

 (الوطن) وقفة خطباء المكافأة أمام "النواب" للمطالبة بالتعيين

م مجلس النواب، مطالبين بضرورة تدخل النواب لتحقيق مطلبهم نظم عدد من خطباء المكافأة، اليوم، وقفة احتجاجية أما

 جنيه شهريا. 041بالتعيين في وزارة األوقاف، مؤكدين أنهم يتقاضون مكافآت ال تتعدى 

 (رصد) وقفة للمعلمين المغتربين لليوم الثاني على التوالي

ألف معلم وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء، لليوم  21نظم اليوم المعلمون المغتربون الفائزون بمسابقة الـ

نقل المحتجون الوقفة من أمام مجلس الوزراء إلى مقر وزارة التربية والتعليم؛ للمطالبة بتوزيعهم على و الثاني على التوالي

 محافظاتهم المقيمين بها.

 

 قتصاداأل

  (بوابة االخبار) 2102- 2102مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات بموازنة  2.2المالية: 

، الذي أصدرته وزارة المالية، أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خالل ما 2102 - 2102أوضح البيان المالي عن مشروع موازنة 

بلغت ومن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات،  يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل

 .2102 – 2102مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل  2.2تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية نحو 

 (بوابة االخبار) مناطق عشوائية بالجيزة 2مليون جنيه منحة أوروبية لتطوير  02

مليون  02أعلن محافظ الجيزة، اللواء محمد كمال الدالي، توقيع عقود منح التمويل المباشر الثانية من اإلتحاد األوروبي بإجمالي 

وتشمل  مناطق عشوائية بالمحافظة وقع عليها االختيار 2وعات البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة في جنيه لدعم مشر

 .المناطق جزيرة الدهب، والوراق، وبوالق الدكرور

 (بوابة االخبار) مليار دوالر فاتورة االستيراد للعام الحالي 01 مصر:رئيس بنك 

مليار  21عد أن كانت مليار دوالر ب 01كشف رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد اإلتربي أن قيمة االستيراد وصلت العام الحالي إلى 

وطالب األتربي ــ خالل لقائه في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على . "، مشدًدا على أن االستيراد توحش في مصر2100دوالر في 

 تستهلك جزًءا كبيًرا من العملة الصعبة.التي فضائية الحياة ــ بضرورة ترشيد سياسة االستيراد و

 

http://akhbarelyom.com/article/5742e5c754e2f9383a93b04e/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-1464001991
http://akhbarelyom.com/article/5742e5c754e2f9383a93b04e/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-1464001991
http://www.elwatannews.com/news/details/1193525
http://www.elwatannews.com/news/details/1193525
http://rassd.com/187028.htm
http://rassd.com/187028.htm
http://akhbarelyom.com/article/5743eb6e54e2f98d26f1c228/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2016-2017-1464068974
http://akhbarelyom.com/article/5743eb6e54e2f98d26f1c228/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2016-2017-1464068974
http://akhbarelyom.com/article/5743065d54e2f96d4988f1dd/15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-1464010333
http://akhbarelyom.com/article/5743065d54e2f96d4988f1dd/15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-1464010333
http://akhbarelyom.com/article/574364f4a291749d29797e74/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-90-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1464034548
http://akhbarelyom.com/article/574364f4a291749d29797e74/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-90-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1464034548
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 (بوابة االخبار) ختام التعامالت مليار جنيه في 2البورصة تخسر 

وخسر  سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق االستثمار األجنبية

مليار جنيه، وسط  411. 2التعامالت عند مستوى رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه، لينهي 

 مليار جنيه، تضمنت تعامالت بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية. 2. 0تعامالت بلغت نحو 

 (بوابة االخبار)  %02.2 بعائد خزانة سندات يطرح المركزي البنك

سنوات،  2مليار جنيه، ألجل  2.2طرح البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة 

في  %02.2ابل عائد سنوات، مق 2ألجل  % 02.2وأظهرت البيانات ارتفاع العائد على سندات الخزانة لـ  2102مايو  22اليوم االثنين 

 العطاء السابق.

 (الوطن) متر مكعب في السنة 012"اإلحصاء": انخفاض نصيب الفرد من المياه النقية إلى 

متر مكعب خالل  012.1مكعب مقابل  متر 012.4قال بيان صادر عن الجهاز، إن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 

 ، حيث أرجع خبراء الجهاز هذا االنخفاض إلى الزيادة السكانية.٪0.2بنسبة انخفاض قدرها  2102

 (نالوط) مليار جنيه خالل أبريل 22.4شركة برأس مال  0102هيئة االستثمار: تأسيس 

أصدرت الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، تقريرها الدوري عن تأسيس الشركات خالل شهر أبريل الماضي، والتي بلغت 

واحتل مجمع خدمات االستثمار الرئيسي بالقاهرة، المرتبة  مليار جنيه 22.4شركة، وبلغ إجمالي رأس مال الشركات المؤسسة  0102

 . %20شركة بنسبة  312المؤسسة  كاتاألولى من حيث عدد الشر

 (بوابة االخبار) مليارات جنيه 2رئيس بنك التنمية واالئتمان الزراعي: الخسائر بلغت 

ليار جنيه، مشيرا إلى أن م 2قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية واالئتمان الزراعي، أن مجموع الخسائر وصل إلى 

أن البنك تعرض كثيرا من المبادرات واإلعفاءات،  وأوضح البنك لن يستطيع تقديم رسالته إلى الفالح إذا استمر في هذا الوضع

 حيث أنه الدولة من المفترض أن تتحمل المبادرات واإلعفاءات بدال من تحمل البنك هذه المسئولية.

 (البوابه نيوز) ل رمضانزيادة في أسعار السلع خال %21

يحيى كساب، رئيس شعبة  وقال  ٪٠٥كشف تجار ومستوردون أن شهر رمضان هذا العام سيشهد زيادة فى األسعار بنسبة تصل لـ 

للكيلو جنيه، كما  ٥.٠لـ  ٧جنيه ويتراوح بيعه للمستهلك من  ٠٠٥٥المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن األرز ارتفع سعر الطن لـ 

 جنيهات. ٧جنيًها للطن ويباع للمستهلك بـ ٠٠٥أن أسعار السكر ارتفعت وبلغت الزيادة 

  «الموازنة الجديدة»ترولية بـمليار جنيه خفضًا في دعم المواد الب 22

دوالرا للبرميل، مقابل  41، إلى 2102-2102قلصت الحكومة تقديراتها لسعر برميل النفط في مشروع موازنة العام المالى المقبل 

 22د إلى دوالرا للبرميل في ميزانية العام المالى الحالى، وهو ما أدى إلى خفض قيمة دعم المواد البترولية في المشروع الجدي 21

 مليار جنيه في المشروع الحالى. 20.2مليار جنيه تقريبا، مقابل 

 (العربي الجديد) مصر: فوائد الديون تلتهم ثلث الموازنة

، الذي 2102/ 2102كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، أن فوائد الدين العام في مشروع موازنة العام المالي المقبل 

حتى شهر فبراير الماضي، إلى  جراء ارتفاع الديون المصريةمليار جنيه  43بنمو مليار جنيه  202ه إلى مليار جني 244ارتفعت من 

  .مليار جنيه 022من النفقات أي نحو ثلث الموازنة البالغة  %20.0أن فوائد الدين العام تلتهم  وأضاف المسؤول مليار دوالر 42نحو 

http://akhbarelyom.com/article/574307fd54e2f9ac4a88f1dd/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-1464010749
http://akhbarelyom.com/article/574307fd54e2f9ac4a88f1dd/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-1464010749
http://akhbarelyom.com/article/5742fe7c54e2f92846ac3e5d/%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%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-15-7-1464008316
http://akhbarelyom.com/article/5742fe7c54e2f92846ac3e5d/%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%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF-15-7-1464008316
http://www.elwatannews.com/news/details/1194230
http://www.elwatannews.com/news/details/1194230
http://www.elwatannews.com/news/details/1193909
http://akhbarelyom.com/article/5742f53ba291745e7792bf0b/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1464005947
http://akhbarelyom.com/article/5742f53ba291745e7792bf0b/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1464005947
http://www.albawabhnews.com/1947899
http://www.albawabhnews.com/1947899
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/5/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/5/24/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
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 (رصد) جنيه للبيع بالسوق السوداء 01.32الدوالر يسجل 

 01.32شهد سعر صرف الدوالر خالل تعامالت اليوم اإلثنين، بالسوق السوداء، استقراًرا نسبًيا مقابل الجنيه المصري، ليسجل نحو 

ء إن الدوالر مستقر في تعامالت قال متعاملون في السوق السوداو قرًشا للبيع بالبنوك 333قرًشا للشراء و 332جنيه للبيع، مقابل 

 .بأغلب مناطق الجمهورية

 

 الصحه

 (رصد) المرضى للحكومة: ارحموا الغالبة األدوية.بسبب غالء األسعار ونقص 

الصحة بزيادة ثمن بعضها، حيث  انتشرت في اآلونة األخيرة ظاهرة نقص األدوية في سوق الدواء المصري، حتى بعد قرار وزارة

 يوجد الكثير من أنواع األدوية غير متواجد في شركات أو مخازن التوزيع.

 

 الزراعه

 (بوابة االخبار) الري: زراعة األرز سبب أزمة المياه بالدقهلية

قال المتحدث باسم وزارة الري وليد حقيقي، إن زراعة األرز السبب في أزمة نقص المياه بمحافظة الدقهلية، حيث تحتاج زراعته 

منسوب المياه  أن-دريممداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء المذاع على قناة  خالل-وأضاف حقيقي  لكميات كبيرة من المياه

 ثابت ولم يقل عن العام الماضي.

 (البوابه نيوز) ألف فدان 012تراجع زراعة القطن إلى 

المساحات التى تتم زراعتها حالًيا من القطن مخالفة ومتأخرة عن ميعاد  قال الدكتور مفرح البلتاجى، عضو لجنة تجارة القطن، إن

ألف فدان فى البحيرة وكفر الشيخ  ٠١الزراعة، وسيكون إنتاجها منخفضا، حيث إنه ستتم زراعة خالل األيام العشرة األخيرة نحو 

 .ألف فدان  ١٠٥ألف فدان، تمت زراعتها فقط من أصل  ٠٥١تراجع مساحات القطن إلى  وأكد البلتاجى بعد حصاد القمح

 (أصوات مصريه) مليون طن قمح محلي حتى اآلن 2.3الحكومة: اشترينا 

مليون طن منذ بداية  2.3ح الذي اشترته الحكومة من الفالحين بلغ قال مجلس الوزراء، في بيان اليوم اإلثنين، إن إجمالي القم

 421ماليين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي، بسعر  4وكانت الحكومة قالت إنها ستشتري  التوريد وحتى صباح اليوم

 ويستمر موسم توريد القمح حتى شهر يوليو المقبل. جنيها لألردب

 

 سياحهال

 (الشروق) الفيصل في استمرارها من عدمه« مصر في قلوبنا»العائد من مبادرة وزير السياحة: 

ياحة الداخلية، ودعم القطاع السياحي تستهدف دعم الس« مصر في قلوبنا»قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن تكلفة حملة 

وأكدا أنه  والفندقي في مصر، بإرسال رحالت سياحية داخلية بأسعار مدعمة، مشيًرا إلى دورها في إنقاذ بعض الفنادق من الغلق

 .سيعلن تكلفة الحملة وأرباحها أو خسائرها، وأن هذا ما سيجعله يغلقها أو يجعلها تستمر في عملها، على حسب عوائدها

 

 

http://rassd.com/187014.htm
http://rassd.com/187014.htm
http://rassd.com/186987.htm
http://rassd.com/186987.htm
http://akhbarelyom.com/article/57436ee6a291748f2d797e73/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-1464037094
http://akhbarelyom.com/article/57436ee6a291748f2d797e73/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-1464037094
http://www.albawabhnews.com/1947891
http://www.albawabhnews.com/1947891
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62943
http://www.aswatmasriya.com/news/details/62943
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24052016&id=532c88c3-0905-40a9-adfd-4c3141d50a8b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=24052016&id=532c88c3-0905-40a9-adfd-4c3141d50a8b
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 قباطاأل

 (مصر العربيه) الطيب في حضن الفاتيكانالقطيعة.بي بي سي: بعد سنوات 

هكذا ."تبادل الزعيمان الدينيان الهدايا واألحضان، وناقشا الصراعات والتوترات بين المسيحيين والمسلمين في الشرق األوسط"

اإلذاعة البريطانية "بي بي سي" على زيارة شيخ األزهر أحمد الطيب إلى الفاتيكان بعد سنوات من القطيعة، ولقائه علقت هيئة 

 مع البابا فرنسيس.

 (االقباط اليوم) بابا الفاتيكان يهدي شيخ األزهر ميدالية "مالك السالم" ويتفقان على مؤتمر دولي للسالم

أهدى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اإلمام الدكتور أحمد لطيب شيخ األزهر، ميدالية مالك السالم، خالل استقباله صباح اليوم 

ثني، اإلمام اال يوم كانواستقبل البابا فرنسيس بابا الفاتي بالمقر البابوي في الفاتيكان، كما اتفقا على عقد مؤتمر دولي للسالم

 سنوات. 2األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، بالمقر البابوي بالفاتيكان، فى لقاء تاريخي، بعد انقطاع 

 (االقباط اليوم) بابا الفاتيكان: العالم يعلق آماله على األزهر إلسعاد البشرية

 ةرحب بابا الفاتيكان باإلمام األكبر والوفد المرافق له، معربا عن تقديره الكبير لهذه الزيارة الكريمة، مؤكًدا أن لدينا رسالة مشترك

ت وهي رسالة السالم والتسامح والحوار الهادف، وأن العالم يعلق آماله على رموز الدين وعلمائه ورجاله، ويقع على المؤسسا

 الدينية العالمية مثل األزهر والفاتيكان عبء كبير في إسعاد البشرية ومحاربة الفقر والجهل والمرض.

 

 أخرى

 (رصد) ملصقات "تيران وصنافير مصرية" تجوب شوارع القاهرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي صوًرا، تحمل عبارات منددة باتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، والتي 

وقال النشطاء إن الصور التي  السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية عبد الفتاحتنازل بموجبها، 

 ها في ميدان طلعت حرب، وموقف عبد المنعم رياض، وبعض المواصالت العامة بالقاهرة.ظهرت على شكل ملصقات، تم توزيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1074477-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1074477-%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=155763
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=155763
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=155767
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=155767
http://rassd.com/187090.htm
http://rassd.com/187090.htm
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 المحور الرابع

 األمني المصرى تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 (األهرام) مقتل بلطجيين وإصابة ثالث فى اشتباكات بالرصاص مع قوات األمن بالقاهرة

شهدت منطقة الدائرى بالسالم أمس مقتل اثنين من البلطجية وإصابة ثالث والقبض على الرابع على يد قوات الشرطة بالقاهرة، 

وهم  الجديدة.ى الدوريات األمنية أثناء تفقدها المنطقة قبل نفق السالم بالقاهرة عندما حاولوا إطالق الرصاص على إحد

 يستقلون إحدى السيارات المالكي، وقد سادت حالة من الفزع والرعب فى موقع الحادث.

 

 (ألهرامبوابة ا) النائب العام يجري اتصاًلا بنظيره الفرنسي لطلب معلومات ووثائق وتسجيالت الطائرة المنكوبة

ذكر بيان للنيابة العامة، أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة في حادث سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى 

ة، أجرى النائب العام المستشار نبيل صادق القاهرة، وفي إطار التعاون القضائي اإليجابي بين النيابة المصرية ونظيرتها الفرنسي

 اتصاالت بنظريته الفرنسية في إطار التنسيق واإلعداد.

 

 (اليوم السابع) مصدر: القاهرة تقدم معلومات جديدة إليطاليا فى واقعة ريجينى وكواليس لقاء نقيب الزبالين

قال مصدر أمنى، أن قضية مقتل الشاب اإليطالي جوليو ريجينى شهدت تطورات جديدة، حيث جمعت األجهزة األمنية المصرية 

يجينى ببعض العمال وأحاديثه معهم، وكواليس اللقاءات التى جمعته مع نقيب "الزبالين" فى القاهرة، معلومات عن عالقات ر

  .، وقدمت بكل ذلك تقارير جديدة إلى الجانب اإليطالىيناير الماضى 22قبل إختفائه فى 

  

 (بوابة األخبارالمنكوبة ) الطائرة ضحايا عزاء واإلعالميين الصحفيين دخول منع

ي ومنع أفراد األمن دخول الصحفيين والمصورين ومندوبي ومراسلي وسائل اإلعالم المصرية واألجنبية إلى مسجد المشير طنطا

 بالقاهرة الجديدة، لتغطية مراسم عزاء ضحايا الطائرة المنكوبة.

 

 (الشروق) باإلسماعيلية« رجل األعمال السعودي»ضبط أحد متهمي واقعة خطف 

تمكن قطاع األمن العام بقيادة اللواء السيد جاد الحق بالتنسيق مع مديرية أمن اإلسماعيلية، االثنين، من ضبط أحد المتهمين 

 فى واقعة خطف رجل األعمال السعودي حسن آل سند وسائقه.

 

 (20عربي) إضراب الصحفي سامحي لرؤية ذويه وتردي صحة زميله البربري

أعلن الصحفي المعتقل سامحي مصطفى، عن إضرابه عن الطعام صباح اليوم االثنين، وحتى حصوله على العالج والسماح له 

 البربري بعد إضراب كامل عن الطعام والشراب بدأ منذ ستة أيام.برؤية ذويه، كما أنها تدهورت صحة الصحفي المعتقل محمود 

 

http://www.ahram.org.eg/News/181911/38/516391/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181911/38/516391/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/981908.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%88%D9%83/2730935
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%88%D9%83/2730935
http://akhbarelyom.com/article/57435d79a291745626675dc9/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%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%A9-1464032633
http://akhbarelyom.com/article/57435d79a291745626675dc9/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%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%A9-1464032633
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=f1603f95-79e2-4b23-bfaf-9a6b192d8726
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=f1603f95-79e2-4b23-bfaf-9a6b192d8726
http://arabi21.com/story/910503/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D9%88%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A#tag_49232
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 -محاكم ونيابات: 

 (اليوم السابع) أمناء شرطة متهمين بضرب أطباء المطرية اليوم 0أولى جلسات محاكمة 

أمناء شرطة، المتهمين باالعتداء على أطباء مستشفى  0تنظر محكمة جنح المطرية، اليوم الثالثاء، أولى جلسات محاكمة 

   .المطرية

 

 (بوابة األخبار) جنينة للتحقيق معه التهامة بتكدير السلم العام استدعاء هشام

المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق لالستماع ألقواله جاء  العليا، استدعاءقررت نيابة أمن الدولة 

قرار االستدعاء على خلفية االتهامات الموجهة لجنينة، بإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة وتكدير األمن 

 .والسلم العام

 

 (بوابة األخبار) غنيم"سنة للمتهمين في "أحداث عرب  02إلى  2المشدد من 

متهًما بقضية أحداث العنف التي  21 علىأصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حكمها 

سنة، وعاقبت متهم واحد بالسجن  02متهمين بالسجن المشدد  2حيث عاقبت المحكمة .وقعت بمنطقة عرب غنيم بحلوان

 متهمين حدث بالسجن المشدد ثالث سنوات. 2آخرين بالسجن المشدد لمدة ثالث سنوات وعاقبت  ٠٠المشدد عشر سنوات و

 

 (الشروق) بعد رد الهدايا والمبالغ المالية والنيابة تطعن« فساد األهرام»قاضي التحقيق يعلن انتهاء قضية 

عدم إقامة « فساد مؤسسة األهرام»بـ عمارة، قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعالمًيا  عبد المنعمقرر المستشار محمد 

ال وجه »ية، وذلك بعد خمس سنوات من التحقيق في القضيةوجاء قرار قاضي التحقيق بأنه الدعوى ضد المتهمين في القض

 «.إلقامة الدعوى بعد أن سدد المتهمين المبالغ المالية المتحصلين عليها في صور هدايا ومبالغ مالية من أموال المؤسسة

 

 (الشروق) ترفض عودة وزير العدل األسبق أحمد سليمان لمنصة القضاء« االستئناف»

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من وزير العدل األسبق المستشار أحمد 

الجمهورية السابق، ووزير العدل، ورئيس مجلس القضاء األعلى، بهدف عودته للعمل بمنصة القضاء، سليمان، ضد كل من رئيس 

 وأيدت قرار المجلس برفض عودته للقضاء.

 

 (20عربيالنقض المصرية تبرئ معتقال بعد وفاته بعام ونصف )

تبرئة بعد الوفاة" مقولة كررها العديد من النشطاء في مصر، عقب تداول نبأ تبرئة الطبيب طارق  ما أشبه الليلة بالبارحة"

الغندور من قبل محكمة النقض، لكنه حكم جاء متأخرا عاما ونصف العام بعد وفاة صاحبه بنزيف حاد داخل المعتقل؛ استمر 

 ست ساعات دون إسعاف.

 

https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A/2731082
https://www.youm7.com/story/2016/5/24/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A/2731082
http://akhbarelyom.com/article/57432e3554e2f9f65bffc8cc/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1464020533
http://akhbarelyom.com/article/57432e3554e2f9f65bffc8cc/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1464020533
http://akhbarelyom.com/article/574320cc54e2f9ac5507e2c3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-3-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-1464017100
http://akhbarelyom.com/article/574320cc54e2f9ac5507e2c3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-3-%D8%A5%D9%84%D9%89-15-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85-1464017100
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=27f1eefb-da32-47fe-acd6-6c123f80fe3a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=27f1eefb-da32-47fe-acd6-6c123f80fe3a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=16506f91-1030-4f4d-a69c-7ebd2a2d1d0f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052016&id=16506f91-1030-4f4d-a69c-7ebd2a2d1d0f
http://arabi21.com/story/910594/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88#tag_49232
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بوابة ) «الداخلية»لسماع اقولهم في بالغهم ضد « عبد الرحيم»و« قالش»القاهرة تستدعي نيابة وسط 

 (يناير

، وآخرين عبد الرحيمأمرت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، استدعاء نقيب الصحفيين يحيي قالش، والسكرتير العام جمال 

 نقاب لسماع أقوالهم في البالغ المقدم من نقابة الصحفيين ضد وزير الداخلية ومدير األمن.من مجلس أعضاء ال
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )الوطن( يلتقي وفدا برلمانيا المصري وزير الدفاع

نائبا بينهم رؤساء اللجان  211التقى الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، وفدا برلمانيا ضم حوالي 

 والهيئات البرلمانية، وممثلي الكتل والتيارات المختلفة بالبرلمان، بأحد الفنادق بالقاهرة.

 

 )األهرام( حجازى يجرى مباحثات عسكرية فى الواليات المتحدة

يجرى الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة مباحثات عسكرية مع رئيس هيئة االركان المشتركة االمريكية 

فى زيارة رسمية  أمسوقد وصل الفريق حجازى الى الواليات المتحدة تتناول التعاون بين القوات المسلحة فى كال البلدين. 

 تستغرق عدة ايام بدعوة من رئيس هيئة االركان االمريكية.

 

 )العربي الجديد( حفتر يصل القاهرة للتنسيق بشأن عملية تحرير سرت

عملية الكرامة"، إلى القاهرة، بشكل غير معلن للقاء مسؤولين “بـ وصل الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، قائد ما يسمى 

اللقاء يهدف وكشفت المصادر، أن  عسكريين وسياسيين مصريين في زيارة تستغرق يوما واحدا، بحسب مصادر مصرية مطلعة

بشكل أساسي إلى تنسيق الجهود مع غرفة عمليات مصراتة المعروفة إعالميا بالبنيان المرصوص، والتي شكلها المجلس الرئاسي 

وأضافت المصادر، أن القاهرة ستطرح على حفتر خالل اللقاءات آخر ما تم التوصل  .لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج

ورات الدولية بشأن الوضع في ليبيا، وكذلك بشأن آخر ما تم التوصل إليه من اتفاقات وتنسيق حول عملية إليه في إطار المشا

 تحرير سرت من أيدي تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش".

 

 )بوابة األخبار( «تدريب حفظ السالم»يتولى أمانة « القاهرة لتسوية المنازعات»

اختير مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السالم في أفريقيا من قبل الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السالم لتولي 

جاء هذا االختيار، خالل االجتماع األخير للجنة التنفيذية للرابطة  .2122-2102يذية القادمة للرابطة، خالل الفترة من األمانة التنف

 مايو الجاري، حيث تم إتخاذ القرار بإجماع أعضاء اللجنة. 00إلى  02الدولية، الذي عقد في سراييفو خالل الفترة من 

 

 )بوابة األخبار( قناصة وأسلحة مخدرات تضبط المسلحة لقواتا

نشر العميد محمد سمير المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، تقريرًا عن أبرز جهود قوات حرس الحدود في مكافحة أعمال 

 .2102/ 2/ 03- 0التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية على كافة االتجاهات االستراتيجية خالل الفترة من 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1194272
http://www.elwatannews.com/news/details/1194272
http://www.ahram.org.eg/News/181911/25/516438/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181911/25/516438/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.aspx
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/23/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/5/23/%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AA
http://akhbarelyom.com/article/574350ae54e2f97769b89f96/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-1464029358
http://akhbarelyom.com/article/574350ae54e2f97769b89f96/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-1464029358
http://akhbarelyom.com/article/5742db0654e2f9c834f0f86f/%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1463999238
http://akhbarelyom.com/article/5742db0654e2f9c834f0f86f/%D8%A7-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1463999238

