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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( على مواطن مصري بالكويت الخارجية المصرية: القبض على المعتدي

ج، أن األجهزة األمنية الكويتية قامت بإلقاء القبض على مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخار أكد

)بدون جنسية(، والذي أدلى باعترافات تفصيلية بشأن  "علي عبد اهلل الشمريويدعي "على المواطن المصري بالكويت المعتدي 

باعترافات أولية تفيد والذي أدلى  –مصري الجنسية  –قامت السلطات الكويتية بإلقاء القبض على مصور المقطع  . كماالواقعة

 بأنه تعمد نشر الفيديو إثر خالف مالي نشب بينه وبين المتهم الرئيسي.

 

)موقع وزارة  جهات التحقيق األمريكية تلقي القبض على شخصين بتهمة قتل المواطن المصري في إنديانا

 الخارجية المصرية(

صرح المستشار/ أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار متابعة وزارة الخارجية من خالل القنصلية 

لحادث مقتل المواطن المصري محمد محمود رشدي، فقد ألقت جهات التحقيق في والية إنديانا المصرية العامة في شيكاغو 

 واطن المصري، وذلك بدافع السرقة.األمريكية القبض على شخصين عراقيين بتهمة قتل الم

 

 )بوابة االخبار( الخارجية: كرامة المصريين في الخارج وسالمتهم على رأس أولوياتها

من الكويتية، التي شدد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، على ثقته في كفاءة ونزاهة أجهزة األ

نجحت في ضبط المعتدي في وقت قياسي تمهيدا إلحالته إلى القضاء ومعاقبته على ما ارتكب، مؤكدا االستمرار في متابعة 

 التحقيقات، تأكيدا على سياسة الوزارة المستمرة في وضع كرامة المصريين في الخارج وسالمتهم على رأس أولوياتها.

 

 األهرام( )بوابة نتنياهو: مستعد لمناقشة المبادرة العربية للسالم مع الفلسطينيين السيسي.ردًّا على مبادرة 

ض على وتعر 6116أشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إمكانية إحياء مبادرة السالم العربية التي طرحت في عام 

وتصريحات نتنياهو رد رسمي  إسرائيل اعتراف الدول العربية بها دبلوماسيا مقابل اتفاق على إقامة دولة مع الفلسطينيين.

 ووعد فيها بتحسين العالقات مع إسرائيل إذا قبلت الجهود الرامية الستئناف محادثات السالم. السيسيعلى كلمة ألقاها 

 

 )اليوم السابع( وعلى إسرائيل عدم تفويت الفرصةالسيسي مهم جدا ليبرمان: خطاب 

إسرائيل عدم السيسى مهم جدا ويخلق نافذة فرص حقيقية مما يتعين على  برمان، إنقال وزير الدفاع اإلسرائيلى أفيجدور لي

تفويتها. ونقلت "اإلذاعة اإلسرائيلية" اليوم الثالثاء، بعد أدائه تصريح الوالء فى الكنيست اإلسرائيلى مساء أمس االثنين عن 

 .الدولتينلبيرمان بأنه يؤيد حل 

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bf6f539f-72c1-4e10-9dea-e6973731685f
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=bf6f539f-72c1-4e10-9dea-e6973731685f
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=802370d7-083f-4b46-a1b6-2d6e07d5fd86
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=802370d7-083f-4b46-a1b6-2d6e07d5fd86
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=802370d7-083f-4b46-a1b6-2d6e07d5fd86
http://akhbarelyom.com/article/574c35b25c1d75c21950be50/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1464612274
http://akhbarelyom.com/article/574c35b25c1d75c21950be50/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1464612274
http://gate.ahram.org.eg/News/1004337.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7/2740947
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7/2740947
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الم اإلع "العفو الدولية" تصدر بياًنا تصعيدًيا عن أزمة الصحفيين: احتجاز النقيب الهجوم "األكثر وقاحة" على

 )بوابة األهرام( في عقود

دخلت منظمة دولية تعمل في مجال حقوق اإلنسان على خط أزمة نقابة الصحفيين حيث أصدرت بيانا اتسم بلهجة تصعيدية 

ة اليوم اإلثنين إن احتجاز نقيب الصحفيين المصريين، واثنين واستخدم ألفاًظا وعباراٍت حادة، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولي

انتكاسة حرية  علىمن أعضاء مجلس النقابة، يمثل قمًعا غير مسبوق للحريات الصحفية واإلعالمية في مصر، ومؤشًرا خطيًرا 

 اإلعالم في عقود". علىالهجوم األكثر وقاحة الذي تشهده البالد “بـ التعبير، ووصفت المنظمة الخطوة 

 

 )بوابة األخبار( رئيس الوزراء الصيني يشيد بالعالقات الوثيقة مع مصر

والصين، منوها بالدعم واالحترام أشاد رئيس مجلس الدولة الصيني "رئيس الوزراء" لى كه تشيانغ، بالعالقة الوثيقة بين مصر 

ووصف في رسالة تهنئة بعث بها  .والثقة المتبادلة بين البلدين، منذ إعالنهما إقامة عالقات دبلوماسية منذ ستة عقود مضت

، الصينية-إلى نظيره المصري شريف إسماعيل بمناسبة االحتفال بالذكرى الستين إلقامة العالقات الدبلوماسية المصرية 

 الصداقة الطويلة التي تربط بين البلدين وشعبيهما، بأنها تزداد متانة وقوة بمرور الزمن.

 

 )اليوم السابع( السيسى فى استعادة مصر لثقة العالم رئيس بنجالديش يشيد بجهود

، بجهود السيسى فى استعادة مصر لثقة العالم فى دورها المحورى، ومواصلة التنمية عبد الحميدأشاد رئيس بنجالديش محمد 

إطار استعداد  الداخلية وجذب االستثمار لبالده. جاء ذلك خالل لقاء رئيس نجالديش مع السفير المصرى لدى دكا محمود عزت فى

 .السيسيتحيات  خالل اللقاءقل السفير المصرى السفير للعودة إلى مصر عقب انتهاء فترة عمله هناك. ون

 

 )اليوم السابع( رئيس مجلس األمة الكويتى يصل القاهرة على رأس وفد برلمانى

وصل مطار القاهرة الدولى، في الساعات األولى من صباح اليوم الثالثاء، مرزوق على الغانم، رئيس مجلس األمة الكويتى قادما 

  .على رأس وفد برلمانى بطائرة خاصة من الكويت فى زيارة لمصر تستغرق أربعة أيام يشارك خاللها فى عدة فعاليات برلمانية

 

 )بوابة األهرام( األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يصل إلى القاهرة رئيس البنك

وصل سوما تشاكاراباتى رئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية إلى القاهرة قادًما من لندن فى زيارة تستغرق يومين تعد 

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البنك، خالل زيارته لمصر، مع الدكتورة  6112أكتوبر  31اعتماده مصر دولة عمليات فى  األولى له بعد

 سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وعدد من المسؤولين فى الحكومة والقطاع الخاص لبحث دعم التعاون.

 

 )بوابة األخبار( وزير السياحة يدعو روسيا لرفع حظر الطيران مع مصر

دعا وزير السياحة يحيى راشد، السلطات الروسية إلى رفع حظر الطيران المباشر مع مصر، الستئناف حركة السياحة بين البلدين، 

 التي تصب في صالح االقتصاد المصري وكذلك االقتصاد الروسي.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/984159.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/984159.aspx
http://akhbarelyom.com/article/574c9a9437b1d5d508facaa1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1464638100
http://akhbarelyom.com/article/574c9a9437b1d5d508facaa1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1464638100
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%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%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7/2740342
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%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%81%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%A7/2740342
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89/2740749
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89/2740749
http://gate.ahram.org.eg/News/1014390.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1014390.aspx
http://akhbarelyom.com/article/574c8ab138b1d53a1d8b4567/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1464634033
http://akhbarelyom.com/article/574c8ab138b1d53a1d8b4567/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1464634033
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 )المصري اليوم( «األديان ضد اإلرهاب»مؤتمر مفتي الجمهورية يتوجه إلى كازاخستان للمشاركة في 

يع المستوى في غادر القاهرة في الساعات األولي من اليوم الثالثاء، مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي عالم على رأس وفد رف

لذي ا« األديان ضد اإلرهاب»، عبر دولة اإلمارات العربية المتحدة، للمشاركة في مؤتمر «أستانا»طريقه إلى العاصمة الكازاخستانية 

 تبدأ فعالياته في وقت الحق اليوم.

 

 (61)عربي : السيسي وليبرمان سيتعاونان ضد غزةصحيفة معاريف اإلسرائلية

قالت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية، إن النظام الحاكم في مصر يشعر بالرضا إزاء تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزعيم 

وأضافت الصحيفة أن قائد االنقالب عبد الفتاح السيسي، يرى  .حزب "إسرائيل بيتنا" المتشدد "أفيغدور ليبرمان" وزيرا للدفاع

ليبرمان في هذا المنصب سيصب في صالحه، وسيتعاون الطرفان في تضييق الخناق على قطاع غزة المحاصر الذي يعد  أن وجود

 ظهيرا لوجستيا للمسلحين المتشددين في سيناء.

 

 (61عربي) معلق أمريكي: هكذا يرد السيسي على مساعدات واشنطن له

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا للمعلق األمريكي جاكسون ديهيل، تحت عنوان: "أمريكا تقدم لمصر عربات مصفحة 

 .بالمجان ومصر تصفعها على وجهها"، منتقدا فيه المساعدات العسكرية األمريكية لمصر

 

 )مصرالعربية( إفريقية بـ "الكالب والعبيد"مسؤول مصري يصف وفودا 

 بنيروبي Africa Diplomatic Corps“خاماتي رئيسة اللجنة الفنية بـ "هيئة الدبلوماسيين اإلفريقيين  تقدمت إيفون

مايو الجاري تحت عنوان "سوء سلوك مصر أثناء الدورة الثانية للجمعية العامة لألمم المتحدة للبيئة"  62بمذكرة رسمية بتاريخ 

المذكرة تتهم مسؤوال مصريا بوصف ممثلي وفود   الَمْعنّي بالشأن اإلفريقي. omojuwaالتي ُأقيمت مؤخًرا بكينيا، بحسب موقع 

 دورة الثانية بالكالب والعبيد.إفريقية خالل فعاليات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/957029
http://arabi21.com/story/912123/%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://arabi21.com/story/911930/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D9%87
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%A9/1085332-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF
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%A9/1085332-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 -ية: رالرئاسة المص

 (األهرام) «األسمرات»يفتتح المرحلتين األولى والثانية من إسكان  السيسي

تعهد السيسى، بإنهاء مشكلة العشوائيات، خالل العامين المقبلين، ألن وجودها اليليق بمصر وشعبها، موضحا أن الحكومة تنفذ 

مليار جنيه، فى إطار الدور االجتماعى للدولة، للتخفيف عن كاهل المواطن  11ة سكنية لسكان العشوائيات بتكلفة ألف وحد 121

 .خالل افتتاحه أمس، المرحلتين األولى والثانية لمشروع إسكان بحى األسمرات، فى منطقة المقطموذلك وتلبية احتياجاته.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) وتوفير السلع بأسعار مناسبةإجراءات لضبط األسواق 

مس على مواصلة الجهود لضبط األسواق وتوفير السلع أتماع المجموعة االقتصادية أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل فى اج

م، وبخاصة خالل شهر للمواطنين من خالل المنافذ والمجمعات االستهالكية المختلفة بأسعار مناسبة على مدار العاالرئيسية 

 .رمضان المعظم

 

 (الشروق)رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لإلعداد لزيارة نظيره المجري 

الثالثاء،  يومترأس رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اجتماعا لإلعداد لزيارة رئيس الوزراء المجري، إلى القاهرة 

 وتستمر لثالثة أيام، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وبصحبته ممثلون عن كبريات الشركات المجرية.

 

 (الوطن) استرداد أراضي الدولة تفتح ملف طريق اإلسكندرية الصحراويلجنة 

الثالثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس  يومتواصل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها، 

درية الجمهورية للمشروعات القومية واإلستراتيجية.وتناقش اللجنة عددا من الموضوعات، منها ملف أراضي طريق مصر إسكن

 .الصحراوي، والحصر الخاص بها

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األخبار) بالمغرب« عبد العال»لـ نشاط مكثف 

عبدالعال، عدد من اللقاءات مع مسؤولين بالمملكة المغربية، وذلك على هامش مشاركته في  علىرئيس مجلس النواب د. أجرى

 أعمال الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية لإلتحاد من أجل المتوسط والقمة الثالثة لرؤساء البرلمانات.

 

 (مصر العربية) ثاءالثالالمجلس القومي يلتقي" حقوق اإلنسان البرلمان" 

 يعقد المجلس القومي لحقوق اإلنسان الملتقي الثاني مع لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب غدًا الثالثاء، بالنادي الدبلوماسي.

 

http://www.ahram.org.eg/News/181918/25/519542/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181918/25/519542/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%8A.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181918/25/519543/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181918/25/519543/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=3aaef1aa-5b0a-482c-980e-98c0a163d066
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=3aaef1aa-5b0a-482c-980e-98c0a163d066
http://www.elwatannews.com/news/details/1204908
http://www.elwatannews.com/news/details/1204908
http://akhbarelyom.com/article/574c8cae37b1d59f1d8b4567/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1464634542
http://akhbarelyom.com/article/574c8cae37b1d59f1d8b4567/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1464634542
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1085098-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1085098-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%A7


 

 

6112 مايو 13  مرصد اإلعالم المصري       5   

 

 -زاب واالئتالفات: األح

 

 (مصر العربية) المصريين األحرار يتهم أجهزة األمن بالتقصير في "أحداث الكرم"

خيري، القائم بأعمال أمين عام الحزب أعلن عن رغبته في  قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين األحرار، إن أحمد

االستقالة من منصبه وذلك رغبة منه في استكمال دراسته والتفرغ لها.وحول أحداق قريةالكرم بمحافظة المنيا، أكد على ضرورة 

 ".محاسبة المخطئ، قائال " الدولة ال يمكن أن يقال عليها دولة إذا لم تتوافر سيادة القانون

 

 (مصر العربية) "مصر القوية": النظام مستمر في ترهيب الصحفيين

تضامن حزب مصر القوية، مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بعد التحقيق معهم بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء صحفيين 

وجاء في تصريح لـ ممدوح الشايب، لمتحدث اإلعالمي للحزب، تأكيده على تضامن الحزب مع نقيب الصحفيين .النقابةداخل مقر 

 .لهم ودعمه الكاملوأعضاء مجلس النقابة المحتجزين 

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 

 (قالشرو) زمالئهوتفتح التحقيق في شهادة عضو بالمجلس ضد  تبحث الدعوة لعمومية طارئة« الصحفيين»

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه فتح تحقيق عاجل فيما وصفه بتورط أحد أعضاء المجلس في واقعة الشهادة ضد 

جمعية عمومية طارئة في بحث الدعوة لعقد  وقرر المجلس.لس جمال عبد الرحيم وخالد البلشينقيب الصحفيين وعضوي المج

 .وشدد على وجود تقصير كبير جدا حدث في تلك األحداث.أقرب وقت

 

 (الشروق) يوليو االنتخابات الكلية لنادى قضاة مصر وفتح باب الترشح السبت المقبل 12

يوليو المقبل، كما قرر النادى فتح باب  12قرر مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إجراء االنتخابات الكلية لمجلس إدارة النادى يوم 

 يونيو المقبل، ولمدة أسبوع. 1ادم الترشح يوم السبت الق

 

 (أصوات مصرية) منظمة حقوقية تدين احتجاز نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة 12

تطور خطير وغير مسبوق على  منظمة حقوقية احتجاز نقيب الصحفيين، ووكيل وسكرتير عام النقابة، مؤكدة أنه " 12أدانت 

 صعيد األزمة بين نقابة الصحفيين ممثلة عن الجماعة الصحفية والسلطات المصرية".

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األخبار) "اإلرهاب ضد األديان"بمؤتمر للمشاركة لكازاخستان يتوجه الجمهورية مفتي

مستوى في طريقه إلى العاصمة الكازاخستانية "أستانا" د. شوقي عالم علي رأس وفد رفيع ال الجمهوريةغادر القاهرة مفتي 

 للمشاركة في مؤتمر "األديان ضد اإلرهاب".

 

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1085101-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1085101-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85
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%A7/1084876-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1084876-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=66e317b8-d610-42d5-8dfb-e85628938dfb
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=206f7bfd-467f-41d0-b4da-189536627c0d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=206f7bfd-467f-41d0-b4da-189536627c0d
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63218
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63218
http://akhbarelyom.com/article/574d11b2d5d92a9979d20b66/%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%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1464668594
http://akhbarelyom.com/article/574d11b2d5d92a9979d20b66/%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%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1464668594
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 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) كمال حبيب: "اإلخوان" تعيش اآلن نفس محنة الجماعة اإلسالمية فى التسعينيات

قال كمال حبيب، إن حديث القيادى اإلخوانى عمرو دراج عن أخطاء الجماعة، يعبر عن قطاع واسع من جماعة اإلخوان اآلن، والذين 

قد أخطأت حين اقتحمت عالم السياسة بعد الثورة دون تحسب نتائجها، مؤكدا أن الجماعة تعيش اآلن نفس يرون أن الجماعة 

  .المحنة التى عانت منها الجماعة اإلسالمية خالل تسعينات القرن الماضى

  

 (اليوم السابع)" مكرم محمد أحمد يطالب مجلس "الصحفيين" بإجراء انتخابات مبكرة "احتراما للمهنة

طالب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين األسبق، المجلس الحالى للنقابة برئاسة يحيى قالش بضرورة الدعوة النتخابات مبكرة 

س جديد قائال:" األحسن ليهم أن يحترموا المهنة ويدعوا النتخابات مبكرة". أضاف بيدخلونا فى مشكلة بعد مشكلة، الختيار مجل

 .دولةالواحد يدخل فى صدام مع وزارة أو مع حكومة، لكن مع ال واحدة فيهم تتعلق بحرية الصحافةوياريت 

 

 (بوابة األخبار) ولن نستسلم صحفيين: الكفالة دفعت رغم رفضنانقيب ال

أكد نقيب الصحفيين يحيى قالش، عقب االنتهاء من إجراءات إخالء سبيله أنه منذ واقعة اقتحام النقابة تعرض للمخاطر 

 إلى أن دفع الكفالة تم بدون تنسيق ورفض كامل من جانبهم.واألزمات، وأن ذلك لن يغير من موقفه أو موقف النقابة، الفًتا 

 

 -توك شو: 

 

 (الشروق) ؟«قاطني العشوائيات»لـ أحمد موسى: ماذا فعل النشطاء السياسيون 

وتساءل:  ميتين بالحيا قال أحمد موسى، إن منطقة الدويقة هي عاصمة العشوائيات بمصر، مضيفا أن أهالي مثل هذه المناطق

يزايد على البلد، اهلل يكون في عون الناس اللي عايشة في  بقيمحدش  ن السياسيون لقاطني العشوائيات؟ماذا فعل الناشطو»

 ، مضيًفا أنهم تحملوا بلدهم دون المطالبة بأي حق.«ي؟العشوائيات، عاشوا إزاي طول السنين د

 

 (الشروق) «األسمرات»وشميت ريحة الحياة في « فخا للموت»عمرو أديب: الدويقة كانت 

الناس دي »أشاد عمرو أديب، بجهود الدولة في تطوير العشوائيات، ونقل قاطني منطقة الدويقة إلى حي األسمرات الجديد، قائًلا: 

، الصخور كانت تسقط على رؤسهم ولم يغثهم وقتها سوى الجيش كالعادة، حتى بدأ السيسي 6112ماحدش سأل فيهم منذ عام 

 «.أشهر فقط 2مل أنجز في تطوير العشوائيات، ونقلهم في حي كا

 

 (الشروق) «يا ليلة سودا هي الحكومة فيها عقل«: »الغيطي»عن احتجاز نقيب الصحفيين 

ا من يحيى قالش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، هاجم محمد الغيطي، الحكومة بسبب احتجاز كًل

 وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، مؤكًدا أنهم لم يرتكبوا إثما يستدعي ذلك.

 

https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7/2740865
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7/2740865
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA/2740847
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA/2740847
http://akhbarelyom.com/article/574cb02b38b1d500132076e2/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-1464643627
http://akhbarelyom.com/article/574cb02b38b1d500132076e2/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-1464643627
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=0b1acbd3-5ef3-4ad0-a273-b6b3686a727d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=0b1acbd3-5ef3-4ad0-a273-b6b3686a727d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=45d77bba-5a2d-4ed5-bca5-539315c29f1c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=45d77bba-5a2d-4ed5-bca5-539315c29f1c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=d7143e06-c2d0-4bd4-9973-76591e7ea07e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=d7143e06-c2d0-4bd4-9973-76591e7ea07e
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 (الشروق) «شبه دولة»لـ إبراهيم عيسى: حال مصر أصبح أقرب 

قال إبراهيم عيسى، إنه ال يمكن التحدث عن مستشار وزير الصحة الذي تم إلقاء القبض عليه، باعتباره مدان؛ وذلك لعدم ثبوت 

ه رأس سياسي يتولى عملية االختيارات التهمة عليه حتى اآلن، مؤكًدا أن الجهاز اإلداري بالدولة يشبه الجسد البد أن يكون ل

التي أصبح حالها أقرب لشبه  أن هذه القضية توضح بقوة مسار الجهاز اإلداري والسياسي المترهل في دولة بحجم مصر،ووالقرارت.

 .دولة

 

 -سو شيال ميديا: 

 (الشروق) يطالب بتشكيل منظومة عربية لرعاية أحوال الالجئين السوريين« البرادعي»

لدينا خمسة ماليين الجئ »وقال .السوريينطالب الدكتور محمد البرادعي، بتشكيل منظومة عربية لرعاية أحوال الالجئين 

أهلنا منظومة عربية تتولى رعاية أحوالهم الكارثية، أم أنهم مثل باقي أمورنا مسؤولية المجتمع أال يستحق »، متسائًلا: «سوري

 .«الدولي فقط؟

 

 (أصوات مصرية) "صباحي": ال عالقة للكرامة والتيار الشعبي بدفع كفالة قالش وعضوي المجلس

حمدين صباحي، مرشح الرئاسة السابق، "موقفنا قاطع مع نقابتنا ونقيبنا مع حرية الصحافة والوطن ضد التغول األمني قال 

"ليس لحزب الكرامة والتيار الشعبي عالقة بدفع كفالة النقيب يحيى قالش وجمال عبد الرحيم وخالد  وأضاف ."والعقاب بالكفالة

 ."الموقف ال يعبر عن الحزبين وال يمثلهما، ستنتصر النقابة وتنتصر الحرية البلشي، وأي اجتهاد شخصي يخرج عن هذا

 

 (مصر العربية) حمدين صباحي: "الحماقة" لن تكسرالجماعة الصحفية

نقابة الصحفيين، بعد التحقيق معهم بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء صحفيين داخل  تضامن حمدين صباحي، مع أعضاء مجلس

وقال "المكانة العالية الغالية التي نالها النقيب يحيى قالش في تاريخ نقابة الصحفيين ومعه جمال عبد الرحيم .مقر النقابة

 .تنكسرظهر أن الجماعة الصحفية لن وكل الضغوط ست اليوم.وخالد البلشي تتأكد 

 

 (مصر العربية) تعليق ساخر من وائل عباس على مشروع "األسمرات"

سخر المدون والناشط السياسي وائل عباس، من تصريحات السيسي، أثناء افتتاح مشروع "حي األسمرات" لإلسكان االجتماعي في 

بافتتاح مشروع اتعمل بتبرعات مش من فلوس الحكومة وال الجيش وال فلوس  وقال "السيسي كان رايح يتمنظر.منطقة المقطم

 ."تحيا مصر حتى!! األسمرات

 

 (مصر العربية) وائل قنديل متضامًنا مع مجلس "الصحفيين": إثبتوا على موقفكم المحترم

أشاد الكاتب الصحفي وائل قنديل، بموقف أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أثناء التحقيق معهم بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء 

نقيب الصحفيين والذين معه: اثبتوا على موقفكم المحترم، وال تضيعوا فرصة تصحيح  وقال " إلى.صحفيين داخل مقر النقابة

 ."كل ما فات في إدارة المعركة

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=e1fda8cc-57cc-44c1-9201-74ed694033a8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=e1fda8cc-57cc-44c1-9201-74ed694033a8
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=2a5ad61f-3562-49a7-8dc4-b473b409373d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=2a5ad61f-3562-49a7-8dc4-b473b409373d
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63217
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63217
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%A7/1084672-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%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%A7/1084672-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%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%A7/1084843-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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%A7/1084843-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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%A7/1084762-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85
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%A7/1084762-%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85
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 (مصر العربية) أيمن الصياد: هدم نقابة الصحفيين لن يحافظ على الدولة

انتقد الكاتب الصحفي أيمن الصياد، ، التحقيق أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء صحفيين داخل 

وقال " الذين يريدون أن يحافظوا على مؤسسات الدولة، ليتهم يدركون أن نقابة الصحفيين هي إحدى مؤسسات .بةمقر النقا

 ."الدولة، وليست فقط تلك التي تؤمر فتطيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1085053-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%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%A7/1085053-%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-1

 (بوابة االخبار) رفًضا الحتجاز النقيب« الصحفيين»وقفة احتجاجية على ساللم 

مايو، تنديًدا باحتجاز النقيب يحيي قالش  31نظم عشرات الصحفيين، وقفة احتجاجية على ساللم النقابة مساء اإلثنين 

 آالف جنيه 11والسكرتير العام جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي لعدم دفعهم الكفالة المالية التي قدرتها النيابة بـ

 .قولوا للنيجاتيف جوه وزارته حبس الصحفي يساوي إقالته»الفتات منها: ورفع المشاركون، خالل الوقفة، 

 (بوابة االخبار) اقتحامها على احتجاجا نقابتهم بمقر يعتصمون الدقهلية محامو

وقام  جا على قيام مجهولون باقتحامها وإضرام النيران بهاأعلن عدد من محامي الدقهلية االعتصام داخل مقر نقابتهم احتجا

مايو، وقاموا بإضرام النار فيه واالعتداء على عدد  31مجهولون باقتحام مقر نقابة المحامين بمحافظة الدقهلية أمس االثنين 

 من المتواجدين داخل المقر.

 

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) اإلعمار والتنمية يصل القاهرةرئيس البنك األوروبي إلعادة 

تعد و دن في زيارة تستغرق يومينوصل سوما تشاكاراباتى رئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية إلى القاهرة قادما من لن

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البنك، خالل   6112أكتوبر  31تلك الزيارة هي األولى لتشاكاراباتي بعد اعتماده مصر دولة عمليات في 

 ن.التعاووعدد من المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص لبحث دعم  زيارته لمصر، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

 (بوابة االخبار) 6112مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات خالل أول أربعة أشهر من  13

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ،شريف سامي،أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة 

 11.4موافقة بقيمة مصدرة قدرها  1131بلغت  6112رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل 

 .%61ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس األموال تراجعاً بنسبة يه مليار جن 16.4مليار جنيه، مدفوع منها 

 (الوطن) مليار جنيه حصيلة مايو.. ومشكالت الدوالر تواجه المصلحة 12رئيس "الجمارك": 

مليار جنيه  12قال مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن الحصيلة الجمركية التي حققتها المصلحة حتى اآلن وصلت إلى 

مليارًا مستهدفة، وأضاف لـ"الوطن": "ال أعتقد أنه يمكننا الوصول إلى المستهدف بسبب مشكالت الدوالر  64من إجمالي 

 واضطرابات النقل البحري".

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/574c619bd6d92ae42be72bf8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-1464623513
http://akhbarelyom.com/article/574c619bd6d92ae42be72bf8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-1464623513
http://akhbarelyom.com/article/574cec9538b1d5e22c38e836/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1464659093
http://akhbarelyom.com/article/574cec9538b1d5e22c38e836/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1464659093
http://akhbarelyom.com/article/574d147238b1d5953d6961eb/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1464669298
http://akhbarelyom.com/article/574d147238b1d5953d6961eb/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1464669298
http://akhbarelyom.com/article/574c48bcd5d92aaf21644627/13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-2016-1464617148
http://akhbarelyom.com/article/574c48bcd5d92aaf21644627/13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-2016-1464617148
http://www.elwatannews.com/news/details/1204896
http://www.elwatannews.com/news/details/1204896
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 (الوطن) جنيه تراجعا في أسعار الحديد المحلي 211لتجارية: الغرف ا

جنيه للطن،  211لـ 311كشف أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، تراجع أسعار حديد التسليح من 

وأوضح الزيني، في تصريحات صحفية،  آالف جنيه للمستورد 2جنيه للطن مقابل  2211و 2211تتراوح بين  موضحا أنه يباع بأسعار

 شركات تركية، شركتان صينيتان، شركة أوكرانية وأخرى روسية( 3شركات أجنبية في الرقابة على الصادرات والواردات ) 4تسجيل 

 (الشروق) ق المصريةمليون دوالر فى السو 111تضخ « مكسب إلدارة المشاريع»

معرض  مليون دوالر داخل السوق المصرية من خالل مشاركة الشركة الكويتية فى 111ضخ « مكسب إلدارة المشاريع»تعتزم شركة 

وتشارك الشركة فى معرض  المزمع أن يقام فى مصر يوليو المقبل، بحسب عبد اهلل الهران، رئيس الشركة« النخبة العقارية»

 .الذى تستضيفه القاهرة وألول مرة وتنظمه مجموعة إسكان جلوبل الدولية

 (الشروق) زيادة في أسعار الدواجن.. وتوقعات بمواصلة االرتفاع 11%

تشهد األسواق حاليا ارتفاعات جنونية فى األسعار، أصابت جميع السلع وعلى رأسها الدواجن والتى ارتفعت بنسبة تزيد عن 

جنيها، نتيجة لزيادة األعالف  12و 13ا بالمزرعة، بعد أن كان يتراوح بين جنيه 62و 61، حيث تراوح سعر الكيلو بين %11الـ

 ومستلزمات اإلنتاج تأثرا بزيادة سعر الدوالر.

 (البوابه نيوز) مليون دوالر للبنوك 161اليوم.. المركزي يضخ 

مليون دوالر للبنوك العاملة في السوق المحلية،  161يضخ البنك المركزى المصرى في العطاء الدوالرى الدوري، اليوم الثالثاء، نحو 

كما يحاول المركزى السيطرة على أسعار الدوالر بالسوق  عطاءات األسبوعية في عطاء واحد فقط كل يوم ثالثاء 3بعد دمج الـ

 .الت على شركات الصرافة ومعاقبة من يضارب في أسعار العملةالسوداء عبر تكثيف الحم

 (البوابه نيوز) انخفاًضا في الواردات ٪66.2نمًوا بالصادرات المصرية و % 2

لية شهدت طفرة خالل شهر إبريل الماضى أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترو

ليصل إجمالى  ٪٢...مليار دوالر بزيادة نسبتها  ٠.١مليار دوالر مقابل  ٠.١، حيث سجلت ٥١٠٢مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 

 .رة من العام الماضىمليار دوالر خالل نفس الفت ١.٦مليار دوالر، مقابل  ١.٢إلى  ٥١٠١الصادرات منذ أول يناير وحتى نهاية إبريل 

 (البوابه نيوز) عائلة بيجو تنوي لقاء الحكومة الفرنسية لبحث مصير حصتها

قال مصدر أمس اإلثنين إن عائلة بيجو تنوي إجراء محادثات غير رسمية مع الحكومة الفرنسية يوم الثالثاء لبحث مستقبل 

 في شركة بيجو ستروين لصناعة السيارات.حصتها 

 (البوابه نيوز) "المصريين بالخارج": الحكومة فشلت في تسويق المشروعات التنموية

قال محمد ريان، نائب رئيس االتحاد للمصريين بالخارج، إن الحكومة حتى اآلن ليس لديها أجندة مدروسة لتسويق مشروعاتها 

التنموية للعالم، عبر االستعانة بالمصريين المقيمين الخارج، الفًتا إلى أن العاملين بالخارج لديهم أفكار ورؤى لمساندة االقتصاد 

 .أدراجها للموافقة على المشروعات االستثمارية ولكن الحكومة "ال تفتح 

 (اليوم السابع) شركة صرافة لتعاملها باالتجار فى السوق السوداء 12البنك المركزى يشطب 

شركة صرافة أخرى، ليصبح عدد الصرافات التى  1ن البنك المركزى المصرى، أصدر قرارا بشطب وإيقاف أعلنت مصادر مسئولة، أ

 شركات 3شركة. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع،" أنه صدر قرار آخر بإيقاف مؤقت لـ 12تم إيقافها 

 .وكشفت المصادر أن سبب ذلك القرارين هو ارتكاب تلك الشركات لمخالفات تتعلق بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفى الرسمى

http://www.elwatannews.com/news/details/1204586
http://www.elwatannews.com/news/details/1204586
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=38ae03f9-acc6-4d0e-921e-bd6e9440b17b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=38ae03f9-acc6-4d0e-921e-bd6e9440b17b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=e7e5fc73-da75-49ef-9eb4-aa2cb006cb09
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=e7e5fc73-da75-49ef-9eb4-aa2cb006cb09
http://www.albawabhnews.com/1959819http:/www.albawabhnews.com/1959819
http://www.albawabhnews.com/1959819http:/www.albawabhnews.com/1959819
http://www.albawabhnews.com/1959548
http://www.albawabhnews.com/1959548
http://www.albawabhnews.com/1959598
http://www.albawabhnews.com/1959598
http://www.albawabhnews.com/1959319
http://www.albawabhnews.com/1959319
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%B7%D8%A8-18-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-/2739974
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%B7%D8%A8-18-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-/2739974
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 (سابعاليوم ال) مليون دوالر من السعودية منحة ال ترد وليست وديعة 211وصول 

مليون دوالر الذى تم اإلعالن عن وصوله من المملكة العربية السعودية، يأتى ضمن حزمة  211أكدت مصادر مطلعة أن مبلغ الـ

 ويتم وضعها فى اشرة إلى المشروعات القوميةوهى الحزمة التى توجه مب مليار دوالر 6.2تى يبلغ إجمالها المنح التى ال ترد، وال

 .حساب خاص يتم السحب منه لإلنفاق على هذه المشروعات التى تخص البنية التحتية وغيرها من المشروعات 

 (رصد) %11عايد كامل: تراجع اإلقبال على المطاعم السياحية بنسبة 

السياحية بغرفة الجيزة التجارية، إن ارتفاع أسعار الدوالر وما يقول عايد كامل، نائب رئيس شعبة أصحاب الفنادق والمطاعم 

صاحبه من زيادة في أسعار السلع والخدمات على مدار السنوات األخيرة، أدى إلى تراجع معدالت اإلقبال على المطاعم بنسب 

 .ما دفع بعض أصحابها، خاصة السياحية، إلى اإلغالق %21و 31تتراوح بين 

 (أصوات مصريه) " مع نظرة مستقبلية مستقرةBاإلئتماني لمصر عند "فيتش تؤكد تصنيفها 

مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة  B" قالت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني يوم االثنين إنها أكدت تصنيفها لمصر عند

وأكدت الوكالة أيضا تصنيفها الحتماالت تخلف  موازنة البالد عن مستواه المستهدف وكذلك الدين العام للحكومةارتفاع العجز في 

 B" مصر عن سداد ديونها القصيرة األجل بالعملة األجنبية عند

 االعالم 

 (رصد) مرتضى منصور: أي قناة هتغلط هحتلها.. قانون الغابة انتشر

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه حال ظهور اإلعالمي أحمد شوبير على الشاشة مرة أخرة بعد ضربه للمعلق أحمد 

نت طبيعي وأضاف مرتضى "أي قناة بعد كده هتغلط هحتلها.. قانون الغابة انتشر وإ ."الطيب فإن ذلك يعني أن "مفيش بلد

 بتقول عليا بلطجي فجرب بقى البلطجي".

 سياحهال

 (بوابة االخبار) وزير السياحة يدعو روسيا لرفع حظر الطيران مع مصر

إن "قرار حظر الطيران له تأثير سلبي جدًا على مصر، العتماد حركة  -في مقابلة مع وكالة أنباء )سبوتنيك( الروسية  -قال راشد 

ه "ليس هناك ما يستدعي اآلن وجود حظر على الطيران، فلم يكن السياحة بنسبة كبيرة منها على السائح الروسي".. مؤكدًا أن

 هناك حوادث في شرم الشيخ أو الغردقة، على ساحل البحر األحمر، أو األقصر أو القاهرة وكل المقاصد السياحية".

 (بوابة االخبار) أشخاص برحالت مصر للطيران الدولية 3تخفيض على سفر  ٪٥٢

وتقدم الشركة  .%62مايو، تخفيض أسعار تذاكرها خالل الصيف الحالي بنسبة  31قررت الشركة القابضة لمصر للطيران، االثنين 

واثنين من مرافقيه يتم حجزهم على على أسعار تذاكر السفر الدولية في حال شراء العميل لثالث تذاكر له،  ٪٥٢تخفيضا قدره 

 رحلة واحدة للسفر من مصر أو أي نقطة في شبكة خطوط الشركة بالخارج، ماعدا جدة والمدينة والمنورة.

 قباطاأل

قيم الكنيسة المصرية األرثوذكسية ت(بوابة االخبار) كنيسة المغارة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة لمصر

وسيحضر االحتفال عدد كبير من الشخصيات  لعائلة المقدسة أرض مصراحتفاال بذكري العيد الوطني لدخول ا يونيو1األربعاء 

العامة، ويقام االحتفال بكنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس الشهيرة بابى سيرجة بمصر القديمة حيث لجأت العائلة 

 المقدسة ألرض مصر لالختباء من جنود هيرودس الملك الذي كان يريد أن يقتل السيد المسيح.

https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9/2740650
http://rassd.com/187642.htm
http://rassd.com/187642.htm
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63215
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63215
http://rassd.com/187644.htm
http://rassd.com/187644.htm
http://akhbarelyom.com/article/574c8ab138b1d53a1d8b4567/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1464634033
http://akhbarelyom.com/article/574c8ab138b1d53a1d8b4567/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1464634033
http://akhbarelyom.com/article/574c53e5d6d92a6025644627/%D9%A2%D9%A5-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D8%B1-3-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-1464620005
http://akhbarelyom.com/article/574c53e5d6d92a6025644627/%D9%A2%D9%A5-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D8%B1-3-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-1464620005
http://akhbarelyom.com/article/574cd9a4d5d92a676226b39b/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1464654244
http://akhbarelyom.com/article/574cd9a4d5d92a676226b39b/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1464654244
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 (رصد) مي المتهمين في واقعة "سيدة المنيا": أحداث التعري مفبركةمحا

أكد إسماعيل سيد، محامي المتهمين في أحداث فتنة قرية الكرم بالمنيا، إن واقعة تجريد السيدة سعاد من مالبسها مفبركة، 

محاميها، ألن ما قررته من أقوال في التحقيقات التي أجريت معها في النيابة العامة، تضمن مشيًرا إلى أنه يتم تلقينها بمعرفة 

 عبارات قانونية بحتة يستحيل أن تصدر من ربة منزل.

 (اليوم االقباط) الحكومة تنتهي من قانون "بناء وترميم الكنائس"

شيرا ، م«ترميم وبناء الكنائس»علن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، االنتهاء من مشروع قانون أ

إلى أنه سيتم إرساله اليوم الثالثاء، إلى مجلس الوزراء، تمهيدا إلحالته إلى مجلس النواب، وقال أثناء مشاركته فى اجتماع لجنة 

 «.أشهر من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس ٦انتهينا أمس بعد مباحثات لمدة »نسان بمجلس النواب: حقوق اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rassd.com/187684.htm
http://rassd.com/187684.htm
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=156631
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 المحور الرابع

 األمني المصرى تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 (األهرام) متورطين فى مذبحة حلوان مسلحين 2األمن يطارد 

توصلت التحقيقات إلى  الجيزة، حيثيواصل رجال األمن بوزارة الداخلية، جهودهم لضبط باقى أفراد الخلية اإلرهابية بجنوب 

منهم متورطين فى  2كن فريق البحث الموسع من ضبط بينهم ممول تلك المجموعة التى تممن من أالعناصر  2التعرف على 

 .هجوم حلوان

 

 (اليوم السابع) متهما باقتحامها 12قوات األمن تغادر محيط نقابة "محامين طلخا" بعد القبض على 

شخصا، اقتحموا  12غادرت قوات األمن من أمام نقابة المحامين بمدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، بعد القبض على مايزيد عن 

بعد مفاوضات مع المحامين، حيث حاول  وذلكا محتوياته وأضرموا النيران في واجهته. مقر نادى المحامين بطلخا، ودمرو

   .المحامون االعتداء على المقبوض عليهم، ومنع قوات الشرطة من استالمهم

 

 -محاكم ونيابات: 

 (األهرام) «أحداث اإلسماعيلية»فى  آخرين 32والمؤبد لبديع 

من قيادات وأعضاء الجماعة  آخرين 32وقضت محكمة جنايات االسماعيلية بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة اإلخوان 

 11متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة  61سنة و 12متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة  2بالسجن المؤبد كما قضت بمعاقبة 

روفة المع القضيةمتهما في  61سنوات، كما قضت ببراءة  3متهما اخرين بالسجن المشدد لمدة  61وقضت بمعاقبة  سنوات.

 .اإلسماعيليةإعالميا بأحداث 

 

 (اليوم السابع)" نقيب المحامين يتهم مدير أمن الدقهلية بالتواطؤ فى "واقعة طلخا

عبد الغفار وزير الداخلية، ضد مدير أمن الدقهلية، يتهمه بالتقاعس  مجديببالغ للواء  المحامين،تقدم سامح عاشور، نقيب 

عن االنتقال وضبط عمليات التخريب، التى تجرى لنادى المحامين بطلخا، وتقاعس األمن هناك عن التدخل عن عمليات تخريب 

   .شاملة يشاهدها الجميع دون أن يحرك ساكنا

 

 (بوابة األخبار) نشر تصريحات مغلوطة يتقدم ببالغ ضد موقع أجنبي« رئيس الضيافة»

 جنبية وذلك بعد أن تمتقدم أسامة عبد الباسط رئيس نقابة الضيافة الجوية، ببالغ للنائب العام ضد أحد المواقع اإلخبارية األ

نشر تصريحات صحفية مغلوطة على لسانه بخصوص طاقم الطائرة المصرية التي سقطت بالبحر المتوسط، وتم وقفه عن 

 بسببها.العمل 

 

http://www.ahram.org.eg/News/181918/25/519562/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF--%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181918/25/519562/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF--%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%AE%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-15-%D9%85%D8%AA%D9%87/2740923
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%AE%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-15-%D9%85%D8%AA%D9%87/2740923
http://www.ahram.org.eg/News/181918/38/519669/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D9%88--%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%C2%AB%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%BB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181918/38/519669/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D9%88--%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%C2%AB%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9%C2%BB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%AE%D8%A7/2740745
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D9%81%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%AE%D8%A7/2740745
http://akhbarelyom.com/article/574ca47d38b1d5df0c34d03b/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A9-1464640637
http://akhbarelyom.com/article/574ca47d38b1d5df0c34d03b/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A9-1464640637


 

 

6112 مايو 13  مرصد اإلعالم المصري       14   

 

 (بوابة األخبار) حبس أمين شرطة وإخالء سبيل ضابطين في واقعة هروب متهم

أيام على ذمة التحقيقات، وإخالء سبيل ضابطين وأميني شرطة  1أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس أمين شرطة، 

 ة ترحيالت.جنيه في واقعة هروب متهم من سيار 1111بكفالة 

 

 (بوابة األخباريونيو )6 الخميس التحقيقات واستكمال النيابة سراي من جنينه هشام صرف

نينه، بضمان محل إقامته، قررت نيابة أمن الدولة العليا، بصرف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام ج

على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدول ما أضر باألمن والسلم العام وحددت جلسة الخميس 

 يونيو الستكمال التحقيقات. 6

 

 (الشروق) بالشرقية« مشروع شهيدة»يوما بسبب  12حبس طالبة 

 حيث قامت يوًما على ذمة التحقيقات 12قررت نيابة قسم ثاني الزقازيق بالشرقية، حبس طالبة النتمائها لجماعة اإلخوان، 

أثناء قيامها بتصوير سيارة محافظ الشرقية، وبفحص  يهامبنى محافظة الشرقية، بالتحفظ علأمين الخدمات األمنية المعينة لت

 .«مشروع شهيدة»هاتفهت تبين أن حسابها على مواقع التواصل االجتماعى باسم 

 

 (الشروق) يوًما 11من عمال ترسانة اإلسكندرية  16النيابة العسكرية ُتجدد حبس 

يوم، مع  12لـ يوًما، ليكتمل قرار حبسهم  11من عمال شركة ترسانة البحرية،  16جددت النيابة العسكرية في اإلسكندرية، حبس 

 .مطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشيةامل آخرين على خلفية إضراب نظموه للع 13األمر بضبط وإحضار 

 

 (أصوات مصرية) إخالء سبيل نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة

أخلت نيابة وسط القاهرة الكلية، مساء اليوم االثنين، سبيل نقيب الصحفيين، يحيي قالش، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام 

 آالف جنيه لكل منهم. 11النقابة، وخالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، بعد دفع الكفاالت التي قررتها النيابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/574ccf08d5d92af75d79355e/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1464651528
http://akhbarelyom.com/article/574ccf08d5d92af75d79355e/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-1464651528
http://akhbarelyom.com/article/574c6073d5d92a722ae72bf8/%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-1464623219
http://akhbarelyom.com/article/574c6073d5d92a722ae72bf8/%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-1464623219
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=f6185655-411d-45a4-95c0-76083764c4c5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=f6185655-411d-45a4-95c0-76083764c4c5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=a218cbf0-294c-4eb0-8e05-f51366e00376
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=a218cbf0-294c-4eb0-8e05-f51366e00376
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63216
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63216
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 ور الخامسالمح

 العسكريتطورات المشهد 

 

 )األهرام( السفير قطان يقلد جنديا مصريا نوطى الشرف والتمرين

فى مصر أحمد بن عبد العزيز قطان أمس بمقر السفارة فى القاهرة الجندى بالقوات المسلحة منصور جمال  السعوديةقلد سفير 

لى ونوط التمرين من الدرجة األولي، وسلمه خطاب شكر وتقدير من األمير محمد بن سلمان محمد مهران نوط الشرف من الدرجة األو

 ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك جراء إصابته أثناء التمرين المشترك رعد الشمال.

 

 )بوابة األخبار( الجيش قدرات في يشكك المصريين من أحد ال: السيسي

بهذه الكلمات قاطع  ".ال أحد يشكك في قدرات الجيش ستنجز."عندما نكلف الجيش بمهمة ما، المصريون يتأكدون أن هذه المهمة 

 .السيسي، كلمة االفتتاح، قبل استعراض مشروعات القوات المسلحة في العشوائيات

 

 )بوابة األخبار( فتح المجال الجوي بمطار القاهرة العسكرية.دقيقة بسبب التدريبات  12بعد إغالقه لمدة 

مايو، فتح المجال الجوى أمام حركة اإلقالع والهبوط للطائرات، بعد إغالقه لمدة  31ت مطار القاهرة الدولي، االثنين أعادت سلطا

دقيقة بسبب تدريبات عسكرية، وتحويل  12كانت سلطات المطار أغلقت المجال الجوي لمدة  .دقيقة، بسبب تدريبات عسكرية 12

لمنورة للهبوط بمطار شرم الشيخ، وتحويل رحلة مصر للطيران القادمة من جدة للهبوط رحلة مصر للطيران القادمة من المدنية ا

 بمطار برج العرب، وإعادتهما فور فتح المجال الجوي.

 

 )األهرام( تنضم لألسطول المصرى الخميس« جمال عبد الناصر»حاملة الطائرات 

 إلى أسطول« ميسترال»من طراز « عبد الناصرجمال »تحتفل مصر والقوات المسلحة، بعد غد، بانضمام حاملة الطائرات المروحية 

برفع العلم المصرى على الحاملة فى مدينة تولوز الفرنسية، إيذانا بدخولها الخدمة  م صدقى صبحي،البحرية المصرية، ويقو

ويشارك فى احتفال التسليم وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان، والفريق أسامة ربيع قائد  .وإبحارها إلى سواحل الوطن

قد أبحرت فى عملية تدريبية « عبد الناصرجمال »كانت الحاملة  .ريسالقوات البحرية وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية فى با

 .فردا 141لطاقم المصرى المكون من مايو الحالي، لمدة أسبوع، وعلى متنها ا 2يوم 

 

 )الشروق( منطقة عشوائية بمحافظتى القاهرة والجيزة 12رئيس الهيئة الهندسية: تطوير 

أكد اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن مشكلة العشوائيات تعتبر من أكبر التحديات التى 

وأوضح الوزير، أنه تم  .وات لما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمعتواجهها مصر منذ سن

منطقة عشوائية بمحافظتى القاهرة والجيزة وذلك فى إطار بروتوكول التعاون مع صندوق تطوير  12تكليف الهيئة بتطوير 

 .%111منها جميعا بنسبة  المناطق العشوائية واتحاد بنوك مصر والتى تم االنتهاء

http://www.ahram.org.eg/News/181918/25/519549/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181918/25/519549/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%84%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86.aspx
http://akhbarelyom.com/article/574bef7573f63ce51d8b4567/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-1464594293
http://akhbarelyom.com/article/574bef7573f63ce51d8b4567/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-1464594293
http://akhbarelyom.com/article/574c3c25d5d92a271b2c25cf/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-45-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1464613925
http://akhbarelyom.com/article/574c3c25d5d92a271b2c25cf/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-45-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-1464613925
http://www.ahram.org.eg/News/181918/25/519547/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181918/25/519547/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%B6%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=5e722756-8545-444e-b893-229cdc56c883
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=5e722756-8545-444e-b893-229cdc56c883

