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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 
 

 فى بيان لوزارة الخارجية: نرفض أية محاوالت للتشكيك في انتماء مصر االفريقى ودفاعها عن قضايا القارة

 )موقع وزارة الخارجية المصرية(

ية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع لألمم المتحدة تعقيباً على المذكرة التي عممتها منسقة لجنة الخبراء األفريق

في نيروبي ، والتي اتهمت فيها رئيس الوفد المصري باإلساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة العربية ضد الدول 

ي انتماء مصر االفريقى ودفاعها الدائم األفريقية أصدرت وزارة الخارجية بيانًا يعرب عن رفض مصر الكامل لمحاوالت التشكيك ف

وجه و ريقية التي تعتز باالنتماء إليهاعن قضايا القارة، رغم ما قدمته وما تزال تقدمه مصر من تضحيات لخدمة مصالح القارة األف

 .بإجراء  تحقيق الستجالء حقيقة ما حدث في اجتماعات نيروبي الخاصة بالبيئة وزير الخارجية

 

 )المصري اليوم( معلومات الواردة تؤكد عدم إساءة المسؤول المصري لألفارقة في نيروبيال«: الخارجية»

برنامج "حديث الساعة" المذاع على قناة "سي بي سي لفي مداخلة هاتفية المتحدث باسم الخارجية المصرية  أبوزيدأحمد قال 

اكسترا"، إن كل المعلومات الواردة إلى الخارجية تؤكد عدم إساءة أي من المسئولين المصريين لألفارقة، مشددا على أن كل ماقيل 

 اليتعدى كونه إدعاءات.

 

 )األهرام( قمة مصرية ـ مجرية اليوم لتعزيز العالقات االقتصادية والسياسية

يزور مصر حاليا على رأس وفد حكومى رفيع المستوى  الذيالسيسى اليوم قمة ثنائية مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان،  يعقد

السيسى ورئيس الوزراء المجرى  باسم الرئاسة، بأنالمتحدث وصرح السفير عالء يوسف  .وعدد من رؤساء كبريات الشركات المجرية

 .سيتحدثان إلى وسائل اإلعالم عقب انتهاء المباحثات الرسمية، لعرض نتائج المشاورات التى ستدور بينهما

 

وعالقتنا بالسعودية قوية ويجب أال نتعامل مع قضية الجزيرتين  أمريكا.شكري: ال يمكن أن نغفل دولة بحجم 

 )بوابة األهرام( بشكل عاطفي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الواليات المتحدة األمريكية كانت لها مساهمتها الكبيرة في البنية التحتية واإلصالح االقتصادي 

ا وأكد شكري أن دولة بحجم أمريك تولي السيسي مقاليد الحكمالرؤي، كما أنها لم تشكك في المصري، لكن هناك بعض االختالف في 

ية ال يمكن أن نغفلها، فصياغة القرارات بها تتم من قبل دوائر عدة، وفي بعض الوقت تأخذ مناحي غير مبشرة، لكن في النها

استقرار  إلىقة تؤدي السعودية، وتلك العالووأضاف شكري أن هناك عالقة وثيقة تربط مصر  تنجح استقاللية القرار المصري

امل ويجب أال نتع لو لمجرد االشتباه" حتىبر واحد وفيما يتعلق بجزيرتي "تيران وصنافير" قال "ال تفريط في ش .المنطقة العربية

 مع قضية الجزيرتين بشكل عاطفي.

 

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=aa8d95f8-d021-48de-a60c-29e8f98dc172
http://www.almasryalyoum.com/news/details/957575
http://www.almasryalyoum.com/news/details/957575
http://www.ahram.org.eg/News/181919/25/519912/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181919/25/519912/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1054684.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1054684.aspx
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 )الشروق( سامح شكري: لرئيس مصر تأثير لدى الرأي العام اإلسرائيلي

طقة، وحل وتعمل دائًما من أجل تحقيق االستقرار بالمن امصر تحترم تعهداتهأن قال سامح شكري وزير الخارجية المصري 

السيسي  ي، وهذا ما لمسناه بعد طرح مبادرةرئيس مصر وقع وتأثير لدى الرأي العام اإلسرائيللوتابع " الصراعات التي تشهدها

 «.الفعل اإلسرائيلي كان متسق مع ذلك فردللسالم 

 

 )الشروق( لو عاد الزمن لكررت ما فعلته خالل تسليم رئاسة القمة اإلسالمية لتركيا«: شكري»

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لم يندم على بعض المواقف التي اتخذها، خالل الفترة الماضية، والمتمثلة في إلقاء 

ن أمامه في أكثر من مؤتمر، ورفضه مصافحة الرئيس التركي، رجب طيب أرودوغان، خالل تسليم م« الجزيرة»ميكروفون قناة 

 رئاسة القمة اإلسالمية لتركيا.

 

 األهرام()بوابة  مياه "النيل" علىوسد نهر الكونغو لن يؤثر  صعبة.سامح شكري: مفاوضات سد النهضة 

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن سد النهضة أصبح واقعا ماديا ملموسا ومصر تعمل على تجنب أضراره وأبدت استعدادها 

وأكد أن تسرع أثيوبيا في بناء السد قد يحملها تكلفة هي في غني  للتعاون مع الجانب اإلثيوبي الذي بادلنا استعدادا للتعاون.

سوب من علىالكونغو المزمع إنشاؤه، أوضح شكري أن اعتزام الكونغو إلنشاء أكبر سد في القارة لن يؤثر وفيما يتعلق بسد  عنها،

 مياه النيل، التي تأتي من الجانب الشرقي وليس لها عالقة بالكونغو.

 

 )بوابة األخبار( شكري: الجسر البري بين مصر والسعودية شأن ثنائي بين البلدين

لبيئية والفنية أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الجسر البري بين مصر والسعودية سوف يتم بعد استيفاء الدراسات ا

 دون تدخل أي طرف في هذا األمر.« سعودي-مصري»واالقتصادية والتجارية، مؤكدا أن قرار فكرة الجسر سيظل 

 

 )بوابة األخبار( فلسطين تجاه مسئوليتنا من تنبع السالم عملية لتحريك السيسي دعوة: شكري

لفلسطينيين، واإلسرائيليين تأتي من منطلق أكد وزير الخارجية سامح شكري أن دعوة السيسي لتحريك عملية السالم بين ا

وقال شكري ـ في تصريح خاص لراديو هيئة اإلذاعة البريطانية )بي  .المسئولية التي تشعر بها مصر إزاء القضية الفلسطينية

 .تسويةاالنخراط اإليجابي نحو ال بي سي( " إن مصر تبذل جهودا كبيرة لتحريك عملية السالم وإن السيسي دعا الطرفين إلى

 

 )الشروق( كان به الكثير من العاطفية« ريجيني»شكري: موقف إيطاليا من مقتل 

الدولة المصرية تعاملت »وأوضح أن  أكبر من حجمها.، أخذت "ريجيني"حول أن قضية مقتل الطالب تردد رفض سامح شكري، ما 

الموقف اإليطالي تجاه هذه القضية كان به الكثير من العاطفية، كما »وتابع حديثه، قائًلا:  مع هذه القضية بشكل له خصوصية

 «.الموقفأنه ُأضفى عليه بعد سياسي؛ نظًرا للضغوط الكثيرة التي وقعت على الحكومة اإليطالية، وأدت إلى تعقيد 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=ecb745e0-0035-4d2d-9d03-aebb2186b80f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=ecb745e0-0035-4d2d-9d03-aebb2186b80f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=cc332cbf-b1ff-483a-9fb0-ddd483de8e90
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=cc332cbf-b1ff-483a-9fb0-ddd483de8e90
http://gate.ahram.org.eg/News/1054669.aspx
http://akhbarelyom.com/article/574de7da15da2aeb1560cf7b/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1464723418
http://akhbarelyom.com/article/574de7da15da2aeb1560cf7b/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1464723418
http://akhbarelyom.com/article/574d6fbf38b1d5db631805bd/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-1464692671
http://akhbarelyom.com/article/574d6fbf38b1d5db631805bd/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-1464692671
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=c5fd3303-b000-4b31-b887-c061bda7c3c9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=c5fd3303-b000-4b31-b887-c061bda7c3c9


 

 

6112يونيو  1  مرصد اإلعالم المصري       3   

 

 اليوم السابع() مصروزير الخارجية: على صحيفة "الجارديان" إزالة االنطباع السيئ والمغلوط عن 

، وزير الخارجية، إن اعتذار صحيفة "الجارديان البريطانية"، اعتراف بأن مصر تسير فى االتجاه الصحيح، وتأكيد أكد سامح شكرى

  .تسبب فيها مراسلو القارئ البريطانى والدولى والذيلمصداقيتنا، مطالًبا الجريدة بإزالة االنطباع السيئ والمغلوط عن مصر، 

 

 (61)عربي وتراجع عن سعودية الجزيرتين ".العبيد“لـ لقاء مصري أفريقي 

تراجعت وزارة الخارجية المصرية بشكل واضح عن تصريحات سابقة ألركان النظام المصري، وفي مقدمتهم السيسي نفسه، تؤكد 

ل وزير الخارجية المصري، إن قرار السلطة التنفيذية في اتفاقية الحدود الخاصة وقا .أن جزيرتي "تيران وصنافير" سعوديتان

وأضاف سامح شكري،  .بجزيرتي "تيران وصنافير" ليس هو النهائي، وإنما القرار يرجع لممثلي الشعب في البرلمان، بحسب قوله

لحياة"، أن هذه السلطة التنفيذية تمتلك الثقة في حوار مع اإلعالمي تامر أمين، عبر برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "ا

الكاملة بالمواطن المصري، بما يجعلها تتخذ قرارات بشكل يرضي ضميرها، واتفاقا مع المصلحة العليا والقومية للبالد، وفق 

 ادعائه.

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية والتجارة المجري يصل إلى القاهرة

وصل بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجري صباح اليوم األربعاء إلى القاهرة قادما من تركيا في زيارة لمصر تستغرق عدة 

 ن الموجود حاليا في مصر.أيام ينضم خاللها للوفد المرافق لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربا

 

 )بوابة األهرام( مليار يورو 1.1سفير االتحاد األوروبي: مساعداتنا لمصر تتخطى 

مليار يورو في  1.1بالقاهرة، أن مساعدات االتحاد األوروبي المتواصلة في مصر تتخطى  أعلن جيمس موران، سفير االتحاد األوروبى

 شكل منح على وجه حصري، باإلضافة إلى المساعدة التي تقدمها برامج الدول أعضاء االتحاد األوروبي.

 

 )بوابة األخبار( لإلرهاب التصدي في مصر بتجربة يشيد «الكازاخستاني الشيوخ 

ء جاء ذلك خالل اللقا لإلرهاب،أشاد رئيس مجلس الشيوخ لبرلمان كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بتجربة مصر في التصدي 

الكازاخستاني رغم انشغاله برئاسة مؤتمر األديان ضد اإلرهاب، مع الدكتور محمد الخاص، الذي حرص عليه رئيس مجلس الشيوخ 

 مختار جمعة، وزير األوقاف رئيس وفد مصر للمؤتمر باستانا.

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9--%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85/2742068
http://arabi21.com/story/912361/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://gate.ahram.org.eg/News/1054744.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1054744.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1044534.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1044534.aspx
http://akhbarelyom.com/article/574e107616c118ef1d547bc3/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1464733814
http://akhbarelyom.com/article/574e107616c118ef1d547bc3/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1464733814
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 -ية: رالرئاسة المص

 

 (األهرام) رئيس البنك األوروبى يلتقيالسيسى 

أعرب السيسى عن تقدير مصر لمساهمة البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية، فى تمويل العديد من المشروعات التنموية التى 

استقباله أمس سوما شاكراباتى رئيس البنك  خالل للمواطنين.وذلكتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية  تسهم فى

 .األوروبى ووفد من كبار المسئولين بالبنك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى

 

 -الحكومة المصرية: 

 

 )الشروق( رئيس الوزراء يستقبل نظيره المجري في مطار القاهرة

استقبل شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة، مساء الثالثاء، نظيره المجري فيكتور أوربان، على رأس وفد 

 أيام. 3حكومي رفيع المستوى باإلضافة لممثلي عدد من كبريات الشركات المجرية، في مستهل زيارة رسمية إلى مصر لمدة 

 

 (اليوم السابع)" صعبة و"مصر مش هتقدر تكمل كده وزير التخطيط: الفترة القادمة

، إن الفترة القادمة صعبة وتحتاج إلى مواجهة واضحة قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى

وصريحة، قائاًل:"مصر مش هتقدر تكمل كده"، الفتًا إلى أن الحكومة تقوم بدور بالغ فى إعداد قاعدة بيانات بكافة المجاالت 

 لتسيير خطة الحكومة مستقباًل. 

 

 (اليوم السابع) وزيرة االستثمار تلقى كلمة السيسى باحتفالية سفارة الصين

ألقت داليا خورشيد، وزيرة االستثمار، نص رساللة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى نظيره الصينى خالل االحتفاليه التى أقامتها 

  .الصين، مساء الثالثاء، بمناسبة مرور ستين عاما على العالقات الدبلوماسية بين مصر وجمهورية الصين الشعبية ةسفار

  

 -البرلمان المصري: 

 

 (اليوم السابع) اللجان النوعية بالبرلمان تكثف اجتماعاتها اليوم إلنهاء مناقشة الموازنة العامة

، 6112/6112تكثف اللجان النوعية بالبرلمان اجتماعاتها، اليوم األربعاء، لالنتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 

والموازنة، والصناعة، عدة اجتماعات، اليوم  والمرافق، الخطةحيث تعقد لجان، القوى العاملة، النقل والمواصالت، اإلسكان 

  .األربعاء، لمناقشة االعتمادات المالية الخاصة بها

http://www.ahram.org.eg/News/181919/136/519808/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%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%89%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181919/136/519808/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%87-%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%89%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B4-%D9%87%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%83%D8%AF%D9%87/2742222
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7--%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B4-%D9%87%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%83%D8%AF%D9%87/2742222
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3/2742174
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3/2742174
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9/2742350
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9/2742350
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 -األحزاب واالئتالفات: 

 (البوابة نيوز) "حماة الوطن" ينظم ندوة حول تحديات األمن القومي بجنوب سيناء اليوم

تنظم وزارة الشباب والرياضة "اإلدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية"، اليوم األربعاء، ندوة تحت عنوان التحديات التي 

 ن القومي بمحافظة جنوب سيناء، يحاضر بالندوة اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين اإلعالم.تواجه األم

 

 (البوابة نيوز) رئيس "المصريين األحرار": ال يوجد خالف مع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب

عصام خليل، رئيس حزب المصريين األحرار، أنه ال يوجد أي خالف بينه وبين عالء عابد رئيس الكتلة البرلمانية أكد الدكتور 

وأشار خليل إلى أن الحزب استعد جيًدا لالنتخابات المحلية، الفًتا إلى أنه .للحزب، مشيًرا إلى أن العالقة بينهما في منتهى االحترام

 عضاء التي سيدفع بهم فى االنتخابات المحلية، واالختيار سيكون على معايير.سيتم عمل دورات تدريبية لكل األ

 

 (البوابة نيوز) "الجيل" يتهم وزيري الخارجية والري باإلخفاق في ملف المياه النيل

أعلن فيها أن سد  الذي، تصريحات السفير سامح شكرى وزير الخارجية رفض حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجى الشهابى

النهضة أصبح واقعا ولن ندفن رؤوسنا فى الرمال، محمًلا وزيرا الخارجية والرى السابق والحالى مسئولية اإلخفاق فى الدفاع عن 

 مصالح مصر المائية والوصول إلى تلك النتيجة التى تهدد الحياة على أرضنا.

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (بوابة األخبار) ويعلن تضامنه مع مجلس النقابة« الصحفيين»وفد حقوقي يزور 

في إطار تضامن المنظمات الحقوقية مع مجلس نقابة الصحفيين، قام وفد من كل من المرصد العربي لحرية اإلعالم ومنظمة 

الشرق األوسط للحقوق والحريات ومؤسسة الدفاع عن المظلومين، بزيارة خالد البلشي وكيل النقابة في مكتبه، إلعالن تضامنهم 

 الكامل مع أعضاء المجلس.

 

 (البوابة نيوز) " المؤقت يطرد معارضيه من أعمالهم ومساكنهمخواناال"مرشد 

أن محمود عزت المرشد المؤقت للجماعة، بدأ إجراءات حاسمة مع معارضيه في التنظيم،  اإلخوان،كشفت مصادر داخل جماعة 

أن عزت أرسل خطابات تهديدية  وأكدت .«محمد كمال»ة اإلدارية العليا لإلخوان داخل مصر وبالتحديد التابعين لجبهة رئيس اللجن

 .«على بصيرة»المعروفة باسم قيادة إخوانية بتجميد عضويتهم، بعدما وقعوا على الوثيقة  ٠٤لـ

 

 (61عربي) منظمة حقوقية في بريطانيا تحذر من إعدامات جديدة في مصر

حذرت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا، من قيام نظام االنقالب في مصر بتنفيذ حكم اإلعدام بحق عدد من 

المنظمة  وطالبت ."كما فعلت في قضية "عرب شركس المتهمين الجدد الذين صدرت بحقهم هذه األحكام في األيام األخيرة،

 .المصري بوقف تنفيذ أحكام اإلعداماألمين العام باألمم المتحدة، بسرعة التدخل للضغط على النظام 

 

http://www.albawabhnews.com/1961430
http://www.albawabhnews.com/1961430
http://www.albawabhnews.com/1960894
http://www.albawabhnews.com/1960894
http://www.albawabhnews.com/1961291
http://www.albawabhnews.com/1961291
http://akhbarelyom.com/article/574dfcc016da2a391f4bc80b/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1464728768
http://akhbarelyom.com/article/574dfcc016da2a391f4bc80b/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1464728768
http://www.albawabhnews.com/1961357
http://www.albawabhnews.com/1961357
http://arabi21.com/story/912253/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1#tag_49232
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 -تصريحات: 

 (الشروق) مكرم محمد أحمد: ال توجد أي انتهاكات لحرية الرأي والتعبير بالصحف المصرية

ال توجد أي انتهاكات لحرية الرأي والتعبير بالصحف »قال مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين السابق، أنه 

 غير حقيقية. hمن مراسلي الصحف الغربية تتربص بمصر، وتلفق قصص« عصابة»ك ، مشيًرا إلى أن هنا«المصرية

 

 (البوابة نيوز) "السادات" يطالب بسرعة تدارك واحتواء أزمة الصحفيين

محمد أنور السادات بتدخل الدولة لسرعة تدارك واحتواء الموقف في أزمة  النائبطالب رئيس حزب اإلصالح والتنمية 

وقال إن الجميع أخطأ في تعامله مع أزمة نقابة الصحفيين، وبعيدا عن قرارات النيابة واإلجراءات القضائية المتبعة .الصحفيين

 في هذا الموضوع، كان يجب معالجة األزمة بطريقة أفضل تحقق هذه المعادلة.

 

 -توك شو: 

 (الشروق) لعدم عالج مشكالت الدولة« حجة»إبراهيم عيسى: ال يجب اعتبار اإلرهاب 

مستمر، وذلك مقارنة بمعدالتها خالل العام الماضي، مؤكًدا أن قال إبراهيم عيسى، إن العمليات اإلرهابية في سيناء في تراجع 

وأضاف أن القوة الهائلة التي تظهرها الدولة المصرية في حربها ضد اإلرهاب يؤكد أنها حرب مستمرة، .تلك العمليات لم ولن تنتهي

 .ي تواجه الدولةمشيًرا إلى ضرورة عدم اتخاذ هذه الحرب كحجة لعدم معالجة باقي المشكالت والقضايا الت

 

 (الشروق) أزمة مفتعلة« إساءة مصر إلفريقيا»أحمد المسلماني: 

اعتبر أحمد المسلماني، المذكرة التي عممتها منسقة لجنة الخبراء اإلفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع 

اإلساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة »بـ لألمم المتحدة في نيروبي، والتي اتهمت فيها رئيس الوفد المصري 

 ، بأنها مفتعلة.«المشاركة في االجتماع العربية ضد الدول اإلفريقية

 

 -سو شيال ميديا: 

 (اليوم السابع) منظمة ضد مصر للطيران والمغردون: عملياتين هاشتاج "بانكوك" على "تويتر"تدش

دشن رواد موقع التواصل االجتماعى "تويتر"، هاشتاج حمل عنوان "بانكوك"، وذلك عقب تلقى سلطات مطار القاهرة بالغًا 

المتجهة إلى بانكوك، وتم على الفور نقل الركاب ألحد الفنادق القريبة من  ٠٦٤متن رحلة مصر للطيران رقم  بوجود قنبلة على

  .، ودخل الهاشتاج ضمن قائمة التداول على موقع التدوينات المصغرةسلبيالمطار، واتضح أن البالغ 

  

 (البوابة نيوز) "اخلعوا اإلخوان من مناصبهم" حملة للقضاء على الخاليا النائمة

دشن عدد من رواد مواقع التواصل اإلجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" حملة جديد تحت اسم "اخلعوا اإلخوان من مناصبهم"، ظهرت 

بالمؤبد على مرشد جماعة اإلخوان  وظهر الهاشتاج بالتزامن مع الحكم الصادرفى هاشتاج احتل مراكز متقدمة عبر تلك الموقع.

 أحداث اإلسماعيلية".“بـ آخرين فى القضية المعروفة إعالمًيا  33"محمد بديع و

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=6bf98f54-7b78-4ade-bfb5-901ebbe4608a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=6bf98f54-7b78-4ade-bfb5-901ebbe4608a
http://www.albawabhnews.com/1961184
http://www.albawabhnews.com/1961184
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=da2b18de-b621-4e41-b2fa-abf276b1530d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=da2b18de-b621-4e41-b2fa-abf276b1530d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=2cb59fb5-b353-4596-9cc8-29a4f480e18d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=2cb59fb5-b353-4596-9cc8-29a4f480e18d
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84/2742355
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84/2742355
http://www.albawabhnews.com/1961149
http://www.albawabhnews.com/1961149
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 (مصر العربية) محمد عبد القدوس: النظام يصر على تصعيد الخالف مع الصحفيين

صحفيين، إلى انتقد الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، إحالة أعضاء مجلس نقابة ال

وقال "نظام السيسي بدًلا من أن يقوم بطي صفحة الخالف .النقابة مقر داخل صحفيين وإيواء كاذبة أخبار نشر بتهمةالمحاكمة 

 ."!عبب قوي .يوم السبت محاكمة النقيب وربع أعضاء المجلس.. التصعيد،مع نقابة الصحفيين يصر على 

 

 (مصر العربية) استكماًلا إلغالق مصرمحمد محسوب: النظام يمتهن النقابات 

نادي نقابة المحامين بمدينة طلخا، من قبل انتقد محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية األسبق، اقتحام مقر 

امتهان لكرامة كل مهنة  الصحفيين."ما حدث بنادي محامين طلخا ال ينفصل عن اقتحام نقابة  وقال ."مجموعة من "البلطجية

 ."إال التي تحكم، وإنهاء كل استقالل نقابي استكماًلا إلغالق مصر

 

 (مصر العربية) ين" يروح يتحبس بدالهمخالد داوود: اللي مش عاجبه دفع كفالة "الصحفي

بحزب الدستور، عن المحامي طارق نجيدة، بعد تعرضه للهجوم بسبب دفعه الكفالة دافع الكاتب الصحفي خالد داود، والقيادي 

الخاصة بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.وواصل: "واللي كان عنده بديل غير دفع الكفالة كان يتقدم به او يروح يتحبس مكانهم. 

 نظام مع الجميع بكل استهتار ورعونة".لنحتفظ بتماسكنا في مواجهة هذه اإلستهانة الخطيرة بحرية الصحافة وتعامل ال

 

 (مصر العربية) إبريل: محاكمة مجلس "الصحفيين" إجراء انتقامي بغيض 2

نشر أخبار كاذبة وإيواء صحفيين داخل  المحاكمة بتهمةإبريل، إحالة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، إلى  2أدانت حركة شباب 

الحركة كافة القوى السياسية المدنية واألحزاب والنقابات المهنية وقوى المجتمع، إلى التضامن مع : "وتدعو وقالتمقر النقابة.

 .ي تتعرض لها من ِقبل هذا النظامنقابة الصحفيين ضد الهجمة الشرسة الت

 

 (مصر العربية) العوضي ساخًرا: يجب محاكمة مجلس "الصحفيين" ألنهم اخترعوا جهاز الكفتة

 صحفيين وإيواء كاذبة أخبار نشر بتهمةالمحاكمة جلس نقابة الصحفيين، إلى سخر المحامي طارق العوضي، من إحالة أعضاء م

هما اللي قالوا انهم اخترعوا جهاز  فعًلا: عشاننشروا أخبار وإشاعات كاذبة  وعبد الرحيموقال "قالش والبلشي .النقابة مقر داخل

 ."مليار دوالر ٠٤٤لموتمر االقتصادي كفتة اإليدز وهيعالجوا الشعب المصري كله، عشان هما اللي قالوا ان دخل ا

 

 (رصد) منى مينا: وزارة الصحة هي المسؤولة عن الفوضي في تحديد أسعار األدوية

الدواء، دون معايير أكدت الدكتورة منى مينا، األمين العام لنقابة األطباء، أن وزارة الصحة صنعت الفوضى بعد رفع زيادة أسعار 

 واضحة.

 

 

 

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%A7/1086628-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%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%A7/1086628-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%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%A7/1086511-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%A7/1086511-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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%A7/1086484-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%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%A7/1086484-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%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%A7/1086397-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%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%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B6
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%A7/1086397-6-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%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%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B6
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%A7/1086253-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B6%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%AA%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%A7/1086253-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B6%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%AA%D8%A9
http://rassd.com/187725.htm
http://rassd.com/187725.htm
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 قضايا المجتمع

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) مصر مع للتعاون مشتركة إستراتيجية وضع: األوروبي البنك

قال رئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، الذي يزور مصر حاليا، إن البنك األوروبي يعكف على االنتهاء 

وخاصة في ضوء ما يتم تنفيذه من إجراءات تتعلق باإلصالح االقتصادي  مشتركة للتعاون مع مصرمن وضع االستراتيجية ال

 والتشريعي، وهو األمر الذي يعمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من االستثمارات.

 (بوابة االخبار) الجاري مايو خالل جنيه مليار 16.1 تخسر المصرية البورصة

مليار جنيه ليبلغ الرأسمال السوقي ألسهم  16.1منيت البورصة المصرية، خالل تعامالت شهر مايو الجاري، بخسائر بلغت نحو نحو 

 .%3.1مليار جنيه لدى الشهر السابق بانخفاض بلغت نسبته  413ر3ل مليار جنيه مقاب 411ر4الشركات المقيدة نحو 

 (بوابة االخبار) بمصر يورو مليون 211 استثمار للسيسي يؤكد األوروبي البنك رئيس

استقبل عبد الفتاح السيسي الثالثاء رئيس البنك األوروبي إلعادة األعمار والتنمية سوما شاكراباتي، حيث أكد "سوما شاكراباتي"، 

 مليون يورو في مصر خالل الفترة المقبلة. 211الل اللقاء، عزم البنك استثمار ما يزيد عن خ

 (االخباربوابة ) محطات تحلية مياه بسيناء 3مليون دوالر من الكويت إلنشاء  111

م، 6112مايو  31بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وقعت د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم 

مليون دينار  61اتفاقية تمويل مع عبد الوهاب أحمد البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بقيمة 

 محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء. 3دوالر( لتمويل مشروع إنشاء عدد مليون  111كويتي نحو )

 (بوابة االخبار) دوالر مليار 1.1 بـ اتفاقيات لمتابعة السعودي الصندوق لوفد اجتماعات

صرح السفير السعودي بالقاهرة، أحمد بن عبد العزيز قطان، بأن وفدًا من الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة المهندس حسن 

قام الصندوق بتوقيعها مايو يعقد عدة اجتماعات بالقاهرة، لمتابعة وتفعيل بعض من االتفاقيات التي 31العطاس، الثالثاء 

 أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين أبريل الماضي.

 (خباربوابة اال) دوالر مليار 6.33 مصر في األمريكية االستثمارات: خورشيد داليا

شيد قالت خورو لغرفه التجارة األمريكية بالقاهركلمة باالجتماع السنوي للجمعية العمومية ألقت وزيرة االستثمار،داليا خورشيد 

ن بي وأكدت أن العالقة اإلستراتيجية "إن هذا االجتماع هام حيث يلقي الضوء علي تاريخ العالقات التجارية المصرية األمريكية."

 مصر والواليات المتحدة األمريكية في تطور مستمر و تمثل قيمة مضافة للبلدين على حد سواء بما في ذلك االستثمارات والتجارة.
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 (ابة االهرامبو)مليون دوالر تتحملها موسكو بالكامل إلنشاء قمر صناعي مصري  111الشافعي: 

قال حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية، إن روسيا سوف تتحمل بالكامل نفقات تصنيع وإطالق القمر الصناعي 

بالفضاء الخارجي،  لعواصف الكترومغناطيسية هتعرضبسبب  6الجديد، بعد فقدان االتصال بالقمر الصناعي إيجيبت سات 

 .الة تدخل في نطاق التعويض الشاملالجانب الروسي أن تلك الح وأكد تسببت في توقفه عن العمل وانقطع االتصال به

 (الشروق) العام الماضى« العام واألعمال»مليار جنيه قيمة األصول المتداولة للقطاعين  311

، وفقا لما 6114/6113مليار جنيه، خالل العام المالى الماضى  311.3سجلت قيمة األصول المتداولة للقطاعين العام واألعمال 

لقطاع العام، التى أصدرها الجهاز المركزى أوضحته النشرة السنوية لإلحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع األعمال العام وا

 للتعبئة العامة واإلحصاء، أمس.

 (البوابه نيوز) عربة قطار من المجر 211سحر نصر توقع اتفاقية توريد 

عربة قطار درجة ثالثة مكيفة  211، اليوم األربعاء، اتفاقية لتصنيع وتوريد توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى

مليون دوالر، من خالل قرض ميسر مع دولة المجر وذلك على هامش  211لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية بتكلفة مبدئية 

 زيارة رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوروبان إلى القاهرة.

 (البوابه نيوز) مليون دوالر 231الحتياطي النقدي لمليار و"المالية" تتوقع خفض ا

مليون دوالر، بعد خروج وديعة قطر  231كشفت مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، أن االحتياطي النقدي سينقص ملياًرا و

وكانت وزارة المالية والبنك المركزي،  يونيو المقبل 6الودائع في موعدها المقرر ونادي باريس، حيث أنه من المقرر خروج تلك

 .مليار دوالر 12أعلنا في ابريل الماضي، أن االحتياطي النقدي بلغ 

 (نيوز البوابه) من مخصصات وزارة اإلسكان خالل العام المالي الجديد %63خفض 

مليار جنيه  6من  6112 – 6112قامت وزارة المالية بخفض المخصصات التقديرية لوزارة اإلسكان في موازنة العام المالى الجديد 

وكانت وزارة المالية قدرت االستثمارات المطلوبة لوزارة اإلسكان في العام المالى  مليار جنيه فقط 1.3في العام المالى الجارى إلى 

 .مليار جنيه اقتراًضا من عدة بنوك 61مليار جنيه، منها  33بـ ـالجارى 

 (البوابه نيوز) "صبور": الفساد استشرى في قطاع البنوك المصرية

كشف المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال األعمال المستقيل، أن هناك فساًدا استشرى بقطاع البنوك في مصر خالل 

الفترات السابقة، وذلك بسبب تعيين وزراء غير كفء كروؤساء للبنوك، الفًتا إلى أن أغلبهم يكونون وزراء سابقين، ولم يكن لديهم 

 خبرة في القطاع المصرفي.

 (المصري اليوم) «الشباك الواحد»رجال األعمال يعلقون ضخ استثماراتهم في مصر لعدم تطبيق  «:خورشيد»

اليوم الثالثاء، إن العديد من رجال األعمال يعلقون ضخ استثماراتهم في مصر بسبب  قالت وزيرة االستثمار داليا خورشيد ،

أن السوق المصري يحتاج «خورشيد»معوقات إجرائية أبرزها عدم تنفيذ نظام الشباك الواحد بشكل كامل حتى اآلن وأوضحت 

 مليارات دوالر استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا. 11نحو 

 (المصري اليوم) يورو حجم التجارة بين مصر وألمانيا مليار 3طارق قابيل: 

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إن العالقات التجارية المصرية األلمانية تشهد نموا مطرًدا في حجم التجارة 

 ، مشيًرا إلى أن معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية.6113مليار يورو في عام  3 البينية التي تخطت قيمتها

http://gate.ahram.org.eg/News/1054711.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=3c66bdd6-b94e-4e92-b71e-5ab788f7cc38
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=3c66bdd6-b94e-4e92-b71e-5ab788f7cc38
http://www.albawabhnews.com/1961631
http://www.albawabhnews.com/1961631
http://www.albawabhnews.com/1960973
http://www.albawabhnews.com/1960973
http://www.albawabhnews.com/1961630
http://www.albawabhnews.com/1959890
http://www.albawabhnews.com/1959890
http://www.almasryalyoum.com/news/details/957519
http://www.almasryalyoum.com/news/details/957519
http://www.almasryalyoum.com/news/details/957551
http://www.almasryalyoum.com/news/details/957551
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 (أصوات مصريه) أسرة تضررت من توقف السياحة 243التضامن: مساعدات شهرية لـ 

األسر المتضررة من توقف السياحة في كل من شرم الشيخ وسانت كاترين ودهب، وصرف  قررت وزارة التضامن االجتماعي حصر

 ألف جنيه، من خالل المؤسسة العامة للتكافل االجتماعي. 341دعم نقدي شهري لكل أسرة لمدة ستة أشهر، بإجمالي مليون و

 (رصد) في الربع األول من العام الجاري %66.2"التجارة": انخفاض واردات مصر 

  في الربع األول من العام الجاري % 66.2قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس إن واردات البالد سجلت انخفاًضا ملحوًظا بلغ 

 131ملياًرا و 16إلى مليون دوالر في الربع األول من العام الماضي  322ملياًرا و 12وأضافت الوزارة في بيان إن الواردات تراجعت من 

 مليون دوالر خالل نفس الفترة العام الجاري، بحسب "رويترز".

 (رصد) %11.2وكالة "فيتش" تتوقع ارتفاع عجز الموازنة المصرية بنسبة 

من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية العام  %11.2توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف االئتماني ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 

وأرجعت فيتش توقعاتها الرتفاع عجز  المالي الجاري، ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي

 القيمة المضافة كما كان مخطًطاالموازنة في العام المالي الذي ينتهي في الثالثين من يونيو المقبل إلى عدم إدخال الضريبة على 

 

 الصحه

 (بوابة االخبار) «ناقص»آالف دواء  3بتوفير الشركات لـ« التسعير»وزير الصحة: ربط قرار 

ار تسعير الدواء أكد وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، أن الوزارة أبلغت شركات صناعة الّدواء العاملة في مصر أن قر

وأضاف أن قطاع الصيدلة اجتمع مع الشركات في الواحدة من ظهر  آالف عقار ناقص باألسواق ٠سيتم إلغائه في حالة عدم إنتاج 

 اليوم وتم إمهالهم مدة ثالثة أشهر إلنتاج األدوية الناقصة.

 

 اإلعالم

 (الشروق) األمور مستقرةوالتوني:  الهواء.ومنع بث برامج « الحياة»إضراب العاملين في 

علمت "الشروق" أن العاملين بقناة الحياة دخلوا في إضراب شامل، ومنعوا بث برامج الهواء على مدار اليوم، بسبب تأخر رواتبهم 

وأكد مصدر بالقناة، أن اإلدارة لم تذهب للمعتصمين بأية حلول حتى اآلن، ما دفع المضربين إلغالق استديوهات  شهر كاملةأ 4

 الهواء، ومنع جميع البرامج على مدار اليوم من العرض.

 (الشروق) منع اإلبراشي وشوبير من الظهور لمدة أسبوع« صدى البلد»و« دريم»تناشد « غرفة اإلعالم»

قررت غرفة صناعة اإلعالم إيقاف اإلعالميين وائل اإلبراشي وأحمد شوبير والمعلق أحمد الطيب من الظهور على الشاشة لمدة 

وناشدت الغرفة قناتي صدى البلد  فقط فكرة اإليقاف 3اء الغرفة لصالح القرار، بينما رفض من أعض 1أسبوع، بعد تصويت 

 .لى الشاشة لحين انتهاء التحقيقاتودريم بعدم ظهور المذيعين أحمد شوبير ووائل اإلبراشي وأحمد الطيب لمدة أسبوع ع

 (الشروق) «شوبير»اتحاد اإلذاعة والتلفزيون يقرر إيقاف التعامل مع 

كما قررت  أصدرت صفاء حجازي رئيس اتحاد اإلذاعة والتليفزيون قرارا بوقف التعامل مع اإلعالمي أحمد شوبير مرئيا ومسموعا

منع استضافة المعلق الرياضي أحمد الطيب على شاشات التلفزيون المصري؛ وذلك على خلفية مشكلته األخيرة مع « حجازي»

 اإلعالمي أحمد شوبير.

http://www.aswatmasriya.com/news/details/63254
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63254
1-6-2016.docx
1-6-2016.docx
http://rassd.com/187711.htm
http://rassd.com/187711.htm
http://akhbarelyom.com/article/574e0a9c9bfa0bfa3680a22d/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%803-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-1464732316
http://akhbarelyom.com/article/574e0a9c9bfa0bfa3680a22d/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%803-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-1464732316
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=cef20e0b-ac9e-42d2-8eeb-8f95dee14b1a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=cef20e0b-ac9e-42d2-8eeb-8f95dee14b1a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=1bb86b5a-19e1-405a-9c69-1ae6c039094a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=1bb86b5a-19e1-405a-9c69-1ae6c039094a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=b94db054-a769-4474-bd0d-22c470e7d309
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052016&id=b94db054-a769-4474-bd0d-22c470e7d309
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 (الشروق) يخالف قرار غرفة صناعة اإلعالم« اإلبراشي»

بعد إعالن غرفة صناعة اإلعالم إيقاف اإلعالميين وائل اإلبراشي وأحمد شوبير والمعلق أحمد الطيب، من الظهور على القنوات 

ومي، في واقعة تبدو في موعده الي« العاشرة مساء»األعضاء في الغرفة لمدة أسبوع، ظهر اإلعالمي وائل اإلبراشي ليقدم برنامجه 

 مخالفة لقرار الغرفة، وعدم التزام اإلعالمي بقرارها.

 النقل والمواصالت

 (بوابة االخبار) دمنهور-دسوق بخط القضبان عنخروج قطار بضائع 

بالبحيرة بشكل تام بعد خروج عربه من قطار للبضائع من على شريط السكة  دمنهور-توقفت حركة القطارات بخط دسوق 

 حركة على الطريق.الحديد بالقرب من قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور، وجاري رفع العربة وإعادة ال

 السياحه

 (بوابة االخبار) ساعة 64نسبة اإلشغال السياحي بشرم الشيخ خالل  % 31

نسبة اإلشغال السياحي لمدينة شرم أن صرح اللواء عصام خضر، مدير عام العمليات ومركز إدارة األزمات بمحافظة جنوب سيناء 

منوها بأن نسبة اإلشغال السياحي  ، .%61النسبة العامة لإلشغال السياحي والفندقي بمحافظة جنوب سيناء و %31بلغت  الشيخ

 ساعة الماضية. 64، وذلك خالل % 16، وزادت في سانت كاترين إلي %6، وفي نويبع انخفضت إلي %41بدهب بلغت 

 (الوطن) "السياحة" توقع اتفاقية مع الصين في مجال الترويج السياحي

مع مسئولي مقاطعة نينغشيا  ة تعاون في مجال الترويج السياحياتفاقي وقعت هيئة التنشيط السياحي برئاسة سامي محمود

وأعرب محمود، خالل كلمة ألقاها على هامش توقيع االتفاقية، عن تفاؤله بتلك االتفاقية، التي اعتبرها بمثابة نقطة  الصينية

 المصري بالسوق الصيني، أحد أهم األسواق السياحية على مستوى العالم.انطالق قوية للتواجد السياحي 

 (الوطن) إلغاء رحلة مصر للطيران المتجهة إلى بانكوك بسبب "تهديد أمني"

المتجهة من القاهرة إلى  121إلغاء رحلة مصر للطيران رقم  أكد مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أن "تهديدا أمنيا"، تسبب في

وفي وقت سابق أكدت وزارة الطيران أنه تبين سلبية البالغ الذي تلقته سلطات مطار القاهرة بوجود قنبلة على متن  بانكوك

 المتجهة إلى بانكوك. 121رحلة مصر للطيران رقم 

 (اليوم السابع) تأشيرة الدخول من دول الخليجلجنة السياحة بالبرلمان تكشف عن إجراءات لتسهل 

بالبرلمان، إن مسئولين بوزارة السياحة أبلغوها بأنه من  قالت سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى

الُمنتظر اإلعالن عن تسهيالت فى تأشيرات الدخول من دول الخليج العربى لمصر، حتى نتمكن من استيعاب أكبر عدد من 

 السائحين العرب، خالل الفترة المقبلة. 

 قباطاأل

 (االقباط اليوم) ماردده اإلعالمى عار تماما من الصحة :والكنيسة ".تطاول "الغيطى علىأول رد لألنبا مكاريوس 

 ةبمثاب" ضعفاء مغلوبون من ميول رديئة "بعُض ممن يسيئون إليك التي قال فيها أعتبر متابعي األنبا مكاريوس ان تغريدته

بالمنيا، كرم" “الـ جنبى في قضية تطاول عليه زاعما انه يهدد بالسماح بالتدخل األ والذي"محمد الغيطى" اإلعالمى علىرد 

 لوال انى مؤدب كنت قولتلك كالم عيب"، ناعتا إياه بالكاذب. اسكت“ قائال

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=bcb96318-d619-4205-8d77-367e33899af9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=bcb96318-d619-4205-8d77-367e33899af9
http://akhbarelyom.com/article/574dd1be16da2aee0dc8cca2/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B7-%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1464717758
http://akhbarelyom.com/article/574dd1be16da2aee0dc8cca2/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B7-%D8%AF%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1464717758
http://akhbarelyom.com/article/574daf1a9bfa0bab108026d8/31-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1464708890
http://akhbarelyom.com/article/574daf1a9bfa0bab108026d8/31-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-1464708890
http://www.elwatannews.com/news/details/1206462
http://www.elwatannews.com/news/details/1206462
http://www.elwatannews.com/news/details/1207054
http://www.elwatannews.com/news/details/1207054
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85/2742392
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85/2742392
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=156721
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=156721
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 المحور الرابع

 األمني المصرى تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) مصدر أمنى يؤكد سلبية البالغ بوجود قنبلة فى رحلة مصر للطيران المتجهة لبانكوك

المتجهة إلى بانكوك بعد أن تلقت  121أكد مصدر أمنى بمطار القاهرة الدولى أنه تم تفتيش طائرة رحلة مصر للطيران رقم 

 .قنبلة على متن الطائرة، مشيرًا إلى أنه تبين سلبية البالغ سلطات المطار بالغ بوجود

 

 (اليوم السابع) بالوثائق تعرف على مخطط اإلخوان لتفجير مطار القاهرة الدولى

كشفت أوراق التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام األول، 

تفاصيل مخطط عناصر الجناح العسكرى لجماعة اإلخوان، المتورطين فى اغتيال النائب العام الراحل، الستهداف مطار القاهرة 

  .6113الدولى وتفجيره نهاية عام 

  

 (بوابة األخبار) متهمًا للمحاكمة في قضية اغتيال النائب العام 22إحالة 

إحالة المتهمين في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام على صوًرا من أوراق أمر « بوابة أخبار اليوم»حصلت 

 متهما، ونص أمر اإلحالة والئحة االتهامات. 22بركات، وقائمة أسماء وبيانات المتهمين البالغ عددهم 

 

 (بوابة األخبار) إيقاف ضابط عن العمل تعدى على مواطنة بحي السيدة زينب

وجه اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية بإيقاف ضابط عن العمل بعتد تعديه بالضرب على سيدة حال اعتراضها على نقل 

وإحالة الواقعة لقطاع التفتيش منزلها خالل عملية إخالء وإزالة بعض العقارات المخالفة بمنطقة حي السيدة زينب بالقاهرة، 

 والرقابة للتحقيق فيها.

 

 (الشروق) بعد صدمه بسيارته« مواطن»يعتدي على « ضابط»

بقسم قصر النيل، الثالثاء، ضد نقيب الشرطة « إداري قسم قصر النيل 4111حمل رقم »حرر المواطن شريف منصور محضرا 

 بسبب ما وصفه باعتداء الضابط عليه بدنيا ولفظيا بعد أن صدمه بسيارته المالكى.« أحمد. م. ج»

 

 (الوطن) تواطئة"أمين شرطة يقتل سائقا برصاصة في القلب وأسرة الضحية: "الداخلية م

تباشر النيابة العامة في الغردقة، تحقيقاتها مع أمين شرطة يدعى "مؤمن"، من قسم السقالة، بتهمة قتل سائق برصاصة في 

 قلبه وسرقة متعلقاته الشخصية.

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-/2742242
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-/2742242
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89/2742129
https://www.youm7.com/story/2016/5/31/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89/2742129
http://akhbarelyom.com/article/574deb3616da2a11171081aa/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-67-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1464724278
http://akhbarelyom.com/article/574deb3616da2a11171081aa/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-67-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1464724278
http://akhbarelyom.com/article/574dad469bfa0b1f108026d8/%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-1464708422
http://akhbarelyom.com/article/574dad469bfa0b1f108026d8/%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-1464708422
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=8736376a-66ed-4984-8f67-12d7b77123fc
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=8736376a-66ed-4984-8f67-12d7b77123fc
http://www.elwatannews.com/news/details/1206752
http://www.elwatannews.com/news/details/1206752
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 (البوابة نيوز) وزير الداخلية يلتقي والد شهيد مباحث مركز الخانكة

إبراهيم جورج حنا، والد النقيب ايهاب إبراهيم معاون مباحث مركز الخانكة، الذي  الداخلية،وزير  عبد الغفارإستقبل اللواء مجدي 

الماضي إثر قيام عدد من العناصر المسلحة بإطالق األعيرة النارية أثناء أداء واجبه بالمرور بدائرة المركز فبراير  61استشهد في 

 لمالحظة الحالة األمنية.

 

 (رصد) طلخا"“بـ متهًما في اقتحام مقرنقابة المحامين  41القبض على 

شخًصا، فى أحداث نقابة  41قال مصدر أمنى بمركز شرطة طلخا، فى محافظة الدقهلية، إن قوات األمن نجحت فى القبض على 

 محامين طلخا ليلة أمس.

 

 (61عربي) السلطات المصرية تحتجز مخرجا مغربيا وتمنعه من دخول أراضيها

منعت السلطات المصرية، الثالثاء، المخرج المغربي شكير لخليفي من دخول أراضيها للقاء زوجته المصرية وابنته، وتقوم 

زوجته ومحاميه من  السلطات لحد الساعة باحتجازه في مطار القاهرة الدولي دون تقديم أي مبررات قانونية للتوقيف مع حرمان

 اللقاء به.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (اليوم السابع) يوما 13أمناء شرطة متهمين بتكوين "خلية" بوزارة الداخلية  2تجديد حبس 

يوًما على ذمة  13أمناء شرطة ألقى القبض عليهم بالقرب من مدينة اإلنتاج اإلعالمى ، 2جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 

  .اتهامهم بتكوين خلية داخل وزارة الداخلية التحقيقات التى تجرى معهم، فى

  

 (بوابة األخبار) آالف جنيه بتهمة سب أستاذ بجامعة األزهر ٠٤تغريم رئيس تحرير الفجر 

تهامهما بسب وقذف أستاذ االف جنيه ال ٠٤قضت محكمة جنح الدقي، بتغريم رئيس تحرير جريدة الفجر وصحفي بالجريدة مبلغ 

 بجامعة األزهر.

 

 (بوابة األخبار) «مسجد بالل بن رباح»إخوانيا في أحداث  14براءة 

متهًما من عناصر جماعة اإلخوان من تهمة التظاهر والتحريض على العنف  14قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، ببراءة 

 «.مسجد بالل بن رباح»معروفة إعالمًيا بأحداث في القضية ال

 

 (الشروق) متهًما في أحداث عنف بكرداسة ٠٠براءة 

من اتهامات بالتظاهر دون تصريح، والسعى لقلب  إليهممتهًما مما أسند  13ببراءة  الجيزة،إرهاب مستأنف شمال  61قضت الدائرة 

وذلك بعد أن قبلت معارضة المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة .بمنطقة كرداسة 6114نظام الحكم في شهر أبريل 

 .سنوات 3جنح أول درجة بالحبس 

http://www.albawabhnews.com/1960962
http://www.albawabhnews.com/1960962
http://rassd.com/187727.htm
http://rassd.com/187727.htm
http://arabi21.com/story/912218/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87%D8%A7#tag_49232
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-7-%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%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-15/2742384
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-7-%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%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-15/2742384
http://akhbarelyom.com/article/574dc0f638b1d5f5073a1437/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%A1%D9%A0-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-1464713462
http://akhbarelyom.com/article/574dc0f638b1d5f5073a1437/%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%A1%D9%A0-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A8-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-1464713462
http://akhbarelyom.com/article/574db5a638b1d572043a1437/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-14-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-1464710566
http://akhbarelyom.com/article/574db5a638b1d572043a1437/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-14-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-1464710566
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=17c25be9-f3db-4fb3-a602-d147a563470c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=17c25be9-f3db-4fb3-a602-d147a563470c
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 (الشروق) «حداث ماسبيرو الثانيةأ»ألف جنيه لمتهم في  61سنوات وغرامة  3السجن 

أحداث ماسبيرو »ألف جنيه على أحمد وحيد رياض، المتهم في قضية  61سنوات وغرامة  3قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 

 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. 6113، التي وقعت عام «الثانية

 

 (أصوات مصرية) أيام بتهمة الرشوة 4حبس مستشار وزير الصحة 

الكلية، اليوم الثالثاء، حبس الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة ألمانة المراكز الطبية أربعة أيام،  قررت نيابة جنوب القاهره

 مليون جنيه على سبيل الرشوة. 4.3التهامه بتقاضي مبلغ 

 

 (البوابة نيوز) يونيو 16لـ دعاوى تتهم "األمين" بسب وقذف رئيس الزمالك  3تأجيل 

دعاوى أقامها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ويتهم فيها محمد األمين صاحب قناة  3قررت محكمة جنح الدقى تأجيل نظر 

"cbcرئيس تحريرها، وآخرين، التهامهم  "، ومالك جريدة الوطن، وعبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الجريدة، ومحمود مسلم

 يونيو المقبل لالطالع والمستندات واإلعالن بالدعوى المدنية المقابلة. 61بسبه وقذفه، لجلسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=6f2169ca-b899-473b-9c7a-ba480ae9df9c
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=6f2169ca-b899-473b-9c7a-ba480ae9df9c
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63240
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63240
http://www.albawabhnews.com/1961019
http://www.albawabhnews.com/1961019
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 وحماية الوطنوزير الدفاع في افتتاح متحف القوات الجوية: أحيي نسور مصر على دورهم في محاربة اإلرهاب 

 )بوابة األهرام(

 يعد تجسيدًا تاريخيًا للتطور الذيبافتتاح متحف القوات الجوية المصرية بقاعدة الماظة الجوية،  الدفاع،وزير  صبحيقام صدقى 

قامت به القوات القوات الجوية خالل مشاركتها فى الحروب  الذيتم داخل منظومة تسليح نسور الجو المصرية، وإبراز الدور  الذي

 .تلفة منذ إنشاء القوات الجويةوالمعارك المخ

 

 )بوابة األخبار( يس أركان القوات المسلحة اإلماراتيةرئ يلتقي حجازي الفريق

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثان الرميثي، رئيس أركان القوات 

تناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات  .ولة اإلمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً المسلحة لد

كما ناقش الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العالقات العسكرية  الراهنة،المتالحقة على الساحة اإلقليمية في ظل الظروف 

 تلف المجاالت.بين القوات المسلحة لكال البلدين في مخ

 

)بوابة  ووصولها منتصف رمضان «.الخميس»فى فرنسا « عبد الناصر»رفع العلم على حاملة الهليوكوبتر 

 األخبار(

والتي أطلق عليها اسم الزعيم الراحل « مستيرال»يونيو، حاملة طائرات الهليوكوبتر الفرنسية  6واتنا البحرية الخميس تتسلم ق

جمال عبد الناصر لتصل إلى اإلسكندرية منتصف شهر رمضان، وسيتم إقامة احتفالية كبرى في قاعدة اإلسكندرية البحرية بعد 

 سى.عيد الفطر ومن المنتظر أن يحضرها السي

 

 )بوابة األخبار( العقيد محمد عابد يتسلم مهام عمله ملحقا للدفاع بالسعودية

بالسعودية، خلفا للعميد أركان حرب محمد أبو بكر  تسلم العقيد أركان حرب محمد عابد مهام عمله ملحقا للدفاع المصري

 بالسعودية.الحسيني، الذي انتهت فترة عمله 

 

 )الشروق( «األسمرات»القوات المسلحة تنشر فيلما عن جهود تنفيذ مشروع 

، «كفيسبو»نشرت الصفحة الرسمية للعميد محمد سمير، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على موقع التواصل االجتماعي 

 بمنطقة المقطم، والخاص بأهالي العشوائيات.« األسمرات»ود تنفيذ حي فيلًما تسجيلًيا جديًدا، عن جه

http://gate.ahram.org.eg/News/1044633.aspx
http://akhbarelyom.com/article/574dbebf15da2acd1edc76c0/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%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%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-1464712895
http://akhbarelyom.com/article/574dbebf15da2acd1edc76c0/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%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%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-1464712895
http://akhbarelyom.com/article/574e134016c118c11e547bc4/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-1464734528
http://akhbarelyom.com/article/574e134016c118c11e547bc4/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-1464734528
http://akhbarelyom.com/article/574e134016c118c11e547bc4/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-1464734528
http://akhbarelyom.com/article/574d86669afa0b231a8b4567/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1464698470
http://akhbarelyom.com/article/574d86669afa0b231a8b4567/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1464698470
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=0a511799-384a-4ab0-81f0-d20be535e948
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=31052016&id=0a511799-384a-4ab0-81f0-d20be535e948

