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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

مساعد وزير الخارجية: ما حدث في اجتماعات البيئة بنيروبي تجاوز مرفوض في حق مصر يستوجب االعتذار 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( لمصر

أنه لم يرد في المضابط الرسمية الجتماعات الجمعية العامة  السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون األفريقيةقال 

ادعاءات منسقة لجنة الخبراء األفارقة، المخالفة للتقاليد والممارسات األفريقية  إلىلبرنامج البيئة التابع لألمم المتحدة أية إشارة 

فور علمه بالواقعة بإجراء تحقيق الستجالء  المستقرة في المحافل الدولية، وعلى الرغم من ذلك فإن السيد وزير الخارجية وجه

 وقال ان هذا األمر يستلزم األعتذار لمصر. مر واتخاذ اإلجراء الالزم إزاءهاحقيقة األ

 

 )األهرام( كنت حاضرا ولم أسمع أى إهانات لألفارقة من الوفد المصرى كينيا:مندوب 

ارة المباشر للمستش بنيروبى، المديرأكد السفير أنثونى أدانجى، المندوب الدائم لدولة كينيا بمكاتب األمم المتحدة واليونيب 

كرة التى تدعى من خاللها، أن رئيس الوفد المصرى تلفظ بكلمات مسيئة ضد األفارقة ــ أنه فوجئ إيفون أكامى صاحبة المذ

بتداول المذكرة التى تزعم إهانة رئيس الوفد المصرى األفارقة فى وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعى، وأنه لم يكن على 

 فون، ألنه كان موجودا طوال الجلسة فى المقعد المخصص لدولة كينيا.علم بالموضوع، كما أنه لم يسمع ما تدعيه المستشارة إي

 

 )األهرام( شكرى يستقبل وفد لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان السويدى

 يزور مصر فى إطار تعزيزالعالقات والذيوفد لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان السويدى،  تقبل سامح شكرى وزير الخارجيةاس

وحرص شكرى على إحاطة  .البرلمانية بين البرلمان السويدى ومجلس النواب المصرى، وااللتقاء مع عدد من المسئولين المصريين

الوفد بتطورات األوضاع فى مصر وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تركز باالساس 

  .الفلسطينيةة فى كل من ليبيا وسوريا والقضية على تطورات األوضاع اإلقليمي

 

 )موقع وزارة الخارجية المصرية( وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية المجر صباح اليوم

يونيو  0ية بأن وزير الخارجية سامح شكري التقي صباح اليوم صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارج

العالقات الخاصة المتميزة  علىبوزير خارجية المجر الذي يرافق رئيس الوزراء المجري في زيارته الحالية لمصر، حيث أكد الجانبان 

 .والمحافل الدوليةتحاد األوروبي مستوي مؤسسات اال علىالمستوي الثنائي، وكذلك  علىالتي تربط الجانبين 

 

 م()بوابة األهرا وزير الخارجية ينفى وجود أفكار لتبادل أراض مصرية في إطار المبادرة الفرنسية لعملية السالم

م بين المبادرة الفرنسية لعملية السالنفى وزير الخارجية المصري سامح شكري وجود أفكار لتبادل أراض مصرية في إطار 

"ليس هناك في الطرح الفرنسي ما يتعلق بتبادل األراضي وليس هناك أي مبادرة أو أفكار وأضاف " الفلسطينيين واإلسرائيليين

ة من أي شكل طرح فيها ما يتعلق بالمساس باألراضي المصرية أو أي حديث عن هذا بأي شكل من األشكال قد يتضمن اي معادل

 للتسوية بحيث تكون أراضي مصر ضمن أي معادلة للتسوية للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي".

http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e40628eb-4d55-4c4c-b431-e4cac16123d2
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=e40628eb-4d55-4c4c-b431-e4cac16123d2
http://www.ahram.org.eg/News/181920/25/519950/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA--%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%83%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181920/25/519950/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AA--%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%C2%BB-%D9%83%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%B9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181920/25/520082/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181920/25/520082/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7.aspx
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=42b44ae0-dcc4-4382-8164-db17d54f5880
http://www.mfa.gov.eg/Arabic/Ministry/News/Pages/NewsDetails.aspx?Source=1d5b0202-c337-4794-ab10-342893d069e1&newsID=42b44ae0-dcc4-4382-8164-db17d54f5880
http://gate.ahram.org.eg/News/1054843.aspx
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 )بوابة األخبار( وباكستان مصر بين المشاورات تتصدر اإلرهاب مكافحة: الخارجية

صرح مساعد وزير الخارجية للشئون اآلسيوية السفير ياسر مراد بأن جولة المشاورات السياسية السابعة بين مصر وباكستان، 

وأضاف أن الجانب الباكستاني  .المشتركتي عقدت في القاهرة وتناولت عددًا من القضايا والموضوعات اإلقليمية ذات االهتمام ال

على أهم التطورات المتعلقة باألوضاع في أفغانستان ومنطقة جنوب آسيا وكذا -خالل هذه المحادثات -أطلع نظيره المصري 

 جهود مكافحة اإلرهاب.

 

 رام()بوابة األه باسم الممثلة العليا األوروبية" تنتقد االتهامات الموجهة لقيادات نقابة الصحفيين"المتحدث 

في  الصحفيينقالت الممثل االعلي للشئون السياسية واالمنية باالتحاد األوروبي فريدريكا موجريني "إن توجيه االتهام لنقيب 

مصر واألمين العام والوكيل هو تطور ُيقلق والذي جاء بعد غارة غير مسبوقة من قوات األمن المصرية على مبني نقابة 

 الصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر.

 

السياسية  انتقادات "مون" و"موجريني": حقوق اإلنسان المصري في ذهن البعض التتجاوز علىمصر ترد 

 )بوابة األهرام( والتعبير عن الرأي

ردت وزارة الخارجية على تصريحات الممثلة العليا للسياسة األمنية والخارجية لالتحاد األوروبي فيدريكا موجيرني، وتصريحات بان 

 ، والتي انتقدت فيها االتهامات الموجهة لبعض قيادات نقابة الصحفيين.كي مون، األمين العام لألمم المتحدة

 

 )بوابة األخبار( بكازاخستان" اإلسالمية للثقافة المصرية الجامعة" مؤتمر يفتتحان" عالم"و" جمعة"

يونيو،  2الجمهورية شوقي عالم وسفير مصر بكازاخستان هيثم كامل، الخميس  ومفتيافتتح وزير األوقاف محمد مختار جمعة، 

فاعليات المؤتمر الدولي للجامعة المصرية للثقافة اإلسالمية بكازاخستان والتابعة لوزارة األوقاف المصرية، والذي يعقد في 

النحراف الفكري" برئاسة وزير األوقاف بمناسبة مرور الماتي لمدة يومين بعنوان "مؤسسات التعليم اإلسالمي ودورها في تقويم ا

 عاما على إنشاء الجامعة.  01

 

 )بوابة األخبار( المنطقة الستقرار ضمانة مصر في األوضاع استقرار: المجر وزراء رئيس

أهمية وعمق الروابط الثنائية بين مصر والمجر والتي تستند على عالقات وصفها  علىأكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان 

 بالتاريخية والمهمة، موضحا أن استقرار األوضاع في مصر يمثل ضمانة هامة استقرار المنطقة بأسرها.

 

 )بوابة األخبار( مصر مع بالدها عالقات أهمية تؤكد بالقاهرة السويد سفيرة

أكدت شارلوتا سبار سفيرة السويد بالقاهرة، أهمية العالقات المصرية السويدية في كافة المجاالت، موضحة أن العالقات بين 

 في ذلك األمم المتحدة. بما-ومتعدد األطراف  الثنائي-البلدين متميزة على الصعيدين 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/574f17cd95e1f9344e6dbba0/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1464801229
http://akhbarelyom.com/article/574f17cd95e1f9344e6dbba0/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1464801229
http://gate.ahram.org.eg/News/1054838.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1055130.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1055130.aspx
http://akhbarelyom.com/article/574fd1fcd798c3b6070ca83f/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1464848892
http://akhbarelyom.com/article/574fd1fcd798c3b6070ca83f/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1464848892
http://akhbarelyom.com/article/574f13c395e1f9524c68bf36/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-1464800195
http://akhbarelyom.com/article/574f13c395e1f9524c68bf36/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-1464800195
http://akhbarelyom.com/article/574f068696e1f965461741e6/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1464796806
http://akhbarelyom.com/article/574f068696e1f965461741e6/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1464796806
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 )بوابة األخبار( تعزيز العالقات مع مصر على بالده حرص يؤكد بالقاهرة ألمانيا سفير

أكد يوليوس جورج، سفير ألمانيا بالقاهرة، حرص بالده على دعم وتعزيز عالقاتها المشتركة مع مصر في مختلف المجاالت وعلى 

 كافة األصعدة. 

 

 )بوابة األخبار( والدولي اإلقليمي نفوذها تستعيد مصر: بالقاهرة الصين سفير

أي قوه عن سعادته باإلنجازات التي حققتها الحكومة، والشعب المصري في العامين الماضين  أعرب سفير الصين لدى مصر سونج

نحو تحقيق االستقرار، والتنمية، وتحسين األحوال المعيشية، مؤكدا أن مصر تستعيد تدريجيا نفوذها اإلقليمي، والدولي بينما 

 .تشهد العالقات بين مصر، والصين نتائج مثمرة في المجاالت كافة

 

 )اليوم السابع( فرنسا تؤكد العثور على أحد الصندوقين األسودين لطائرة مصر للطيران

مايو  01التى سقطت فى  "MS804" ان رقم، العثور على أحد الصندوقين األسودين لطائرة مصر للطيرالسلطات الفرنسيةأكدت 

  .الحالى، فى مياه البحر المتوسط خالل رحلتها من باريس إلى القاهرة

 

 )اليوم السابع( "السودان يرفض سحب شكواه ضد مصر باألمم المتحدة بشأن "حاليب وشالتين

، نقال عن مندوب السودان الدائم لدى األمم المتحدة إن بالده تصدر باإلنجليزيةذكرت صحيفة "سودان تربيون" السودانية التى 

اها ضد مصر بشأن النزاع على مثلث حاليب، حيث وجهت الخرطوم انتقادات صريحة للمساعى المصرية الرامية رفضت سحب شكو

  .لتمصير المثلث وإنشاء مشروعات فى المنطقة محل النزاع

 

 )اليوم السابع( مسافرا بين مصر وقطاع غزة 911عبور 

مسافرا فى اليوم األول لتشغيل المعبر والمقرر له ان يتواصل حتى مساء السبت  911قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح بين مصر و

ساعة فى كال  09ان إجمالى العابرين فى اليوم األول على مدى  وقال مصدر مسئول فى معبر رفح من الجانب المصرى  .القادم

عالج وحاملى الجوازات األجنبية واصحاب الجنسيات والطالب اإلتجاهين من المرضى والحاالت اإلنسانية والعائدين من رحالت ال

  .مسافرا 012وغادر إلى غزة  مسافرا، 713وصل للبالد من بينهم قادما من قطاع غزة  غزة،مسافرا بين مصر وقطاع  911
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 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 -ية: رالرئاسة المص
 

 (الوطن) المجريتفاصيل لقاء "السيسي" برئيس الوزراء 

استقبل السيسي، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بحضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والتعاون 

اللقاء من الجانب المجري، وزراء الخارجية والتجارة، واالقتصاد  الدولي، والتجارة والصناعة، والنقل، والمالية، واالستثمار.وحضر

 الوطني، والتنمية الوطنية، والدفاع، والزراعة، الذين يمثلون نصف أعضاء الحكومة المجرية.

 

 (األهرامالسيسي ورئيس وزراء المجر يعقدان مؤتمر صحفي )

 أكدومؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، عقب مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.عقد السيسي 

السيسي، أمس توافق مصر والمجر، إزاء العديد من القضايا اإلقليمية والدولية، معربا عن تطلع البلدين لالرتقاء بالتعاون 

 .الفرص االستثمارية الواعدة بمصرالمشترك عبر حزمة من المشروعات المحددة، تغتنم 

 

 (األهرام) المجرى ه خالل الجلسة االفتتاحية لمنتدى األعمال المصرى ــكلم يلقيالسيسي 

شهد السيسى ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مساء أمس الجلسة االفتتاحية لمنتدى األعمال المصرى المجري، حيث ألقى 

كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أهمية دور القطاع الخاص كمحرك أساسى فى تنمية العالقات االقتصادية والتجارية بين  السيسي

 الدول.

 

 (اليوم السابع) قرارات جمهورية بتخصيص أراض للمنفعة العامة 9السيسي يصدر 

 .اضى إلقامة مشروعات خدمية عليهاقرارات جمهورية، بتقرير صفة النفع العام على بعض األر 9أصدر السيسي 

 

 -الحكومة المصرية: 
 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لبحث االستفادة من أصول الدولة غير المستغلة اليوم 

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بشأن بحث آليات استغالل واالستفادة من األصول غير 

  .ولة بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنيةالمستغلة بالد

 

 (األهرام) خالل جلسة المباحثات المصرية المجرية

 ن.البلديشريف إسماعيل خالل لقائه برئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان والوفد المرافق له، عمق العالقات التاريخية بين  أكد

تقوم به المجر لمساندة مصر داخل مؤسسات االتحاد االوروبي، كما أعرب عن التقدير لمواصلة المجر العمل فى  الذيبالدور  وأشاد

 .اإلطارهذا 
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 (ربوابة األخبا) غادة والي تبحث فرص التعاون مع سفير جنوب السودان

بحثت غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي مع انتوني كون سفير جنوب السودان لدى جمهورية مصر العربية سبل التعاون بين 

والبرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة لخدمة كافة فئات المجتمع ومن  واستعرضت األنشطةالبلدين في المجاالت االجتماعية 

 ضمنها مشروع األسر المنتجة الذي يعمل على تحويل األسر من متلقية للمساعدات إلى أسر منتجة.

 

 (الشروق) تستقبل وفدا من كبار رجال األعمال الماليزيين« اإلنتاج اإلعالمي»

استقبل أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة اإلنتاج اإلعالمي وفدًا يمثل كبار رجال األعمال الماليزيين في عدة مجاالت، لبحث 

 للتعاون اإلعالمي وتدريب الكوادر.سبل التعاون بين المدينة وماليزيا، وفتح آفاق جديدة 

 

 (الشروق) يبحث مع وزير االقتصاد البافاري التعاون المشترك« مدبولي»

التقى وزير اإلسكان، د. مصطفى مدبولي، وزير االقتصاد بحكومة بافاريا، وعضو البرلمان البافاري فرانز يوسف بيشيرر، لبحث أطر 

جاء ذلك على هامش حضور وزير اإلسكان معرض إيفات الدولي، وهو المعرض األكبر واألهم عالميا المتخصص .التعاون المشترك

 .لصحي، والمنعقد في مدينة ميونخ األلمانيةفي تكنولوجيا المياه والصرف ا

 

 -الوفود األجنبية: 
 

 (بوابة األخبار) القاهرة يغادر المجري والتجارة الخارجية وزير 

والوفد المرافق له في ختام زيارة لمصر  يونيو، وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو 0غادر القاهرة، مساء األربعاء 

 استغرقت عدة ساعات، انضم خاللها للوفد المرافق لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يزور البالد حاليا.

 

 -البرلمان المصري: 
 

 (األهرام) اللجان النوعية بالبرلمان تواصل مناقشة الموازنة العامة للدولة

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن الوزارة استجابت لجميع التعديالت التى وردت من مجلس النواب، حول القانون رقم 

المجلس.وأوضح خالل مشاركته فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الخاص بالخدمة المدنية، بعد أن رفضه  01

 .ها هى زيادة العالوة االجتماعيةالمادة الوحيدة التى لم تتم االستجابة ل

 

 (اليوم السابع) البرلمان يعلن عن انعقاد لجنة التعليم بصورة دائمة لمتابعة امتحانات الثانوية

 أكدت الدكتورة ماجدة البكرى أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة ستكون فى انعقاد دائم وسترفع حالة الطوارىء فى

  .اجتماعاتها من خالل التواصل الدائم مع وزارة التربية والتعليم فور بدء امتحانات الثانوية العامة
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 (اليوم السابع) اقتصادية البرلمان": نناقش مع وزير التموين األسبوع المقبل ارتفاع األسعار" 

قال اللواء حسن محمد السيد عضو اللجنة االقتصادية بمجلس النواب، إن وزير التموين الدكتور خالد حنفى وعد اللجنة االقتصادية 

ة الدكتور على مصيلحى بعقد لقاء األسبوع المقبل لبحث قضية ارتفاع األسعار وتوفير بعض السلع التى ارتفع سعرها برئاس

  ." كاللحوم والدواجن بسعر مخفض

 

 (اليوم السابع) على قواعد المحكمة اإلفريقية أوال قبل االنضمام إليها : نضطلعخارجية البرلمان""

قال النائب محمد العرابى رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان، إن طلب لجنة حقوق اإلنسان بالمجلس بالتوقيع على 

ام للمحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان، لم يعرض على اللجنة حتى اآلن. ويجب أن ننتظر لدراسة قواعد المحكمة برتوكول االنضم

  ."اإلفريقية قبل التصديق على برتوكول االنضمام اليها

 

 (الشروق) يرحب بمقترح إلغاء الديانة فى البطاقة الشخصية« الدفاع واألمن القومى»رئيس 

 المتحدث الرسمى عبد المنعمرحب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع واألمن القومى بمجلس النواب، بمقترح النائب عالء 

، بشأن إعداد مشروع قانون متكامل للمواطنة وعدم التمييز، يتضمن عدة بنود من بينها إلغاء خانة الديانة «دعم مصر»الئتالف 

 من بطاقة الرقم القومى للمصريين.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (البوابة نيوز) "المحافظين" يعقد دورات تدريبية لمرشحيه في انتخابات المحليات

كشف أحمد حنتيش المتحدث الرسمي لحزب المحافظين عن استعدادات الحزب إلجراء دورات تدريبية لمرشحيه، الذين ينوون 

 خوض االنتخابات المحلية.

 

 (ابوابة نيوز) مؤتمر صحفي لدعم العالقة بين مصر وإيطالياتيار االستقالل ينظم 

ينظم تيار االستقالل، مؤتمًرا صحفًيا للسنيور جينيو بنيديتى حفيد مؤسس المستشفى اإليطالى في مصر وذلك في إطار دعم 

للقاهرة والتي تستمر لعده أيام تلبية للدعوة التي وجهها له وفد  زيارة بنيديتي وتأتي ."العالقات الشعبية بين "القاهرة وروما

 الدبلوماسية الشعبية الذي زار إيطاليا األسبوع قبل الماضي لدعم العالقات بين "القاهرة وروما".

 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) حقق معجزة اقتصادية ولكن هناك مشكالت تتعلق بالديمقراطية السعيد: السيسىرفعت 

تحقق خالل العامين الماضيين  الذيقال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس االستشارى بحزب التجمع، إن "اإلنجاز االقتصادى 

سيسى لمصر يصل إلى درجة المعجزة، ولكن على المستوى الداخلى ال تزال هناك مشكالت تتعلق بالديمقراطية على حكم ال

  ."وعالقة األمن بالمواطنين تحتاج إلجراءات أكثر حسماً 
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 (بوابة األخبار) د محمد رشوان: المفاعل المصري األحدث عالميا واألكثر أمانًا

أكد النائب د محمد رشوان أمين سر لجنة الطاقة والبيئة انه ليس هناك مبرر لتخوف البعض من إنشاء مفاعل نووي في مصر، 

أن المفاعل النووي المصري سوف يكون من أكثر المفاعالت  إلىكما أشار .إدارته وفق أحدث نظم األمان في العالم علىفمصر قادرة 

 تطورا في العالم وسيعمل بتكنولوجيا تفوق المستخدمة في المفاعالت الروسية حاليا.

 

 (بوابة األخبار) تتضمن تشويها غير مبرر لصورة مصر« مذكرة نيروبي»مصطفى الفقي: 

مستبعدا وقوع الدبلوماسي المصري في « مذكرة نيروبي»أكد الدكتور مصطفى الفقي اتفاقه التام مع بيان وزارة الخارجية عن 

وقت اللزوم، مشيرا إلى أن المواجهة الحادة في هذه األزمة « مذكرة نيروبي»ضاف أن مصر قادرة على الرد بشدة على وأ.هذا الخطأ

 تجعل الدول اإلفريقية تعلم قيمة مصر جيدا.

 

 (الشروق) من الكتابات والفيديو يفوق أضعاف ما ينتجه األزهر« داعش»إنتاج «: المسلماني»

التطرف الديني قد اختطف علم الحديث، فما تقوله داعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات اإلرهابية »قال أحمد المسلماني، إن 

ما ينتجه تنظيم داعش من كتابات ومقاطع فيديو »قائًلا:  وأضاف «الشريفوًرا وبهتاًنا إلى الحديث بالعالم اإلسالمي يستند ز

 .«د أضعاف ما ينتجه األزهر الشريفيفوق لألسف الشدي

 

 (الشروق) «ضحك على الموظفين»بالبرلمان « الخدمة المدنية»منى مينا: تأجيل مناقشة باب األجور في 

قالت د. منى مينا، وكيل نقابة األطباء، إن مسودة قانون الخدمة المدنية الخاضع للنقاش بالبرلمان اآلن، يطلق يد اإلدارة العليا، 

ي وقت تقدمه الحكومة على أنه إصالح عاجل للجهاز اإلداري للدولة الذي أصابه الترهل خالل السنوات ويكرس للفساد، ف

 .جاءت أسوأالحكومة أنها حسنت عيوب القانون  ادعتوأضافت أن مواد مسودة القانون التي .األخيرة

 

 (أصوات مصرية) سنوات 7: نقيب الصحفيين وعضوا المجلس مهددون بالحبس رفعت السيد

قال رئيس محكمة االستئناف األسبق، رفعت السيد، إن االتهامات الموجهة لنقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، تدخل في 

 سنوات بحد أقصى. 7ساعة وحتى  29إطار الجنح التي يعاقب عليها قانون العقوبات بالغرامة أو الحبس بدءا من 

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) وأحمد عز كان صاحب الكلمة األخيرة فاروق حسنى: مبارك أخطأ عندما ترك اإلخوان

أكد فاروق حسنى أن حسنى مبارك لم يفشل فى الحكم، ولكنه قام بعمل مشروعات كبيرة ولكن المواطنين لم يلمسوها، ألن 

هذه االنجازات بشكل كبير. وأضاف أن أخطاء مبارك السياسية، أنه ترك لإلخوان مساحة، باعتبار أن اإلعالم ال يلقى الضوء على 

 .عز بإقصائهم جميعاعضو فى مجلس الشعب، حتى قام أحمد  11ذلك حرية تعبير، حتى أصبح لديهم 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/574f4dbffa98c3e30d93a004/%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7-1464815039
http://akhbarelyom.com/article/574f4dbffa98c3e30d93a004/%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7-1464815039
http://akhbarelyom.com/article/574f5b22f998c31d14360193/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1464818466
http://akhbarelyom.com/article/574f5b22f998c31d14360193/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1464818466
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=e5372767-042c-4997-9065-8f095a138e88
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=e5372767-042c-4997-9065-8f095a138e88
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=831d13cf-0b93-4150-a97b-37ad32ce9d0e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=831d13cf-0b93-4150-a97b-37ad32ce9d0e
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63282
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63282
https://www.youm7.com/story/2016/6/2/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B2-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84/2744585
https://www.youm7.com/story/2016/6/2/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B2-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84/2744585
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 (الشروق) «الصوت الواحد»بـ لن نستطيع تحويل مصر من شبه دولة إلى دولة «: إبراهيم عيسى»

فى المجتمع والكراهية، وسيادة « البغضاء المنتشرة»قال إبراهيم عيسى، إن شهر رمضان يجب أن يكون فترة راحة، بعيًدا عن 

ال يجب في أي مجتمع أن تسود سياسة الصوت  وأضاف أنه.يناير 21لتشهير التي بدأت وزادت بعد ثورة الصوت الواحد، والتخوين وا

 .اسي بالصراخ والهياج والمشاجراتالواحد، وأن ينتهي أي خالف سي

 

 (الشروق) مصطفى بكري: التليفزيون المصري أمن قومي وال يمكن اتخاذ إجراءات تؤثر عليه

اف وأض. الستياء، ويمثل عبئا على الدولةأمن قومي، مضيًفا أن إهدار أمواله يثير ا« التليفزيون المصري»قال مصطفى بكري، إن 

 ،اإلذاعة والتليفزيون، شيء يخض ركزي للمحاسبات في تقريره، حول وجود خسائر وسرقات كثيرة داخل اتحادأن ما ذكره الجهاز الم

 .تقرير الجهاز المركزي للمحاسباتوطالب لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لبحث ودراسة 

 

 -سو شيال ميديا: 

 (أصوات مصرية) اإلرهاب واالستقطابالبرادعي: الحرية والكرامة هما خير وقاية ضد 

البرادعي، في تغريدة جديدة على موقع تويتر "كم من األرواح يجب أن تزهق وكم من القمع يجب أن يمارس وكم محمد تساءل 

تغريدة البرادعي بعد  وتأتي ."هما خير وقاية ضد اإلرهاب واالستقطابمن الظلم يجب أن نعيش حتى يفهموا أن الحرية والكرامة 

 .سيناء في "إرهابيين" 3 وتصفية مسجد وتفجير الشرطة رجال من 2 مقتل يومين من اإلعالن عن

 

 (مصر العربية) عمر طاهر عن استمرار حبس مالك عدلي: بياخد نصيبوا في الجزيرتين

وقال "عدوا األيام اللى .قلب نظام الحكمعلق الكاتب عمر طاهر على استمرار حبس المحامي والحقوقي مالك عدلي بتهمة محاولة 

 ."بياخدها مالك عدلى علشان دول نصيبه في الجزيرتين

 

 (مصر العربية) سنة من حياتنا 21نشطاء عبر هاشتاج "استفدت ايه من التعليم؟": ضيعنا 

عدد كبير من النشطاء مع  وتفاعل ."دشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "استفدت ايه من التعليم

 .الهاشتاج الذي تصدر قائمة "تويتر" للهاشتاجات األكثر تداواًل في مصر

 

 (مصر العربية) ياسر الزعاترة: على القوى المعادية إليران عدم االنصياع خلف السيسي

وقال "أسوأ .حذر المحلل السياسي ياسر الزعاترة الدول التي تواجه إيران من التقارب مع الكيان الصهيوني أو الركوض خلف السيسي

ما يمكن أن تقترفه القوى التي تواجه إيران هو التقارب مع الصهاينة، والركض خلف السيسي ومساره، التفريط في فلسطين ال 

 ."ره األمةتغف

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=c8d4dbf6-37f0-4982-9d98-9bb08c39cd5d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=c8d4dbf6-37f0-4982-9d98-9bb08c39cd5d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=172e7605-a5aa-4de8-8343-1d76afa31ddf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=172e7605-a5aa-4de8-8343-1d76afa31ddf
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63296
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63296
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%A7/1088161-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%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%A7/1088161-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%AA%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%A7/1088131-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%9F-%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D9%86%D8%A7-20-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1088131-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%9F-%D8%B6%D9%8A%D8%B9%D9%86%D8%A7-20-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1088365-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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%A7/1088365-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 (مصر العربية) أنور الهواري: إسرائيل بوابة الشرعية لألنظمة العربية

 الكاتب أنور الهواري في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك": "إسرائيل، بوابة الشرعية، لمن قال

 ."يريد البقاء، من األنظمة العربية

 

 (مصر العربية) حازم حسني: حديث السيسي عن آليات السوق "عشوائي"

انتقد حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، تصريحات السيسي، عن توافق االقتصاد المصري مع آليات 

مين قال إن سياسة أبو لمعة والخواجة بيجو ينفع تتنقل من برنامج :" سؤال أخير، لكنه مهم: تغريدته قائال السوق.واختتم

 .كانش بيصدق "نخع" أبو لمعة مابيجو "ساعة لقلبك" لبرنامج "رئيس مصر" أو لبرنامج "الحكومة المصرية"؟! ده حتى الخواجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%A7/1088035-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%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%A7/1088035-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%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%A7/1087972-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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%A7/1087972-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 المحور الثالث

 المجتمعيتطورات المشهد 

 الحراك المجتمعي-0

 (جريدة االهرام) بين عمال النظافة بالسويس بسبب الالئحة غضب

بمحافظة السويس فى وقفة احتجاجية بمقر مصنع تدوير القمامة بطريق والتجميل من عمال جهاز النظافة عدد تجمع 

 سنوات. 1العتراضهم على الالئحة المالية للجهاز وعدم صرف حوافز منذ  اإلسماعيلية-السويس 

 (اليوم السابع) وقفة احتجاجية لتنسيقية تضامن أمام نقابة األطباء إلعالن رفض الخدمة المدنية

نقابة مهنية وعمالية لرفض قانون الخدمة المدنية، وقفة احتجاجية، أمام  71نظمت تنسيقية "تضامن" الُمشكلة من نحو 

 .نقابة األطباء بشارع قصر العينى، ولإلعالن عن رفضهم لمناقشة مسودة القانون الجديدة للخدمة المدنية بمجلس النواب

 ضايا المجتمعق-2

 قتصاداأل

 ( بوابة االخبار) ضعف الحد األدنى لألجور ٥١صندوق التأمين على العاملين :قانون جديد للمعاشات بـ 

على العاملين بالقطاع العام والخاص التابع لوزارة التضامن االجتماعي سامي عبد الهادي عن إعداد أعلن رئيس صندوق التأمين 

وأوضح سامي أثناء عرض ميزانية الصندوق أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  قانون جديد لرفع الحد األدنى للمعاشات

 .جنيه ٥٠١١والمتغير وفي حالة صدور تشريع يضع حد أدنى لألجور بمبلغ أن فلسفة القانون تقوم على التأمين على األجر الثابت 

  ( بوابة االخبار) مايو خالل دوالر مليار 03.121 إلى النقدي االحتياطي ارتفاع

ماليين دوالر خالل شهر مايو الماضي ليصل إلى  111أن االحتياطي النقدي من العمالت األجنبية زاد بمقدار أعلن البنك المركزي، 

 مليار دوالر خالل أبريل السابق له مواصال ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي. 03.100مليار دوالر مقابل  03.121

 ( بوابة االخبار) ستثمار األوربيالمنوفية : مليون وربع يورو لدعم مرافق تال من بنك اال

ثة بنك االستثمار األوربي ووفد الصندوق االجتماعي عقد مصطفى بيومى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية اجتماعا مع بع

 02.1للتنمية لمناقشة سبل توظيف المنحة المقدمة من الصندوق وبنك االستثمار األوربي وقدرها مليون وربع يورو بما يقدر بـ 

 مليون جنيه مصري لدعم مشروعات المرافق بالمحافظة. 

 (بوابة االخبار)  مصر في اللبنانية االستثمارات حجم دوالر مليار 19

فواز، إن إطالق وزير التجارة، ألعمال الشركة المصرية اللبنانية للتجارة واالستثمار في  اإلفريقي، عباسقال رئيس المجلس القاري 

وأعلن وزير التجارة أن حجم االستثمارات اللبنانية في  ركائز مبادرة التعاون المصري اللبناني في القارة السمراءإفريقيا، تعد أحد 

 مليار دوالر، مشددا على ضرورة رفع مستوى التعاون بين مصر ولبنان. 19مصر يبلغ حوالي 

 (بوابة االخبار) ار دوالرملي 0.3مشروعا بمصر ممولة من البنك باستثمارات  79رئيس البنك األوروبي: 

حيث قدم  2101إن البنك بدء نشاطه بمصر عام  بارتي،مية، السيد سوما شكرا قال رئيس البنك األوروبي إلعادة األعمار والتن

 %27أن  إلىمشروعا، كما يدرس البنك تمويل العديد من المشروعات األخرى بمصر، مشيرا  79مليار دوالر لنحو  0.3تمويال بقيمة 

 من استثمارات البنك تتم بالتعاون مع القطاع الخاص.

http://www.ahram.org.eg/News/181920/29/520029/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181920/29/520029/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA/-%D9%88%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%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-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7/2744203
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%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-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7/2744203
http://akhbarelyom.com/article/574eeb6295e1f9cc3ad520fe/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-%D9%A1%D9%A5-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-1464789858
http://akhbarelyom.com/article/574eeb6295e1f9cc3ad520fe/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%80-%D9%A1%D9%A5-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-1464789858
http://akhbarelyom.com/article/574f3d6ef998c32506fd5f34/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-17-520-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-1464810862
http://akhbarelyom.com/article/574f3d6ef998c32506fd5f34/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-17-520-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-1464810862
http://akhbarelyom.com/article/574efcb296e1f9e3406d7bbb/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1464794290
http://akhbarelyom.com/article/574efcb296e1f9e3406d7bbb/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A-1464794290
http://akhbarelyom.com/article/574ed6d195e1f96730c70627/54-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1464784593
http://akhbarelyom.com/article/574ed6d195e1f96730c70627/54-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1464784593
http://akhbarelyom.com/article/574edbe692c118fb45c70627/%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-34-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1464785894
http://akhbarelyom.com/article/574edbe692c118fb45c70627/%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-34-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1464785894
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 (بوابة االخبار) ر جنيهمليا 7. 1البورصة تربح 

دائها المتباين لدى إغالق تعامالت األربعاء وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات العربية واألجنبية واصلت مؤشرات البورصة أ

مليار جنيه لينهي  7. 1وربح رأسمال السوقي ألسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو  قابلها عمليات بيع من قبل األفراد المحليين

 مليار جنيه. 193. 2مليار جنيه أمس وسط تعامالت بلغت نحو  911. 9مليار جنيه مقارنة  919. 2التعامالت عند مستوى 

 (بوابة االخبار) جنيه تراجًعا بأسعار الحديد بالسوق المحلية 211

جنيه في الطن، وسجل متوسط أسعار  211 – 011تراجعت أسعار الحديد مطلع الشهر الجاري، بشكل طفيف، بمعدل تراوح بين 

الماضي، وتراجع أسعارها منتصف جنيًها للطن خالل الشهر  2211جنيه للطن، بالمقارنة بـ  1111الحديد مطلع الشهر الجاري نحو 

 جنيه للطن. 1311شهر مايو لـ 

  (جريدة االهرام) تمويل صينى ألنشطة البحث عن البترول

أبدي بنك التنمية الصيني استعداده لتقديم التمويل لألنشطة البترولية لمصر، باإلضافة إلي تنسيق الجهود لدخول كبري شركات 

 رول والخدمات البترولية الصينية كشركاء مع قطاع البترول المصري لتمويل المشروعات البترولية.البت

 (جريدة االهرام) المنافسة يراقب عمليات االندماجات واالستحواذات فى قطاع الصحة

اكدت الدكتورة مني طعيمة الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية ان قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة 

تنظيم تداول رأس المال وعملية انتقال الملكية منعًا  لدراسة الطلبات المقدمة لنقل ملكية مصانع األدوية المصرية يعمل علي

 االحتكارية.للممارسات 

 (بوابة االخبار) سحر نصر تتوجه إلى برلين لترأس اللجنة المشتركة بين البلدين

إلى العاصمة األلمانية "برلين" لترأس اللجنة المشتركة  يونيو،0تتوجه د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء اليوم األربعاء 

وزير  –الوزيرة مع نظيرها جيرد مولر  تلتقيومن المنتظر أن  مع ألمانيا، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة

 .اون االقتصادي والتنمية األلمانيالتع

 (بوابة االهرام) من شركة لتداول األوراق المالية بنيويورك %10بنك استثمار مصري يستحوذ على 

 & Auerbach Graysonمن شركة  %10وقع بنك االستثمار اإلقليمي "بلتون" المالية القابضة اتفاقية لالستحواذ على 

Company وهي شركة متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في األوراق المالية وتقديم األبحاث المالية على مستوى العالم ،

 .أن يتم تنفيذ الصفقة في غضون أسابيع  ومن المتوقع ويقع المقر الرئيسي لها في نيويورك

 (الوطن) شركات تقدمت إلقامة مصانع أسمنت جديدة تعمل بالفحم 1"التنمية الصناعية": 

سمنت بالمحافظات تعتمد على طاقة رخصة إلقامة مصانع لأل 09أغلقت هيئة التنمية الصناعية، باب التقدم للحصول على 

 عروض قدمتها شركات محلّية وعالمّية للحصول على رخص أسمنت رمادي. 1الفحم، فيما بلغ إجمالي العروض المقدمة للهيئة، 

 (الوطن) %11رئيس شعبة "الدواجن": تراجع المعروض بنحو 

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة، إن المعروض من الدواجن الحية في األسواق تراجع 

نتيجة نقص السيولة  %11و 91نتيجة زيادة األمراض، وارتفاع تكلفة اإلنتاج بمبالغ تتراوح بين  %71و 71بشكل كبير يتراوح بين 

 من مستلزمات صناعة الدواجن فأي ارتفاع للدوالر يؤثر على المنتج المحلي ويزيد من أعبائه. %11وارتفاع الدوالر وتشكل هذه 

 

http://akhbarelyom.com/article/574ee45892c1189c4a1fbfa0/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-8-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1464788056
http://akhbarelyom.com/article/574ee45892c1189c4a1fbfa0/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-8-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1464788056
http://akhbarelyom.com/article/574ef2e595e1f9263ed520fe/200-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-1464791781
http://akhbarelyom.com/article/574ef2e595e1f9263ed520fe/200-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-1464791781
http://www.ahram.org.eg/News/181920/5/519982/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB--%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181920/5/519982/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB--%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181920/5/519996/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA---%D9%81%D9%89.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181920/5/519996/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA---%D9%81%D9%89.aspx
http://akhbarelyom.com/article/574ed74f96e1f9992fc70627/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-1464784719
http://akhbarelyom.com/article/574ed74f96e1f9992fc70627/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-1464784719
http://gate.ahram.org.eg/News/1055087.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1055087.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/1207992
http://www.elwatannews.com/news/details/1207992
http://www.elwatannews.com/news/details/1207976
http://www.elwatannews.com/news/details/1207976
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 (البوابه نيوز) فدان أرض أثرية لمحافظة مطروح 011"اآلثار" تتنازل عن 

فداًنا تابعة للوزارة لصالح محافظة  ٥١١دائمة بوزارة اآلثار على التنازل عن ، عن موافقة اللجنة ال«البوابة»كشفت مصادر أثرية لـ

وبحسب المصادر، فإن هناك  مطروح، ليتم بيعها لشركة العروبة التي ستقوم ببناء منتجع سياحى على كامل مساحة األرض

 االرض المذكوره.، تحصل بموجبها الشركة على بين جهات حكومية وإحدى الشركات االسثتمارية« صفقة غامضة»

 (البوابه نيوز) مصر إيطاليا" في البورصة بعد عيد الفطر“لـ شركات  1طرح 

من خمس  ٪٠١ت قيد كشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة لالستثمارات المالية، عن االنتهاء من إجراءا

 شركات تابعة لشركة مصر إيطاليا القابضة فى البورصة، مؤكًدا أن عملية الطرح ستتم عقب انتهاء شهر رمضان وإجازات العيد.

 (نيوز البوابه) مليار جنيه خالل يونيو 11.1"المالية" تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ

في  -وذكرت وزارة المالية مليار جنيه خالل يونيو الحالي 11.1تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 

 21و 21و 01و 01يوًما بقيم  729و 237و 012و 10أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال  -جدولها الزمني ألذون وسندات الخزانة اليوم

 توالي.مليار جنيه على ال

 (المصري اليوم) تستورد دواجن من روسيا للمرة األولى« التموين»

الستيراد شحنات دواجن روسية للسوق المصرية، خالل  الروسية،أكد مصدر مطلع إبرام اتفاق بين وزارة التموين وبعض الشركات 

مجازر روسية وضمان مستويات اإلنتاج ومطابقتها لشروط الذبح طبقًا للشريعة  7الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد اعتماد 

 من خالل وزارة التموين.إن هذا االتفاق سيسهم فى االستفادة من اإلعفاء الجمركى على عمليات االستيراد  وقال المصدر اإلسالمية

 (أصوات مصريه) مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص 7وزير: البنك األوروبي يوافق على تمويل 

مشروعات  7لتنمية على المشاركة في تمويل أعلنت وزارة المالية األربعاء، عن موافقة مجلس إدارة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار وا

حيث ستوقع الحكومة المصرية  P.P.Pتقام بمصر من خالل آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم الـ 

 عقود تلك المشروعات قريبا.

 (رصد) مليار جنيه في عامين 72"المحاسبات": خسائر اتحاد اإلذاعة والتليفزيون 

، 71/2/2101، وحتى 2109-2107أكد الجهاز المركزي للمحاسبات، أن إجمالي خسائر اتحاد اإلذاعة والتليفزيون من العام المالى 

 .وذلك ألسباب عديده مليار جنيه 72بلغت ما يزيد على 

 

 الصحه 

 (بوابة االخبارمؤسسة طبية غير حكومية خالل إبريل الماضي )011غلق  الصحة:

مطابقة  مركزا آخر ، والتأكد من 991مركز طبي خاص إداريا ، وتوجيه إنذار كتابي لـ  ٥١١أعلنت وزارة الصحة والسكان عن غلق 

 مركزا لالشتراطات الصحية. 211

 اإلعالم

 (الشروق) انطالق قناة ماسبيرو زمان

، ويذاع «من فات ماسبيرو تاه»في الساعة الخامسة والتي ترفع شعار  2102-2-2ينطلق إرسال قناة ماسبيرو زمان الخميس 

 واألسود من مباريات وسهرات وأغاني ودراما متنوعة.عليها تراث ماسبيرو القديم باألبيض 

http://www.albawabhnews.com/1963185
http://www.albawabhnews.com/1963185
http://www.albawabhnews.com/1963297
http://www.albawabhnews.com/1963297
http://www.albawabhnews.com/1962679
http://www.almasryalyoum.com/news/details/958068
http://www.almasryalyoum.com/news/details/958068
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63294
http://www.aswatmasriya.com/news/details/63294
http://rassd.com/187786.htm
http://rassd.com/187786.htm
http://akhbarelyom.com/article/574ed72895e1f97a30c70627/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D9%84%D9%82-159%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1464784680
http://akhbarelyom.com/article/574ed72895e1f97a30c70627/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%BA%D9%84%D9%82-159%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1464784680
1-6-2016.docx
1-6-2016.docx
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 (الشروق) تتعهد بصرف متأخرات العاملين غًدا إلنهاء اإلضراب« الحياة»

الخميس، بعد أن اليوم الحياة، وعدت العاملين المضربين بصرف جزء من الرواتب المتأخرة  ، أن إدارة قنوات«الشروق»علمت 

، لحل األزمة التي تسببت بمنع بث برامج الهواء ومباريات الدوري على مدار يومين، «برومو ميديا»تدخل الوكيل اإلعالني للشبكة 

 وهو ما يعود على القناة بخسائر كبيرة.

 (اليوم السابع) "الجالد يكشف عن تجربته الصحفية الجديدة ودمج "فيتو و"مصراوى" و"يالكورة مجدي

يال وحفية الجديدة والتى ستضم عدًدا من المواقع منها مصراوى وفيتو الجالد، انطالق تجربته الص مجديأعلن الكاتب الصحفى 

الجالد عن دهشته من سرعة تسرب الخبر  مجديفضاًل عن إصدار صحيفة يومية باسم مصراوى وأعرب  كورة ووكالة أونا اإلخبارية

  .فة واإلعالم التى يرأسهافى اليوم األول لبدء اندماج هذه البوابات والمواقع االلكترونية تحت مظلة أونا للصحا

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) مليار جنيه 1.7توقيع عقد مترو النزهة السالم الشهر الجارى بتكلفة 

أكد مصدر بالهيئة القومية لألنفاق، أنه سيتم توقيع العقد النهائى مع تحالف مصرى المكون من شركتى المقاولون العرب 

 أن الهيئة تنهى استعداداتها لتوقيعو ى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو خالل الشهر الجارىوأوراسكوم، لتنفيذ الجزء الثان

 .مليار جنيه 1.7محطات سطحية بتكلفة تصل  1كم وعدد  2.73عقد هذا الجزء الممتد من النزهة حتى السالم بطول 

 (رصد) : رفع سعر تذكرة المترو قرار سياديعبد الهادي

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم هيئة مترو األنفاق: "إن رفع سعر تذكرة مترو األنفاق هو قرار سيادي منوًها إلى أن الهيئة 

المواطنين مستعدون  وزعم عبد الهادي: "أن جميع ."2112تنتظر رفع سعر تذكرة مترو خاصة وأن سعر التذكرة لم يرفع منذ 

 لزيادة سعر التذكرة ولكن لم يتخذ القرار حتى اآلن".

  

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) ويؤكدون: تطبيق القانون على الجميع المنيا.نائبًا يعلنون رفضهم ألحداث  21

أسقف المنيا وأبو قرقاص والسيدة سعاد ثابت صاحبة  نائبا بمجلس النواب بيانا مشتركا عقب لقاء األنبا مكاريوس ٠١أصدر

 .واقعة التعري، أكدوا فيه رفضهم المطلق لمثل هذه األحداث، وأن الشعب المصري نسيج واحد لن يسمحوا بالمساس به

 (الوطن) "اإلنجيلية" تستضيف الحوار المصري األلماني في القاهرة يومين.غدا ولمدة 

تنطلق أعمال الجولة الجديدة من الحوار المصري األلماني، غدا الخميس، والذي ينظمه منتدى حوار الثقافات في الهيئة القبطية 

انون ين ورجال القاإلنجيلية، بعنوان "التحول إلى الديمقراطية"، والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من المفكرين والبرلماني

 وبعض القيادات الدينية اإلسالمية والمسيحية.

 (االقباط اليوم) سيدة الكرم"“لـ نواب المنيا يعتذرون 

وقال القس بولس حليم،  المنياصباح اليوم عدد من نواب محافظة  ستقبل األنبا مكاريوس األسقف العام للمنيا وأبوقرقاصأ

المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية، ان السادة النواب عبروا أثناء اللقاء عن استيائهم مما حدث لألقباط في 

 وأعربوا عن تأييدهم ودعمهم الكامل لموقف الكنيسة المتمسك بضرورة إعالء سيادة القانون. الكرم،قرية 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=2453b9b0-6f52-46c2-ac69-118aa1e9d197
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=2453b9b0-6f52-46c2-ac69-118aa1e9d197
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89/2744323
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%89/2744323
https://www.youm7.com/story/2016/6/2/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-53-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86/2744861
https://www.youm7.com/story/2016/6/2/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-53-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86/2744861
http://rassd.com/187790.htm
http://rassd.com/187790.htm
http://akhbarelyom.com/article/574f553bfa98c3701193a003/20-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-1464816955
http://akhbarelyom.com/article/574f553bfa98c3701193a003/20-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-1464816955
http://www.elwatannews.com/news/details/1207306
http://www.elwatannews.com/news/details/1207306
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=156863
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=156863
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 أخرى

 (الوطن) واألهالي: "رمضان على األبواب ارحمونا" سيناء.أزمة بوتجاز تضرب شمال 

لتضرب مدن وقرى شمال سيناء، فما إن استفاق الناس لعدة أيام فى العريش من الخروج من األزمة  عادت أزمة أسطوانات البوتجاز

صاحب فرن "لوبقيت األزمة يومين تاني سوف هقفل الفرن الذي  وقال حتى عادوت من جديد بزوغها على المشهد االجتماعي

 .لمحطة قالوا إن الغاز لم يصليدر دخال لي وألسرتي ولثالثة من العمال"، مضيفا كلما ذهبنا إلى ا

 

 )الشروق( ونعمل على توفير احتياجات الدولة من الموارد المائية المقبل.مصر مهددة بالجفاف العام «: الري»

مليارات جنيه لحصتها هذا العام من  1قال المهندس وليد حقيقي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة طلبت تخصيص مبلغ 

مليار جنيه سيؤثر على  2.9بـ مليار فقط، الفًتا إلى أن العجز المقدر  2.2الموازنة العامة للدول، وأن ما وفرته وزارة التخطيط هو 

 لموارد المائية للعام الجديد، في ظل توقعات انخفاض منسوب الفيضان في نهر النيل.خطط الوزارة في إدارة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1207914
http://www.elwatannews.com/news/details/1207914
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=e233c679-2ba5-470c-967e-39e7879c2a0f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=e233c679-2ba5-470c-967e-39e7879c2a0f
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 المحور الرابع

 األمني المصرى تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) أمين الشرطة مطلق النار على أربعة مواطنين يسلم نفسه لمديرية أمن بنى سويف

مشاجرة مع جاره، نفسه لمديرية أمن بنى سويف  سنة مطلق النار على أربعة مواطنين فى 21سّلم أمين الشرطة "عاطف. م. ه" 

   .منذ قليل، وتم التحفظ عليه، لعرضه على نيابة بنى سويف

 

 (بوابة األخبارالهرم ) نيابة أحراز مخزن بحرق المتهمين على القبض

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاملين التهامهما بحرق مخزن أحراز نيابة الهرم، وتم إخطار اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير 

 ألمن الجيزة وتم إحالتهما للنيابة للتحقيق معهما.

 

 (الشروق) مسجون داخل مستشفى بنى سويفوفاة طالب 

توفى شاب محبوس احتياطيا بمركز شرطة ناصر شمال بنى سويف على ذمة قضية ضرب بمستشفى بنى سويف الجامعى، أمس، 

 صابته بهبوط حاد فى الدروة الدموية.إثر إ

 

 (20عربي) استمرار احتجاز مخرج مغربي بمطار القاهرة

شكير لخليفي، بمطار القاهرة الدولي دون تقديم لليوم الثاني على التوالي تستمر السلطات المصرية في احتجاز المخرج المغربي 

قدم النائب البرلماني عن حزب العدالة و.أي مبرر قانوني أو منحه حق التواصل مع محاميه أو زوجته المصرية التي ترابط في المطار

 .دخل المستعجلين مزوار من أجل التملتمسا لوزير الخارجية والتعاون المغربي صالح الد والتنمية عبد العزيز أفتاتي

 

 (المصري اليوم) بالغردقة« هتك عرض طفلة»احتجاز شرطي سعودي في 

األربعاء، حجز عريف شرطة سعودي الجنسية، لحين ورود تحريات مباحث السياحة، في واقعة اتهامه  الغردقة،قرر وكيل نيابة 

 سنوات. 01في بالغ بهتك عرض طفلة 

 

 (البوابة نيوز) "العدل" تدرس نقل محاكمات أكاديمية الشرطة إلى األمن المركزي

« ونص٥١الكيلو »بـ ة العدل نقل جميع المحاكمات التى تعقد بمقر أكاديمية الشرطة، إلى مقر معسكر األمن المركزى تدرس وزار

وزير العدل، من وزارة الداخلية طلبت فيه ذلك،  عبد الرحيمبالطريق الصحراوي، وذلك بناء على خطاب تلقاه المستشار حسام 

 الداخلية بالتجمع الخامس. لدواٍع تتعلق بتأمين المقر الجديد لوزارة

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3/2744456
https://www.youm7.com/story/2016/6/1/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3/2744456
http://akhbarelyom.com/article/574ec5ca92c118723bed617b/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-1464780234
http://akhbarelyom.com/article/574ec5ca92c118723bed617b/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85-1464780234
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=2a23c5c3-f8e9-4fd1-9e7a-900bf7116d4a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01062016&id=2a23c5c3-f8e9-4fd1-9e7a-900bf7116d4a
http://arabi21.com/story/912451/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%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-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83#tag_49232
http://www.almasryalyoum.com/news/details/958103
http://www.almasryalyoum.com/news/details/958103
http://www.albawabhnews.com/1963171
http://www.albawabhnews.com/1963171
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 (البوابة نيوز) من رجال الشرطة المتميزين 792وزير الداخلية يكافئ 

 792 ـالوتم تكريم رجال الشرطة  .من رجال الشرطة؛ لتميزهم في أداء عملهم 792قرر وزير الداخلية، اليوم األربعاء، مكافأة 

ة لشرطة الكهرباء بقطاعى مصلحة األمن العام، واألمن المركزى، واإلدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، واإلدارة العام

 .ومديريات األمن

 

 (نيوزالبوابة ) حمالت أمنية لضبط العقل المدبر لحادث حلوان اإلرهابي بالصف

شنت أجهزة األمن بالجيزة باالشتراك مع قطاعي األمن الوطني والعام، حمالت أمنية مكبرة، بمنطقة الصف؛ للقبض على العقل 

المدبر والمخطط لحادث حلوان اإلرهابي، وكثفت القوات من تواجدها في الشوارع والميادين، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى 

 .إلى محافظة بني سويفوخارج المنطقة لمنع هروبه 

 

 (البوابة نيوز) وزير الداخلية يمنح السجناء زيارتين استثنائيتين خالل رمضان

وزير الداخلية، على منح زيارتين استثنائيتين لجميع السجناء بالتنسيق مع قطاع مصلحة السجون  عبد الغفار مجديوافق اللواء 

 خالل شهر رمضان الكريم.

 

 (البوابة نيوز) 2102منذ يناير  ضابط وأمين شرطة لالحتياط 21إحالة 

يونيو تمكن القطاع من إحالة  0والرقابة، إنه منذ بداية العام خاصة في الفترة من يناير وحتى  أفاد مصدر أمني بقطاع التفتيش

ضابط وأمين شرطة وفرد أمن إلى االحتياط بعد ثبوت ارتكابهم أخطاء وجرائم تنوعت بين إهانة مواطنين وسرقة واتجار  21

 م.ت وتسهيل استيالء على المال العابالمخدرا

 

 (المصري اليوم) السفر إليران لعدم حصوله على موافقة مصلحة الجوازات من« النفيس»منع 

من السفر إلى إيران، هو عدم حصوله  النفيس،أن سبب منع القيادي الشيعي، أحمد راسم  الدولي،ذكرت سلطات مطار القاهرة 

االتصال، طبقا لتعليمات السفر إلى إيران، بضرورة حصول المصريين الراغبين في السفر إليران على موافقات  على موافقة ضابط

 من مصلحة الجوازات قبل السفر.

 

 (رصد) ضبط متهم انتحل صفة مسؤول سيادي واعتاد الظهور بالفضائيات

اإلدارة العامة لمباحث األموال العامة، التابعة لوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط أحد األشخاص لقيامه  أفادت مصادر صحفية، أن

بانتحال صفة أحد الشخصيات العامة، والنصب واالحتيال على بعض المواطنين واالستيالء منهم على مبالغ مالية.وأضافت 

 .وينشر مقاالت علمية ببعض الصحف القومية بالصفات المنتحلة الفضائياتالمتهم يتم استضافته في بعض أن التحريات: "

 

 

 

http://www.albawabhnews.com/1962299
http://www.albawabhnews.com/1962299
http://www.albawabhnews.com/1962694
http://www.albawabhnews.com/1961968
http://www.albawabhnews.com/1961968
http://www.albawabhnews.com/1961875
http://www.albawabhnews.com/1961875
http://www.almasryalyoum.com/news/details/957884
http://www.almasryalyoum.com/news/details/957884
http://rassd.com/187804.htm
http://rassd.com/187804.htm
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 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األخباربتهمة االنضمام لجماعة محظورة ) شخصا 22سنوات لـ  3لـ  7 من الحبس

 3متهما بالحبس  07إخوانيا متهمين باالنضمام لجماعة محظورة منهم  22قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة األولى" بحبس 

 سنوات. 7سنوات حضوريا ومراقبة  7متهما بالحبس  00سنوات وحبس ومعاقبة  1نوات غيابيا ومراقبة س

 

 (بوابة األخباررابعة ) باعتصام البث سيارات قضية في بالتلفزيون سابق مسئول حبس تأييد

ذاعية باتحاد اإلذاعة والتلفزيون عمرو أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا بتأييد معاقبة الرئيس السابق لقطاع الهندسة اإل

سنوات.ورفضت الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة  01عبد الغفار الخفيف بالسجن المشدد لمدة 

 .بإدانته ووزير اإلعالم األسبق صالح عبد المقصود باإلضرار بالمال العام

 

 (بوابة األخبار) ٠١٥٠ دستور باستفتاء بكرداسة يابةن وكالء ٣ على بالتعدي متهمين ٥١ براءة

أعضاء بالنيابة العامة أثناء تفقدهم اللجان المشرفة على  ٣متهمين باالعتداء على  ٥١قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة 

 بمنطقة كرداسة.  ٠١٥٠استفتاء دستور 

 

 (الشروق) أبريل 21يوما بتهمة التحريض على التظاهر في  01آخرين  2تجديد حبس هيثم محمدين و

 01إبريل،  2أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، تجديد حبس الناشط العمالي هيثم محمدين، وزيزو عبده، وحمدي قشطة، عضوي 

م إبريل، الرافضية التفاقية ترسي 21حصر أحداث طارئة، والتي تخص الداعوات لتظاهر  11يوما على ذمة التحقيقات في القضية 

 الحدود البحرية مع السعودية.

 

 (رصد) استدعاء "سيد مشاغب" لسماع أقواله في قضية مذبحة "الدفاع الجوي"

قراًرا باستدعاء مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك "سيد مشاغب"، لسماع  أصدر قاضي التحقيق بمحكمة شمال القاهرة، ،

 أقواله في أحداث استاد الدفاع الجوي التي وقعت العام الماضي، ضمن إجراءات إعادة التحقيقات في القضية.
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة االهرام( التعاون والقضاء على اإلرهابصدقي صبحي يبحث مع وزير الدفاع المجري زيادة 

تناول اللقاء تطورات األوضاع التي تشهدها المنطقة  شيكو إيشتفان وزير الدفاع المجرىبشيميت الدفاع،وزير  صبحيالتقى صدقى 

اإلرهاب واستعادة األمن واالستقرار بالمنطقة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون  علىوالجهود االقليمية والدولية للقضاء 

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب  في المجاالت العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكال البلدين.

 القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

 

 )األهرام( تسلم اليوم أول حاملة طائرات مصريةي صبحيصدقى 

ك ، وذل«ميسترال»، من طراز «عبد الناصرجمال »اليوم، برفع العلم المصرى على حاملة طائرات الهليكوبتر  يقوم صدقى صبحي،

ويشارك فى حفل التسليم، جان إيف لودريان،  .احتفالية بمدينة تولوز الفرنسية، إيذانا بدخولها الخدمة وإبحارها إلى الوطن فى

 وزير الدفاع الفرنسي، والفريق أسامة ربيع، قائد القوات البحرية، وعدد من قادة القوات المسلحة والسفارة المصرية ووفد إعالمي.

 

 )بوابة األهرام( بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قرار جمهورى

صادر بالقانون رقم أصدر السيسي قراًرا جمهورًيا بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ال

 والقرار ينص عل ان من حق من يبلغ سن الستين ان يمد له أربع سنوات بعد سن التقاعد بدل من سنتين. 0131لسنة  11

 

 )بوابة األهرام( السودان يهدد بالتعامل "بكل حسم" مع أي خرق لمجاله الجوي

أن طائرات تابعة لمنظمات دولية واقليمية لم يحددها اخترقت الشهر الماضي مجاله الجوي، مهددا بانه  لن الجيش السودانيأع

"أجهزة المراقبة الجوّية  وقال الجيش في بيان نشرته وكالة األنباء الرسمية ان "بكل حسم" مع اي خرق جديد مماثل سيتعامل

+ تتبع لمنظمات دولية 32مايو اختراقا للمجال الجوي السوداني من قبل طائرات من طراز +يوشن  21و 03رصدت في يومي 

 وإقليمية دون الحصول على إذن مسبق".

 

 )مصر العربية( 2101مصر ثاني أكبر مستورد لألسلحة الفرنسية في  يورو.مليارات  1بـ 

بعد قطر، هذا ما كشف عنه تقرير لصحيفة "ال تريبين" االقتصادية  2101مستورد لألسلحة الفرنسية في  أكبرمصر ثاني 

وقالت الصحيفة إن قطر تأتي في مقدمة  .”2101عميال لفرنسا في  01التسليح: من هم أكبر ” الفرنسية والذي جاء تحت عنوان

مليار يورو، فيما تأتي مصر في المرتبة  2.1لت على أسلحة بقيمة الدول التي استوردت أسلحة فرنسية العام الماضي، حيث حص

 مليون يورو. 119مليار يورو، وكوريا الجنوبية ثالثا بـ  1.73الثانية بـ 
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