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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 (بوابة األخبار) في الرياض« اعتدال»السيسي وسلمان وترامب يفتتحون مركز 

العزيز والرئيس األمريكي دونالد ترامب، عقب انتهاء الجلسة الختامية للقمة العربية  شارك السيسي، والملك سلمان بن عبد

لعالمى لمكافحة ومواجهة الفكر المتطرف "اعتدال"، بعد أن اختارت الدول المشاركة في اإلسالمية األمريكية، في افتتاح المركز ا

 القمة، الرياض مقرًّا له.

 

 (بوابة األخبار) عناصر 4لمواجهة اإلرهاب في « روشتة»يقدم لزعماء العالم « السيسي»

شدد السيسي على أن مواجهة خطر اإلرهاب واستئصاله من جذوره تتطلب مقاربة شاملة تتضمن األبعاد السياسية واأليديولوجية 

قدت ع والتنموية إلى جانب اإلجراءات األمنية والعسكرية.وذكر السيسي في كلمته خالل القمة العربية اإلسالمية األمريكية التي

 في الرياض أربعة عناصر ضرورية في مواجهة اإلرهاب أولها الحديث عن التصدي لإلرهاب على نحو شامل بمعنى مواجهة جميع

 .التنظيمات اإلرهابية دون تمييز

 

 (بوابة األخبار) عقب كلمته: سندعمكم بكل قوة وعطاء« السيسي»الملك سلمان لـ

أشاد الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، بالكلمة التي ألقاها السيسي في القمة العربية اإلسالمية األمريكية 

 قب انتهاء السيسي من كلمته: "سندعمكم بكل قوة وعطاء ونتمني لكم ولمصر وشعبها التوفيق".وقال الملك سلمان ع .بالرياض

 

 (بوابة األخبار) شكري: اإلرهاب آفة تهدد حاضر ومستقبل قارتنا

ر صأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن المكون األفريقي جزء ال يتجزأ من هوية مصر، اتصاال بالروابط الجغرافية والتاريخية بين م

عاما، والتي ألقاها نيابة  70في كلمته بالجلسة االفتتاحية لمؤتمر الدراسات األفريقية في جاء ذلك وجميع دول القارة األفريقية، 

 .ألفريقية السفير أمجد عبد الغفارعنه مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات ا

 

 (الوطن) نص كلمة السيسي في القمة "اإلسالمية األمريكية" بالرياض

 "الوطن" نص كلمة السيسي، خالل القمة العربية اإلسالمية األمريكية التي عقدت في العاصمة السعودية "الرياض". تنشر

 

 (الوطن) البرلمان العربي يدين الهجوم على قاعدة "براك" الجوية الليبية

قال الدكتور أبو صالح شلبي، نائب رئيس البرلمان العربي، إن ما حدث في قاعدة براك الجوية يعد جريمة بشعة بعيد كل الُبعد 

عن تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف، وُتشكل خطًرا على السلم األهلي والمجتمعي والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، 

ن أهل فزا ودعاة الجارية بين أطراف األزمة في ليبيا للوصول إلى حل توافقي يصون وحدة ليبيا ويأتي إلرباك العملية السياسي

 إلى رص الصفوف لمواجهة كل تلك األفعال التي يقوم بها المجرمون واإلرهابيون للسيطرة على الجنوب ومقدراته.

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019188/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%C2%AB%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019188/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%C2%AB%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019166/1/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019166/1/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019127/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019127/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019115/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019115/1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2118994
http://www.elwatannews.com/news/details/2118994
http://www.elwatannews.com/news/details/2119159
http://www.elwatannews.com/news/details/2119159
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 (بوابة األهرام) مصر ُتدين االعتداء الغاشم في "براك الشاطئ" بجنوب ليبيا

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات، الهجوم اإلرهابى الوحشى الذى وقع فى براك الشاطئ بجنوب ليبيا 

 الخميس، والذى راح ضحيته العشرات من أبناء ليبيا. يوم

 

 (الوطن) في الرياض تفاصيل قمة السيسي وترامب

وذكر السفير عالء يوسف أن اللقاء شهد تباحًثا حول الموضوعات   ."التقى السيسي، بالرياض مع الرئيس األمريكي "دونالد ترامب

على ضرورة صدور رسالة قوية خالل القمة تطالب جميع الدول بعدم التي ستتناولها القمة العربية االسالمية األمريكية حيث أكد 

التدخل في الشئون الداخلية ألية دولة، باإلضافة إلى وقف أي دعم وتمويل للجماعات المتطرفة سواء كان بالمال أو السالح أو 

 التالحم ووحدة الصف. المقاتلين، مع احترام االختالف المذهبي والطائفي ونبذ الفتن والخالف والعمل على زيادة

 

 (الوطن) رئيس العراق في الرياضيلتقي السيسي 

التقي السيسي بمقر إقامته فى الرياض مع الرئيس العراقي "فؤاد معصوم".وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد استعراض 

حرز بالتقدم الم السيسيآخر التطورات على الساحة العراقية، والسيما العمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة الموصل، و رحب 

 .عزز من جهود التنمية واالستقراركافة الجهود الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تفى هذا الصدد، مؤكدًا دعم مصر ل

 

 (بوابة األهرام) وزير الخارجية يشارك في مؤتمر رودس لألمن واالستقرار

اليونانية؛ للمشاركة في مؤتمر رودس لألمن واالستقرار، الذي ينعقد خالل يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى جزيرة رودس 

 ، بمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية دول منطقة المتوسط.2027مايو  24- 22الفترة 

 

 (بوابة األهرام) وزير الطاقة الليبي: مصر سندنا الرئيسي.. وستكون لشركاتها األولوية في إعادة اإلعمار

قال المهندس فخري المسماري، وزير النفط والكهرباء والطاقة الليبي، إن وضع النفط الليبي بات مؤمًنا بصورة كاملة من جانب 

أن مصر السند الرئيسي لليبيا، وستكون لشركاتها  قوات الجيش والحكومة والبرلمان، وأكد الوزير الليبي خالل وجوده بالقاهرة

األولوية في إعادة اإلعمار، والتي أكد أنها ستفوز في أية مناقصات بالنظر إلي ما تتمتع به من قدرة وتفوق كبيرين عن نظيرتها 

 .اثلةمن سائر الشركات المم

 

 (بوابة األهرام) أبو الغيط يشارك في "الرباعية الدولية " حول ليبيا ببروكسل

يشارك أحمد أبو الغيط األمين العام للجامعة العربية فى االجتماع الثاني للجنة الرباعية الدولية بشأن ليبيا والذى سيعقد يوم 

 ألفريقي واالتحاد األوروبي إلى جانب الجامعة.الثالثاء المقبل ببروكسل والتى تضم كال من األمم المتحدة واالتحاد ا

 

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1516757.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516757.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2118619
http://www.elwatannews.com/news/details/2118619
http://www.elwatannews.com/news/details/2118655
http://www.elwatannews.com/news/details/2118655
http://gate.ahram.org.eg/News/1517187.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517187.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517178.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517178.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516786.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516786.aspx
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 (بوابة األهرام) "الخارجية" تنفي توجيه أية اتهامات باالختالس لسفير مصر في برلين

رلين، أو تسجيل إحدي سيارات السفارة باسم نفت وزارة الخارجية بشكل قاطع توجيه أية اتهامات باالختالس لسفير مصر في ب

السفير المصري.جاء ذلك تعقيبا علي ما نشرته بعض الصحف والمواقع اإلخبارية نقال عن مصادر مجهولة، بشأن تجاوزات 

 بسفارة مصر ببرلين، وخضوعها إلجراءات رقابية دورية.

 

 (الوفد) تفاصيل لقاء السيسي برئيس بوركينا فاسو في الرياض

استقبل السيسى بمقر إقامته فى الرياض رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوريه، وذلك عشية انعقاد القمة العربية اإلسالمية 

عدد من القضايا األفريقية والتحديات المشتركة التي تواجه دول القارة، وعلى رأسها خطر اإلرهاب،  وشهد اللقاء مناقشة األمريكية.

 .اإلرهابية والقضاء على تلك اآلفةوأكد الرئيسان أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال مكافحة خطر التنظيمات 

 

 (اليوم السابع) التعاليم الصحيحة لإلسالمالسيسي ورئيس طاجيكستان يؤكدان أهمية دور األزهر فى نشر 

ل تعزيز الجهود الدولية فى سب اللقاءوتناول  استقبل السيسي بمقر إقامته فى الرياض رئيس طاجيكستان إمام على رحمان.

مكافحة اإلرهاب والعمل على استئصاله من جذوره، حيث تم التأكيد على أهمية الجوانب الثقافية والفكرية فى التصدى لهذا 

 الخطر بجانب المواجهة العسكرية واألمنية.

 

 (اليوم السابع) السفير األمريكى: المساعدات األمريكية لمصر لن يتم االقتراب منها

لمتحدة اأكد ستيف بيكروفت ، السفير األمريكى، أن العالقات المصرية األمريكية تشهد تطورا إيجابيا منذ زيارة السيسى، للواليات 

األمريكية، أبريل الماضى، الفتا أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيارات مكثفة من قبل الجانبين المصرى واألمريكى، مشددا على أن 

 المساعدات األمريكية لمصر لن يتم االقتراب منها.

 

 (اليوم السابع) نشطاء فى اجتماع سرى بإيطاليا لمهاجمة مصر 9حمزاوى وخالد على و 

  RESEAU FONDRAC ONLUS ناشًطا سياسًيا وحقوقًيا، مع منظمة 22شهدت العاصمة اإليطالية روما، اجتماًعا ضم 

فى االجتماع،  شارك .للتخطيط، إلحداث حالة من الفوضى وعدم االستقرار فى البالد خالل الفترة القادمة، قبل االنتخابات الرئاسية

كل من خالد على، وعمرو حمزاوى، وعماد مبارك، وبهى الدين حسن، ورامى رستم، وأحمد عزت، ومعتز الفهيرى، عبد التواب عالء 

وتضمن االجتماع ورشة عمل عما أسموه تدهور حقوق اإلنسان وتنامى  .الدين، أمير عبد الحميد، أحمد سميح، محمد زارع

 .غوط على النظام المصرى بكل قوتهمعدد من المشاركين من الدول األوربية ممارسة ضالعنصرية فى مصر، وطالب 

 

 (اليوم السابع) اإلمارات: جماعة اإلخوان تلعب دورا مشبوها وسبب صعود التطرف واإلرهاب

وفق ما نقلت صحيفة  قالت السلطات اإلماراتية، إن جماعة اإلخوان تلعب دورا مشبوها وتمثل أرضية لصعود التطرف واإلرهاب،

وأعربت دولة اإلمارات في بيانها الرسمى فى القمة التى عقدت اليوم فى الرياض عن عظيم تقديرها وكامل دعمها  الشرق األوسط.

 وغاية إمتنانها إلستضافة المملكة العربية السعودية لهذه القمة اإلستثنائية .

http://gate.ahram.org.eg/News/1516702.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516702.aspx
https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1523917-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1523917-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.youm7.com/story/2017/5/20/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85/3244430
http://www.youm7.com/story/2017/5/20/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85/3244430
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7/3245744
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7/3245744
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88-9-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%89/3245917
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88-9-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%89/3245917
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/3246107
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/3246107
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (الوطن) فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول السيسي من الرياض

ة بعد زيارة فتحت سلطات األمن في مطار القاهرة الدولي، استراحة الصالة الرئاسية، استعدادا لوصول السيسي، من السعودي

 رسمية تلبية لدعوة الملك سلمان للمشاركه في القمه العربية اإلسالمية األمريكية في العاصمة الرياض واستغرقت يومين.

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األخبار) رئيس الوزراء يطالب المسئولين بالتواجد الميداني لمتابعة األسعار

شدد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ضرورة التواجد الميداني المستمر من جانب المسئولين التنفيذيين في مختلف المحافظات 

 بالكميات واألسعار المناسبة وخاصة خالل شهر رمضان المعظم. لمتابعة مدى توافر السلع

 

 (الوطن) شريف إسماعيل: رفع أسعار اللحوم والدواجن المجمدة بسبب سعر "الدوالر"

لدعم السلع  2027/2022مليار جنيه في الموازنة المالية الجديدة  70قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه تم تخصيص 

 أن ارتفاع أسعار اللحومإلي التموينية والغذائية، وهذا مبلغ كبير من أجل تأمين احتياجات المصريين من السلع األساسية، وأشار 

 .لنسبة للسلع المستوردة بالدوالراألسواق األسبوع الماضي جاء بسبب اختالف سعر الصرف باوالدواجن المجمدة التي شهدتها 

 

 (بوابة األهرام) في اجتماع مناقشة "التعديات على أراضي الدولة.. رئيس الوزراء "ال أحد فوق القانون"

إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء الدفاع، واألوقاف، والشباب والرياضة، ترأس شريف 

 واإلسكان، والبيئة، والداخلية، والموارد المائية والرى، والتجارة والصناعة، واآلثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس

 أنه يتم التعامل مع مختلف حاالت التعدى بكل حزم وحسم، وأنه ال يوجد أحد فوق القانون.إسماعيل وأكد  هيئة الرقابة اإلدارية.

 

 (امبوابة األهر) يشكر نظيره األردني لموافقته على المهلة اإلضافية لتوفيق أوضاع العمالة المصرية إسماعيل

استقبل رئيس الوزراء األردني هاني الملقي، شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على هامش انعقاد فعاليات قمة المنتدى االقتصادي 

العالمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، الذي يعقد في المملكة األردنية الهاشمية تحت عنوان "تمكين األجيال نحو 

 نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، والسفير طارق عادل سفير مصر لدي عمان.المستقبل"، بحضور الدكتورة سحر 

 

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يفتتح معرض "سوبر ماركت أهال رمضان" بقاعة المؤتمرات

افتتح شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، معرض "سوبر ماركت أهال رمضان" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والذى يستمر حتى 

 مايو القادم. 22

http://www.elwatannews.com/news/details/2119894
http://www.elwatannews.com/news/details/2119894
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019182/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019182/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2120077
http://www.elwatannews.com/news/details/2120077
http://gate.ahram.org.eg/News/1517406.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517406.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517047.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/5/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3246402
http://www.youm7.com/story/2017/5/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3246402
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 (بوابة األهرام) "إسماعيل" يبحث التعاون الثنائي مع الرئيس القبرصي

التقي شريف إسماعيل رئيس الوزراء، علي هامش فعاليات المنتدي االقتصادي العالمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

االستثمار والتعاون الدولي، والسفير برئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس، بحضور كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة 

 طارق عادل سفير  سفير مصر لدي عمان.

 

 (بوابة األهرام) "إسماعيل" يلتقي المدير التنفيذي لـ"دانة غاز"

والتعاون الدولى، وسفير  ستثمارالوذلك بحضور وزيرة ا التقى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، المدير التنفيذى لشركة دانة غاز،

جمهورية مصر العربية لدى المملكة األردنية الهاشمية، وعدد من مسئولى الشركة، وذلك على هامش حضوره فعاليات المنتدى 

 ادى العالمى لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.قتصالا

 

 -الوفود األجنبية: 

 (بوابة األخبار) في االتحاد األوروبي تصل القاهرةمفوضة السياسة اإلقليمية 

استقبل مطار القاهرة الدولي،  "كورينا كريتو " مفوضة السياسة اإلقليمية في االتحاد األوروبي قادما من النمسا في زيارة للقاهرة 

 تستغرق يومين.

 

 -مصري: البرلمان ال

 (الوطن) مليون جنيه 272مليارات جنيه موازنة ديوان عام "الداخلية" بزيادة  9

 2027المالي تناقش لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب، في اجتماعها غدًا، برئاسة النائب كمال عامر، مشروع موازنة العام 

وبلغ إجمالي موازنة ديوان عام الوزارة، لكل من المصروفات وكذلك االستخدامات .فيما يخص وزارة الداخلية وقطاعاتها 2022 -

 .مليون جنيه 272بزيادة قدرها  2027 - 2022مليون في العام المالي الحالي  33مليارات و 9مليون مقابل  232مليار جنيه و 9نحو 

 

 (بوابة األهرام) مليون جنيه أجوًرا في الموازنة الجديدة 223لب البرلمان بـ"العدل" تطا

قال كمال حسين، وكيل أول وزارة العدل، إن الوزارة تقدر الظروف المالية واالقتصادية التي تمر بها البالد، ولم تطلب اعتمادات 

، موضًحا أنهم التزموا بالموضوعية في تقدير مصروفاتهم، وذلك خالل اجتماع اللجنة 2022-2027في موازنة العام المقبل كثيرة 

 التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة ميزانية الهيئات القضائية والجهات المعاونة.

 

 (بوابة األهرام) "تشريعية النواب" تؤجل نظر مشروعات تغليظ عقوبة إهانة الرئيس

مشروعات مقدمة من النواب بشأن تعديل قانون العقوبات، التي  2أجلت اللجنة التشريعية بالبرلمان خالل اجتماعها، نظر 

المناقشة في اجتماع الحق، وعقد يتعلق بعضها بتغليظ عقوبة إهانة رئيس الجمهورية والبرلمان، إلجراء مزيد من الدراسة قبل 

 جلسة للحوار المجتمعي بحضور المختصين وأساتذة الجامعات.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1517045.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517045.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517040.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517040.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019067/1/---%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019067/1/---%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2118436
http://www.elwatannews.com/news/details/2118436
http://gate.ahram.org.eg/News/1517354.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517354.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517346.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517346.aspx
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 (بوابة األهرام) "دفاع النواب" ترفض زيادة ميزانية وزارة اإلنتاج الحربي

ب، برئاسة اللواء كمال عامر، االستجابة ألي مطالب بشأن إقرار زيادات مالية في رفضت لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النوا

، وذلك لما تمر به الدولة المصرية من ظروف اقتصادية في 2022-2027ميزانية وزارة اإلنتاج الحربي عن العام المالي الجديد 

 المرحلة الحالية.

 

 (بوابة األهرام) جرس األمريكيرئيس لجنة حقوق اإلنسان يلتقي قيادات وأعضاء بالكون

التقى عالء عابد، رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب، وأحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، السيناتور 

يقوم بها النائبان حاليا للواليات المتحدة األمريكية، بهدف اللقاء مع األمريكي دانا روبيريو بمكتبه بالكونجرس، خالل الزيارة التى 

 قيادات وأعضاء الكونجرس األمريكي.

 

 (بوابة األهرام) رئيس مجلس النواب يلتقى "آبى" ورئيس "الجايكا"

برلماني رفيع المستوى، التقى على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، شينزو آبى، رئيس  على هامش زيارته اليابان على رأس وفد

الوزراء الياباني.كما التقى رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له البروفيسور شينيتشى كيتاوكا، رئيس الوكالة اليابانية 

 للتعاون الدولى "جايكا".

 

 (اليوم السابع) والوفد البرلمانى يعود األربعاءعلى عبد العال يلتقى محافظ طوكيو غدًا.. 

له، والمتواجد قال المستشار أحمد سعد الدين األمين العام لمجلس النواب، إن على عبد العال رئيس البرلمان والوفد المرافق 

اآلن فى اليابان سيلتقى محافظ طوكيو غدًا فى لقاء هام، سيتناول بحث كافة سبل التعاون االقتصادى والسياحى، إلى جانب 

 الحديث عن فتح آفاق جديدة من االستثمار بين البلدين، فى ضوء قانون االستثمار الجديد.

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) الديمقراطي" يعلن موقفه من االنتخابات الرئاسيةغًدا.. "المصرى 

أعلن الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي عقد مؤتمر صحفي ظهر الغد، إلعالن موقفه من االنتخابات الرئاسية المقبلة فى 

 ران، رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب.، وذلك بحضور فريد زه2022

 

 -منظمات المجتمع المدني: 

 (بوابة األهرام) في مناقشة "الطريق إلى داعش".. "النمنم": "بن الدن" و"الظواهري" تالميذ لإلخوان

داعش وغيرها من الجماعات اإلرهابية المتطرفة، جميعها حواٍش لجماعة اإلخوان، قال حلمي النمنم وزير الثقافة، إن تنظيم 

حيث نشأت كل الجماعات من قالب واحد، وداعش هي االبن الطبيعي للقاعدة التي أسسها "بن الدن" و"الظواهري" وهما من 

في وائل لطفي، بمقر مؤسسة روزاليوسف، تالميذ جماعة اإلخوان.جاء ذلك، خالل مناقشة كتاب "الطريق إلى داعش" للكاتب الصح

 بحضور الدكتور أسامة األزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور قدري حفني، وغيرهما.

http://gate.ahram.org.eg/News/1517313.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517313.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516746.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516746.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516606.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1516606.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF/3245230
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF/3245230
http://gate.ahram.org.eg/News/1517205.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517205.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517372.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517372.aspx


 

 

7202 مايو 22  مرصد اإلعالم المصري       7   

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األخبارعقب ألقاء كلمته )  «مغردون»شيخ األزهر يغادر ملتقى 

ووجه في كلمته   .بالعاصمة السعودية الرياض عقب إلقاء كلمتهغادر شيخ األزهر أحمد الطيب، مقر انعقاد ملتقى "مغردون" 

التي ألقاها بالملتقى رسالة إلى قادة الدول المشاركة في القمة العربية اإلسالمية األمريكية، داعيا إياهم إلى ضرورة اتخاذ قرارات 

 روب حياة آمنِة وَعيش كريم.حاسمة تقضي على اإلرهاب وتجفِّف مصادره ومنابعه، وتضمن للشعوب التي مزقتها الح

 

 -تصريحات: 

 (الشروق) الخولي يواصل هجومه على وزارة الهجرة: الرد على االستجواب مكانه البرلمان

 24طارق الخولى، إصدار وزارة الهجرة بيانا صحفيا للرد على االستجواب الذى تقدم به بشأن إهدار انتقد عضو مجلس النواب 

، إن البرلمان هو مكان الرد على االستجوابات، وليس البيانات الصحفية، وقال الخولى، فى بيان صحفى.مليون جنيه من الميزانية

رة إهدارا للمال العام، وهو عبارة عن شقة فى عقار، طالما أنه مقر ألف جنيه على تجديد مقر الوزا 900أليس صرف »وتساءل: 

 .«مؤقت لحين االنتقال للعاصمة اإلدارية؟

 

 -توك شو: 

 (الشروق) صباح جلسة النقض« العادلي»عمرو أديب: فريد الديب أكد ظهور 

قال اإلعالمي عمرو أديب، إنه أجرى حواًرا مع المحامي فريد الديب، دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية األسبق، والهارب من تنفيذ 

لم يكن تحت حراسة الشرطة أثناء خضوعه للحراسة الجبرية، وأن ما يتردد « العادلي»أن « الديب»أكد فيه  حكم قضائي بالحبس،

أكد أن حبيب العادلي، سيظهر صباح « الديب»وأضاف أن  حول استدعاء الحراسة للتحقيق معهم في واقعة الهرب ليس صحيًحا.

عن أن المحامين ينصحون وكالئهم بعدم تسليم « الديب»حديث اليوم الذي سيتم فيه عقد جلسه نقض الحكم، مشيًرا إلى 

 أنفسهم في حالة نقض الحكم الصادر ضدهم.

 

 (الشروق) «يجب محاسبة كل من يصدر عنه تصريح يثير الفتنة»عن تصريحات القمص مكاري: « القرموطي»

ت محدش سك»، قائال: «المثيرة للفتنة»أعرب جابر القرموطي، عن غضبه بسبب تصريحات القمص مكاري يونان، التي وصفها بـ

 .«للشيخ سالم عبد الجليل، لما طلع منه تصريح ضد المسيحيين، يبقى مينفعش نسكت ألي حد تاني، إحنا مش ناقصينه

 أن الدولة يجب عليها محاسبة كل من يصدر عنه تصريح يثير الفتنة، والوقوف بالمرصاد ضد هذه التصريحات.»وأضاف

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) ممدوح حمزة عن قمة الرياض: متى سيعلم شعب مصر ما حدث في الغرف المغلقة؟

وقال  .علق الناشط السياسي والخبير الهندسي، ممدوح حمزة، على فعاليات قمة الرياض، متسائاًل عما حدث في الغرف المغلقة

في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "مؤتمر الرياض، متى سيعلم شعب مصر عما حدث في الغرف 

 المغلقة؟، وعن إن كان هناك تنازالت؟".

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019183/1/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%C2%AB%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86%C2%BB.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019183/1/%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%C2%AB%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86%C2%BB.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052017&id=cf708d46-6531-4a2d-865b-50ba7d06dac5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052017&id=cf708d46-6531-4a2d-865b-50ba7d06dac5
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052017&id=9c08b546-b77e-4861-a9ec-e0587c798e4d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20052017&id=9c08b546-b77e-4861-a9ec-e0587c798e4d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052017&id=7405295c-862f-4a20-a5bf-ce9ecfe1dc1e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18052017&id=7405295c-862f-4a20-a5bf-ce9ecfe1dc1e
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%A7/1431273-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6--%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9%D8%9F
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%A7/1431273-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6--%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9%D8%9F
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار) 2022في الربع األخير من  %23البنك المركزي: نستهدف خفض التضخم لـ

في الربع الخير من عام  %23أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، استهدافه الوصول بمعدل التضخم السنوي ل

واستمرار عمليات امتصاص فائض  %3الفائدة في نوفمبر الماضي بنسبة واوضح البنك المركزي المصري، أن قرار زيادة اسعار 2022

 .السيولة قصيرة االجل ساهم في تحسن معدل التضخم الشهري

 

 (بوابة االخبار) %27.73واإلقراض  %22.73البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة على اإليداع لـ

نقطة  200قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، رفع أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض لليلة واحدة بواقع 

كما قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر العملية الرئيسية للبنك ، على التوالي %27.73و %22.73أساس ليصل العائد لـ 

 .%27.23نقة أساس أيضا لـ 2000،% وزيادة سر االئتمان والخصم بواقع  27.23نقطة أساس ليصل إلي  200زي بواقع المرك

 

 (بوابة االخبار) سحر نصر تبحث مع المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار خطة للتوسع بالسوق المصري

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، مع وزير االقتصاد والتخطيط السعودي عادل محمد فقيه، وبحث 

ي بين بين مصر والسعودية، وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، واستغالل اتفاقيات الجانبان تنمية التعاون االقتصاد

 التعاون التي تم توقيعها على مدار الفترة الماضية، والتي تعد بمثابة داعم قوى لمستقبل العالقات بين البلدين.

 

 (الوطن) ألصحاب المعاشات أول يوليو %20وكيل "قوى عاملة النواب": عالوة 

قال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، محمد وهب اهلل، إن أصحاب المعاشات يعانون معاناة كبيرة جًدا، رغم أن لديهم مبالغ 

مليون جنيه، ولكن الحكومة ال تستثمرها بشكل جيد، ما يجعل أصحاب المعاشات يستمرون  220 بكبيرة لدى الحكومة، تقدر 

 %20وأعلن وهب اهلل، عن تخصيص عالوة ألصحاب المعاشات اعتباًرا من أول يوليو، مؤكًدا أنها لن تقل عن ، في "الشحاتة" 

 

 (الوطن) ر وانقطاع الكهرباءبسبب الدوال« كفر هالل»حلم صناعة المنسوجات يتحول إلى كابوس فى 

محافظة المنوفية، لتصبح على مدار عقود القرية ل، التابعة «كفر هالل»عامًا، صنعها أهالى قرية  20قصة نجاح بدأت منذ 

الجنيه وارتفاع سعر « تعويم»بسبب « الركود»نتيجة حالة « كابوس»إال أن ذلك الحلم تحول إلى ، الصناعية األولى فى اإلقليم

  .الدوالر، وانقطاع التيار الكهربائى عن القرية بصورة متكررة، مما أدى إلى توقف العديد من المصانع، وتشريد العاملين

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019225/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%84%D9%8013-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019225/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%84%D9%8013-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019216/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%8016.75-%D9%88%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019216/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%8016.75-%D9%88%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2018137/1/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2018137/1/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2119981
http://www.elwatannews.com/news/details/2119981
http://www.elwatannews.com/news/details/2116447
http://www.elwatannews.com/news/details/2116447
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 (الوطن) مليار جنيه 2.23البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 

مليون جنيه لسد عجز  230يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة إجمالية تصل نحو مليار و

مليون جنيه  300ن البنك المركزي المصري نحو ويبلغ قيمة الطرح األول وفقا لبيانات رسمية صادرة ع، الموازنة العامة للدولة

 سنوات. 3مليون جنيه ألجل  730سنوات، بينما ييلغ قيمة الطرح الثاني نحو  3ألجل 

 

 (الشروق) الغرفة األلمانية العربية ترغب في االستثمار بمشروعات البتروكيماويات

التقى طارق المال، وزير البترول، أولريش هيرمان، رئيس الغرفة األلمانية العربية للصناعة والتجارة، وأندرياس هيرجنروثر، المدير 

، خالل اللقاء رؤية وخطة قطاع البترول «المال»التنفيذى للغرفة األلمانية بالقاهرة ووفد من كبار المستثمرين األلمان، وعرض 

 .أللمانى رغبته فى االستثمار بعدد من مشروعات البتروكيماويات المخطط لها البدء خالل الفترة المقبلةوقد أبدى الجانب ا

 

 (اليوم السابع) مليار جنيه لدعم السلع 70رئيس الوزراء: سعر الفائدة مرتبط بارتفاع التضخم.. و

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن البيع في معارض سوبر ماركت أهال رمضان بسعر التكلفة، وأن سياسة الحكومة 

 29، منهم مليار جنيه 240بلغت  ٧١٠٢/٧١٠٢هى االستمرار فى توفير السلع للمواطن، الفتا إلى أن مخصصات الدعم فى موازنة 

 مليار دعم سلع غذائية. 70مليار إلى 

 

 (مصر العربية) تصريحات لصندوق النقد تكشف سر رفع سعر الفائدة 3

رغم استبعاد عدد كبير من خبراء االقتصاد إقدام البنك المركزى على رفع سعر الفائدة خالل اجتماع لجنة السياسات النقدية، إال 

واعتبر مسئولو الصندوق ،لتوصيات صندوق النقد الدولىمستجيبا بذلك  %2أن البنك خالف التوقعات ورفع سعر الفائدة بنسبة 

  فى شهر أبريل. %33أن رفع الفائدة هو األداة المناسبة للسيطرة على معدالت التضخم القياسية فى مصر والتى وصلت إلى 

 

 (مصر العربية) مليار جنيه 32سعر الفائدة.. الخزانة العامة تتكبد « المركزي»بعد رفع 

قال نقطة أساس خالل اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي انتهى  200بعدما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية 

 .مليار جنيه تقريًبا 32إلى  30اقتصاديون إن القرار سُيكبد الموزانة ما بين 

 

 (مصر العربية) مليار جنيه 22.23البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ

وأضاف ، مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة 22.23ذون خزانة بقيمة يطرح البنك المركزي، غدًا األحد، أ

 2يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني  92مليار جنيه ألجل  2.23المركزي عبر موقعه اإللكتروني، أن قيمة الطرح األول تبلغ 

 يومًا. 222مليارات جنيه ألجل 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2120014
http://www.elwatannews.com/news/details/2120014
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052017&id=dac3f5d5-c75c-4881-944f-ddb88201f6b6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052017&id=dac3f5d5-c75c-4881-944f-ddb88201f6b6
http://www.youm7.com/story/2017/5/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3246440
http://www.youm7.com/story/2017/5/22/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8870-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3246440
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1431144-3-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1431144-3-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1431140-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1431140-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1430474-%D8%BA%D8%AF%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8012-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1430474-%D8%BA%D8%AF%D8%A7--%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A3%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8012-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 

 الحراك المجتمعي-2

 (الوطن) وقفة احتجاجية وإضراب جزئي للعاملين بمستشفى أسوان الجامعي

حرم المستشفى، صاحبها نظم عشرات من أعضاء هيئة التمريض واإلداريين بمستشفى أسوان الجامعي، وقفة احتجاجية داخل 

الدخول في إضراب جزئي عن العمل للمطالبة بمجموعة من الحقوق المالية واإلدارية الخاصة بهم، ورفع المحتجون مجموعة من 

 الالفتات فيها "عايز حقي.. ال للفساد.. بالغ للنائب العام".

 

 قضايا المجتمع-2

 

 التعليم

 (بوابة االهرام) مصروفات المدارس الخاصة والدولية وال إلزام على اآلباءوزارة التعليم: لم نصدر أي قرار بزيادة 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في بيان رسمي، صادر عنها قبل قليل، على عدم صدور أى قرارات تسمح بزيادة 

الدراسية بالمدارس الخاصة، أو التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة )دولية( حال حصولهم على موافقة أولياء األمور المصروفات 

 بنسبة معينة كبرت أم صغرت.

 

 الصحه

 (بوابة االخبار) الصناعة: شركة أمريكية لألدوية تدرس إنتاج عقار لعالج فيروس سي في مصر

صرح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بأن شركة "جلياد ساينسز" األمريكية إلنتاج األدوية تدرس حالًيا إنتاج عقار 

في مجال إنتاج األدوية، مشيًرا إلى أن الشركة جديد لعالج فيروس سي في مصر، بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية العاملة 

  تستهدف االستفادة من السوق المصري ليكون محوًرا إنتاجًيا وتسويقًيا ألسواق القارة اإلفريقية.

 

 (الوطن) عمال يقتلون ثعبانا بمستشفى ملوي في المنيا

ان، وكانت صور الثعب، عمال مستشفى ملوي العام بجنوب المنيا، ثعبانا يبلغ طوله نحو متر، ُعثر عليه داخل غرفة بنك الدمقتل 

الذي تم التخلص منه داخل غرفة بنك الدم، انتشرت عبر موقع التواصل "فيسبوك"، وبرر مسؤولون بالمستشفى ذلك بأن بنك 

 محاط بزراعات كثيفة، األمر الذي أدى إلى وصول الثعبان داخل المستشفى. الدم والدور األرضى بالكامل بالمستشفى

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2119336
http://www.elwatannews.com/news/details/2119336
http://gate.ahram.org.eg/News/1517456.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517456.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017669/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2017669/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2116873
http://www.elwatannews.com/news/details/2116873
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 (الوطن) "الصحة": ال تسرب إشعاعي بمستشفى قليوب

مواقع التواصل االجتماعي، من وجود تسرب نفى الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة في القليوبية، ما أثير عبر بعض 

إشعاعي من داخل جهاز أشعة بمستشفى قليوب المركزي الجديد، وأشار إلى أنَّ ترويج الشائعات حول اإلصابة بالسرطان من 

 تسرب األشعة بالمستشفى من شأنه إثارة الذعر بين المواطنين وهو كالم عار تماًما من الصحة.

 

 السياحه

 (بوابة االخبار) بين المحققين المصريين والفرنسيين« مصر للطيران»بشأن طائرة  تضارب األقاويل

حر المتوسط، في حادث راح ضحيته جميع التابعة لشركة "مصر للطيران" في مياه الب 204رغم مرور عام على سقوط الرحلة رقم 

راكًبا، مازال الغموض هو سيد الموقف وتضاربت األقاويل في نتائج التحقيقات، حيث أكد  22من كان على متنها وعددهم 

 الفرنسيون أن السبب ناتج عن عطل، فيما أعلنت لجنة التحقيق المصرية أن انفجارا قد يكون وراء الحادث.

 

 (اليوم السابع) ق على زيادة أسعار الحج السياحىوزير السياحة يواف

هجريا، عقب مطالبة الشركات العاملة بمجال السياحة  2432اعتمد يحيى راشد وزير السياحة، تعديل أسعار برامج الحج لهذا العام 

ألف  42بينأسعار برامج االقتصادى "طيران" وجاء ، الدينية زيادة األسعار لكى تتناسب مع الخدمات المقدمة للحجاج السياحة 

 .ن تذكرة الطيرانبدو الف جنية 32و

 

 (اليوم السابع) وفد مصر للطيران يتوجه إلى أمريكا الستالم الطائرة الرابعة من صفقة بوينج

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم األحد، وفد من شركة مصر للطيران متوجها إلى نيويورك فى طريقه إلى مقر شركة بوينج 

من  B737-800NGماكس و 737العالمية بمدينة سياتل األمريكية، خاصة مصنع رينتون المتخصص فى إنتاج طرازى بوينج 

 طائرات الجديدة من نفس الطراز. 9الجيل الجديد الستالم الطائرة الرابعة من صفقة الـ 

 

 الزراعه

 (جريدة االهرام) حافزا جنيها 23و..  قمح طن مليون 3٫2تسليم 

 3200الف طن قمح، ورفضت لجان الفرز مايزيد على  330مليون و 2أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين انه تم تسلم نحو 

 23وقررت اللجنة العليا للقمح، برئاسة وزير التموين، منح حافز إضافى ، طن بسبب عدم مطابقتها لدرجات النظافة المطلوبة

 .للشون المجهزة التى تتسلم القمح المحلي من الموردين« جوت»جنيها لكل طن قمح يورد فى أجولة 

 

 الطرق والمواصالت

 (الوطن) تعطل قطار ركاب لمدة ساعة ونصف في سوهاج 3

 بمحطة سكك حديد جرجا في سوهاج، اليوم، بسبب عطل فني في إحدى العربات.توقف قطار ركاب ألكثر من ساعة ونصف 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2116000
http://www.elwatannews.com/news/details/2116000
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019109/1/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019109/1/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%C2%AB%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%89/3245921
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%89/3245921
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86/3244833
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86/3244833
http://www.ahram.org.eg/News/202272/5/595296/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD--%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202272/5/595296/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD--%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2117023
http://www.elwatannews.com/news/details/2117023
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 (بوابة االخبار) أكتوبر 2مليار جنيه لتطوير طرق مدينة  

أكتوبر، أنه يجرى إنشاء وتطوير محاور وطرق بالمدينة بإجمالي  2صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 

أن هذه المشروعات هي مشروع تطوير وصلة دهشور الشمالية من طريق مصر إسكندرية  مليار جنيه، وأوضح 3.2استثمارات 

 الصحراوي حتى طريق الواحات، مرورًا بتنفيذ كوبري العبور فوق ميدان العبور، ومحور الدائري الجنوبي الغربي بالمدينة.

 

 قباطاأل

 (الوطنالسماء )اإلسكندرية: هم في فرح ب ضحاياتواضروس في رسالة لـ"قداس أربعين" 

انتقلوا إلى السماء فى يوم عيد، وهو أحد الزعف، وأن الكنيسة تتذكر ذكرى األربعين فى أيام الخماسين المفرحة وفق  الضحايا"

طقس الكنيسة، وأن الشهداء فى فرح كبير فى السماء" .. بهذه الكلمات تقدم تواضروس الثانى، بالعزاء إلى أهالى شهداء كنيسة 

 مارمينا في كينج مريوط. مار مرقس، خالل قداس األربعين بدير

 

 (الوطن)الضحاياوسط إجراءات أمنية أقباط طنطا يؤدون قداس "األربعين" على 

على أحداث  40توافد عشرات األقباط على كنيسة مار جرجس والشهداء بطنطا، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك في الذكرى الـ

في مات آخرهم المهندس ريمون يوسف جرجي، والذي شخصا  29تفجير الكنيسة في صباح يوم أحد الشعانين، والذي راح ضحيته 

 شخصا آخرين. 70ه، وإصابة نحو أحد المستشفيات بألمانيا متأثرا بإصابت

 

 (الوطن) اجتماع مصري فاتيكاني بشأن إحياء مسار العائلة المقدسة

 اتيكاناألعلى بالفصرح السفير حاتم سيف النصر، سفير مصر لدى الفاتيكان، بأنه تم اجتماع ما بين ليبيريو أندرياتا، المشرف 

بشأن إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، مما يساهم في دفع وتنشيط السياحة بشكل عام، والسياحة الدينية إلى مصر 

 بصفة خاصة.

 

 (الوطن) تواضروس يدّشن كنيسة قبطية جديدة في أيرلندا

أبريل الماضي بزيارة  29تواضروس الثاني زيارته األولى إلى أيرلندا، في إطار زيارته الرعوية لكنائس أوروبا، التي بدأت في  واصل

إيطاليا، لحضور مؤتمر كهنة أوروبا، ثم اتجه من روما إلى لندن في زيارة هي األولى له منذ جلوسه على الكرسي البابوي لكنائس 

 .ودّشن كنيسة جديدة، في منطقة بيليستون قرب ديلفين، مايو الحالي 3بدأت يوم  المملكة المتحدة، والتي

 

 (الوطن) تواضروس يلتقي رئيس إيرلندا.. ومايكل يطالب بحل قضية "حالوة"

، بلقاء الرئيس اإليرلندي مايكل هيجنز، 2027-3-27 وصلها مساء األربعاء الماضياستهل تواضروس الثاني، زيارته إلى إيرلندا التي 

أبريل الماضي، بزيارة إيطاليا للمشاركة في مؤتمر كهنة أوروبا، ثم  29أمس، في إطار زيارة البابا الرعوية إلى أوروبا التي بدأها يوم 

 ي.توجه بعد ذلك إلى المملكة المتحدة في الخامس من مايو الجار

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2018103/1/3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2018103/1/3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-6-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2114959
http://www.elwatannews.com/news/details/2114959
http://www.elwatannews.com/news/details/2114869
http://www.elwatannews.com/news/details/2114869
http://www.elwatannews.com/news/details/2114149
http://www.elwatannews.com/news/details/2114149
http://www.elwatannews.com/news/details/2115337
http://www.elwatannews.com/news/details/2115337
http://www.elwatannews.com/news/details/2112442
http://www.elwatannews.com/news/details/2112442
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 أخرى

 (الوطن) انقطاع الكهرباء عن "الشيخ زويد" و"رفح" لليوم الثالث على التوالي

ن إوقال مصدر في شركة الكهرباء، ، واصل التيار الكهربائى انقطاعه لليوم الثالث على التوالي، في مدينتي الشيخ زويد ورفح

المقاول المختص وصل بالفعل إلى مدينة العريش، وسيبدأ عملية اإلصالح، يرافقه المهندس خليل حماد رئيس شركة كهرباء 

 الشيخ زويد، وقد تعود الكهرباء اليوم، حال انتهاء اإلصالحات، وهدوء األوضاع جنوب العريش.

 

 (اليوم السابع) من الشعب %20 وزير اإلسكان فى أول تعليق على زيادة فواتير المياه: لن تطال

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اإلسكان والمجتمعات العمرانية، تعليقا على قرار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

بداية من يوليو المقبل: "أطمئن المواطنين بأن الشرائح الثالثة األولى التى تمثل الصحى بفرض زيادة جديدة على أسعار المياه 

 من الشعب ستظل تحظى بالدعم كما هو، ولن يتأثر محدودو الدخل بهذا القرار". 20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2117245
http://www.elwatannews.com/news/details/2117245
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%86/3245460
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D9%86/3245460
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (اليوم السابع) علم بطلق نارى فى حملة على المنقبين عن الذهبإصابة رئيس مباحث قسم مرسى 

أصيب الرائد رامى الجندى، رئيس مباحث قسم شرطة مرسى علم، بطلق نارى فى الكتف أثناء قيام قوات األمن بحملة أمنية على 

 المنقبين غير الشرعيين عن الذهب.

 

 (الشروق) قي يطالب بتوفير الرعاية الصحية للسجناءتقرير حقو

 في الطبي اإلهمال عن مشترًكا تقريًرا الشخصية، للحقوق المصرية والمبادرة والتعذيب،أصدر مركز النديم لمناهضة العنف 

وتناول التقرير واقع الرعاية الصحية  .«جريمة السجون في الطبي اإلهمال.. عنهم تفرجوا يا ياتعالجوهم»: بعنوان السجون

 للمسجونين في عدد من السجون المصرية، باإلضافة إلى شهادات السجناء وذويهم.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األخبار) داعش بالشرقيةمن أعضاء  33اإلعدام والسجن المشدد لـ

أعوام  3باإلعدام شنقا والسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين  متهما 33قضت دائرة اإلرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 

 عاما لقيامهم باالتصال بتنظيم داعش والتخطيط الستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية. 23و

 

 (بوابة األخبار) من سب وقذف ضابط شرطة« منى العراقي»براءة 

مستأنف الخليفة والمقطم، بقبول االستئناف المقدم من اإلعالمية منى عبد المنعم فهمي الشهيرة بـ "منى قضت محكمة جنح 

 عراقي"، وتعديل حكم أول درجة وبراءتها من التهم المنسوبة لها.

 

 (بوابة األخبار) «تفجيرات كنائس البطرسية واإلسكندرية وطنطا»متهًما للقضاء العسكري بـ 42إحالة 

، إلى القضاء العسكري، التهامهم بتولي بجماعة )داعش( وتأسيس متهما 42أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بإحالة 

والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثالث )البطرسية خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا، واالنضمام إليها 

 بالعباسية والمرقسية باإلسكندرية ومارجرجس بالغربية.

 

 (اليوم السابع) آالف جنيه بتهمة سب ممدوح عباس 3تأييد حكم تغريم رئيس تحرير روز اليوسف 

حكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، تأييد حكم تغريم رئيس تحرير قررت م

 آالف جنيه.  3مجلة روزاليوسف وآخرين  فى واقعة سب وقذف ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك األسبق، بمبلغ 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9/3246084
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9/3246084
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052017&id=da7f2c70-cf3a-43ec-8f29-55558151751f
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21052017&id=da7f2c70-cf3a-43ec-8f29-55558151751f
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019078/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%8035-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019078/1/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D9%8035-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019060/1/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%C2%AB%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%C2%BB-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%B0%D9%81-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019060/1/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%C2%AB%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%C2%BB-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%B0%D9%81-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019052/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-48-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019052/1/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-48-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3-%D8%A7%D9%84.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85-%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%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3245122
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85-%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%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/3245122
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 (اليوم السابع) إتمامه"أحمد عز: "أنا جاد جدا فى التصالح وهكمل فى الموضوع حتى 

قدم دفاع رجل األعمال أحمد عز، شهادة مقدمة من اللجنة القومية لالسترداد األموال، بشأن آخر تطورات تصالحه مع الدولة، 

من قيادات وزارة الصناعة، أمام الدائرة  آخرين 2وأبدى عز، خالل جلسة إعادة محاكمته و .مؤكًدا أن األمر مازال قيد التحقيق

السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، التهامهم باالستيالء على المال العام واإلضرار العمدى بأموال شركة حديد الدخيلة، تمسكه 

يا وأريد إتمام بطلب التصالح قائًلا: "أنا جاد جدا فى التصالح وهكمل فى الموضوع حتى إتمامه"، وتابع: "أنا مقيد الحرية حال

 -"موضوع التصالح بأسرع وقت

 

 (بوابة األهرام) رفض دعوى وقف برنامج "عمرو أديب" وسحب تراخيص قناة اليوم الفضائية

القضائية المقامة من مرتضى منصور، المحامى، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اإلداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى 

والتى تطالب بسحب تراخيص قناة اليوم الفضائية، بسبب ما وصفته بالمخالفات التى ارتكبتها من خالل برنامج القاهرة اليوم، 

 الذى يقدمه اإلعالمى عمرو أديب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B2-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D9%87%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9/3245235
http://www.youm7.com/story/2017/5/21/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B2-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D9%87%D9%83%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9/3245235
http://gate.ahram.org.eg/News/1517396.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517396.aspx
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 السادسالمحور 

 العسكريتطورات المشهد 
 

 (بوابة األخبار) عددا من البيانات واألنشطة التدريبية بالذخيرة الحية لطلبة الكلية الحربيةحجازي يشهد 

شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من األنشطة التدريبية العملية التى نفذها طلبة القسم 

 حربية" في كافة التخصصات. 222لدفعة النهائى من الكلية الحربية "ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019146/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019146/1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8.html

