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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 (بوابة األخبار) نائب رئيس الوزراء الكونجولي يلتقينائب وزير الخارجية للشئون اإلفريقية 

نائب رئيس الوزراء وزير  Leonard She Okitundoالتقى السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون اإلفريقية مع 

لكونجولي في مستهل زيارته إلى الكونجو الديمقراطية ضمن جولة إفريقية لدول حوض النيل، حيث الخارجية والتكامل اإلقليمي ا

 بحث المسئوالن القضايا الدولية واإلقليمية المختلفة محل االهتمام المشترك، فضاًل عن آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين.

 

 (بوابة األخبار) ات اإلرهابسفير بريطانيا بالقاهرة: مصر وبريطانيا عانتا من تداعي

قال سفير بريطانيا لدى القاهرة جون كاسن، إن مصر وبريطانيا عانتا من تداعيات اإلرهاب في أوطانهم وتقف كل من البلدين 

وأضاف أن "الشراكة الجادة والعملية والمتسارعة التي نعقدها اآلن مع المسؤولين  المواجهة لمحاربة اإلرهاب".اآلن في خط 

 رفيعي المستوى بالقوات المسلحة المصرية تعتبر خطوة هامة نحو المستقبل.

 

 (بوابة األخبار) شكرى: اإلرهاب يمثل تهديدا جسيما لجميع شعوب المنطقة

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن ظاهرة اإلرهاب التي تسعي لتفكيك المجتمعات وزعزعة استقرارها إنما تمثل تهديدا جسيما 

تنظيمات اإلرهابية لجميع شعوب المنطقة كما تقوض جهود وفرص التنمية، مما يستدعي تكاتفا جماعيا لوضع حد لتمدد ال

جاء ذلك فى كلمة مصر التى القاها في الجلسة األولي لمؤتمر رودس لألمن ، وانتشارها بإعادة التأكيد علي مفهوم الدولة الوطنية

 .واالستقرار المنعقد حاليا بجزيرة رودس اليونانية

 

 (بوابة األهرام) شكري يلتقي نظيرته البلغارية في رودس

عقد وزير الخارجية سامح شكري علي هامش مشاركته بمؤتمر رودس لألمن واالستقرار جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية 

عزيز العالقات الثنائية بين البلدين، كما تناول البلغارية ايكتارينا زاراييفا، معرًبا عن تطلعه للعمل معها خالل الفترة القادمة لت

التنسيق بينهما في المحافل الدولية، خاصة مع استعداد بلغاريا لتولي الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي خالل النصف األول من 

 .3102عام 

 

 (اليوم السابع) مصر تدين حادث مانشستر: يجب وضع آليات فعالة الجتثاث جذور اإلرهاب

أدان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأشد وأقوى العبارات الحادث اإلرهابى الذى وقع بقاعة احتفاالت بمدينة مانشستر 

 وما يقرب من خمسين مصابا.قتيال  01البريطانية مساء أمس االثنين، والذى أسفر عن سقوط 
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األهرام) السيسي يوجه الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع األساسية خالل رمضان

السيسي، مع شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات اجتمع 

وصرح السفير عالء يوسف بأنه تم خالل االجتماع مناقشة النتائج األولية لموازنة العام المالي الحالي  المالية والتطوير المؤسسي.

خالل االجتماع السيسي أكد كما اإلجراءات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة وحجم الدين العام.، باإلضافة إلى 3102-3102

 .أهمية مواصلة الحكومة جهودها من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع األساسية خالل شهر رمضان

 

 (بوابة األهرام) السيسي يجري اتصاال بماكرون ويوجه له الدعوة لزيارة مصر

أجرى السيسي، اتصااًل هاتفيًا بالرئيس الفرنسي الجديد "إيمانويل ماكرون"، حيث هنأه بمناسبة توليه منصبه، متمنيًا له كل 

لمتعلقة بالعالقات الثنائية وسبل وقد تناول االتصال عددًا من الموضوعات ا التوفيق والنجاح في االضطالع بمهامه الجديدة.

 .وتعزيزها خالل المرحلة المقبلة تطويرها

 

 (اليوم السابع) السيسى يفتتح اليوم عدًدا من المشروعات القومية بمدينة دمياط

 اث.ها مدينة دمياط لألثيفتتح السيسى، صباح اليوم الثالثاء، عدًدا من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة دمياط، وفى مقدمت

كما سيتم افتتاح مستشفى دمياط العسكرى بمدينة دمياط الجديدة، وعدد من العمارات السكنية التى جرى االنتهاء منها 

خالل الزيارة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعدد كبير  السيسيويرافق  بمشروع دار مصر بدمياط الجديدة ومستشفى الطوارئ.

 من الوزراء وكبار رجال الدولة.

 

 (بوابة األهرام) السيسي يوافق على رعاية مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"

تستطيع بالتاء المربوطة"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين  وافق السيسى، على رعاية المؤتمر الوطنى"مصر

في الخارج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي يخصص للمرة األولى إللقاء الضوء على اإلنجازات والنجاحات التي حققتها 

والعمل على االستفادة منها فى تحقيق رؤية الدولة سيدات مصر في الخارج على كافة المستويات العلمية واالقتصادية والطبية 

 لتحقيق التنمية.

 

 (اليوم السابع) المتحدث باسم الرئاسة ينشر نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة الرياض باإلنجليزية

نشر السفير عالء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل اإلجتماعى "فيس بوك"، نص 

 ية.كلمة السيسى التى ألقاها فى قمة الرياض باللغة اإلنجليز
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 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األخبار) وزير التعليم العالي يلتقي مدير المكتب اإلقليمي لليونسكو في القاهرة

التقى د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الدكتور غيث فريز 

 بالقاهرة، لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة والمنظمة في كافة المجاالت الثقافية والعلمية والتعليمية. مدير مكتب اليونسكو

 

 (الوطن) وزيرة الهجرة: برلمانية أسترالية ُتشارك في "مصر تستطيع"

رة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن البرلمانية األسترالية من أصل مصري آن علي، سُتشارك قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزي

 في مؤتمر "مصر تستطيع" القادم باإلضافة إلى منى شندي قائد بسالح البحرية األسترالية.

 

 (بوابة األخبار) وزير قطاع األعمال العام يتوجه إلى دبي للمشاركة في مؤتمر "تطبيقات الحوكمة"

غادر الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع األعمال العام إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة وإلقاء الكلمة االفتتاحية 

بدبي، والذي تنظمه مؤسسة "حوكمة اإلماراتية" بالتعاون مع في مؤتمر "تطوير أداء مجالس اإلدارة وتطبيقات مبادئ الحوكمة" 

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الدولية.

 

 (بوابة األخبار) وزير اإلسكان: تطوير إمبابة وشمال الجيزة بتكلفة ملياري جنيه

صرح الدكتور مصطفي مدبولي، وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ستبدأ مرحلة جديدة من تطوير منطقة 

 إمبابة وشمال الجيزة، بتكلفة تقدر بنحو ملياري جنيه، لخدمة نحو مليوني ساكن بالمنطقة.

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األخبار) رئيس الوزراء تعهد بالتصدي لزيادة األسعارنواب بالبرلمان: 

عدد من أعضاء مجلس قال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل مع 

النواب بحضور وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، تطرق إلى العديد من القضايا أبرزها توافر السلع الغذائية ومعالجة عجز 

 الموازنة وقضية جزيرتي "تيران وصنافير".

 

 (بوابة األخبار) القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل

جلسة،  32مادة، وذلك على مدار   322، من مناقشته مشروع قانون العمل المتضمن  لجنة القوى العاملة بمجلس النوابانتهت 

التوافق مع معايير العمل الدولية ، والحقوق المكتسبة للعمال ، وسيتم دعوة جميع المعنيين وقد راعي المشروع  التوازن و

 والمهتمين بالشأن العمالي لحضور حوار مجتمعي لمناقشة المشروع ليخرج بتوافق تام بين جميع أطياف المجتمع المصري .

 

 (بوابة األخبار) ين"عبدالعال" يلتقي محافظ طوكيو.. ويشيد بمستوى العالقات بين البلد

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالسيدة يوريكو كويكي، محافظ طوكيو، المسئولين اليابانيين في إطار 

 المستوى إلى اليابان.زيارته على رأس وفد برلماني رفيع 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019296/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019296/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2123135
http://www.elwatannews.com/news/details/2123135
http://gate.ahram.org.eg/News/1517573.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517573.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019400/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019400/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%86.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019630/1/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019630/1/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019471/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019471/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019432/1/%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%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88..-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019432/1/%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%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88..-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-.html
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 (بوابة األهرام) "اقتصادية النواب": الحكومة ال ترجع إلى البرلمان في اتخاذ قرارات زيادة األسعار

لمان فى اتخاذ القرارات، وهي ليست قال وكيل اللجنة االقتصادية بمجلس النواب، عمرو الجوهري، إن الحكومة ال تعود إلى البر

مطالبة بذلك، السيما فيما يتعلق بمسألة زيادة األسعار، ألن الحكومة تمثل السلطة التنفيذية، مشيرًا، إلى أن البرلمان له الحق 

 فى مناقشة تلك القرارات، إما قبولها أو استدعاء الحكومة، وغيرها من اإلجراءات.

 

 (بوابة األهرام) ووزير التموين بسبب أصحاب المطاحنمشادة بين نائب بالبرلمان 

نشبت مشادة بين النائب العميد محمود محيي الدين، ووزير التموين علي المصيلحي، بسبب ما قاله األول من أن أصحاب المطاحن 

 نئ بسبب أسعار النقل.ال يستلموا حصتهم من القمح من الموا

 

 (الوطن) طلب إحاطة بسبب وفاة مصري في الدوحة.. زوجته: رجل أعمال قطري هدده بالقتل

 بدولة قطر.تقدمت النائبة غادة عجمي، بطلب إحاطة، إلى وزير الخارجية بشأن مقتل مواطن مصري في ظروف غامضة 

 

 (اليوم السابع) ملياًرا إلى عجز الموازنة 31نواب بالبرلمان يحذرون: رفع سعر الفائدة يضيف 

رفع أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض وسعر االئتمان  أثار القرار المفاجئ لمحافظ البنك المركزى الدكتور طارق عامر، بشأن

والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى تحفظ عدد من أعضاء مجلس النواب، محذرين من حدوث انكماش فى السيولة 

وافق مع اتجاه الحكومة، النقدية باألسواق بسبب اتجاه المواطنين نحو اإليداع واالدخار، كما لفت النواب، إلى أن القرار ال يت

موضحين أن زيادة أسعار البنزين والكهرباء ورفع قيمة ضريبة القيمة المضافة سيكون له ُأثر على السلع الرئيسية ومن ثمَّ 

 ارتفاع جديد فى األسعار، باإلضافة إلى زيادة عجز الموازنة.

 

 (اليوم السابع) البلد"رئيس "نقل النواب" باجتماع اللجنة اليوم: "أوبر وكريم هيهدموا 

أوبر  آالف سيارة تعمل فى شركتى 001أعلن اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصالت بمجلس النواب، عن وجود 

ألف تاكسى عداد يعلمون بشكل يومى فى شوارع مصر، وهذا من أهم اسباب التكدس المرورى،  21وكريم، وشركات أخرى، إلى جانب 

 قائال: "أوبر وكريم هيهدموا مصر".

 

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (بوابة األهرام) "المصري الديمقراطي": ندرس الدفع بمرشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي أن الحزب منفتح على كل المبادرات المطروحة على الساحة للوصول 

ع كافة القوى الديمقراطية واألحزاب السياسية وأضاف أن الحزب يتواصل م لمرشح توافقي لخوض االنتخابات الرئاسية المقبلة.

 لبلورة رؤية مشتركة وللوصول لمرشح يتوافق عليه الجميع ويدعمه خالل االنتخابات المقبلة.

 

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1517807.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517807.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517688.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517688.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2122106
http://www.elwatannews.com/news/details/2122106
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%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-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89/3246703
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%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-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%81-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89/3246703
http://www.youm7.com/story/2017/5/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%87%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7/3247532
http://www.youm7.com/story/2017/5/22/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%87%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7/3247532
http://gate.ahram.org.eg/News/1517690.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517690.aspx
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 -منظمات المجتمع المدني: 

 (بوابة األخبار) "األعلى لإلعالم" يقدم رؤيته للبرلمان عن "تنظيم الصحافة"

تقدم المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد،  بمذكرة رسمية موجهة للدكتور علي عبدالعال 

 مادة. 032ظيم الصحافة واإلعالم المكون من رئيس البرلمان برؤية المجلس في مشروع قانون تن

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (بوابة األخبار) "الطيب" يتوجه إلى برلين للمشاركة في احتفالية حركة اإلصالح الديني

يتوجه شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب إلى العاصمة األلمانية برلين، بدعوة رسمية من الحكومة األلمانية، للمشاركة في 

 عام على تأسيسها. 211ي في أوروبا التي تقيمها الكنيسة البروتستانتية بمناسبة مرور احتفالية حركة اإلصالح الدين

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) عمرو أديب: "قطر تقتل أوالدنا.. وأموت وأعرف الراجل هناك حاططنا فى دماغه ليه!"

تساءل اإلعالمى عمرو أديب، عن سر السكوت على دولة قطر الراعية لإلرهاب، رغم علم كل دول العالم بهذه الحقيقة، وتابع: "هو 

هناك ده.. أموت وأعرف إحنا عملنا ليه أيه!.. كل الدنيا اتعدلت معنا إال الراجل ده.. اللى بيقتل  محدش قادر على الراجل اللى

 أوالدنا قطر.. اللى قتل األقباط قطر.. هنفضل ساكتين لحد أمتى؟!".

 

 (اليوم السابع) عمرو أديب عن ترخيص موائد الرحمن: "لو دكر شيل طبق من أيد واحد بيفطر"

شن اإلعالمى عمرو أديب، هجومًا كاسحًا على قرار ترخيص موائد الرحمن والشروط التى وضعت من أجل الحصول على هذا 

الترخيص، وتابع:"ده ألول مرة يحصل فى تاريخ مصر.. لماذا كل هذه الشروط للحصول على ترخيص من أجل عمل مائدة الرحمن 

وأضاف طيب هسأل سؤال؟..أنا المصرى الجن ومخدتش تصريح وعامل مائدة  ستثمارية هعمل أيه".، طيب لما أعمل شركة ا

الرحمن.. لو دكر شيل طبق من أيد وأحد بيفطر ..أنا مش هكلمك.. هجووووووووووم .. أنا عمرو أديب لو جيت تشيل طبق من 

 أيدى هقطعك".

 

 -سوشيال ميديا: 

 (اليوم السابع) مع حازم إمامصورة جديدة تجمع جمال وعالء مبارك 

نشر كريم حسين أدمن "آسف ياريس"، صورة جديدة تجمع عالء مبارك ونجله عمر وشقيقه  جمال مبارك فى مباراة كرة قدم مع 

 حازم إمام نجم الزمالك السابق، وياسر ريان العب األهلى السابق.

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019615/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019615/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019494/1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%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%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019494/1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%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%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD.html
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%B7%D9%86%D8%A7/3248005
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%B7%D9%86%D8%A7/3248005
http://www.youm7.com/story/2017/5/22/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%88-%D8%AF%D9%83%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%82/3247977
http://www.youm7.com/story/2017/5/22/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%88-%D8%AF%D9%83%D8%B1-%D8%B4%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%82/3247977
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85/3248036
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85/3248036
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 الثالثالمحور 

 المصري االقتصاديتطورات المشهد 

 (بوابة األهرام) "غرفة البترول": رفع سعر الفائدة سيجعل وضع النقود بالبنوك أفضل استثمار

سعر الفائدة، والذي اتخذته لجنة السياسات  قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن قرار رفع

النقدية بالبنك المركزي، له القليل من المزايا والكثير من المساوئ، بغض النظر عن بعض الفوائد القليلة من سحب السيولة من 

 السوق وخفض معدالت التضخم في األسعار.

 

 (بوابة األهرام) نيهمليار ج 02يوم دام ألسهم البورصة بعد رفع الفائدة.. السوق تخسر 

وكسا  مليار جنيه. 02أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعامالت جلسة اليوم اإلثنين، متراجعة، وفقد رأسمالها السوقى نحو 

وقال محللون بالسوق إن البورصة  شركات فقط. 1أسهم شركة، بينما ارتفعت  022اللون األحمر، الدال على االنخفاض، أسهم 

 نقطة. 311تأثرت سلبا بعد القرار المفاجئ للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برفع أسعار الفائدة بواقع 

 

 (بوابة األخبار) ٩١٩١/ ٩١٠٢خالل العام المـالي  %1"المالية": نستهدف خفـض معدالت البطالة إلى 

، بما يسهم في زيادة فرص العمل %2 – 2.2تستهدف الحكومة زيادة معدالت النمو االقتصادي على المـدى المتوسـط لمستوى 

 . ٩١٠٢/٩١٩١لعام المـالي خالل ا % ٠١-٢الجديدة المتولدة وخفـض معدالت البطالة لتصل إلى حدود 

 

 (بوابة األخبار) البورصة تقلص زمن جلسة التداول إلى ثالث ساعات ونصف خالل شهر رمضان

أعلنت إدارة البورصة المصرية تقليص زمن جلسة التداول اليومية بالسوق خالل شهر رمضان إلى ثالث ساعات ونصف الساعة 

سوق الرئيسية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة )بورصة النيل( من الساعة بدال من أربع ساعات ونصف لتبدأ الجلسة بال

 العاشرة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتسبقها جلسة استكشافية في الساعة التاسعة والنصف صباحا.

 

 (الوطن) "هيرميس" تفتتح مقرا جديدا في باكستان ضمن استراتيجية التوسع

عن افتتاح مقرها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة  أعلنت المجموعة المالية هيرميس 

المتخصصة  Invest & Finance Securities Limited (IFSL)الجديد في باكستان بعد إتمام عملية االستحواذ على شركة 

 في مجال الوساطة في األوراق المالية، والتي ستعمل تحت اسم "المجموعة المالية هيرميس باكستان".

 

 (الوطن) مليون جنيه 223"بنك مصر" يمول مشروع مدينة دمياط لألثاث بـ 

كابيتال، المستشار المالي لشركة مدينة دمياط لألثاث، مذكرة الشروط واألحكام الخاصة بتوفير تمويل وقع بنك مصر وشركة إن أي 

مليون جنيه، وذلك لتطوير المرحلة األولى والثانية للمشروع،  223للمشروع القومي لشركة مدينة دمياط لألثاث من البنك بقيمة 

 صر لدعم تطوير الصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.وذلك في ظل الدور االستراتيجي الذي يقوم به بنك م

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1517681.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517681.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517665.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517665.aspx
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019708/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%81%D9%80%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019708/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AE%D9%81%D9%80%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019491/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019491/1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2123306
http://www.elwatannews.com/news/details/2123306
http://www.elwatannews.com/news/details/2122192
http://www.elwatannews.com/news/details/2122192
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 (اليوم السابع) فى تعامالت الثالثاء 31.32جنيه اليورو بـ 02.03الدوالر يسجل 

ه ياستقر سعر صرف الدوالر األمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثالثاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدوالر األمريكى أمام الجن

 للبيع. 31.2201جنيه للشراء و 31.3221جنيه للبيع، وسجل اليورو األوروبى  02.0322جنيه للشراء و 02.1302المصرى، 

 

 (اليوم السابع) "إينى" و"دانة غاز" و"أديسون" تخطط لحفر آبار استكشافية بالبحر المتوسط

ركة إينى اإليطالية حفر بئرين استكشافيين بمنطقة امتياز الشروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط خالل الفترة تعتزم ش

المقبلة، بحسب ما قال مصدر مسئول بقطاع البترول، مشيرا إلى أن الشركة اإليطالية ستبدأ فى حفر البئرين الجديدين إلى جوار 

كيلو متر مربع.وأضاف إن شركة أديسون اإليطالية والتى أكدت على وجود  011رة بنحو المنطقة المتواجدة بها حقل ظهر والمقد

كيلو متر مربع لتأكيد وجود الغاز  0111بعض التراكيب الجولوجية الواعدة وتستعد إلنهاء المسح السيزمى ثالثى األبعاد لمساحة 

اإلماراتية هى األخرى تستعد للبدء فى حفر بئر استكشافية وأشار إلى أن شركة دانة غاز .تمهيدا لبدء حفر اآلبار االستكشافية

 بمنطقة بلسم بالبحر المتوسط خالل الفترة المقبلة.

 

 (مصر العربية)  فائض أولي في موازنة العام المقبل % 1.2وزارة المالية: 

من  %1ر2تحقيق فائض أولي، وذلك ألول مرة منذ سنوات طويلة، يصل إلى  3102/ 3102يستهدف مشروع موازنة العام المالي 

وأوضحت  .3102/ 3102في العام المالي  % 2.2، و3102/ 3102ام المالي متوقع للع % 0.2الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بعجز أولي 

وزارة المالية أن تحقيق فائض أولي بمشروع موازنة العام المالي المقبل ُيعتبر بداية لجني ثمار تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي 

 الشامل الذي اتخذته الحكومة المصرية بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-18-12-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%8020-25-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA/3248181
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-18-12-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%8020-25-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA/3248181
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/3247780
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%A5%D9%8A%D9%86%D9%89-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/3247780
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1431810-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--0-3---%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/1431810-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9--0-3---%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
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 الرابعالمحور 

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (بوابة األخبار) مفاجأة في حادث إصابه "يوسف" طفل أكتوبر

أيام على حادث أصابه الطفل يوسف بطلق نارى فى رأسه من مجهول وأستمرار األجهزة األمنية فى البحث عن الجاني،   2رغم مرور 

وتوصلت التحريات إلى وجود أصابه  .مدينة السادس من أكتوبر خوفا على حياة أبنائهمسيطرت حالة من الذعر والرعب بين أهالي 

 أخرى لطالبة بالقرب من نفس المكان قبل ذلك وأصيبت فى ظهرها كما أطلق البعض األخر عليه قناص أكتوبر.

 

 (بوابة األخبار) مصدر قضائي: تعيين نجل الدكروري قانوني .. والمستشار يتعرض لحملة افتراءات

، ما نشر من وقائع في الدعوي التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، والتي قضائي رفيع المستوي بمجلس الدولةنفى مصدر 

الترشح لرئاسة مجلس الدولة , لموافقته على تعيين ابنه "يوسف" رغم طالب فيها باستبعاد المستشار يحيي دكروري من 

وأوضح المصدر، أن المستشار يوسف الدكروري حاصل اآلن على درجة الماجيستير العلمية، ويعمل  حصوله على تقدير مقبول.

 بإدارة الفتوى، وتدرج في المناصب القضائية "دون وساطة".

 

 (بوابة األخبار) أيام بالقاهرة 4دولة خالل من أراضي ال 3مليون م 4استرداد 

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على الجهود المبذولة من أجهزة األحياء، السترداد حق الدولة من أراضيها، وأن 

من األراضي خالل اليوم الخامس من بدء  3مليون م 4لتعاون مع أجهزة المحافظة تمكنت من استرداد حوالي األجهزة األمنية با

 تنفيذ الحمالت.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األخبار) متهمين بإزدراء الدين المسيحي 2جنح المنيا تخلى سبيل 

وقال  متهمين بازدراء الدين المسيحي بضمان مالي ، وفق محاميهم مصطفى سالم . 2أخلت محكمة جنح مستأنف المنيا ،سبيل 

ر المنيا برئاسة المستشار أحمد عبد التواب ، قررت إخالء سالم عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ،إن محكمة جنح مستأنف بند

 آالف جنيه لكل منهم . 2آخرين بكفالة مالية قدرها  2سبيل مؤمن فكرى وزوجته سلطانة، و

 

 (بوابة األهرام) إخالء سبيل رئيس مباحث شبرا واثنين من معاونيه في قضية "سالح ومخدرات الوراق"

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بغرفة المشورة، إخالء سبيل رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى واثنين من 

النارية والمخدرات الخاصة بقسم شرطة ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات، في قضية األسلحة  32معاونيه، بضمان مالي 

 .علي قرار إخالء سبيل المتهمينواستأنفت نيابة الوراق  شبرا الخيمة ثاٍن.

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019629/1/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-..%D9%88%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019629/1/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-..%D9%88%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019594/1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019594/1/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-..-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019538/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%852-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019538/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%852-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-4-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019607/1/%D8%AC%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-5-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019607/1/%D8%AC%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-5-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1517700.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517700.aspx
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 (الوطن) مليار 3.2مليون جنيه للتصالح.. و"التقييم": المستحقات  211يعرض رد « عز»

لجنة استرداد األموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خالل األيام القليلة المقبلة، حددت 

وقالت .للتفاوض مع محامي رجل األعمال، أحمد عز، األمين األسبق لتنظيم الحزب الوطني المنحل، بشأن طلب التصالح المقدم منه

مليون جنيه، مقابل تسوية القضايا المتهم فيها باالستيالء على أسهم  211، عرض في طلبه رد «زمحامي ع»مصادر قضائية، إن 

 .، والحصول على تراخيص مصنعين للحديد اإلسفنجي بالمخالفة للقانون«حديد الدخيلة»شركة 

 

 (اليوم السابع) رئيس "شئون األحزاب": اللجنة تحسم اليوم مصير "المصريين األحرار"

قال المستشار عادل الشوربجى النائب األول لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون األحزاب، إن اللجنة ستعقد اجتماًعا اليوم 

فى أزمة وجود رئيسين للحزب، مؤكًدا أن اللجنة ستقرر األمر بعد التشاور والمداولة الثالثاء لحسم مصير حزب المصريين األحرار، 

 وفًقا لما هو منصوص عليه فى قانون األحزاب السياسية والئحة الحزب المعتمدة من قبل اللجنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2123294
http://www.elwatannews.com/news/details/2123294
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1/3247752
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1/3247752
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 الخامسالمحور 

 العسكريتطورات المشهد 
 

 (بوابة األخبار) قبل مهاجمة كمين بشمال سيناءالقوات الجوية تدمر عربتين مسلحتين 

قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، عن تدمير عربتي دفع رباعي مسلحة تابعة للعناصر التكفيرية بواسطة  أعلنت

 القوات الجوية كانت في طريقها لمهاجمة أحد الكمائن األمنية بشمال سيناء.

 

 (بوابة األخبار) رئيس األركان يلتقي مدير جهاز المخابرات العسكرية البريطانية

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول جوى فيليب أوسبورن مدير جهاز المخابرات العسكرية 

تناول اللقاء تبادل الرؤى حول بعض القضايا المطروحة وما تشهده المنطقة  ور مصر حاليًا .البريطانية والوفد المرافق له الذي يز

من أحداث ومتغيرات وكذا دعم سبل التعاون العسكري ونقل وتبادل المعلومات والخبرات بين القوات المسلحة لكال البلدين في 

 العديد من المجاالت .

 

 (بوابة األخبار) غذائية في المناطق األكثر احتياجامليون عبوة  3القوات المسلحة توزع 

واصلت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التموين جهودها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تقوم القوات المسلحة 

مليون من العبوات الغذائية بأسعار مخفضة بالقرى والنجوع والمناطق األكثر احتياجا وذات الكثافات السكانية العالية  3رح بط

 22جنيها للعبوة بدال من  32بهدف توفير االحتياجات األساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية وبيعها للمواطنين بواقع 

 .جنيها

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019559/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019559/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019360/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019360/1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019315/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019315/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83.html

