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 األولالمحور 

 المصرية الخارجيةتطورات السياسة 

 (وابة األخبارب) وزراء خارجية ودفاع مصر وروسيا يبحثون الوضع السوري والليبي.. األسبوع المقبل

صرح السفير المصري لدى روسيا محمد البدري، بأن وزراء الدفاع والخارجية في مصر وروسيا الذين سيجتمعون في القاهرة بصيغة 

 فين السوري والليبي باإلضافة إلى التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية." يعتزمون بحث المل2+  2"

 

 (بوابة األخبار) الخارجية: مصر تحترم السيادة الكاملة للسودان على أراضيه

ة الخارجية أن مصر تحترم سيادة السودان على أراضيه، ولم ولن تتدخل يوما في زعزعة دولة السودان أكد المتحدث باسم وزار

الشقيقة أو اإلضرار بشعبها، وذلك تعقيًبا على ما تم تداوله إعالميا من تصريحات سودانية تتهم مصر بدعم حركات التمرد في 

 دارفور.  

 

 (المصري اليوم) «المتمردين»البشير: ضبط مدرعات مصرية مع 

الرئيس السودانى، عمر البشير، إن قوات األمن السودانية ضبطت عربات ومدرعات مصرية إثر المعارك األخيرة فى إقليم  قال

، 2697حاربنا مع المصريين منذ »وأضاف:  لمتمردين باإلقليم.دارفور )غرب( نهاية األسبوع الماضى، مجددًا اتهامه للقاهرة بدعم ا

 «.سنة ولم يدعمونا بطلقة، والذخائر التى اشتريناها منهم كانت فاسدة 20وظللنا نحارب لمدة 

 

 (الشروق) مؤتمر رودس لألمن واالستقرار يختتم أعماله بمشاركة وزير الخارجية

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، فى الجلسة الثالثة واألخيرة لمؤتمر رودس لألمن واالستقرار، والتى تناولت سبل تعزيز األمن 

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: إن مداخلة شكرى فى الجلسة األخيرة للمؤتمر  .المتوسطواالستقرار فى منطقة 

تضمنت استعراضا لعناصر الموقف المصرى تجاه قضايا وأزمات المنطقة، وعلى رأسها ضرورة الحفاظ على مقومات الدولة الوطنية 

 .طائفيةلتقسيم وإذكاء النزعات الفى مواجهة محاوالت التفتيت وا

 

 (الشروق) «باب المندب»نبيل فهمي يحذر من انتشار القواعد العسكرية بمحيط 

ألجنبية في الدول المحيطة بمضيق باب المندب، مشددا حذر وزير الخارجية السابق نبيل فهمي، من انتشار القواعد العسكرية ا

على مخاطر عسكرة التنافس اإلقليمي على أمن واستقرار المضيق، فضال عن تفشي اإلرهاب والقرصنة وتعدد النزاعات اإلقليمية 

ية الدراسات االستراتيجفي كلمته أمام اجتماع مركز وجاء ذلك  وبخاصة في اليمن وتعثر عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية.

 .الدول العربية المطلة علي المضيقباإلمارات، أمس، ببدء حوار بين 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020166/1/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020145/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020145/1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%87-.html
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138354
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138354
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=6639e30b-6745-42ce-981c-87bd5c1e3424
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=6639e30b-6745-42ce-981c-87bd5c1e3424
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=e4725670-6f43-47b2-8c67-60cf7c095834
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=e4725670-6f43-47b2-8c67-60cf7c095834
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 المحور الثاني

 تطورات السياسة الداخلية المصرية

 -الرئاسة المصرية: 

 (بوابة األخبار) السيسى يلتقي المستشار النمساوي ومؤتمر صحفي عقب المباحثات

ومن المقرر أن  .األربعاء، المستشار النمساوي كريستيان كيرن بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوميستقبل السيسي 

قات الثنائية بين البلدين وتطورات األوضاع في منطقة الشرق األوسط وخاصة القضايا والموضوعات يبحث اللقاء سبل تعزيز العال

 .وعلى رأسها جهود مكافحة اإلرهابذات االهتمام المشترك 

 

 (بوابة األخبار) يضع حجر األساس لمدينة األثاث بدمياط« السيسي»

السيسي بوضع حجر األساس لمشروع مدينة األثاث بدمياط، والتي تم التخطيط إلنشائها لتكون بمثابة أحد أكبر القالع  قام

الجديدة في صناعة وتصدير األثاث محليا وعالميًا، وشاهد فيلما تسجيليا تناول انجازات وزارة التجارة والصناعة خالل الفترة 

 .لتجارة والصناعة ومحافظة دمياطاألثاث بالتنسيق والتعاون بين وزارة االماضية، وكذلك مالمح إنشاء مدينة 

 

 (بوابة األهرام) السيسي: "اللي بياخد أرض الوطن لص ومغتصب وحرامي أًيا كان نفوذه".. ولن أترك حق الغالبة

 األفضل ليس أمرا بسيطا، ولكن ال يصح أن نترك سكان المناطق العشوائية دون تحسن أحوالهم.قال السيسي، إن التحول إلى 

وشدد على إنهاء أى تعديات على أراضي الدولة نهاية الشهر الجاري قائال:"مفيش حد فوق القانون وفوق الحق إللى بياخد أرض 

لغالبة مستغال نفوذه.. واهلل ما هسيب حق أى حد وإللى الوطن لص ومغتصب وحرامي أيا ما كان هو مين ألنه بياخد أموال ا

 .عايز يتحدانى يبقى بيتحدي حق من حقوق اهلل في األرض

 

 (بوابة األهرام) السيسي يوجه بتوفير وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين بنظام الدفع الكامل

، المهندس مصطفى مدبولي وزير اإلسكان، بتسكين أي مستحق يدفع كامل ثمن وحدة اإلسكان االجتماعي خالل وجه السيسي

محطات  5وقال إن الدولة ليست ضد أي مشاريع جديدة وقانونية بمحيط بحيرة المنزلة، موجًها باالنتهاء من إنشاء  عام ونصف.

 .معالجة بحيرة المنزلة خالل الفترة المقبلة

 

 (الوطن) أكتوبر 9قرارات بتخصيص أراض بالسويس والمحلة و 3السيسي يصدر 

بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة  2027لسنة  222أصدر السيسي قرارا رقم 

 كما أصدر قرارا رقم دان بمنطقة رأس األدبية بمحافظة السويس، لتنفيذ المشروع القومي للترسانة البحرية.ف 2220.76بمساحة 

فدان من األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة  2524.4بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة  2027لسنة  230

أكتوبر والشيخ زايد، ولصالح مشروعات اإلسكان االجتماعي،  9مدينيتي الجيزة الستخدامها كمجتمعات عمرانية جديدة وتوسعات 

باعتبار العقار الذي تشغله مدرستا التوفيق االبتدائية للبنات والتوفيق اإلعدادية بنين بناحية  2027لسنة  232وقرارا رقم 

 المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020172/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1%C2%BB..-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020172/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1%C2%BB..-%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020110/1/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020110/1/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1517965.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517965.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517980.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517980.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2124826
http://www.elwatannews.com/news/details/2124826
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 (اليوم السابع) نى لحديثه دون دراسةالسيسى يعنف نائب برلما

عنف السيسى، النائب أبو المعاطى مصطفى، أثناء افتتاحه المرحلة األولى من مدينة األثاث بدمياط، عقب مطالبة النائب، 

آالف جنيه.وتوجه السيسى برأسه للخلف وقال له: "أنت  3بتأجيل تحريط أسعار الوقود المرتقبة لحين رفع الحد األدنى لألجور لـ

ثم وجه حديثه بشكل عام قائاًل: "أنتم درسين الموضوع اللى بتتكلموا ."مين .. أنت دارس الموضوع اللى بتتكلم فيه ده.. أيه ده

 ."تيجى تقولى الموضوع ده فى موضوع عام زى ده وتقولى أرجاء.. أنت عاوز الدولة تقوم وال تفضل ميتة فيه ده.. أنت فاكرنى لما

 

 (اليوم السابع) السيسى:لما خدنا قرار تعويم الجنيه كنا عارفين تأثيره الصعب لكن مصر أفضل اآلن

أكد السيسى، أنه كان يعلم بحجم التأثيرات الصعبة التى ستترتب على قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ولكن مصر 

 أصبحت أفضل اآلن، قائال: "لما خدنا قرار تعويم الجنيه كنا عارفين إنه هتكون ليه تأثيرات صعبة على كل المصريين، بس إحنا

 كنا عارفين كمان إنه هيدى فرصة حقيقة لمصر إنها تصدر صناعة وزراعة بشكل كبير، واآلن أصبحت لدينا فرصة جيدة".

 

 -الحكومة المصرية: 

 (بوابة األخبار) وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أندريه باران السفير الفرنسي بالقاهرة، والوفد المرافق له، 

 وفرنسا وخاصة في مجالي تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة. لبحث سبل دعم عالقات التعاون بين مصر

 

 (بوابة األهرام) وزيرة الهجرة تلتقي نظيرها الكندي لبحث سبل التعاون بين البلدين

وشئون المصريين بالخارج، أحمد حسين وزير الهجرة والالجئين والمواطنة الكندي، في التقت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة 

حضور تروى لوالشنيك، السفير الكندي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، في مجاالت الهجرة والمواطنين، 

 وايجاد طرق لخدمة المهاجرين المصريين والكنديين بالبلدين.

 

 (الشروق) يناقشان مع سفير فرنسا اإلصالح اإلداري والتعاون في مجال التدريب« السعيد»و« الشريف»

بالقاهرة، أندريه بارون، ووفد الجامعة الوطنية لإلدارة بفرنسا، اجتمع هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، مع سفير فرنسا 

بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط واإلصالح اإلداري، لمناقشة اإلصالح اإلداري والتعاون في مجال التدريب لقيادات الدرجات 

 ب على أعلى مستوى دولي.العليا والمتوسطة على مستوى المحافظات، وإنشاء األكاديمية المصرية لإلدارة والتدري

 

 -البرلمان المصري: 

 (بوابة األهرام) قنوات محلية 9نائب السويس يطالب باستدعاء رئيس الوزراء لغلق "صوت الشعب" و

اليوم الستدعاء شريف إسماعيل رئيس الوزراء  تقدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بطلب إحاطة

 قنوات إقليمية، التى تنقل األحداث بالمحليات فى المحافظات. 9إلى البرلمان، على خلفية صدور قرار بغلق قناة "صوت الشعب"، و

 

http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9/3250331
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9/3250331
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8/3250315
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8/3250315
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020128/1/%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%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020128/1/%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%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1517982.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517982.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=f240bd33-38aa-402e-8b70-567e3856f631
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=f240bd33-38aa-402e-8b70-567e3856f631
http://gate.ahram.org.eg/News/1517900.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517900.aspx
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 (بوابة األهرام) من النواب في تشكيل المجلس القومي لحقوق اإلنسان 3عابد: 

كشف رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب النائب عالء عابد، عن أن مشروع قانون المجلس القومى لحقوق اإلنسان 

إن المجلس بتشكيله الحالى سيتم وأضاف  أعضاء من نواب البرلمان. ٣سيتضمن تعديًلا فى طريقة تشكيله لينص على ضم 

 من رئيس الوزراء، لحين إقرار البرلمان مشروع قانون "القومى لحقوق اإلنسان" الجديد.تجديده بقرار 

 

 (الوطن) أمين "خطة النواب": قرارات الحكومة بشأن األسعار سيئة و"بتسخن البلد"

الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجرد تفكير الحكومة في زيادة أسعار الكهرباء والمياه قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة 

وقال سنطالب رئيس المجلس بالتدخل لمنع أي زيادات مرتقبة ألنها ستأتي على  .والمحروقات، في أول يوليو المقبل، أمر مرفوض

 .محدودى الدخل والبسطاء

 

 (الوطن) بالبرلمان.. الرواتب أكبر من األبحاثموازنة البحوث الزراعية تثير الجدل 

 953شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أزمة في مناقشات موازنة المركز القومي للبحوث الزراعية، بسبب رصد مليار و

مليون جنيه فقط للصرف على البحث واألبحاث العلمية، وسط حالة  90ل، في حين تم وضع مليون جنيه رواتب وأجور بالباب األو

 من االستنكار من النواب تجاه هذه الرؤية.

 

 (الوطن) عالء عابد: "في ناس واخدين أراضي بالمليارات واعملين فيها وطنيين"

قال عالء عابد رئيس لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب، إن توجه السيسي واضح في ملف استرداد األراضي، مشيًرا إلى أن 

الرئيس يرغب في تقنين أوضاع األراضي السيما أراضي من وصفهم بـ"الكبار" الذين استولوا على أرضي الدولة دون وجه حق وليس 

 ."ي ناس واخذه أراضي الدولة وبتحصل من ورائها على المليارات وعاملين فيها وطنيينوأضاف "ف."بهدف الضغط على "الغالبة

 

 (المصري اليوم) متمسك بتقديم مشروع قانون األزهر«: أبوحامد»

النواب، إن لقاءه مع وزير األوقاف، والدكتور سعد الدين الهاللى، قال محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن االجتماعى بمجلس 

والدكتور على جمعة، دارت فيه مناقشات حول فلسفة القانون، ولم يطلب من أحدهم المساعدة، ولم يبلغوه موافقتهم أو 

 .يم مشروعرفضهم أى مادة، لكنهم أكدوا أهمية إدخال تعديالت على القانون. وأوضح أنه اليزال متمسكا بتقد

 

 -نقابات: 

 (بوابة األخبار) ال نعلم سبب احتجاز خالد علي«: المحامين»

وأوضح المتحدث الرسمي لنقابة المحامين،  .واحتجازه« خالد علي»قالت نقابة المحامين، إنها ال تعلم سبب القبض على المحامي 

، ""مجدي عبد الحليم"، ان النقابة ال تعلم سبب القبض على المحامي خالد علي، حتى اآلن، مضيًفا أن ما يقال عن "حركة اإلصبع

 كانت منذ فترة طويلة .

 

http://gate.ahram.org.eg/News/1518080.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1518080.aspx
http://www.elwatannews.com/news/details/2125278
http://www.elwatannews.com/news/details/2125278
http://www.elwatannews.com/news/details/2124879
http://www.elwatannews.com/news/details/2124879
http://www.elwatannews.com/news/details/2124793
http://www.elwatannews.com/news/details/2124793
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138334
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138334
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020193/1/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020193/1/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-.html
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 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع) الجماعة االسالمية لـ"اإلخوان": تريدون الجهاد بدمائنا دون دمائكم

الجماعة اإلسالمية مقال مطول لسيد فرج القيادى بالجماعة عبر الموقع الرسمى للجماعة وجه فيه رسالة إلى جماعة  نشرت

خوان وأنصارهم، الذى وصفهم بـ"سماسرة الدم" قائال :"نقول لسماسرة الدم المتمسكين بشرعية محمد مرسى، المحرضين لنا اإل

وعلينا بصراحة واختصار، نعم ندعو وسندعو للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، ندعو وسندعو  للمصالحة الوطنية، ولن يرهبنا 

 ترك ما نراه فى صالح ديننا وأوطاننا".تخوينكم وال تحريضكم أنتم وال غيركم فن

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (المصري اليوم) يؤكد استعداد األزهر الشريف لتدريب األئمة األلمان« الطيب»

قام رائد صالح، رئيس كتلة الحزب االشتراكي الديمقراطي ببرلمان برلين، بزيارة الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، بمقر 

استعداد األزهر لتدريب األئمة األلمان في األزهر مع تحمل األزهر  شيخ األزهر خالل اللقاءإقامة فضيلته بالعاصمة األلمانية.وأكد 

لفت إلى أن األزهر لديه برنامج خاص باألئمة األجانب لمدة شهرين لتأهيلهم للتعامل مع ما تبثه الجماعات نفقات التدريب، و

 اإلرهابية من أفكار مغلوطة.

 

 -تصريحات: 

 (الوطن) "بكري": السودان يأوي إرهابيين إخوان.. ومصر ال تدعم الحركات المتمردة

، إن ما أثاره الرئيس السوداني عمر البشير بشأن ضبط عربات ومدرعات مصرية، في المعارك األخيرة قال النائب مصطفى بكري

دين في اإلقليم، كالم جديد وصادم وغير في إقليم دارفور غرب، نهاية األسبوع الماضي، مجدًدا اتهامه للقاهرة بدعم المتمر

وتابع: "الجميع يعلم أن السودان تأوي عدًدا من اإلرهابيين اإلخوان وهذا معروف للقاصي والداني، وكل ما نتمناه أن  صحيح.

 ُتطوى هذه الصفحة سريًعاـ، فال يمكن أن تتحمل مصر خالًفا مع السودان أو العكس". 

 

 (المصري اليوم) بقسم الدقي منفرًدا.. والشرطة ترفض حديثنا معهمحامي خالد علي: حجز موكلي 

قال أحمد فوزي، محامي خالد على، المرشح الرئاسي األسبق، ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، إنه تم احتجاز موكله بديوان 

 «فعل فاضح»الدقي، لحين عرضه على مصلحة األدلة الجنائية بالعباسية، لمواجهته بالصور المنسوبة إليه عام قسم شرطة 

 «.تيران وصنافير»عقب حكم المحكمة اإلدارية العليا في قضية 

 

 -توك شو: 

 (المصري اليومروسيا ستعوض مصر عن القمر الصناعي المفقود )«: االستشعار عن بعد»

مليون دوالر من أجل  25الصين قامت بإعطاء مصر منحة قدرها »قال عالء النهري، نائب رئيس هيئة االستشعار عن بعد، إن 

 والتي أصبحت البنيةالهيئة تسعى الستكمال إنشاء مدينة فضاء مصرية »، موضًحا أن «إنشاء مركز الختبارات األقمار الصناعية

 .«روسيا وعدت مصر بتعويضها عن القمر الصناعي الذي ُفقد في الفترة الماضية»وأشار إلى أن «.األساسية لها اآلن شبه مكتملة

http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%85/3245436
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%83%D9%85/3245436
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138349
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138349
http://www.elwatannews.com/news/details/2125296
http://www.elwatannews.com/news/details/2125296
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138285
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138285
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138353
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138353
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 (اليوم السابع) : "السيسي وجه رسالة شديدة اللهجة للحرامية"ON Eعمرو أديب بـ

قال اإلعالمى عمرو أديب، إن السيسي وجه رسالة شديدة اللهجة لـ"الحرامية" خالل افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة 

هى ال يهمنى اسمك وال عنوانك" وتابع :" ويبدو إن فى ناس فى البلد  السيسيدمياط، بأنه ال يخشى مقاومتهم، مضيًفا: "رسالة 

وأشار إلى أننا نشاهد أشياء تقام داخل الدولة حاليا لم نر مثلها من قبل، مردفا: "أنا عارف إن الناس تعبت وضجت،  مراكز قوى".

 بس إحنا شايفين البلد بتتحسن".

 

 -سوشيال ميديا: 

 (مصر العربية) ان داود للنظام: حبس الشباب والتفريط في األرض أفعال فاضحةبعد احتجاز خالد علي.. ليلي

 .نددت اإلعالمية اللبنانية ليليان داود، بواقعة احتجاز المحامي خالد علي وكيل حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح

فعل فاضح تجويع الناس فعل فاضح التفريط باألرض فعل  : "الظلم فعل فاضح، القتل فعل فاضح حبس الشبابوقالت

 فاضح".

 

 (مصر العربية) ممدوح حمزة عن احتجاز خالد علي: جريمته محاولة الحفاظ على "تيران وصنافير"

استنكر الناشط السياسي والخبير الهندسي ممدوح حمزة، واقعة احتجاز المحامي خالد علي وكيل حزب العيش والحرية، بتهمة 

حصل للعمال حكم الحد األدني لألجور، ترافع عن مظلومين  جميع األعمار في محاكم  وقال: "جرائم خالد علي،.ارتكاب فعل فاضح

 عموم مصر، حصل على حكم الحفاظ على مصرية تيران وصنافير".

 

 (عربيةمصر ال) زياد العليمي عن احتجاز خالد علي: "وكدة نصدق إزاي إن في انتخابات رئاسية حقيقية"

 .أدان البرلماني السابق زياد العليمي، واقعة احتجاز المحامي خالد علي وكيل حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح

وقال "المفروض الناس تصدق إن فيه انتخابات بجد، والوحيد اللي أعلن ترشحه النتخابات الرئاسة بيتحجز بدون أي سند، الحرية 

 لخالد علي".

 

 (مصر العربية) الحسن متضامًنا مع خالد علي: ما هو تعريف الفعل الفاضح في القانون؟ عباس أبو

وقال  .استنكر الفنان، عباس أبو الحسن، واقعة احتجاز المحامي خالد علي وكيل حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح

فين التعريفات دي وكيف  "ما هو تعريف الفعل الفاضح؟ أن ينص علي كّون رفع الصباع األوسط وضم الباقين إنه فعل فاضح،

 نص عليها؟ كيف يفصل فيها؟".

 

 (مصر العربية) «خالد علي ُحر طول ما األرض مصرية»هيثم الحريري: 

علق  هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، على قرار النيابة العامة باحتجاز  المحامي خالد علي، وكيل حزب العيش والحرية، قائال: 

وأضاف: .«صباح الخير يا مصريين الحفاظ على األرض مش معركة خالد علي لوحده»وكتب .«خالد علي حر طول ما األرض مصرية»

 «.تيران وصنافير مصرية معركة كل مصري وطنى شريف خالد على حر طول ما األرض مصرية»

http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%80ON-E-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/3250695
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%80ON-E-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/3250695
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%A7/1432769-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A--%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85--%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1432769-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A--%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85--%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1432761-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A--%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1432761-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A--%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89--%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1432749-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A---%D9%88%D9%83%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%8A-%D8%A5%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1432744-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A--%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%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%A7/1432744-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A--%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%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%A7/1432733-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A--%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB
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%A7/1432733-%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A--%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد اإلقتصادي

 

 (بوابة االخبار)جنيدي : زيادة سعر الفائدة يزيد من الكساد ويقلل الطلب على االستثمار 

  %2الفائدة على اإلقراض واإليداع  انتقد المهندس محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين قرار البنك المركزي برفع سعر

وقال جنيدي أنه يوجد لدينا كساد وتضخم كبير وال يوجد مشتريات والمصانع على وشك التوقف وقرار رفع سعر الفائدة سيزيد 

 %25وبفائدة مركبة تصل الى   %22من الكساد والتضخم ويضعف الطلب على االستثمار بمصر متسائال من سيأخذ قرض بفائدة 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة بالموازنة المقبلة 903.6"المالية": 

مليار جنيه 903.622بنحو  2022/  2027قدرت وزارة المالية إجمالي اإليرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المالي 

 .%36.4مليار جنيه بنسبة  270.292مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره  433.3مقابل 

 

 (بوابة االخبار) مليار جنيه 7.2طرح حصة في بنك القاهرة بالبورصة يوفر لخزانة الدولة 

مليون دوالر(  367.2مليار جنيه ) 7.2في مصر أن الحكومة تستهدف جمع  2022-2027أظهر البيان المالي لموازنة السنة المالية 

وتوقعت مصادر في سوق المال لرويترز ، من طرح حصة في بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البالد بسوق األسهم المحلية

 أن يتم طرح أسهم بنك القاهرة خالل النصف الثاني من هذا العام. وكان البنك قد تم قيده بالبورصة في فبراير .

 

 (بوابة االخبار) قطعة أرض بسيناء بالمزاد العلني 22مليون جنيه حصيلة بيع  23الزراعة: 

قطعة بمساحة  22أعلنت وزارة الزراعة واستصالح األراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بيع 

 خالل جلستي يومي األحد واالثنين، من المزاد العلني، ألف جنيه، 925مليون و 23فدان، بإجمالي مبلغ  327إجمالية تقدر بنحو 

 فدان ضمن أراضي مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح ألبناء جميع المحافظات. 7500والمخصص لبيع 

 

 (الهراما) "الوفد": قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة "كالسيكي" وال ينطبق على الوضع االقتصادي في مصر

، دفعة واحدة %2 ساسيةألانتقد الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، قرار البنك المركزي، برفع سعر الفائدة ا

 .ركود تضخمى، وهو أخطر أنواع التضخمواستبعد "حسان" أن يكون لهذا القرار أي تأثير في كبح جماح التضخم، بل قد يؤدي إلى 

 

 (االهرام) نقيب المستثمرين الصناعيين: المناخ االقتصادي "طارد".. والجهات الحكومية تعتبرنا متهمين !

ر داعم للمصدرين، وإن دوره محوري في الترويج قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن التمثيل التجاري غي

مناخ االستثمار في مصر، واصفه إياه "بالطارد للمستثمرين"، قائال "وانتقد جنيدى، في كلمته بمؤتمر تنمية الصادرات ، لالستثمار

 ."الفًتا إلي أن الجهات الحكومية تعتبر المستثمر متهًما إلى أن تثبت براءته

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020276/1/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020276/1/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A--%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020042/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-603.9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020042/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-603.9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019814/1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-7.2-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019814/1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-7.2-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019831/1/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-23-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-22-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019831/1/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-23-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-22-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1518157.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1518113.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1518113.aspx


 

 

7202 ايوم 42  مرصد اإلعالم المصري       8   

 

 (الشروق) 2022 – 2027مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات بموازنة  92.5«: المالية»

مليار جنيه  92.5نحـو  2022/ 2027ع الموازنة الجديدة بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صـناديق المعاشات بمشرو

 .%26.2مليارات جنيه بنسبة  20مليار جنيه بموازنة العام الماضي بزيادة قدرها نحو  52.4مقابل نحو 

 

 (الوطن) عرضا من شركات عالمية لتطوير الشركة 23مصادر بـ"الحديد والصلب": 

كشفت مصادر مسؤولة بشركة الحديد والصلب، إحدى شركات قطاع األعمال، أن الشركة تلقت منذ طرح المناقصة العالمية لتطوير 

وقالت المصادر، التي لم ترد ذكر أسمها لـ"الوطن"، إن خطة ، عرًضا من شركات عالمية 23أفران الشركة، في أبريل الماضي 

 مليون دوالر. 250تطويرالشركة تصل تكلفتها االستثمارية نحو 

 

 (المصري اليوم) %50سلعة ارتفع سعرها لـ 22هناك «: الغرف التجارية»

ع االستهالكية، وهي السلع التي يزداد اإلقبال على أصدر اتحاد الغرف التجارية تقريًرا يتضمن مقارنة بين أسعار عدد من السل

سجلت نحو »وأضاف التقرير أنه ، بأنواعه« الياميش»استخدامها خالل شهر رمضان المبارك، أغلبها سلع غذائية، باإلضافة إلى 

 . %50ارتفاعات تصل نسبتها المئوية حتى  شديدة الضرورة سلعة 22

 

 (رصد) يضاعف تراجع المبيعاتشعبه السيارات: ارتفاع سعر الفائدة 

، خالل الفترة المقبلة، عقب رفع أسعار الفائدة %20 - 25توقع عدد من التجار تراجع مبيعات السيارات بنسب تتراوح ما بين 

السيارات باتحاد الغرف التجارية، المهندس  وبحسب عضو شعبة ،األحد الماضي %2في البنوك والتي أقرها البنك المركزي بنحو 

 .عالء السبع، أن قرارات الدولة تضرب بالنشاطات االقتصادية المختلفة عرض الحائط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=6391a5f6-8fa7-432a-8608-bcd7e24d7305
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=6391a5f6-8fa7-432a-8608-bcd7e24d7305
http://www.elwatannews.com/news/details/2125406
http://www.elwatannews.com/news/details/2125406
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138162
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138162
http://rassd.com/206993.htm
http://rassd.com/206993.htm
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 الرابع المحور

 المجتمعيتطورات المشهد 

 قضايا المجتمع

 

 االعالم

 (بوابة االخبار) «صوت الشعب»إلغالق » الوطنية لإلعالم«طلب إحاطة ضد رئيس 

تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان د. على عبد العال، وذلك بشأن قرار رئيس 

، والتي تعد إحدى القنوات التابعة للهيئة، الفتا إلى أن هذا القرار أثار «صوت الشعب»الهيئة الوطنية لإلعالم بإغالق قناة 

 الدهشة واالستغراب، خاصة أنها تعد إحدى القنوات اإلخبارية المهمة.

 

 (الشروق) بسبب الديون.. ورئيس القطاع: رواتب الموظفين لن تتأثر« القنوات اإلقليمية»توتر فى 

 4شهد قطاع القنوات اإلقليمية أزمة حادة خالل الساعات الماضية بسبب مديونيات هيئة التأمينات المتأخرة، والتى بلغت 

عد أن ترددت شائعة عن وجود نية إليقاف مرتباتهم نظير هذه ماليين جنيه، ما أثار حالة من الغضب بين العاملين، خاصة ب

 المديونية، كما أبدوا قلًقا على مستحقاتهم فى المعاش بعد نهاية الخدمة.

 

 التعليم

 (رصد) نصار: "شاومينج متقدرش تيجى جنب جامعة القاهرة"

نفى الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ما أعلنته صفحة "شاومينج" الخاصة بتسريب اسئلة االمتحانات على موقع 

إن نظام "التواصل االجتماعي "فيس بوك"، مشيرا إلى أن المجموعة ال تستطيع االقتراب من جامعة القاهرة. وقال نصار، 

 ."أحد االقتراب منه االمتحانات بجامعة القاهرة صارم ال يستطيع
 

 السياحه

 (بوابة االخبار) الجمعة».. مصر للطيران«وصول الطائرة الرابعة من بوينج لـ

 B737/800أجرى فريق شركة مصر للطيران الموجود بسياتل حاليا عملية اختبار على الطائرة الجديدة الرابعة من طراز البوينج 

NGs يو والمتفق عليها ضمن صفقة الطائرات التسع التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية ما 29، التي تصل القاهرة الجمعة

 مع شركة بوينج بصفقة بلغت حوالي مليار دوالر.

 

 (بوابة االخبار) األلمان يتصدرون قائمة السياحة الوافدة لمصر خالل إبريل الماضي

سائحا ألمانيا، فيما  62أالف و 220تصدرت ألمانيا قائمة تعداد السائحين الوافدين إلي مصر خالل شهر أبريل الماضي، حيث سجلت 

 ألف سائح. 350منذ بداية العام الجاري وحتى أبريل الماضي  بلغ التعداد في الفترة

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020231/1/%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%C2%BB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%C2%AB-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%C2%AB%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%C2%BB.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020231/1/%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%C2%BB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%C2%AB-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%C2%AB%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%C2%BB.html
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=478bce6f-0331-453a-8dba-3769bf8d6aa2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=478bce6f-0331-453a-8dba-3769bf8d6aa2
http://rassd.com/207007.htm
http://rassd.com/207007.htm
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020111/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%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-%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D9%84%D9%80%C2%BB%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%AB..-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020111/1/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%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-%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AC-%D9%84%D9%80%C2%BB%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%AB..-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019913/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019913/1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7.html
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 الزراعه

 (الوطن) نقيب فالحي دمياط يطالب "السيسي" بحل أزمة الشون الرافضة لتسلم القمح

بتدشين نقابة موحدة للفالحين وذلك تحت إشراف الجهاز  طالب حسن عبدالوهاب، نقيب فالحين محافظة دمياط، السيسي،

المركزي للمحاسبات أسوة بباقي النقابات العمالية األخرى، مطالبا بتحمل التموين مسؤولياته باستالم المحصول من المزارعين 

 .وتوزيعه على الشون كيفما شاؤوا دون إرهاق للفالح

 

 النقل والمواصالت

 (اليوم السابع) يوليو والجالء بسبب أعمال إنشاء محطة مترو ماسبيرو 29تحويالت مرورية بـ

يوليو ، بسبب  29تحويالت مرورية فى شارع  بدأت اإلدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء عالء متولى مدير المرور، فى إجراء

إنشاء محطة ماسبيرو ، و وإزالة بعض العقارات بمنطقة بوالق أبو العال الستكمال الخط الثالث، وسط تدعيم الطرق بالخدمات 

 المرورية لمالحظة حركة السيارات.

 

 قباطاأل

 (بوابة االخبار) لبناء كنيسة ومسجد بمصر« صندوق الوحدة»تواضروس: سأتبرع بجائزة 

أعلن تواضروس الثاني، الذي يزور روسيا حاليا، عن تبرعه بالجائزة التي حصل عليها من "صندوق وحدة الشعوب األرثوذكسية" 

وقال البطريرك خالل مراسم استالمه الجائزة "يسعدنا إهداء ، جد في العاصمة اإلدارية الجديدة بمصرفي موسكو لبناء كنيسة ومس

 .السيسي ديدة برعايةهذه الجائزة للمركز الحضاري الجديد الذي يتم إنشاؤه في العاصمة اإلدارية الج

 

 (بوابة االخبار)الرئيس الروسي يسلم تواضروس جائزة دولية 

يتسلم تواضروس الثاني، جائزة دولية من الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل الحفل الذي تقيمه الجهة المانحة للجائزة وهي 

لبابا الجائزة نظًرا للنشاط المتميز الذي يقوم يأتي منح قداسة ا، والمؤسسة الدولية لوحدة األمم المسيحية األرثوذكسية بروسيا

 .ولتوطيد وتعزيز القيم المسيحية في حياة المجتمع، به في تعزيز وحدة الشعوب المسيحية األرثوذكسية

 

 (الوطن) شيخ األزهر يستقبل رئيسي الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية في برلين

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، القس ماركوس دروجا، والقس هاينر كوخ، رئيسي الكنيستين البروتستانتية 

بير كوالكاثوليكية في برلين وبراندنبورج، بمقر إقامته بالعاصمة األلمانية، وأوضح اإلمام األكبر أن األزهر الشريف لديه استعداد 

 .للتعاون مع القيادات الدينية المسيحية والمعتدلين من القيادات الدينية اليهودية لنشر ثقافة السالم

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2124092
http://www.elwatannews.com/news/details/2124092
http://www.youm7.com/story/2017/5/24/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8026-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88/3250862
http://www.youm7.com/story/2017/5/24/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8026-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88/3250862
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020200/1/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020200/1/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020149/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020149/1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
http://www.elwatannews.com/news/details/2125432
http://www.elwatannews.com/news/details/2125432
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 أخرى

 (الوطن) انتحار شاب لمروره بظروف نفسية سيئة في بني سويف

سنة، عامل، ألقى بنفسه في مياه بحر يوسف،  22محمد . أ . أ" يدعى  سويف، بدفن جثة عامل أعلنت نيابة مركز سمسطا ببني

وتبين من التحريات األولية للمقدم مصطفى أبوطالب، رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا، أن ظروف نفسية ، ليلقى مصرعه غرقا

 سيئة وراء إقدام الشاب على االنتحار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/2124167
http://www.elwatannews.com/news/details/2124167
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد األمني المصري

 -األخبار األمنية: 

 (الشروق) «أنصار بيت المقدس»جنيه لمنع الزيارة عن  2000تغريم مدير مصلحة السجون 

متهما من تنظيم أنصار بيت المقدس، إلى  223أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طره، محاكمة 

 2000وقررت المحكمة تغريم مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون مبلغ وقدره  .يونيو المقبل، لحين حضور الشهود 27جلسة 

لمتهمين، رغم وجود تصريح من النيابة، كما أمرت بالسماح لألهالى ودفاع المتهمين جنيه، لعدم تمكين األهالى من زيارة ا

 .بالزيارة بعد انتهاء الجلسة

 

 (الشروق) ألول مرة.. سيارات شرطة مزودة بكاميرات لرصد المخالفات المرورية خالل رمضان

نشرت اإلدارة العامة للمرور سيارات متطورة مزودة بكاميرات مراقبة ورادارات لرصد المخالفات على الطرق السريعة والرئيسية فى 

 نطاق القاهرة الكبرى، ضمن الخطة المرورية فى شهر رمضان.

 

 (الشروق) فى كفر الشيخ «مركز سيدى سالم»وفاة سجين داخل محبسه بـ

توفى سجين داخل محبسه بمركز شرطة سيدى سالم فى محافظة كفر الشيخ، إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وال 

 ئية فى وفاته، وبعرض الواقعة على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.توجد شبهة جنا

 

 (الشروق) تختار أعضاءها الجدد« عمومية النقض»

وت وص مصطفى شفيق، الجمعية العمومية العادية الختيار األعضاء الجدد بالمحكمة.عقدت محكمة النقض، برئاسة المستشار 

أعضاء الجمعية، على ترقية بعض القضاة وفقا لألقدمية إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين بعض القضاة الجدد 

 بالمحكمة، وتوزيع العمل الصيفى على دوائر المحكمة.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (الشروق) ساعة على ذمة تحقيقات 24خالد علي احتجاز 

ساعة على ذمة  24أمر المستشار محمد عبد السالم المحامي العام األول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بحجز المحامي خالد علي 

التحريات في اتهامه بارتكاب "فعل فاضح" بعد رفع يديه بإشارة "مسيئة" عقب حكم بطالن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير 

 في يناير الماضي.

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=3d4c4dc4-1f21-4194-88c7-515afa1ad752
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=3d4c4dc4-1f21-4194-88c7-515afa1ad752
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=cd396d41-a5e4-4f3d-9d84-9231549c04da
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=cd396d41-a5e4-4f3d-9d84-9231549c04da
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=d89057f5-5b1f-4c9e-b4e2-d5afc9abb61e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=d89057f5-5b1f-4c9e-b4e2-d5afc9abb61e
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=0a75ffca-e1c0-4fde-830a-2dc92bb68300
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=0a75ffca-e1c0-4fde-830a-2dc92bb68300
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=fa853225-5841-4a6d-b0b0-fddb2e036c99
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=fa853225-5841-4a6d-b0b0-fddb2e036c99
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 (بوابة األخبار) بالشرقية متهمًا 49عاما لـ 25المؤبد والمشدد 

عاما لقيامهم بالتجمهر وقطع  25بالسجن المؤبد والمشدد  متهمًا 49قضت دائرة اإلرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 

 الطرق وإثارة الشغب والتحريض وتنظيم مسيرات معادية ضد مؤسسات الدولة.

 

 (بوابة األخبار) ن وصنافير لهيئة المفوضينالقضاء اإلداري يحيل حكم سعودية تيرا

قررت محكمة القضاء اإلداري إحالة الدعوى، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر باالمتناع عن تنفيذ أحكام محكمة القضاء 

 اإلداري واإلدارية العليا، ببطالن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لهيئة المفوضين.

 

 (باربوابة األخ) السجن المؤبد للمتهمين المتورطين في "أحداث بوالق الدكرور"

 2692إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها على المتهمين في القضية المقيدة  25أصدرت الدائرة 

 كلي بوالق الدكرور . 2024لسنة 

 

 (بوابة األهرام) سنوات التهامهم بقتل محتجز بقسم السيدة زينب 3تأييد حبس ضابطي شرطة وأمينين 

سنوات، التهامهم بالقتل غير العمد ألحد المحتجزين بقسم  3من األمناء  2قضت محكمة النقض، بتأييد حبس ضابطي شرطة و

 السيدة زينب.

 

 (بوابة األهرام) لمفوضينإحالة دعوى الكتاتني لبطالن قرار تشكيل لجنة حصر أموال األوقاف ل

قررت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من القيادى اإلخوانى محمد سعد الكتاتنى، 

إبراهيم محلب لحصر كافة أمالك هيئة األوقاف، سواء كانت  والتى تطالب ببطالن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة

 أراضى أو مبانى أو مشروعات أو مساهمات فى شركات، وتمكين هيئة األوقاف المصرية وحدها بكافة االختصاصات طبقًا للقانون.

 

 (بوابة األهرام) عامًلا من أسمنت طرة لالعتداء على األمن 32نيابة المعادي تأمر بحبس 

، بتهمة التعدى على 2027لسنة  6205من عمال أسمنت طرة، والمتهمين على ذمة القضية رقم  32أمرت نيابة المعادى، بحبس 

 الموضوع.مايو الجاري لنظر  22أيام، لورود التحريات المباحث، وتحدد جلسة  4قوات األمن، 

 

 (اليوم السابع) يونيو 25رئيس لجنة شئون األحزاب: تأجيل حسم مصير "المصريين األحرار" لـ 

قال المستشار عادل الشوربجى، النائب األول لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون األحزاب، إن اللجنة طالبت طرفى النزاع 

خالل اجتماعها اليوم بتقديم مذكرات بوضعهما القانونى لإلطالع عليها، ضمن المستندات فى أزمة حزب المصريين األحرار 

وأضاف أن اللجنة أجلت قرارها بشأن حسم مصير حزب المصريين  واألوراق األخرى المرتبطة بموقف الحزب، وكذا الئحته الداخلية.

 يونيو المقبل. 25األحرار، فى ظل أزمة وجود رئيسين للحزب، لجلسة 

 

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020021/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-15-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%8046-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020021/1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF-15-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%8046-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020017/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A--%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1--%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2020017/1/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A--%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1--%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2019806/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B1.html
http://gate.ahram.org.eg/News/1517983.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517983.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517992.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1517992.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1518182.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1518182.aspx
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B3%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-%D9%84%D9%80/3250472
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B3%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-%D9%84%D9%80/3250472
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 (الشروق) «سيارات البرلمان المصفحة»لسماع أقواله في تحقيقات « السادات»تستدعي « األموال العامة»

السابق محمد أنور السادات؛ لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات في البالغات استدعت نيابة األموال العامة العليا، النائب 

سيارات مصفحة بمبالغ كبيرة في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة عجز  3السابق تقديمها بمعرفة بعض المواطنين في شراء 

 سواء من األعضاء أو عرضه على الرأي العام.كبير، وهو األمر الذي اعتبره رئيس البرلمان أمًنا قومًيا وال يجب مناقشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=d6e424a8-820d-4c80-a55f-37c534d5d1b8
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=23052017&id=d6e424a8-820d-4c80-a55f-37c534d5d1b8
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 السادسالمحور 

 المصري العسكريتطورات المشهد 
 

 (المصري اليوم) اختطاف سيارة تابعة للمحافظة تحت تهديد السالح بالعريش

أمني قيام مجهولين من العناصر االرهابية المسلحة باختطاف سيارة تابعة لمحافظة شمال سيناء تحت تهديد السالح أكد مصدر 

بالعريش حيث تم إنزال السائق منها بعد تهديده بالسالح أثناء سيره بالقرب من منطقة دوران شبرا في حى المساعيد بالعريش، 

 ة .وفروا بالسيارة هاربين إلى جهة غير معلوم

 

 (اليوم السابع) وزارة الدفاع تبث فيلما تسجيليا بعنوان "غد أفضل" حول مشروعات اليوم

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "غد أفضل" والذى 

 التوسع بالمستشفيات الجديدة، والتى تحتوى على كافة األجهزة الحديثة والمتطورة. يرصد حجم الجهد المبذول فى

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138306
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1138306
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AB-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/3250003
http://www.youm7.com/story/2017/5/23/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AB-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/3250003

