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 المحور األول

 المصرية الخارجيةالسياسة تطورات 

 

 )األهرام( مصر تواصل مساعيها إلقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

وعاصمتها القدس  0621السيسى أن مصر ستواصل مساعيها من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو  أكد 

إلى تسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة، ويسهم فى الحد من االضطراب الذى  الشرقية، موضحا أن التوصل

 .مس الرئيس الفلسطينى محمود عباسخالل استقباله أ جاء ذلك .يشهده الشرق األوسط

 

 )األهرام( شكرى يعقد لقاءات مع مسئولى األمم المتحدة بنيويورك

وصل وزير الخارجية سامح شكرى أمس إلى نيويورك لرئاسة وفد مصر خالل جلسات مجلس األمن، وبمناسبة تولى مصر الرئاسة 

رق زيارة شكرى إلى مقر األمم المتحدة ثالثة أيام، يشارك فيها بالعديد من االجتماعات، سواء وتستغ .الحالية ألعمال مجلس األمن

فى مجلس األمن أو الجمعية العامة لألمم المتحدة، باإلضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مهمة مع وزراء خارجية عدد من الدول 

  والمسئولين باألمم المتحدة.

 

 )الشروق( «أيديولوجيا اإلرهاب»عن مكافحة شكرى يترأس نقاش مجلس األمن 

اب مكافحة الخطيترأس وزير الخارجية، سامح شكرى، الجلسة الوزارية المفتوحة لمجلس األمن بنيويورك غدا الثالثاء حول موضوع 

األيديولوجى للتنظيمات اإلرهابية، وهى الجلسة التى تقرر عقدها على مستوى وزراء خارجية الدول اعضاء مجلس األمن بمشاركة 

 باقى اعضاء األمم المتحدة بمبادرة مصرية بمناسبة الرئاسة الدورية لمصر لمجلس األمن خالل شهر مايو الجارى.

 

 )بوابة األهرام( الستخالص حقوق الشعب الفلسطينيشكري: ندعم مبادرات دولية 

جاء ذلك في  قال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك مبادرات دولية نعمل لدعمها الستخالص حقوق الشعب الفلسطيني.

فلسطين محمود عباس، بمقر إقامته في قصر الضيافة بالقاهرة، حيث تصريحات للوزير عقب لقائه مساء أمس مع رئيس دولة 

 .أطلع أبو مازن الوزير "شكري" على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية

 

 )األهرام( وفد مجلس اللوردات البريطانى:تحقيق السـالم بالمنطقه مرتبط باسـتقرار مصر

اكدت البارونة اليزابيث سيمون عضو مجلس اللوردات البريطانى ان تحقيق السالم بمنطقة الشرق االوسط مرتبط ارتباطا وثيقا 

المصرى و فرص االستثمار الواعدة التى تم االعالن  باستقرار وأمن مصر، واشادت بمنظومة االصالحات التى يشهدها االقتصاد

 عنها وبصفة خاصة بمنطقة قناة السويس مما يساعد على تنمية العالقات االقتصادية مع االتحاد األوروبي.

 

 

http://www.ahram.org.eg/News/181897/25/510697/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181897/25/510697/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181897/25/510704/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181897/25/510704/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=db4e9aaa-5bf0-4fa6-8fef-2bd4291be94a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=db4e9aaa-5bf0-4fa6-8fef-2bd4291be94a
http://gate.ahram.org.eg/News/976735.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/976735.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181897/25/510710/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181897/25/510710/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-.aspx
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 )األهرام( موران: االتحاد األوروبى حريص على التعاون مع القاهرة لمواجهة اإلرهاب

أكد جيمس موران سفير االتحاد األوروبى بالقاهرة عدم إمكانية مواجهة طرف واحد بمفرده خطر اإلرهاب الذى يهدد ضفتى 

إلى حرص االتحاد األوروبى على التعاون مع مصر فى هذا » يوم أوروبا«ريحاته للصحفيين بمناسبة المتوسط. وأشار موران فى تص

 الصدد، بعد معاناة أوروبا مؤخرا خطر اإلرهاب فى باريس وبروكسل كما عانته مصر فى سيناء، بحسب تعبيره.

 

 )األهرام( صيادا مصريا 01تونس تفرج عن 

أيام بسبب الصيد  8صيادا مصريا كانوا محتجزين في تونس، منذ  01نجحت جهود وزارة الخارجية المصرية، أمس، فى اإلفراج عن 

 .المخالف، وإختراق المياه اإلقليمية التونسية

 

 )بوابة األهرام( قنصل مصر ببورتسودان: اإلفراج عن أربعة بحارة مصريين كانوا محتجزين بالسودان

لقنصلية المصرية ببورتسودان في اإلفراج عن أربعة بحارة مصريين كانوا محتجزين بالسودان وترحيلهم إلى البالد، نجحت ا

مارس الماضي أثناء وجودهم على أحد مراكب  08والذين كانت قد قامت السلطات البحرية ببورتسودان، بإلقاء القبض عليهم في 

 لبالد.الصيد، بدعوى اختراقهم المياه اإلقليمية ل

 

 )بوابة األهرام( قطان يقيم دعوى قضائية تتهم أيمن نور بترويج شائعات وأكاذيب

لدى مصر ومندوب السعودية الدائم لدى بجامعة الدول العربية أنه تقدم ببالغ إلى النائب العام المصري  السعوديةأعلن سفير 

متهمًا أيمن نور" باستعمال أوراق مزورة ممهورة بخاتم المملكة العربية السعودية متهمًا فيه المذكور باآلتي: التزوير، ونشر 

 لي لبعض الرموز الكبيرة في مصر على رأسهم السيسي.بيانات كاذبة، والتشهير بشخصي واإلساءة من خال

 

 )بوابة األخبار(حلوان  في المصرية الشرطة ضد اإلرهابي الهجوم يدين اإلفريقي االتحاد

الذي استهدف دورية للشرطة المصرية في  الميني زوما بشدة الهجومأدانت رئيسة مفوضية االتحاد اإلفريقي د. انكوسازانا د

 .من أفراد الشرطة 8منطقة حلوان بالقاهرة وأودى بحياة 

 

 )اليوم السابع(  المتحدث باسم الحكومة البريطانية: ملتزمون بدعم الشعب المصرى وحكومته المنتخبة

دشن إدوين صموئيل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية فى الشرق األوسط، لقاء مفتوحا عبر هاشتاج "اسألوا المتحدث" على 

ن المصغر "تويتر". وأكد إدوين سمو خالل الهاشتاج أن بالده ملتزمة بدعم الحكومة المصرية، قائال: "إن بريطانيا موقع التدوي

 ملتزمة بدعم الشعب المصرى وحكومتهم المنتخبة، وحريصون على نجاح واستقرار وتماسك المجتمع المصرى".

 )مصر العربية( باحثة إسرائيلية: حكم اإلخوان أفضل من قمع السيسي

شنت الباحثة اإلسرائيلية "إليزابيث تسوركوف" هجوما كاسحا على نظام السيسي، وقالت إنه ورغم اختالفها األيدولوجي مع 

ن يحنو وات ضوئية عن مستويات القمع الحالي في مصر، للدرجة التي جعلت المصرييناإلخوان المسلمين إال أنهم بعيدون سن

 .اآلن لنظام مبارك القمعي

http://www.ahram.org.eg/News/181897/25/510708/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%89-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181897/25/510708/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%89-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181897/25/510730/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86--%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181897/25/510730/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86--%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/976965.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/976965.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/976669.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/976669.aspx
http://akhbarelyom.com/article/57310e719e7873b50b7438e4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-1462832753
http://akhbarelyom.com/article/57310e719e7873b50b7438e4/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-1462832753
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88/2710716
https://www.youm7.com/story/2016/5/9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%88/2710716
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1050122-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1050122-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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 مصرالعربية( ("السيسي رئيسي" يعتقل عضو "أطفال شوارع“نيوزويك: 

عاما، عضو فريق "أطفال شوارع" بعد نشر فيديو يسحر من  06اعتقلت السلطات المصرية المراهق الساخر عز الدين خالد، “

األمريكية عن واقعة إلقاء القبض على خالد، الذي استأنفت النيابة اليوم اإلثنين قرار هكذا تحدثت مجلة نيوز ويك  ."السيسي

 قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة بإخالء سبيله في اتهامات تتعلق بالتحريض ضد الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1052813-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%83-%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 -ية: رالرئاسة المص

 (الوطن) السيسي لنظيره الماالوي: انفتاح مصر على أشقائها األفارقة في مقدمة أولوياتنا
 تجمع بين البلدين، منوهاتلقى السيسي، اتصاال هاتفيا من نظيره الماالوي بيتر موتاريكا، الذي أكد على عمق عالقات األخوة والتعاون التي 

بحرص بالده على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجاالت، معربا عن تقديره لجهود مصر في تفعيل برامج التعاون مع ماالوي في العديد 

 من المجاالت.

 

 (مصر العربية) تفاصيل اجتماع السيسي بوزير اإلسكان
وقد صرح السفير عالء يوسف الُمتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية  .اجتمع السيسي، مع وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ل االجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، مشيًرا إلى فتح باب الحجز بأن الدكتور مصطفي مدبولي استعرض خال

 .ات اإلسكان االجتماعي تشهده مصرفي أكبر طرح لوحد

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) رئيس الوزراء يتفقد منطقة الحريق بالعتبة

ـ  الذيتفقد شريف إسماعيل رئيس الوزراء شارع الرويعى بالعتبة، لمتابعة تداعيات الحريق  عقارات  3نشب بأحد الفنادق وامتد ل

سعاف الستكمال ازالة اثار لمدنى واإلوعدد من المحال والمخازن بالمنطقة، والوقوف على الجهود التى تقوم بها سلطات الدفاع ا

 .الحريق

 

 (اليوم السابع) االتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يلتقياليوم رئيس الوزراء 

شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الثالثاء، بوفد من االتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لبحث أهم المعوقات التى  يلتقي

  .تحادتواجه اال

 (اليوم السابع) رئيس الوزراء يلقى اليوم بيانا بالبرلمان حول مد الطوارئ ببعض مناطق سيناء

يلقى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الثالثاء، بيانا بمحلس النواب حول قرار رئيس الجمهورية بإعالن حالة الطوارئ ببعض 

  .سيناءمناطق شمال 

  

 (اليوم السابع) وزير القوى العاملة يشارك اليوم باجتماع لجنة بالبرلمان لبحث قانون النقابات

المجلس، والمستشار خاطبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، الدكتور على عبد العال، رئيس 

الشئون القانونية ومجلس النواب، الستدعاء وزير القوى العاملة محمد سعفان لحضور اجتماع اللجنة صباح  وزيرجاتى الع مجدي

  .اليوم، الثالثاء، لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون بإصدار قانون النقابات العمالية

  

http://www.elwatannews.com/news/details/1159625
http://www.elwatannews.com/news/details/1159625
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%A7/1053125-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1053125-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86
http://www.ahram.org.eg/News/181897/38/510839/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%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%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181897/38/510839/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%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%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86/2711427
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%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%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86/2711427
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%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%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%B6-/2711372
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%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%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%B6-/2711372
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82/2711369
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82/2711369


 

 

6102 مايو 01  مرصد اإلعالم المصري       5   

 

 (الشروق) بالخارجتطلق موقع إلكترونيا للتواصل مع المصريين « الهجرة»

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج موقعها اإللكتروني الجديد على شبكة اإلنترنت في إطار جهودها المبذولة 

المصريين في الخارج والتعرف على آرائهم واستقبال اقتراحاتهم وشكاويهم والرد عليها أو احالتها للجهات المعنية  للتواصل مع

 في مصر للرد عليها.

 (بوابة األخبار) إلياس صادق رئيًسا لألكاديمية المصرية لعلوم الطيران

أصدر وزير الطيران المدني شريف فتحي قراًرا بتعيين الطيار إلياس صادق رئيًسا لألكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة 

 لوازرة الطيران المدني خلًفا للطيار جميل مراد.

 

 -البرلمان المصري: 

 (األهرام) جنوب سيناء وحاليب وشالتين إلى الحكومةيحيل توصيات اللجنة الخاصة بزيارة « النواب»

 ليا وشالتيناحال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال توصيات اللجنة البرلمانية الخاصة بزيارة جنوب سيناء وحاليب 

الحكومة لتنفيذ التوصياتوقد ناقش مجلس النواب في جلسته أمس تقرير اللجنة الخاصة الثانية بشأن تفقد الوضاع وبحث 

 .احتياجات المواطنين بمحافظة جنوب سيناء علىمتطلبات التنمية والتعرف 

 

 (بوابة األخبارالحفناوي ) محمد النائب عن الحصانة رفع طلب حفظ يقرر النواب مجلس

ان أن هيئة مكتب المجلس قررت حفظ طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هاني عثم العال،أعلن رئيس مجلس النواب على عبد 

من الدستور والالئحة الداخلية، ولم يتوافر فيها الشروط الخاصة  003بسبب أنها غير مستوفاة للشروط، وتخالف المادة  الحفناوي

 .برفع الحصانة والتى تتطلب وجود دعوى قضائية من مقدم الطلب أو طلب من النائب العام

 

 (بوابة األخبار) «دعم مصر»رسمًيا البرلمان يوافق على تأسيس ائتالف 

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة هيئة مكتب مجلس النواب، رسمًيا على تأسيس ائتالف "دعم مصر"، 

 يس االئتالف، في الجريدة الرسمية على نفقة األعضاء.مؤكًدا أن له جميع حقوق االئتالفات البرلمانية، وُتتخذ إجراءات نشر تأس

 -األحزاب واالئتالفات: 

 (اليوم السابع)تشكيله األحرار" وسر تأخر  المصريين“لـ االئتالف البرلمانى 

يسعى الحزب  الذيقال النائب عالء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين األحرار، إن عدد أعضاء االئتالف البرلمانى 

فقط لإلعالن رسميا عن ائتالفه  % 5وتبقى للحزب  البرلمان،من أعضاء  % 61مما يمثل  عضوا، 061ه وصل حتى اآلن إلى لتشكيل

 البرلماني.شكيل الحزب لالئتالف البرلمانى. وأضاف أن كثرة إجازات المجلس أخرت ت

 

 (اليوم السابع) ": نقود تحركات فى البرلمان لحذف مادة ازدراء األديان31 – 65تكتل "

بقانون  68إن التكتل سيقود تحركات داخل البرلمان لحذف المادة  ،31-65عضو مجلس النواب عن تكتل  الغنى،قال محمد عبد 

  .مدنيةد إلى ما نص عليه الدستور من أن مصر دولة واالستنا األديان، والمتعلقة بازدراءالعقوبات 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=ff2cfb10-3dd0-428c-aded-1698d8cce3b0
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=ff2cfb10-3dd0-428c-aded-1698d8cce3b0
http://akhbarelyom.com/article/5730eff49e7873427e6d6806/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-1462824948
http://akhbarelyom.com/article/5730eff49e7873427e6d6806/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-1462824948
http://www.ahram.org.eg/News/181897/145/510756/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/181897/145/510756/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%C2%BB-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
http://akhbarelyom.com/article/573115e49e7873d10e7438e4/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-1462834660
http://akhbarelyom.com/article/573115e49e7873d10e7438e4/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-1462834660
http://akhbarelyom.com/article/5730c010469174fa3233d0ef/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1462812688
http://akhbarelyom.com/article/5730c010469174fa3233d0ef/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1462812688
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%80-%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%88%D8%B3/2711320
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%84%D9%80-%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%88%D8%B3/2711320
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-25-%E2%80%93-30--%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A/2711273
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%84-25-%E2%80%93-30--%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A/2711273
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 (الشروق) واضح« الداخلية»و« الصحفيين»موقفنا من أزمة «: المصريين األحرار»

باسم حزب المصريين األحرار، إن موقف الحزب من أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، شديد قال شهاب وجيه المتحدث 

تم إصدار بيان واضح نرى فيه، أنه يجب أن يقوم البرلمان بدور رئيسي فى حل تلك األزمة، لما يتمتع به  هالوضوح، موضحا أن

 البرلمان من سلطات واسعة طبقًا للدستور الحالي.

 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع) : إطالق مصر ألقمار صناعية سيعيد ترتيبها بقائمة الدولة المتطورةعالء النهري

إن إطالق مصر لألقمار الصناعية الصغيرة،  المتحدة،للفضاء باألمم  السلميممثل مصر بلجنة االستخدام  النهرى،قال الدكتور عالء 

سيعيد ترتيب القاهرة فى قائمة الدول األكثر تطورا بمجال الفضاء. وأضاف أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عربيا فى مجال األقمار 

 .وتحتل المركز السادس إفريقياالصناعية 

 

 (اليوم السابع) يطالب بالتحفظ على كل أموال اإلخوان لتعويض خسائر العمليات اإلرهابية نائب

رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين األحرار، الدولة بأن تحصر كافة أموال اإلخوان، وتتحفظ عليها  ساميطالب 

  .الستخدامها فى تعويض الخسائر التى نتجت من األعمال اإلرهابية التى قامت بها عناصر الجماعة. وذلك لتعويض أهالى الشهداء

  

 -توك شو: 

 (اليوم السابع)" لصحفيين": الدولة جعلت األمن "خصم سياسىسرى الدين عن أزمة "الداخلية وا

انتقد الدكتور هانى سرى الدين، الخبير االقتصادى، والمستشار القانونى لقناة السويس الجديدة، أداء الحكومة فى إدارة ملف أزمة 

ين والداخلية وغياب الحلول السياسية، وتصميمها على الحلول األمنية بزعم حماية هيبة األمن، مما أدى إلى نقابة الصحفي

  .تسخين طبقة كبيرة جدا من المجتمع ورفع حالة االلتهاب

 

 (اليوم السابع)" أسامة هيكل:"البث المباشر للبرلمان مش راجع والناس كانت بتشاور لقرايبها 

قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس النواب، إن البث المباشر لجلسات البرلمان لن يعود على األقل للدورة 

  .حالية، مؤكدًا أنهم لم يخالفوا الدستور ألن علنية الجلسات مختلفة عن البث المباشرالبرلمانية ال

  

 (الشروق) والعملية لن تكون األخيرة «اغتيال فكرة األمن»يسعى إلى « حادث حلوان»عمرو أديب: 

 ."أفراد شرطة بمنطقة حلوان، قائال: "اإلرهاب يتحدانا ويريد أن يرعبنا بكل الطرق 8علق عمرو أديب، على الهجوم الذي استهدف 

ملية األكبر واألولى التي تحدث في المدينة منذ فترة، بعد أن كانت تتركز الهجمات في منطة سيناء"، مؤكًدا أن "هذه هي الع وأضاف

 أن "هذا الهجوم ال يهدف إلى اغتيال أفراد الشرطة فقط، بل يسعى إلى اغتيال فكرة األمن بشكل عام".

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=7669a385-162a-4821-9c6f-29f7829de3b6
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=7669a385-162a-4821-9c6f-29f7829de3b6
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%89--%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF/2711268
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%89--%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF/2711268
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7/2711242
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7/2711242
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%85-/2711151
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86--%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%85-/2711151
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-/2711122
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-/2711122
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=bae198b7-6ca1-4fbf-a503-73e5f9239b73
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=bae198b7-6ca1-4fbf-a503-73e5f9239b73
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 (الشروق) ألصحاب محال العتبة« تحيا مصر»لمبلغ من  السيسيأحمد موسى: أتمنى توجيه 

رف يتاجر بالدين، ويتفاخر هناك طرف ما يتفاخر دائًما بتخريب البلد، ويكون سعيًدا باندالع الحرائق، هذا الط»أحمد موسىإن  قال

حتى لو لم يكن هذا الطرف سبًبا في حريق الرويعي، إال أنه سعيد بما » وأضاف .«بخيانته، وال أريد اتهامه بإشعال هذا الحريق

 .بتعويض المتضررين من هذا الحريقالسيسي،  وطالب .«حدث، وكان سبًبا من قبل في اندالع الحرائق الغامضة

 

 -سو شيال ميديا: 

 (مصر العربية) نور الدين عن حريق العتبة: كيف وهناك أكبر تجمع لسيارات المطافئ؟

"كيف يكون حريق العتبة مباشرة أمام المركز  العتبة، وقالاستنكر نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، حريق 

الرئيسي للمطافئ في مصر وبه أكبر تجمع ألعداد سيارات المطافئ، بل وقيادة قوات اإلطفاء في مصر ومع ذلك تحدث كل هذه 

 ."!الخسائر؟! إستهتار؟! إهمال؟! عدم تقدير موقف؟!؟! أم ماذا؟

 

 (مصر العربية) نبيل شرف الدين: "قوى الشر" وراء حريق العتبة

حريق العتبة الرويعي، كارثة يقف خلفها اإلهمال  العتبة، وقالرأى الكاتب الصحفي، نبيل شرف الدين، أن قوى الشر وراء حريق 

 ."عد أن تكون بفعل فاعل من قبل قوى الشرفي الرقابة على المنشآت والفساد في إصدار التصاريح وال أستب

 

 (مصر العربية) جمال عيد: "أحمد عز متهم بالفساد مخلي سبيله وعز الدين بيغني محبوس"

 أطفال فريق أعضاء أحد خالد، الدين عز حبس انتقد المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان،

الدين خالد من مليون جنيه ومخلي سبيله، عز  221وقال "أحمد عز بتاع الحديد متهم بإهدار المال العام بما بلغت قيمته .شوارع

 ."فرقة أوالد شوارع محبوس ألنه بيغني

 

 (مصر العربية) تامر عبد المنعم: لو أمن الدولة رجع سيتوقف اإلرهاب

وقال "حلمت خير اللهم اجعله .اإلرهابيين لىرأى الفنان تامر عبد المنعم أن عودة أمن الدولة، ستوقف حوادث اإلرهاب وتقضي ع

 ."التانيين مضمون التخليص عليهم ٪٠٥من حوادث ااٍلرهاب هتتوقف والـ  ٪٠٥خير قال إيه لو رجعوا اسم أمن الدولة تاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=5591b1cc-4dca-4f35-91f2-fba06f33c3ff
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=5591b1cc-4dca-4f35-91f2-fba06f33c3ff
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%A7/1053068-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%A6%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%A7/1053068-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%A6%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%A7/1052951-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%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%A7/1052951-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%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%A7/1052822-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3
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%A7/1052822-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3
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%A7/1052774-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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%A7/1052774-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%88-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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 الثالثالمحور 

 المجتمعيتطورات المشهد 
 

 قضايا المجتمع

 

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) محافظة 61مليار جنيه لتمويل مبادرة مشروعك في  0.5التنمية المحلية: البنوك قدمت 

مليار جنيه من البنوك  0.1م لمبادرة "مشروعك" د. محمود سعيد عن إتاحة كشف مستشار وزير التنمية المحلية والمنسق العا

وأضاف سعيد أن الوزارة تتعاون مع عدد من البنوك إلتاحة التمويل  محافظة 61ألف مشروع ضمن مبادرة مشروعك في  31إلقامة 

 ألهلي ، والتنمية واالئتمان الزراعي" .الالزم إلنشاء تلك المشروعات، تشمل بنوك" مصر، والقاهرة، والتعمير واإلسكان ، وا

 (بوابة االخبار) المقبل يونيو بنهاية الصغيرة المشروعات في جنيه مليار 61 ضخ نستهدف:  األهلي البنك

 61ئيس البنك األهلي، عن استهداف البنك الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ كشف محمود منتصر، نائب ر

ألف مشروع صغير  16وأوضح محمود منتصر، في تصريحات صحفية، أن البنك قدم قروض لـ  مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل

 مليار جنيه خالل العام الماضي. 08ومتوسط بإجمالي تمويل بلغ 

 (بوابة االخبارتصل لندن للمشاركة في االجتماع السنوي للبنك األوروبي إلعادة األعمار )سحر نصر 

مايو إلى العاصمة البريطانية )لندن( على رأس وفد رسمي في 6الدكتورة سحر نصر اليوم اإلثنين وصلت وزيرة التعاون الدولي 

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة يوم  زيارة تستمر ثالثة أيام للمشاركة في االجتماع السنوي للبنك األوروبي إلعادة األعمار والتنمية

 مار والتنمية، السير سوما شاكرابارتي، للتوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين.مايو برئيس البنك األوروبي إلعادة األع01الثالثاء

 (البوابه نيوز) تراجع العائد على سندات الخزانة المصرية في عطاء اإلثنين

 سنوات 5وم اإلثنين، تراجع العائد على سندات الخزانة ألجل أظهرت بيانات وزارة المالية المنشورة على موقعها اإللكتروني، ي

مليار جنيه، لتسجل متوسط عائد  6.5سنوات بقيمة  5وأوضحت الوزارة عبر موقعها اإللكتروني، أنه تم طرح سندات أجل 

 .6102أبريل  61في العطاء السابق في  %02.156، مقابل نحو 05.262%

 (البوابه نيوز) آالف جنيه 2ارتفاع طن األرز لـ

 ٥.٠آالف جنيه للطن، بعد أن كان اليتعدى  ٦كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة األرز باتحاد الصناعات عن ارتفاع أسعار األرز إلى 

ن األرز لطرحه فى شهر رمضان، وكذلك تخزين نتيجة تخزين وزارة التموي ١٥٢٢وقال إن هذه االرتفاعات لم تحدث منذ عام  ألف جنيه

 التجار للمحصول وإعداد شنطة رمضان من اآلن.

 (المصري اليوم) ارتفاًعا في معدل التضخم خالل أبريل الماضي %0.5«: المركزي لإلحصاء»

نقطة  086.8ليبلغ  %0.5العامة واإلحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خالل أبريل الماضي بنسبة أظهر الجهاز المركزى للتعبئة 

نقطة خالل مارس الماضي وأوضح اإلحصاء، في بيانه، أن معدل التضخم السنوي خالل الشهر الماضي ارتفع ليبلغ  081مقابل 

 .6105مقارنة بشهر أبريل  01.6%

http://akhbarelyom.com/article/5730a692469174962732b8c5/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%83-%D9%81%D9%8A-27-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-1462806162
http://akhbarelyom.com/article/5730a692469174962732b8c5/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-1-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%83-%D9%81%D9%8A-27-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-1462806162
http://akhbarelyom.com/article/5730b3959e78736262fb4566/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B6%D8%AE-24-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1462809493
http://akhbarelyom.com/article/5730b3959e78736262fb4566/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B6%D8%AE-24-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84-1462809493
http://akhbarelyom.com/article/5730b9a1469174583033d0ef/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-1462811041
http://akhbarelyom.com/article/5730b9a1469174583033d0ef/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-1462811041
http://www.albawabhnews.com/1923591
http://www.albawabhnews.com/1923591
http://www.albawabhnews.com/1923960
http://www.albawabhnews.com/1923960
http://www.almasryalyoum.com/news/details/944535
http://www.almasryalyoum.com/news/details/944535
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 (اليوم السابع) جنيه ارتفاعا فى سعر طن الفول البلدى باألسواق 6511غرفة القاهرة التجارية: 

أكد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية رئيس شعبة البقوليات، أن أسعار البقوليات ارتفعت فى السوق 

المصرية بسبب ارتفاع الدوالر مقابل الجنيه، الفتا إلى أن أبرز السلع التى ارتفعت هى الفول الذى يعتمد عليه المستهلكون 

 .جنيه فى الطن 6511آالف جنيه، بزيادة  01أن سعر طن الفول البلدى وصل إلى اف وأضبصورة أساسية خالل شهر رمضان 

 (اليوم السابع) مليارات رواتب 1مليار جنية ميزانية التأمين الصحى منهم  8.6الصحة": "

نفقة الدولة تبلغ أن ميزانية العالج على  فقة الدولة بوزارة الصحة والسكانرئيس منظومة العالج على ن أكد الدكتور تامر حامد

حى من عدد المصريين وأضاف أن ميزانية التأمين الص % 15عالج المرضى غير القادرين الذين  تنفق جميعها على مليار جنية 6.1

 .مليارات على أجور العاملين بالتأمين الصحى بالجمهورية 1و مليار جنية على العالج 0.6منها  ينفق مليار جنية 8.6تبلغ 

 (بوابة االهرام) نمليارات جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعي 3المالية: 

، 6102مليار جنيه إضافية ذلك لتمويل شراء القمح المحلى من الفالحين لموسم  6وافق عمرو الجارحى، وزير المالية، على إتاحة 

 كدفعه ثانية تحت حساب التمويل المطلوب لمحصول القمح.وذلك خصًما من اعتمادات دعم السلع التموينية المدرجة بالموازنة 

 

 االعالم

 (60عربي) توقيف تصوير مسلسل لعادل إمام بسبب مشاهد عن السيسي

ي بعد تعرضه ف مسلسله الجديد "مأمون وشركاه"ام قال مصدر مطلع إن سببا سياسّيا وراء توقف تصوير الفنان المصري عادل إم

أّن  إال ينتفض لمنعه من استكمال التصويرجعل "الزعيم"  مما أحد المشاهد النتقاد حكم رئيس االنقالب عبد الفتاح السيسي

 تصوير.الواسُتكمل  لتعديل في سيناريو المسلسل ونّصه فرضخ فريق العمل لذلك وعّدلوا ما ُطلب منهمسلطات عالية تدخلت ل

 

 الزراعه

 (بوابة االخبار) 6102 في طن ماليين 6 المصري القمح إنتاج: الزراعة وزارة

وكان التلفزيون  6102قال متحدث باسم وزراة الزراعة المصرية لرويترز إن مصر تستهدف إنتاج تسعة ماليين طن من القمح في 

و لكن  تسعة ماليين طن قمحا من المزارعين المحليين الرسمي نقل في وقت سابق عن وزير الزراعة قوله إن مصر تتوقع تسلم

 المتحدث أوضح أن الوزير كان يتحدث عن حجم اإلنتاج ال الكمية التي تنوي الحكومة شراءها محليا والبالغة أربعة ماليين طن.

 

 سياحهال

 (بوابة االخبار) انخفاضا في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خالل مارس الماضي %11.6المركزي لإلحصاء : 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تراجع عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم إلى مصر خالل شهر مارس  أظهر الجهاز

مرجعا السبب  %11.6بنسبة انخفاض  6105ألف سائح خالل شهر مارس من عام  831.2ألف سائح مقابل  111.1الماضي ليبلغ 

 حادية.إلى انخفاض أعداد السائحين الوافدين من روسيا االت

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--2500-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8/2711391
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--2500-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8/2711391
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--82-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88/2711200
https://www.youm7.com/story/2016/5/10/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9--82-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88/2711200
http://gate.ahram.org.eg/News/976967.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/976967.aspx
http://arabi21.com/story/907551/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#tag_49232
http://akhbarelyom.com/article/5730f5944691741e4a6d6806/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-2016-1462826388
http://akhbarelyom.com/article/5730f5944691741e4a6d6806/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-2016-1462826388
http://akhbarelyom.com/article/5730785d4691740f101d63fc/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-47-2-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1462794333
http://akhbarelyom.com/article/5730785d4691740f101d63fc/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-47-2-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1462794333
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 (الشروق) وزير السياحة: نعمل على تغيير الصورة الذهنية لألجانب عن مصر

الدعاية لمصر، من خالل تغيير الصورة الذهنية للسياح عن قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن الوزارة تنتهج فكرا جديدا في 

ه أن« راشد»وأضاف  مصر، والتسويق من خالل أدوات أكثر فاعلية لزيادة أعداد السائحين، وتعريف العالم بأهم المزارات السياحية

 للدعاية لألماكن السياحية.تنظيم مباراة دولية ألبطال العالم للتنس في األهرامات، لخلق طريقة جديدة لذلك من الوسائل 

 

 قباطاأل

 (االقباط اليوم) ألول مرة بث لقداس عيد القيامة من داخل سجن النساء للنزيالت المسيحييات

مراسم قداس عيد القيامة المجيد من داخل سجن النساء نقلت قناة مار مرقس، التابعة للكنيسة القبطية األرثوذكسية،   

حيث أعرب القمص مرقس جرجس، الواعظ المسيحي لدى قطاع السجون بوزارة الداخلية عن سعادته بهذا  بالقناطر الخيرية

 اللقاء الذي يتم مع السجينات أسبوعًيا وهو المرة األولى التي يقام فيها قداس عيد القيامة لهن.

 

 أخرى

 (بوابة االخبار) في حريق العتبة 60وإصابة  3مصرع «: اإلسعاف»

مايو بأكشاك المالبس، وامتد إلى  6أعلنت هيئة اإلسعاف وفاة ثالثة أشخاص من مصابي حريق العتبة، الذي شب فجر اإلثنين 

ًبا وأوضحت الهيئة أن سيارات اإلسعاف ال تزال مصا 60عدد من المباني أمام سنترال العتبة، مضيفة أن أعداد المصابين وصلت إلى 

 .في موقع الحادث، مشيرة إلى أن جثث المتوفين سيتم نقلها إلى مشرحة زينهم

 (بوابة االخبار) آالف جنيه تعويض للمتضررين من حريق العتبة 5111نائب محافظ القاهرة: 

قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية اللواء محمد أمين إنه تم تشكيل لجنه هندسيه لمتابعة العقارات المتضررة من 

اللواء محمد أمين أن العشرات من بائعي حي  وأضاف آالف جنيه 5حريق الرويعي، مشيًرا إلى أن التعويض سيكون بحد أقصى 

 الرويعى مخالفين، وقد تم تحرير محاضر لهم وأن طبيعة البضائع ساهمت في انتشار الحريق.

 (االقباط اليوم) نقل تبعية حاليب وشالتين إلى أسوان

رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم االثنين، إن التقسيم الحدودي الجديد للمحافظات سيشمل ضم حاليب وشالتين قال 

وأضاف عبد العال، في تصريح أمام البرلمان اليوم أوردته وكالة أنباء الشرق األوسط، أن قرار  إلى محافظة أسوان لقربها جغرافيا

 ان يأتي "لقربها جغرافيا".ضم حاليب وشالتين إلى محافظة أسو

 (البوابه نيوز) "الكهرباء": فسخ تعاقد طباعة الفواتير مع "األهرام"

كشف مصدر مطلع بقطاع الكهرباء، عن فسخ التعاقد مع مطابع مؤسسة األهرام الصحفية لطباعة اإلصدار الشهرى لفواتير 

قررت طباعة إصدارها الشهرى بمعرفتها، بعد تضارب البيانات الذى نتج عنه « الكهرباء»المشتركين، مشيًرا إلى أن  استهالك

 .طباعة فواتير غير دقيقة

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10052016&id=299b398c-220a-4e14-943e-53a449a57c04
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10052016&id=299b398c-220a-4e14-943e-53a449a57c04
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=154145
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=154145
http://akhbarelyom.com/article/5730c3d29e7873c76a1ecf1b/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-3-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-91-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-1462813650
http://akhbarelyom.com/article/5730c3d29e7873c76a1ecf1b/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-3-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-91-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-1462813650
http://akhbarelyom.com/article/5730ce9f9e7873796f1ecf1b/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-5000-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-1462816414
http://akhbarelyom.com/article/5730ce9f9e7873796f1ecf1b/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-5000-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-1462816414
http://www.coptstoday.com/Egypt-News/Detail.php?Id=154147
http://www.coptstoday.com/Egypt-News/Detail.php?Id=154147
http://www.albawabhnews.com/1923962
http://www.albawabhnews.com/1923962
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 المحور الرابع

 األمني المصرى تطورات المشهد

 -األخبار األمنية: 

 (الشروق) نقابة الصحفيينإنه على استعداد لزيارة « النواب»الوزير لم يقل لـ«: الداخلية»

، مساعد وزير الداخلية لشؤون العالقات العامة واإلعالم، ما تردد على لسان بعض أعضاء مجلس عبد الكريمنفى اللواء أبوبكر 

 النواب، حول اعتزام وزير الداخلية زيارة مقر نقابة الصحفيين؛ لحل األزمة الحالية بين الوزارة والنقابة.

 

 (الشروق) وفاة متهم فى قضية مخدرات داخل حجز محكمة الجيزة

توفي متهم فى قضية مخدرات، بحجز محكمة جنوب الجيزة قبل عرضه على النيابة للتحقيق معه، وكشف التقرير الطبى، أن 

 المتهم تدهورت حالته الصحية وفارق الحياة حيث كان يعاني من مرض الربو الصدري.

 

 (الشروق) العزاء في شهداء حادث حلوانوزير الداخلية يستقبل وفد األمن القومي بالبرلمان لتقديم 

مقر اللجنة، باستقبل وزير الداخلية، ظهر اليوم، أعضاء لجنة الدفاع واألمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر رئيس 

 وزارة الداخلية لتقديم واجب العزاء في شهداء حادث حلوان.

 

 (الشروق) بسجن قوات أمن البحيرة عليهم« المحبوسين»إصابة ضابط وأمين شرطة ومجند إثر تعدي 

أصيب ضابط وأمين شرطة ومجند بجروح وكدمات بمناطق متفرقة بالجسم إثر تعدى عدد من المساجين داخل سجن قوات أمن 

 .البحيرة عليهم أثناء التدخل لفض مشاجرة بينهم

 

 (بوابةا ألخبارإجرامية ) بؤرة مداهمة خالل السجون من الهاربين أحد ومصرع شرطة مساعد إصابة

؛ وذلك في تبادل إلطالق النار بينه وبين قوات الشرطة، أثناء أصيب مساعد شرطة، ولقى أحد الهاربين من السجون مصرعه

 مداهمة إحدى البؤر اإلجرامية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

 

 -محاكم ونيابات: 

 (الشروق) «أبريل 65»شابا متهمين بالتحريض على التظاهر في  01تأييد إخالء سبيل 

جنيه، فى اتهامهم بالتحريض  ألف 61و 01شابا بكفاالت متفاوتة ما بين  01قرار إخالء سبيل  الظاهر،أيدت محكمة جنح مستأنف 

 أبريل الماضى، ورفض اسئناف النيابة العامة على القرار. 65على التظاهر بدون ترخيص يوم 

 

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=1e7594a9-fa45-4a18-ba05-e102d15a1105
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=1e7594a9-fa45-4a18-ba05-e102d15a1105
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=db377891-ac82-44b6-8876-b18680f8e5f2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=db377891-ac82-44b6-8876-b18680f8e5f2
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=1b209e35-bfe6-4f3f-be6f-ca3131d4266b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=1b209e35-bfe6-4f3f-be6f-ca3131d4266b
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=839d1b84-c31b-42bd-b3b3-4512ef2d6592
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=839d1b84-c31b-42bd-b3b3-4512ef2d6592
http://akhbarelyom.com/article/57308f57469174691c9b5227/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A4%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-1462800215
http://akhbarelyom.com/article/57308f57469174691c9b5227/%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A4%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-1462800215
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=87848a49-6d82-4dfe-b02d-7da79395ab81
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=87848a49-6d82-4dfe-b02d-7da79395ab81
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 (الشروق) إخالء سبيل الضابط المتهم بإطالق نار على سائق األلف مسكن

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية إخالء سبيل ضابط الشرطة المتهم بإطالق نار على أحد السائقين بميدان األلف مسكن 

 بعد تنازل المجني عليه عن شكواه في النيابة وتصالحه مع الضابط.

 

 (الشروق) ف المطرية في ذكرى ينايرالتهامهم في أحداث عن« الجنايات»شخصا لـ 31إحالة 

وان، متهما من أعضاء تنظيم جماعة اإلخ 31قرر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية إحالة 

 إلدانتهم في أحداث عنف بميدان المطرية في ذكري الخامسة لثورة يناير محكمة الجنايات.

 

 (بوابة األخبار) آالف جنيه 01اإلفراج عن محمد سلطان بكفالة «: األطباء»

آالف جنيه، بعد  01أيدت محكمة جنح مستأنف األزبكية، قرار اإلفراج عن طبيب االمتياز محمد عادل محمود سلطان بكفالة 

ي بخروج الطبيب بكفالة.جدير بالذكر أن محمد سلطان تم استئناف النيابة على القرار الصادر من جنح الوايلي األسبوع الماض

 .إبريل الماضي 65القبض عليه أثناء وجوده بأحد المقاهي في وسط البلد، 

 

 (60عربي) أحمد شفيق يرفع دعوى لتجديد جواز سفره الدبلوماسي

األسبق، ومرشح الرئاسة الخاسر، أحمد شفيق، المقيم في اإلمارات، دعوى قضائية للمطالبة بتجديد أقام رئيس الوزراء المصري 

وحددت محكمة القضاء اإلداري موعدا في جلسة مايو الجاري؛ لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحمد .جواز سفره الدبلوماسي

 .شفيق

 

 -اعتقاالت: 

 (بوابة األخبارشخصيين )وضبط  مرتكبي حادث حلوانلصف للبحث عن األمن يقتحم قريتين با

خصاص بمدينة الصف جنوب الجيزة، للقبض داهمت أجهزة األمن بالجيزة باالشتراك مع العمليات الخاصة قريتي كفر طلخان واأل

 شخصيينوتمكنت من القبض على .على العناصر اإلرهابية المطلوب ضبطها وإحضارها في قضايا عنف وتحريض على التظاهر

 على ذمة قضايا عنف وتم ترحيلهما لمديرية أمن الجيزة للتحقيق معهما. مطلوبان

 

)بوابة  ل شوارع" التهامهم بـ"التحريض ضد الدولة"مصدر أمني: القبض على جميع أعضاء فريق "أطفا

 األهرام(

 قال مصدر أمني إنه تم القبض على أعضاء فريق "أطفال شوارع" لغنائي تنفيًذا لقرار ضبط وإحضار صادر من النيابة بحقهم.

أعضاء الفريق، محمد دسوقي، ومحمد عادل، ويحيى، ومحمد جبر التهامهم بالتحريض ضد وأضاف المصدر أنه تم القبض علي 

 ويذكر أن عز الدين خالد، عضو الفريق ألقي القبض عليه، وصدر له قرار إخالء سبيل ولم يخل سبيله بعد. .الدولة

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=e4e3d301-9835-4542-979c-d0e045f6c534
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=e4e3d301-9835-4542-979c-d0e045f6c534
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=6c16d2ff-84aa-4595-a9c2-7a64957046b9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09052016&id=6c16d2ff-84aa-4595-a9c2-7a64957046b9
http://akhbarelyom.com/article/5730bc219e7873726733d0ef/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1462811681
http://akhbarelyom.com/article/5730bc219e7873726733d0ef/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9-10-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-1462811681
http://arabi21.com/story/907533/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A#tag_49232
http://akhbarelyom.com/article/5730dd77469174d23f6fe8f7/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-1462820215
http://akhbarelyom.com/article/5730dd77469174d23f6fe8f7/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-1462820215
http://gate.ahram.org.eg/News/976995.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/976995.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/976995.aspx
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 المحور الخامس

 تطورات المشهد العسكري

 

 )بوابة األهرام( تنفذه المنطقة الغربية العسكرية" الذي 65وزير الدفاع يشهد المشروع "رعد 

المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بالذخيرة الحية ورئيس األركان محمود حجازي شهد الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع 

ة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيالت ووحدات " التي تنفذها إحدى وحدات المنطق65"رعد 

 القوات المسلحة.

 

 )بوابة األخبار( وزير الدفاع اإلسباني يصل القاهرة لبحث التعاون العسكري

وصل مطار القاهرة الدولي وزير الدفاع اإلسباني بيدرو مورينيس، على رأس وفد عسكري في زيارة للقاهرة تستغرق عدة أيام، 

ومن المقرر أن يلتقي وزير الدفاع اإلسباني خالل زيارته للقاهرة  .بالمطار قائد المنطقة المركزية العسكريةوكان في استقبالة 

 بعدٍد من المسئولين لبحث التعاون العسكري بين البلدين.

 

 )المصري اليوم( انضمام مصر للتحالف العربي في اليمن كان دون شروط«: عسيري»

قال العميد أحمد عسيري ، مستشار مكتب وزير الدفاع السعودي ، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، إن انضمام مصر 

 نطقة العربية، وال يمكن لمصر أن تتردد في المشاركة.لقوات التحالف تم دون أي شروط، واشتركت بحريتها ألنها عمود خيمة الم

 وأضاف أن التحالف لم يطلب من مصر التدخل في اليمن بالقوات البحرية، وكل دولة تشارك حسب قدرتها.

 

 )الوطن( مسؤول فلسطيني: مصر تفتح معبر رفح األربعاء والخميس

أن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح البري يومي األربعاء والخميس المقبلين؛ لعبور الحاالت  مسؤوال فلسطينيا  قال

وقال إياد الُبزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان أصدره: "ُأبلغنا من الجانب المصري بفتح معبر  .اإلنسانية

 يوما. 85والخميس من األسبوع الجاري"، موضحا أن المعبر الواصل بين غزة ومصر مغلق منذ رفح يومي األربعاء 

 

 (الوطن) السيسي يلتقي وزير الدفاع اإلسباني اليوم
الدفاع اإلسباني بيدرو مورينيس إيوالتي، الذي يزور مصر لدعم عالقات  يستقبل السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزير

 التعاون بين البلدين في المجاالت العسكرية.

 

http://gate.ahram.org.eg/News/976793.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/976793.aspx
http://akhbarelyom.com/article/5730dbc9469174e23e6fe8f7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1462819785
http://akhbarelyom.com/article/5730dbc9469174e23e6fe8f7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1462819785
http://www.almasryalyoum.com/news/details/944478
http://www.almasryalyoum.com/news/details/944478
http://www.elwatannews.com/news/details/1159517
http://www.elwatannews.com/news/details/1159517
http://www.elwatannews.com/news/details/1160270
http://www.elwatannews.com/news/details/1160270

